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Studiju programmas anotācija 
 

Politikas zinātnes  doktora studiju programmas mērėis ir sagatavot augsti kvalificētus 
zinātniekus un mācībspēkus dažādās politikas zinātnes  nozarēs, iegūstot starptautiski 
pielīdzināmu zinātĦu doktora grādu politikas zinātnē, apgūt studiju un pētniecības darba 
realizācijas, organizācijas un vadības principus. 

LU doktora studiju programma politikas zinātnē ir veidota atbilstoši LU doktorantūras 
nolikumam. Minētais nolikums atbilst LR Saeimas pieĦemtajam „Zinātniskās darbības 
likumam”, „Augstskolu likumam”, „Izglītības likumam” un MK nolikumam „Par promocijas 
kārtību un kritērijiem”.  

Studiju programmā tiek uzĦemti doktoranti, kuru iepriekšējā izglītība ir: maăistra grāds 
politikas zinātnē vai citā radniecīgā specialitātē. Studijas politikas zinātnes doktora programmā ir 
iespējamas divos veidos: realizējot pilna laika klātienes studijas, kas ilgst trīs gadus vai nepilnā 
laika  klātienes studijas, kas ilgst četrus gadus. Abu veidu studiju programmās studiju apjoms 
atbilst 144 kredītpunktiem, no kuriem 100 kredītpunkti tiek iegūti par promocijas darba izstrādi. 
LU Sociālo zinātĦu fakultāte piedāvā doktora studijas četrās politikas zinātnes apakšnozarēs: 
politikas teorijā, salīdzināmajā politikā, publiskajā pārvaldē un administrācijā, starptautiskajā 
politikā. Studiju realizācija notiek LU Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜā un 
Sociālo zinātĦu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā.  

Doktora studiju laikā doktorantiem ir jāapgūst jaunākie sasniegumi politikas zinātnes 
pētījumu metodēs, informācijas tehnoloăijās, datu apstrādes un prezentācijas paĦēmienos, 
padziĜināti jāapgūst politikas zinātnes teorētiskās disciplīnas un jānokārto promocijas eksāmeni, 
jāapgūst lektora, projektu vadītāja un īstenotāja  darba pieredze; jāizstrādā patstāvīgs pētniecisks 
darbs un jāiegūst zinātniski oriăināli un pārbaudīti rezultāti, jāpublicē pētījuma rezultāti 
vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos izdevumos un  jāpiedalās ar referātiem starptautiskās 
zinātniskās konferencēs un semināros, jāstažējas citās universitātēs un zinātniskajās iestādēs. 
Pabeidzot doktora studiju programmu, ir jābūt izstrādātam promocijas darbam. Promocijas darbs 
var būt: disertācija, tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa vai monogrāfija – recenzēta 
zinātniska grāmata. Promocijas darbam ir jābūt pabeigtam oriăinālam pētījumam, kura 
rezultātiem ir paliekoša nozīme attiecīgajā politikas zinātnes apakšnozarē. Promocijas darba 
aizstāvēšana notiek Socioloăijas un politikas  zinātnes promocijas padomē saskaĦā ar tās 
nolikumu.  
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STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

1. Studiju programmas īstenošanas mērėis, uzdevumi un plānotie rezultāti 

Programmas mērėis 

Latvijas Universitātes politikas zinātnes doktora studiju  programmas mērėis ir dot iespēju apgūt 
studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus, iegūt starptautiski salīdzināmu 
kompetenci politikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātĦu dorktora grādu. 
 

Programmas uzdevumi 

Lai sasniegtu mērėi, programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantam jāveic  studiju 
procesā: 

• jaunāko pētījumu metožu apgūšana un to pielietošana praksē; 
• jaunāko informācijas tehnoloăiju, datu apstrādes  un prezentācijas paĦēmienu apguve; 
• padziĜināta politikas zinātnes teorētisko disciplīnu apguve; 
• promocijas eksāmenu nokārtošana; 
• lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja pieredzes apgūšana; 
• patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriăinālu un pārbaudītu 

rezultātu iegūšanu; 
• zinātnisku rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos 

(izdevumos); 
• piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros un skolās.  

 
Programmas plānotie rezultāti 

Programmas realizācijas rezultātā plānots sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un 
mācībspēkus politikas zinātnes  apakšnozarēs (politikas teorijā, salīdzināmajā politikā, publiskajā 
pārvaldē un administrācijā, starptautiskajā politikā), kas ir apguvuši pētniecības darba 
realizācijas, organizācijas un vadības principus. 
 

2. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums 

no Latvijas valsts interešu  viedokĜa 
LU politikas zinātnes doktora  studiju programmā tiek sagatavoti kompetenti un konkurētspējīgi 
augstākās kvalifikācijas speciālisti politoloăijā. Nepieciešamību pēc šādiem speciālistiem nosaka gan 
augstākās izglītības attīstības vajadzības pēc augsti kvalificētiem mācībspēkiem,  gan nepieciešamība 
pēc augsti kvalificētiem pētniekiem labākai  Latvijas sabiedrībā, Eiropas Savienībā  un visā pasaulē 
notiekošo politisko procesu izpratnei, gan  valsts pārvaldes un uzĦēmējdarbības vajadzības pēc 
speciālistiem ar doktora grādu menedžmenta augstākajās  pozīcijās..  

LU ir politoloăijas nozarē vienīgā augstskola Latvijas Republikā, kam ir ilggadīga sekmīga 
pieredze visu akadēmiskās kvalifikācijas līmeĦu - bakalaura, maăistra un doktora - studiju 
programmu realizācijā. Politikas zinātnes nodaĜas mācībspēku kvalifikācija ir labs priekšnosacījums, 
lai Latvijas Universitāte arī turpmāk būtu vadošā augstskola valstī politoloăijas bakalauru, maăistru 
un doktoru gatavošanā.  

2.1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam  

Doktora  studiju programmas absolventi un pašreizējie  studenti  strādā galvenokārt publiskajā 
sektorā. Programmas ietvaros kopš 2001. gada akreditācijas sagatavotie četri zinātĦu doktori strādā   
Latvijas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes Politikas zinātnes nodaĜā, aktīvi veicinot  paaudžu 
maiĦu – no divpadsmit  pašreizējiem nodaĜas docētājiem pieci ir doktora programmas absolventi. 
ĥemot vērā augstākās kvalifikācijas politologu nepietiekamo skaitu Latvijas augstākās izglītības 
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sistēmā, augstskolu pasniedzēju un pētnieku sagatavošana arī turpmāk būs viens no sabiedrībā 
visvairāk pieprasītajiem politikas zinātnes  doktora studiju programmas darbības virzieniem.  

 Doktora programmas absolventi un pašreizējie studenti strādā arī tiešās pārvaldes institūcijās 
- parasti amatos, kas saistīti ar politikas analīzi un koordinēšanu vai arī ar publisko komunikāciju. 
2008. gada februārī tika organizētas diskusijas ar darba devēju pārstāvjiem no vairākām nozīmīgām 
valsts pārvaldes institūcijām un privātajiem uzĦēmumiem, lai izvērtētu  politikas zinātnes maăistra 
un doktora studiju programmu sniegto zināšanu atbilstību darba tirgus prasībām. Diskusijās 
piedalījās Valsts kancelejas, Ārlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Zemkopības ministrijas, 
Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta un ziĦu aăentūras LETA 
pāstāvji. Darba devēji norādīja uz savu ieinteresētību  politikas  zinātnes doktora studiju programmas  
darbā, uzsvērot, ka valsts  pārvaldes institūcijās ir izpratne par visaugstākās kvalifikācijas speciālistu 
nepieciešamību atsevišėās ar  situāciju komplekso analīzi un stratēăisko lēmumu saistītajās pārvaldes 
pozīcijās, tāpēc, piemēram,  Ārlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas pārstāvji izteica gatavību 
atsevišėos gadījumos veicināt savu darbinieku iesaistīšanos  politikas zinātnes doktora studiju 
programmā.  

ĥemot vērā visu iepriekšminēto, var secināt, ka doktora studiju programmas sniegtās zināšanas un 
kvalifikācija kopumā atbilst darba tirgus pieprasījumam.  

 
2.2. Studiju programmas atbilstība izglītības standartam  

LU doktora studiju programma politikas zinātnē  ir veidota atbilstoši LU doktorantūras 
nolikumam. Minētais nolikums atbilst Latvijas Republikas Seimas pieĦemtajam „Zinātniskās 
darbības likumam”, „Augstskolu likumam”, „Izglītības likumam” un MK nolikumam „Par 
promocijas kārtību un kritērijiem”. Doktorantu tiesības un pienākumus nosaka Augstskolu likums, 
likums Par zinātnisko darbību, LU Satversme, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, LU 
normatīvie dokumenti, kā arī zinātnieka ētikas kodekss.  

 

3. Salīdzinājums ar citu augstskolu studiju programmām 
Doktora studiju programmas Eiropas Savienības valstu universitātēs ir Ĝoti atšėirīgas, tomēr tās 

tiek pakāpeniski pārveidotas saskaĦā ar BoloĦas procesa ietvaros deklarēto principu, proti, doktora 
studijas tiek veidotas kā nākamā izglītības pakāpe pēc maăistra grāda iegūšanas, atšėirībā agrākā 
priekšstata, ka doktora grāds tiek iegūts tikai zinātniskā pētījuma rezultātā.  
Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola  Latvijā, kur tiek gatavoti doktora līmeĦa speciālisti 
politikas zinātnē.  Tāpēc   Politikas  zinātnes  doktora studiju programmas tika salīdzināta tikai ar 
ārzemju universitāšu doktora studiju programmām politikas zinātnē.  Tās būtiski atšėiras pēc doktora 
studiju programmā  pasniedzamo priekšmetu skaita, taču  pašos pamatos tās ir līdzīgas attiecībā  uz 
teorētisko  kursu politikas zinātnē  saistību ar metodoloăijas kursiem un  studentu piedalīšanos  
pētnieciskajos semināros politikas zinātnē.  Piemēram,  politikas zinātnes doktora studiju programmā 
Kopenhāgenas universitātē līdzīgi Latvijas Universitātes politikas zinātnes doktora studiju 
programmai ir paredzētas trīs uzstāšanās doktorantu seminārā, pirmo uzstāšanos paredzot par  
disertācijas plānu, otro uzstāšanos paredzot par doktora disertācijas teorētisko ietvaru (vai par 
empīriskā pētījuma rezultātiem) un trešā uzstāšanās ir paredzēta jau gatavas disertācijas daĜas 
(nodaĜas) prezentācijai. Programma paredz obligāto kursu pātniecības teorijā un praksē, pētniecības 
metodoloăijas jautājumiem veltītu kursu, kā arī  vismaz divu teorētisko kursu noklausīšanos 
atbilstoši disertācijas tēmai  

Politikas zinātnes doktora studiju programma Londonas  ekonomikas un politikas zinātnes 
skolā studiju pirmajā gadā paredz šādus obligātos kursus: „Politikas izpētes iespējas un teorijas”, 
„Pētījuma uzbūve:  salīdzinošā pieeja, vēsturiskā pieeja un  gadījumu izpēte”, „Kvalitatīvās 
metodes”un  „Kvantitatīvā analīze”.   Papildus tam studentiem pirmā studiju gada ietvaros pēc 
saskaĦošanas ar  darba vadītāju  ir jāizvēlas divus izvēles kursus no  augstskolā piedāvātajiem.  
Turpmāko gadu ietvaros studentam paralēli disertācijas rakstīšanai ir  jāapmeklē  vismaz viens 
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pētnieciskais seminārs  Londonas  ekonomikas un politikas zinātnes skolas ietvaros.  
Ar Latvijas universitātes politikas zinātnes studiju programmu visvieglāk salīdzināma ir Tartu 

universitātes  doktora studiju programma politikas zinātnē, kas  paredz 4 gadu studijas, tās 
kopapjoms ir  160 k.p.,  tai skaitā 120 k.p. par  doktora  darbu  un  40 k.p. par dažāda  veida kursiem,  
tai skaitā –  24 k.p. par kursiem politikas zinātnē, kas iekĜauj  ievadsemināru  par disertācijas 
sagatavošanas jautājumiem (4 k.p), piedalīšanos  politkas zinātnes doktorantu seminārā  (4 k.p.) un  
prezentāciju  speciāli organizētā  starptautiskā konferencē (4 k.p.). Vēl 4 k.p. students var saĦemt, 
izvēloties divus kursus  2 k.p. apjomā katru no vairākiem piedāvātajiem  sociālo zinātĦu  
metodoloăijas kursiem, kā arī  divu teorētisko kursu apguvi (no četriem piedāvātajiem)  par politikas 
zinātnes fundamentālajiem jautājumiem.  8 k.p. students saĦem par  četru kursu pa 2 k.p. katrs izvēli 
no samērā plaša kursu klāsta, kas iekĜauj kursus akadēmiskajā rakstīšanā,  e-izglītībā, bioētikā, 
zinātnes ētikā, menedžmentā, zinātnes komunikācijā u.c. Visbeidzot, programma paredz arī  obligātu 
kursu  augstskolu pedagoăijā (4 k.p.).  

Sadalot   Tartu universitātes  politikas zinātnes programmas kursus  atbilstoši Latvijas augstākās 
izglītības sistēmā  pieĦemtajam iedalījumam  „A”, „B” daĜas kursos,  „A” daĜas kursu apjoms ir  20 
k.p., par  „B” daĜas  kursu apguvi students saĦem  20 k.p.  Kopumā Tartu universitātes  politikas 
zinātnes  doktora studiju programma paredz  tādas pašas sastāvdaĜas, kā Latvijas Universitātes  
politikas zinātnes  studiju programma, proti, metodoloăijas kursus, kursu par mūsdienu politikas 
zinātnes  aktuālajām problēmām,  doktorantu  pētniecisko semināru, reizē Tartu universitātes  
doktora studiju programma piedāvā studentiem plašākas izvēles iespējas, kā  arī paredz citādas 
proporcijas starp „A” un „B” daĜām  (sk. 1. tabulu).  
Kopumā var teikt, ka neskatoties uz zināmām atšėirībām, visas  iepriekšminētās programmas ir 
būvētas uz vieniem un tiem pašiem principiem, kas paredz teorētisko`un  metodoloăisko  studiju 
savienošanu ar  līdzdalību pētnieciskajos semināros un  patstāvīgu darbu pie disertācijas pieredzējuša 
pētnieka vadībā. Kopumā LU SZF īstenotā politikas zinātnesdoktora  studiju programma  ievēro 
Baltijā un Eiropā pieĦemtās akadēmiskās tradīcijas un prasības  un 
 

 
 

1. tabula.  Politikas zinātnes doktora studiju programmu apjomi kredītpunktos 
 

Tai skaitā 
Studiju kursi 

 Programmas 
apjoms (k.p.) Promocijas 

darbs „A” da Ĝa „B” da Ĝa 
Tartu 
universitāte 

160 120 20           
(50%) 

20           
(50%) 

Latvijas 
Universitāte 

144 100 24           
(55%) 

20           
(45%) 

 

atbilst dotā līmeĦa programmām pēc formālajiem, saturiskajiem, metodiskajiem un zinātniskajiem 
kritērijiem. 

 

4. Studiju programmas organizācija 

4.1. Iepriekšējās akreditācijas ekspertu ieteikumu īstenošana 

Politikas zinātnes studiju programmas iepriekšējā, 2001. gada akreditācijā, starptautiskie eksperti, 
atzinīgi vērtējot  programmu kopumā, ieteica: 

• Pārdomāt programmas elastības pakāpi, jo ikgadēja visai neliela doktorantu skaita uzĦemšana 
ar atšėirīgām pētnieciskām orientācijām var izraisīt nepieciešamību mainīt programmas 
akcentus. 
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• Doktoranti ir plašāk jāiesaista starptautiskos pētījumos, arī pavadot laiku Rietumeiropas un 
ZiemeĜamerikas universitātēs.  

• ĥemot vērā atšėirīgo doktora studiju programmas pretendentu akadēmisko pieredzi, rūpīgāk 
izvērtēt viĦu pētnieciskās iemaĦas un sociālo zināšanu horizontu. 

• Nepieciešamības gadījumā doktorantiem ieteicams papildināt zināšanas, noklausoties 
atsevišėus politikas zinātĦu maăistra studiju programmas kursus. 

Doktora studiju programma kopš iepriekšējās akreditācijas ir pilnveidota, īstenojot  starptautisko 
ekspertu rekomendācijas.   
• Lai nodrošinātu lielāku doktora studiju programmas elastīgumu, programmā  tika iekĜauti 

prosemināri, kas Ĝauj nodrošināt studenta  izvēlētās politikas zinātnes apakšnozares nozīmīgāko 
publikāciju  padziĜinātu apguvi.   

• UzĦemšana politikas zinātnes doktora studiju programmā tiek  saskaĦota   ar  Sociālo zinātĦu 
fakultātes  Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieciskajiem projektiem, kas nodrošina arī  
ciešāku  doktora programmas studentu iesaisti to realizācijā. Piemēram,  2007.  gada  vasaras 
uzĦemšanā doktora studiju programmā speciāli tika uzsvērta Krievijas un citu bijušo PSRS 
republiku  attīstības tendenču un to attiecību ar Latviju izpētes nozīmība, atvēlot  šim nolūkam  
vienu doktora studenta budžeta  vietu, kas tika piešėirta  pretendentei Aīdai Smits.  Paredzēts  
arī turpmāk doktora programmas studentu, it īpaši budžeta studentu atlasē, uzsvaru  likt uz  
objektīvām pētnieciskām vajadzībām un akadēmiskā personāla  nomaiĦas nepieciešamību.  

• Laika posmā kopš iepriekšējās akreditācijas  politikas zinātnes doktora studiju programma 
iespēju robežās centās nodrošināt tās studentiem studiju iespējas ārzemēs. Doktorants  T. 
Rostoks  2001. – 2002. gadā stažējās  Berlīnes Humbolta  universitātē, 2003. – 2005. gadā  
Eirofakultātes doktora  studiju grantu studijām Berlīnes Humbolta universitātē  izmantoja  
politikas zinātnes doktora studiju programmas students Ivars Ijabs.  Šī  granta ietvaros viĦam 
tika nodrošināts arī ārzemju konsultants disertācijas tēmas padziĜinātai izpētei (prof. Herfrīds 
Minklers). Studenti tiek mudināti izmantot iespējas studijām ārzemju universitātēs, par ko 
viĦiem tiek piešėirti kredītpunkti.  Diemžēl šādas prakses tālāku izvēršanu būtiski kavē  
atbilstošā finansējuma trūkums un  vispārējā sociāli ekonomiskā situācija  valstī, kas  spiež  
studentus savienot doktorantūras studijas ar  algotu darbu.   

• Ar nolūku  rūpīgāk izvērtēt doktorantūras pretendentu pētnieciskās iemaĦas un sociālo zināšanu 
horizontu un nodrošinātu izvērtējuma objektivitāti,   SZF  Domē  tika  pieĦemti „UzĦemšanas 
kritēriji Politikas zinātnes doktora studiju programmā” (sk. 14. pielikumu). 

• Tiem politikas zinātnes doktora programmas studentiem, kuriem nav  maăistra grāda politikas 
zinātnē,  tiek ieteikts sava  apvāršĦa paplašināšanai  (nesaĦemot par to kredītpunktus)  apmeklēt  
politikas zinātnes  maăistra studiju  programmas kursus. Šāda iespēja tiek arī samērā plaši 
izmantota.  

. 

4.2. Doktora studiju apjoms un ilgums 

 Apmācība politikas zinātnes  doktora programmā iespējama divos veidos:  
a) Pilna laika studijas – ilgst 3 gadus, kurā doktora programmas  students/te  ar vai bez iepriekšējas 
pētniecības darba pieredzes studē 52 nedēĜas gadā (40 stundas nedēĜā) no kurām 4 ir atvaĜinājuma 
nedēĜas un 48 darba nedēĜas, kuru laikā doktora programmas students apgūst izvēles teorētiskos 
kursus, iegūst praktiskas iemaĦas un patstāvīgi izstrādā zinātnisku darbu un saĦem stipendiju, studiju 
un studējošā kredītu, ja tādi viĦam ir piešėirti.  
b) Nepilnā laika klātienes studijas – ilgst 4 gadus, kurā doktorands ar vai bez iepriekšējas 
pētniecības darba pieredzes studē 36 nedēĜas gadā (40 stundas nedēĜā), bez īpaša laika 
atvaĜinājumam, strādājot pastāvīgā darbā, studē izvēles teorētiskos kursus, iegūst praktiskas iemaĦas 
un patstāvīgi izstrādā zinātnisku darbu LU SZF Politikas zinātnes nodaĜā vai Sociālo un politisko 
pētījumu institūtā. Studijas doktorantūrā var ilgt līdz 5 gadiem pilna laika studijās un līdz 6 gadiem – 
nepilnā laika klātienes studijās.. 
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Kopējo studiju apjomu kredītpunktos veido teorētiskie kursi  un akadēmiskās darbības 
praktisko iemaĦu apguve 44 kredītpunktu apjomā un promocijas darba izstrādāšana – 100 
kredītpunktu apjomā.  
 

4.3. Promocijas darba formas  un izstrādes prasības 

Vispārējās prasības promocijas darbiem 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 “Noteikumi par promocijas padomēm un promocijas procesu Latvijas 
Universitātē” (12.04.2006, nr. 1/67).  Doktora zinātnisko grādu politikas zinātnē (Dr.sc.pol.)  piešėir 
par promocijas darbu – oriăinālu, patstāvīgi  veiktu zinātnisku kvalifikācijas darbu, kas vērtējams kā 
nozīmīgs ieguldījums politikas zinātnes nozares attīstībā.  

 
 
 LU Politikas zinātnes studiju programmā tiek  aptvertas visas  politikas zinātnes apakšnozares:   

• politikas teorija  
• salīdzināmā politika 
• publiskā pārvalde un administrācija 
• starptautiskā politika 

 

 

5. Studiju programmas izmaiĦas laikā kopš iepriekšējās akreditācijas 

Studiju programmas pašnovērtējums pirmo reizi veikts 2001.gadā. Būtiskas izmaiĦas studiju 
programmā kopš tā laika nav izdarītas. Programmā ir sekojošas izmaiĦas (sk. 1. pielikumu): 

a) obligātajam  „A” daĜas kursam “Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde un 
prezentācija” samazināts kredītpunktu apjoms no 4 kredītpunktiem (64st.) uz 2 
kredītpunktiem (32st.); 

b) studiju programmā „A” daĜā ir iekĜauts proseminārs atbilstoši studenta izvēlētai politikas 
zinātnes apakšnozarei (2 k.p., 32 st.)  

c) palielināta politikas  zinātnes  doktorantu semināra  nozīme, tam paredzētais  kredītpunktu 
skaits palielināts no 8 uz 12.   

d) Lai veicinātu doktora studiju programmas studentu aktivitāšu vienmērīgāku sadali starp 
promocijas darba izstrādāšanas galveniem komponentiem (pētījuma teksta sagatavošana, 
publikāciju sagatavošana, piedalīšanās  konferencēs ar referātiem par disertācijas tēmu), 
tika  pilnveidots kredītpunktu sadalījums  (nemainot kredītpunktu kopskaitu)  
programmas daĜā, kas ir paredzēta  promocijas darba izstrādāšanai un sagatavošanai 
aizstāvēšanai.  Par promocijas darba plāna izstrādi ir paredzēti 16 k.p. līdzšinējo 15 k.p. 
vietā. Par promocijas darba konceptuālā ietvara (teorētiskās nodaĜas) sagatavošanu  
(vismaz 40 lpp.) ir paredzēti 20 k.p., par promocijas darba melnraksta sagatavošanu – 20 
k.p. un par promocijas darba gala varianta sagatavošanu - 20 k.p.  Par zinātniskā raksta 
sagatavošanu vispāratzītos recenzējamos izdevumos tika paredzēti 7 k.p. par katru rakstu 
līdzšinējo  15 k.p. vietā, nosakot arī , ka šajā sadaĜa iegūstamo kredītpunktu kopskaits  ir 
14. Par vienu  referātu par promocijas darba tēmu starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs   iegūstāmo kredītpunktu skaits tika samazināts no 5 k.p. uz 4 k.p., nosakot 
arī, ka šajā sadaĜa iegūstamo kredītpunktu kopskaits  ir 8. Tika  noteikts, ka maksimālais 
kredītpunktu skaits, ko doktora studiju programmas  ietvaros doktorants var saĦemt par 
piedalīšanos ar referātu par promocijas darba tēmu vietējās zinātniskās konferencēs,  ir 2 
k.p..  



 

 16

 

Teorētiskie kursi un praktisko iemaĦu apguve no kopējā doktora studiju kredītpunktu apjoma sastāda 
31%, bet promocijas darba izstrādāšana – 69%. 

Savukārt teorētisko kursu un praktisko iemaĦu apguves 44 kredītpunktu ietvaros atsevišėās daĜas 
procentuāli sastāda: 

A daĜa obligātā daĜa visiem doktorantiem 55 %; 

B daĜa  Ierobežotās izvēles daĜa 45 % 

 

 

6. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras  nodrošinājums 

 
6.1. Studiju programmas  finansēšanas avoti 
 
Lēmumu par līdzekĜu apjomu doktora studiju programmai katram finansu gadam pieĦem LU 

Senāts. LU budžeta finansēto studiju vietu skaitu Politikas zinātnes doktora studiju programmā 
nosaka LU Zinātnes padome. Pilna laika studijas doktorantūrā tiek finansētas no LU budžeta pirmos 
3 gadus, t.i., 156 nedēĜas. Nepilna laika klātienes studijas doktorantūrā tiek finansētas no fizisko un 
juridisko personu līdzekĜiem.  

Studiju maksa par privātpersonu līdzekĜiem  2001. gadā  bija Ls 450 gadā.  Kopš  tā laika  
studiju maksa  pieaug  atbilstoši  studiju  programmas izmaksu pieaugumam. 2008./ 2009. studiju 
gadā  par privātpersonu līdzekĜiem studējošajiem doktorandiem noteikti studiju maksas atvieglojumi, 
paredzot pilnas studiju maksas vietā līdzdalības maksājumu: 

• pilna laika studijās imatrikulētajiem – Ls 4500 par visu studiju programmu, ja tā tiek 
izpildīta trīs gados, tai skaitā Ls 1500 par pirmo studiju gadu.  

• nepilna laika klātienes studijās imatrikulētajiem – Ls 6000 par visu studiju programmu, ja 
tā tiek izpildīta četros gados, tai skaitā Ls 1500 par pirmo studiju gadu.  

 

Pagaidām  politikas zinātnes studiju programmas  studentiem nav  iespēju saĦemt finansējumu no 
Eiropas sociālā fonda ietvaros īstenotās nacionālās programmas “Atbalsts doktorantūras studiju 
programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta “Doktorantu un jauno zinātnieku 
pētniecības darba atbalsts Latvijas Universitātē” l īdzekĜiem.  

Tuvākajiem pieciem gadiem Latvijas Universitātē  šīm nolūkam saĦems 17 miljonus latu. 
Politikas zinātnes  doktora studiju programmas studentiem šāda finansējuma saĦemšanas iespēja 
pavērsies no 2008. gada rudens.  Tomēr tas neatrisinās visas programmas finansiālā nodrošinājuma 
problēmas.  Nepieciešams paplašināt  valsts  finansējumu doktora studiju programmai, it īpaši Ħemo 
vērā to, ka šobrīd 48% no doktorantiem studē par personīgo finansējumu un, Ħemot vērā vispārējo 
tendenci uz studiju maksas pieaugumu, šim skaitlim būs tendence samazināties. Viens no finansiālu 
problēmu risinājumiem ir sadarbības līgumu slēgšana ar darba devējiem, kuri uzĦemas studiju 
maksas segšanu.  
 

6.2.  Studiju programmas  infrastruktūras  nodrošinājums 

Programma tiek realizēta Politikas zinātnes nodaĜā, kas kopš 2000.gada septembra izvietota Sociālo 
zinātĦu fakultātes rekonstruētajās telpās Rīgā, Lomonosova ielā 1. Politikas  zinātnes nodaĜas rīcībā 
ir 9 biroju telpas pasniedzējiem. Visi nodaĜas pasniedzēji ir nodrošināti ar datoriem  un interneta 
pieslēgumu. NodaĜai ir atsevišėa semināru telpa, kas tiek izmantota doktorantu vajadzībām, LU SPPI 
ir darba telpas doktorantiem, kopā četras ar datoriem apgādātas darba vietas. 
  Svarīgs  doktora studiju politikas zinātnē materiāli tehniskā nodrošinājuma komponents ir  
SZF  bibliotēka.  Bibliotēka atvērta 54 stundas nedēĜā, tajā ir 68 lasītāju darba vietas, 19 datori ar 
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interneta pieslēgumu, iespēja kopēt, izdrukāt un  skenēt. Bibliotēkā darbojas bezvadu internets WiFi. 
SZF bibliotēkā   pavisam ir atuveni 12 000 grāmatu nosaukumi (25 000  eksemplāri), no tiem ap 
4000 nosaukumi - par politikas zinātnes tēmām,   ap 3400 nosaukumi -  vispārējiem pētniecības 
metožu jautājumiem, filozofijas un vēstures problēmām veltīti izdevumi. Bibliotēkā ir pieejami arī 
45 politikas encikolpēdiju un vārdnīcu nosaukumi.  Studentiem ir pieejamas vairākas datu bāzes 
(EBSCO, Sage Publications, Taylor&Francis, Eastview u.c.). Ebrary e-grāmatu kolekcijā pieejamas 
aptuveni 5200 e-grāmatas, no tām  aptuveni 890 - par politiku. Studentiem pieejami zinātniskie 
žurnāli gan iespiestā veidā, gan   elektroniski. Elektroniskie žurnāli pieejami no visiem Latvijas   
Universitātes datoriem, kā arī no jebkura cita datora (mājas, darba,   kopmītĦu) ar interneta 
pieslēgumu, izmantojot studenta lietotājvārdu un   paroli (izĦemot izdevniecības Taylor&Francis 
elektroniskos žurnālus). E-žurnālu veidā ir pieejami  317  politikas zinātnes jautājumiem veltīto 
žurnālu nosaukumi. Kopumā bibliotēkā ir pieejams 41 iespiesto akadēmisko žurnālu nosaukums, no 
tiem -  21 – par politikas zinātnes jautājumiem.  Bibliotēkā ir arī ievērojams  70.- 90. gadu 
akadēmisko politikas zinātnes žurnālu klāsts.   2007.gadā informācijas resursu iegādei LU SZF 
bibliotēkai piešėirti 16000  Ls. Politikas zinātnes studentu tiešo  vajadzību apmierināšanai no šīs 
summas 2007. gadā tika patērēta apmērām ceturtā daĜa.   
  
 

7. Imatrikul ācijas nosacījumi 

Pretendenta iepriekšējai izglītībai jābūt  maăistra grādam politikas zinātnē (vai tai radniecīgā 
specialitātē).   Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas maăistra grādam pielīdzināma izglītība, 
šādos gadījumos diploma atbilstību nosaka Akadēmiskās informācijas centra ekspertīze. 

Pretendenti doktorantūrā tiek uzĦemti konkursa kārtībā. Pieteikšanos doktorantūrai organizē 
LU Doktorantūras daĜa. Pieteikšanās tiek izsludināta LU mājas lapā. LU budžeta finansēto studiju 
vietu skaitu Politikas zinātnes  doktora studiju programmā nosaka LU Zinātnes padome, to 
saskaĦojot ar LU Senātu. 2007./2008. akadēmiskajā gadā programmā bija 4 budžeta vietas. Juridisku 
vai fizisku personu finansēto studiju vietu skaits doktora studiju programmā līdz šim nav ierobežots.  

 
Piesakoties studiju turpināšanai doktorantūrā reflektantam jāiesniedz:  

• aizpildīta noteikta parauga pieteikuma veidlapa ;  
• kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba 

pamatojums un iestrāde. 
• Curriculum Vitae;  
• akadēmiskās izglītības dokumenta un sekmju lapas kopija (oriăināla uzrādīšana obligāta); 

arvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem nepieciešama LR Akadēmiskās informācijas centra 
izziĦa; 

• rekomendācijas studijām doktorantūrā (ja ir); 
• pases kopija; 
• reăistrācijas naudas maksājuma čeks;  
• viena fotokartīte.  
Dokumentu pieĦemšana notiek LU akadēmiskajā departamentā noteiktos datumos. Tālāk 

iesniegtie dokumenti tiek nodoti SZF Doktorantūras studiju padomei. Iestājpārbaudījumus pilna un 
nepilna laika klātienes studijām pārrunu veidā organizē Politikas zinātnes  doktora studiju 
programmas padome. Tiek izmantoti doktorantu uzĦemšanas kritēriji (skat  14. pielikumu). 

Kritēriju tabulu aizpilda uzĦemšanas komisijas sekretārs. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc 
iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzĦemot reflektantus doktorantūrā un 
ieskaitot budžeta vietās. 
Reăistrējoties doktorantūras studijām:  

• ar pretendentu tiek noslēgts līgums par studijām LU doktorantūrā;  
• tiek noslēgta vienošanās par darba izpildi ar doktorantūras darba vadītāju, doktorantūras 

programmas direktoru un SZF dekānu;  
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• tiek apstiprināts doktoranta individuālais darba plāns visam doktorantūras periodam un 
pirmajam studiju gadam;  

• ja studijas notiek par fizisku vai juridisku personu līdzekĜiem, tad doktorantam jāsamaksā 
studiju maksa par pirmo pusgadu. 

 

8. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Katrs doktorants kopā ar sava promocijas darba zinātnisko vadītāju izstrādā studiju individuālo 
plānu, ko aprobē katedra un akceptē Politikas zinātnes  doktorantūras padome. Studiju nozares 
programmas apguvi kontrolē Politikas zinātnes doktorantūras padome, Politikas zinātnes studiju 
programmas direktors un darba zinātniskais vadītājs. 

Par studiju un pētniecības darba rezultātiem doktorants vienu reizi gadā atskaitās Politikas 
zinātnes doktorantūras padomei. Lēmumu par teorētisko kursu apguves apjomu, atbilstību Politikas 
zinātnes doktora studiju programmas prasībām un rezultātu kvalitāti pieĦem Politikas zinātnes 
doktorantūras padome, pieaicinot zinātnisko vadītāju. Doktorantūrai beidzoties Politikas zinātnes 
doktorantūras padomes sēdē tiek izvērtēti un apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko 
tiek pieĦemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu. 

Doktorants tiek pielaists  pie promocijas darba aizstāvēšanas, ja ir jānokārti promocijas 
eksāmeni politikas zinātnē un svešvalodā,  sagatavoti  un publicēti  vismaz 2 raksti vispāratzītos 
recenzējamos zinātniskos žurnālos (izdevumos) un par promocijas darba rezultātiem ziĦots  vismaz 2 
starptautiskās konferencēs. 

Promocijas eksāmenus  politikas  zinātnē pieĦem Politikas zinātnes doktorantūras padomes 
izveidota Eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 3-5 nozaru 
speciālisti, no kuriem vismaz viens ir doktorantūras padomes loceklis.  

Teorētisko kursu un praktisko iemaĦu apgūšanai doktorantiem tiek piedāvātas lekcijas, 
semināri, praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, referātu sagatavošana un nolasīšana auditorijā, grupu 
darbs, diskusijas, situāciju analīze, u.c.  

Doktorantu apgūtā teorētiskā materiāla un praktisko iemaĦu zināšanu pārbaude tiek veikta ar 
kontroldarbu, testu un eksāmenu palīdzību. Svarīgu vietu  politikas zinātnes doktora studiju 
programmā  ieĦem aktīvās mācību metodes. LU Politikas zinātnes doktora studiju programmā 
doktorantiem ir iespējas iegūt kredītpunktus, ne tikai noklausoties programmas piedāvātos kursus, 
bet arī pašiem lasot lekcijas, vadot seminārus, praktiskos darbus, kursa darbus un bakalaura darbus, 
recenzējot bakalaura darbus, kā arī piedaloties projektu izstrādāšanā un vadīšanā.  

Politikas  zinātnes doktorantu semināra  ietvaros doktorantu sagatavotie materiāli (referāti, 
promociju darba nodaĜas, promociju  darba melnraksti)  tiek pa e-pastu nosūtīti visiem doktorantu 
semināra dalībniekiiem, lai viĦi savlaicīgi varētu ar tiem iepazīties un aktīvi piedalīties apspriešanā.  
Gadījumos, kad  doktorantu seminārā tiek apspriestas  doktorantu sagatavotās promocijas darbu 
nodaĜas vai  disertāciju melnraksti, doktora studiju programmas direktors norīko 2-4 iesniegtā darba 
recenzentus, no kuriem vismaz viens parasti ir  doktorantūras vecāko kursu students, bet atlikušie – 
Politikas zinātnes nodaĜas docētāji vai pieaicinātie eksperti.  

Doktoranti piedalās vietējās un starptautiskās konferencēs, zinātniskos pētījumos, kā arī tiek 
iesaistīti pētniecisko projektu izstrādāšanā.  

 
9. Vērt ēšanas sistēma 

Doktorants realizē visam studiju laikam sastādīto studiju individuālo plānu. Studiju gaitu  kontrolē 
darba zinātniskais vadītājs un Politikas zinātnes doktora studiju programmas direktors. Par studiju un 
pētniecības darba rezultātiem doktorants reizi gadā atskaitās doktora studiju padomes organizētajos 
zinātniskajos semināros, kur tiek pieĦemts speciāls lēmums par rezultātu atbilstību individuālajai 
studiju programmai. Atskaite un tās pozitīvs vērtējums ir pamats studiju turpināšanai. Galīgo 
lēmumu par studiju atbilstību programmas prasībām un rezultātu kvalitāti pieĦem doktora studiju 



 

 19

programmas direktors, vajadzības gadījumā pieaicinot nepieciešamos ekspertus. Doktorantūrai 
beidzoties, ir jābūt sekmīgi nokārtotiem doktorantūras eksāmeniem – svešvalodā un politikas zinātnē 
(vispārīgais eksāmens un eksāmens specialitātē). Eksaminēšanas komisiju veido 3-5 nozares 
speciālisti, piedaloties vismaz vienam doktorantūras padomes loceklim, kā arī  zinātniskajam 
vadītājam. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 punktu sistēmas. Par gala rezultātu vienojas eksaminēšanas 
komisija (eksaminācijas programmas skat.3.pielikumā). Beidzot doktorantūru, jābūt uzrakstītām 
vismaz divām publikācijām recenzējamos izdevumos. Doktora studiju padomes organizētā seminārā 
vai doktora studiju padomē tiek izvērtēti un apspriesti studiju un pētnieciskā darba rezultāti, par ko 
tiek pieĦemts lēmums ar ieteikumu virzīt darbu uz aizstāvēšanu vai turpināt tā pilnveidošanu. 

 
 

10. Kvalitātes nodrošinājums studiju programmā 

Politikas zinātnes  doktora studiju mērėis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un 
mācībspēkus. Mērėa sasniegšana paredz augstu studiju programmas kvalitātes nodrošinājumu, par 
kuru ir atbildīgi doktora studiju padome, doktora studiju programmas direktors, promocijas darbu 
vadītāji un studiju kursu autori.  

Vislielākā atbildība par doktorantu zinātniskajiem pētījumiem, to aktualitāti un publicitāti gulstas 
uz promociju darbu vadītājiem. Studiju procesa kvalitātes būtiska sastāvdaĜa ir studējošo viedokĜu 
uzklausīšana un ievērošana. Vismaz reizi gadā doktoranti prezentē paveikto doktora studiju padomes 
rīkotajā atestācijā. Padomes locekĜi, diskutējot ar doktorantu, norāda uz zinātniskā darba nepilnībām 
vai kĜūdām, pilnveidošanas iespējām un termiĦu ierobežojumiem. Studējošo viedoklis par studiju 
programmu kopumā tiek iegūts, veicot anketēšanu par studiju kvalitāti, darba vadītājiem, studiju 
kursiem, problēmām, nepilnībām un ieteikumiem to novēršanai. Iegūtie aptauju rezultāti tiek 
analizēti un būtiskākie Ħemti vērā tālākai programmas pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai. 
Studiju programmas kvalitāti nodrošina arī absolventu un viĦu darba devēju aptaujas.  

Būtisks ieguldījums doktora studiju kvalitātes uzlabošanā ir ikgadējā pašnovērtējuma ziĦojuma 
sagatavošana, kas Ĝauj izvērtēt gada laikā padarīto un izplānot negatīvo rādītāju izskaušanu. 
Programmas kvalitātes uzlabošanu nodrošina arī tās sagatavošana kārtējai akreditācijai. 

 

11. Studējošie 
11.1. Studējošo skaits 
Politikas zinātnes Doktora studiju programmas studentu skaits, salīdzinājumā ar 2001. gadu,   ir 
būtiski pieaudzis. 2001. gadā  programmā studēja  14 studenti, 2007. gada septembrī studentu skaits 
pieauga līdz 36, 2008. gada sākumā tas  samazinājās līdz  24 studentiem. (sk. 2. tabulu)  Šāds 
samazinājums ir izskaidrojams ar to, ka  2007. gada rudenī no doktora studiju programmas tika 
atskaitīti vairāki programmas studenti, kas studēja par fizisko personu līdzekĜiem. Studenti tika 
atskaitīti  vai nu uz paša vēlēšanos sakarā ar paaugstināto darba slodzi, vai nu  par studiju saistību 
nepildīšanu. Arī studentu pieplūdums uz  maksas vietām 2007. gadā ir bijis mazāks, nekā 
iepriekšējos gados, ko var izskaidrot ar  studiju maksas pieaugumu. Budžeta studentu skaits pārskata 
perioda laikā pieauga no astoĦiem 2001. gadā līdz  piecpadsmit 2007. gadā un 13 studentiem 2008. 
gadā.  2007. gada septembrī programmā tika uzĦemti  četri jauni  budžeta studenti.  
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2. tabula. Politikas zinātnes  doktora studiju programmas  studentu skaita dinamika 2001. – 

2008. g. 

 
 
 
 
 
 

2008. gada  martā  Politikas zinātnes doktora  studiju  programmā  studēja  25 studenti, tai 
skaitā  13 par budžeta  līdzekĜiem  un 12 -  par  personīgiem līdzekĜiem (sk 4. pielikumu) .   

Kopš  iepriekšējās akreditācijas 2001. gadā doktora  grādus aizstāvēja četri  programmas 
studenti (sk. 3. tabulu):   

 
3. tabula.  Politikas zinātnes doktora studiju programmas studentu  

2001. – 2006. gadā aizstāvētās disertācijas 
Promocijas 

darba 
aizstāvēšanas 

gads 

Promocijas darba  
autors 

Promocijas  darba nosaukums 

2003 Valts KalniĦš Korupcijas novēršanas politikas analīze: 
institucionālie pretkorupcijas instrumenti 
Latvijā 

2005 Iveta Reinholde Latvijas publiskās pārvaldes 
administratīvās transformācijas efektivitāte 

2007 Marika Laizāne-
Jurkāne 

Baltijas valstu reăionālo organizāciju 
darbības un attīstības tendences 

2007 Ivars Ijabs Pilsoniskās sabiedrības diskurss modernajā 
politikas teorijā un tā elementi  Latvijas 
politisko ideju  vēsturē (M. Valters un P. 
Šīmanis) 

 
  2006./2007. studiju gadā  aizstāvēšanai tika iesniegti  vēl divi doktora studiju programmas 

bijušo studentu promocijas  darbi:  Toma Rostoka promocijas darbs ” Integrācija un reăionalizācija 
Baltijas jūras reăionā” un Ivo RoĜĜa promocijas darbs “Eiropeizācija un tās ietekme uz Centrālās un 
Austrumeiropas jauno  Eiropas Savienības dalībvalstu izpildvarām”. Abi darbi  tika pilnveidoti  
saskaĦā ar Valsts  zinātniskās kvalifikācijas komisijas  ieteikumiem. Toms Rostoks atkārtoti 
iesniedza savu darbu  promocijas padomē un tā aizstāvēšana paredzēta 2008. gada 26. maijā.   
 

11.2.Studējošo un absolventu aptauju analīze  

Akreditācijas  ziĦojuma sagatavošanas  gaitā  tika  veikta Politikas zinātnes  doktora studiju 
programmas studentu un absolventu aptauja. Anonīmā anketa  iekĜāva  divpadsmit jautājumus par 
dažādiem doktora studiju aspektiem, sākot no studentu apmierinātības ar programmu kopumā un 
dažādiem programmas komponentiem un beidzot ar studentu  ieteikumiem studiju programmas 
pilnveidošanai. Programma paredzēja piecu pakāpju vērtējuma skalu (no „pilnībā apmierina” līdz 
„piln ībā neapmierina”, vai, attiecīgi, no „Ĝoti augsta” līdz „Ĝoti zema”).  Tika saĦemtas 13 anketas  no 
dažādu gadu programmas studentiem un absolventiem. Aptaujas rezultātā ir ir noskaidrojies, ka  15% 
aptaujāto doktora studiju programmas studentu ir pilnībā apmierināti ar programmu kopumā,  69% 
aptaujāto  ir apmierināti daĜēji, 8% studentu ir grūti noformulēt savu vērtējumu, bet 8% studentu ar 
programmu ir daĜēji neapmierināti.   Doktora programmas kursu docētāju  darba kvalitāti  Ĝoti augstu  
novērtēja  8% studentu,  61% studentu deva vērtējumu „augsta”, bet 31%  doktora programmas 
studentiem atturējās dot skaidru vērtējumu.  Politikas zinātnes doktorantu semināra darbu  Ĝoti augstu 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Kopā 14 17 19 28 34 34 36 25 
t.sk..budžeta 
studenti 

8 7 9 10 11 10 15 13 

t.sk. maksas 
studenti 

6 10 10 18 23 24 21 12 
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novērtēja  17% studentu, 75 % deva augstu vērtējumu, turpretim 8% studentu zemu novērtēja  tā 
darbību.  Studenti samērā augstu vērtē  doktora studiju materiāli tehniskā nodrošinājuma līmeni . 
62% tas apmierina pilnīgi, 23% ir grūti pateikt, bet 15% tas daĜēji neapmierina.  Zemāk tiek novērtēts 
programmas nodrošinājums ar  zinātnisko literatūru un piekĜuvi datu bāzēm.  Šajā  jautājumā  62% 
aptaujāto nodrošinājums apmierina daĜēji, 15% apmierina pilnībā, 8% aptaujāto ir grūti pateikt, bet 
2%  aptaujāto situācija daĜēji neapmierina. Spriežot pēc aptaujas datiem,  nospiedošais vairākums 
studentu (85%) ir  apmierināts ar iespēju  apmeklēt doktora studiju programmas nodarbības  
darbadienu vakaros. Tomēr  lielākā daĜa  doktora studentu (64%) izjūt zināmas vai Ĝoti lielas grūtības 
studiju savienošanā ar  algotu darbu.  Gan  aptaujas anketās, gan  speciālā doktorantu  semināra 
nodarbībā,  kas bija veltīta  doktorantūras  darba pilnveidošanai, doktora programmas studenti izteica  
vairākas kritiskās  piezīmes par politikas zinātnes doktora studiju programmas pašreizējo situāciju, 
kā arī  priekšlikumus tās pilnveidošanai.  

Studentu kritiskās piezīmes bija saistītas galvenokārt  ar  dažu  politikas zinātnes doktora 
studiju programmā  vai saistībā ar to piedāvāto kursu  nepilnu atbilstību politikas zinātnes 
programmas  specifikai. Šajā sakarā studenti, piemēram, piedāvāja modificēt kursu „Jaunākās  
informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde un prezentācija” tā, lai tas vairāk atbilstu tieši politikas 
zinātnes speciālistu vajadzībām pēc informācijas ieguves un prezentācijas. Kritiskas piezīmes tika 
izteiktas arī par neelastīgu  promocijas  eksāmena svešvalodā kārtošanas sistēmu Latvijas 
Universitātē, kas  pārāk maz Ħem vērā  studentu bieži vien Ĝoti atšėirīgus  svešvalodu  zināšanu 
līmeĦus. ĥemot vērā to, ka saistībā ar politikas zinātnes  doktora studiju programmu  studentiem tiek 
piedāvātā arī iespēja  apmeklēt pedagoăijas kursu ar nolūku iegūt sertifikātu pasniegšanai augstskolā, 
studenti  izteica vēlmi padarīt šo kursu kompaktāku un organizēt to Sociālo zinātĦu fakultātē.   Par 
pozitīvāko  politikas zinātnes   doktora studiju programmā  doktoranti uzskatīja  grupu diskusiju 
iespēju, ko sniedz  programmas kursi un, it īpaši politikas zinātnes doktorantu seminārs.  

 
 

11.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā līdz šim galvenokārt realizēta individuālās 
pārrunās ar pasniedzējiem un programmas direktoru, izvērtējot programmas stiprās un vājās puses. 
Ievērojamā daĜa  doktora programmas studentu ir vai nu  politikas zinātnes bakalaura un/vai  
maăistra programmu  absolventi vai pat  Politikas zinātnes nodaĜas docētāji, tāpēc šāda veida 
komunikācija   ir visnotaĜ efektīva.  

 

12. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

12.1. Akadēmiskā personāla sastāvs 

2007./ 2008. akadēmiskajā gadā  Politikas zinātnes nodaĜas akadēmiskā  personāla sastāvā ir 12 
cilvēki. Kopā nodaĜā ir divi profesori, trīs asociēties profesori, trīs docenti un četri lektori. Doktora  
studiju programmas īstenošanā piedalās arī augsti kvalificētie ārzemju  augstskolu mācībspēki (prof. 
Rasma KārkliĦa  no  Ilinojas universitātes (ASV) un asoc. prof. Haralds Kohts no Oslo universitātes 
koledžas (Norvēăija), kā arī citu LU fakultāšu mācībspēki (asoc. prof. Uldis Rozevskis no  
Ekonomikas un vadības fakultātes)  un citu  Sociālo zinātĦu fakultātes struktūrvienību pārstāvji ( 
Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors  Nils Muižnieks). Kopumā doktora studiju 
programmas īstenošanā kā docētāji un  promocijas darbu vadītāji piedalās   trīs profesori, seši 
asociētie profesori,  trīs docenti un viens vadošais pētnieks. (sk. 5. tabulu). 
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5. tabula. Politikas zinātnes doktora studiju  programmas akadēmiskais personāls 
 

Nr.
p.k. 

Uzvārds, vārds Amats  Zinātniskais 
grāds 

Pamatdarba vieta 

1. Auers, Daunis  docents Dr.sc.pol. LU SZF 
2. Bāra,  Daina asoc. prof.   Dr.sc.pol. LU SZF 
3. Ikstens, Jānis  asoc. prof Dr. sc.pol. LU SZF 
4. Kalni Ħš, Valts  docents Dr.sc.pol. LU SZF 
5. Kārkli Ħa, Rasma  profesore Dr.sc.pol. Ilinoijas universitāte 

Čikāgā (ASV) 
6. Kohts,  Haralds  asoc.prof. Dr.sc.pol. Oslo universitātes 

koledža (Norvēăija) 
7. Muižnieks, Nils  vad. pētn., 

SPPI 
direktors 

Dr.sc.soc LU SZF  SPPI 

8. OzoliĦa, Žaneta  profesore Dr. paed. LU SZF 
9. Rajevska, Feliciana asoc. prof. Dr.sc.pol. Vidzemes Augstskola 
10. Reinholde, Iveta  docente Dr.sc.pol. LU SZF 
11. Rozenvalds, Juris  profesors Dr.phil., LU SZF 
12. Rozevskis, Uldis  asoc. prof.  Dr. oec., LU EFV 
13. Runcis,  Andris  asoc.prof. Dr.sc.soc LU SZF 

 
Docētāju  zinātniskās biogrāfijas (CV) pievienotas 5. pielikumā, lasīto kursu programmas -  2. 
pielikumā.  Vajadzības  gadījumā politikas zinātnes  doktorantūrā par vadītājiem tiek  pieaicināti   arī  
citu  Latvijās universitātes struktūrvienību  vadošie docētāji, kā arī  citu Latvijas augstskolu un  
pētniecisko iestāžu  speciālisti. 
 

12.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darba 
virzieni un to rezultāti, projektu vad ība 

Politikas zinātnes nodaĜas mācībspēki veic zinātnisko un  pētniecisko  darbu,  vada un piedalās 
Sociālo un Politisko pētījumu institūta  (SPPI) projektos, LU pētnieciskajos projektos, starptautiskos 
pētījumu projektos, ES struktūrfondu ietvaros īstenotajos projektos, veic starptautisku organizāciju 
un Latvijas valsts pārvaldes iestāžu pasūtītus pētījumus  (sk. 7.  pielikumu)  

Sadarbībā ar Stratēăiskās analīzes komisiju pie Latvijas Valsts prezidenta kancelejas (SAK) 
realizētajos projektos piedalās vairāki nodaĜas mācībspēki un par vienu no svarīgākajiem uzskatāms 
2005.gadā publicētais “Demokrātijas audits”, kā arī  2007. gadā publicētais „Demokrātijas 
monitorings”. Politikas zinātnes nodaĜas pasniedzēji aktīvi piedalās arī Pārskatu par tautas attīstību 
Latvijā sagatavošanā.  

LU ikgadējās konferencēs tiek organizēta politoloăijas sekcija, kurā nodaĜas docētāji un studenti 
iepazīstina ar saviem pētījumiem. NodaĜas pasniedzēji aktīvi darbojas arī Latvijas Politologu  
biedrības rīkotajos pasākumos.  

 

12.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 

Kopš 2001. gada ir veikts liels darbs akadēmiskā personāla attīstības jomā.  Šajā  laikā Politikas 
zinātnes nodaĜa ir notikusi paaudžu maiĦa un pašreiz ir izveidojusies  optimāla  pieredzes  un  
jaunības kombinācija. Šajā procesā nozīmīga loma bija arī  politikas zinātnes doktora studiju 
programmai. No pieciem nodaĜas mācībspēkiem, kuri šajos gados aizstāvēja doktora disertāciju, tikai 
Daunis  Auers to izdarīja ārpus Latvijas Universitātes  –  viĦš ieguva doktora grādu  Londonas 
universitātes koledžā. Savukārt  četri no nodaĜas docētāju 2001. – 2007. gadā aizstāvētajiem darbiem 
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tika sagatavoti Politikas zinātnes doktora studiju programmas ietvaros ( Ivars Ijabs, Valts KalniĦš,  
Marika Laizāne – Jurkāne un Iveta Reinholde). Vēl viens politikas zinātnes doktora studiju 
programmas absolvents  Toms Rostoks ir iesniedzis promocijas darbu Socioloăijas un politikas 
zinātnes promocijas padomē un tās aizstāvēšana tiek plānota 2007./ 2008. studiju gada pavasara 
semestra beigās. 
 
12.4. Studiju programmas palīgpersonāls 
Politikas zinātnes doktorandu dokumentācijas kārtošanas un konsultēšanas funkcijas ir sadalītas starp 
LU Akadēmiskā departamenta darbiniecēm un Politikas zinātnes doktorantūras padomes sekretāri 
Baibu Mūrnieci-BuĜevu.  
LU Akadēmiskā departamenta metodiėe un vecākā lietvede veic šādas funkcijas:   

− imatrikulācijas un eksmatrikulācijas jautājumi;  
− studiju kredītu piešėiršana;  
− stipendiju un transporta kompensāciju piešėiršana studentiem, kas studē par budžeta 

līdzekĜiem; 
− doktorandu individuālo plānu un gada atestācijas lapu apkopošana; 
− promocijas eksāmenu rezultātu apkopošana un ievadīšana LUIS. 

Politikas doktorantūras padomes sekretāra pienākumos ietilpst: 
− padomes lēmumu noformēšana par doktorandu imatrikulāciju un eksmatrikulāciju; 
− doktorandu informēšana un konsultēšana par studiju procesu;  
− studiju programmas direktora uzdevumu izpilde, lai LU kursu katalogā ietvertu jaunus kursus 

un  papildinātu un rediăētu esošo kursu aprakstus. 
 

 

13. Struktūrvienību uzdevumi programmas īstenošanā 

Politikas zinātnes doktora studiju programma tiek īstenota  galvenokārt  Sociālo zinātĦu fakultātes  
Politikas zinātnes  nodaĜas  profesoru, asociēto profesoru un docentu spēkiem, vajadzības gadījumā  
kursu docēšanai un programmas studentu promociju darbu vadīšanai pieaicinot citu Sociālo zinātĦu 
fakultātes nodaĜu, citu LU fakultāšu, citu Latvijas augstskolu un ārzemju mācībspēkus un pētniekus. 
Ekonomikas un vadības fakultāte nodrošina kursa „Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde 
un prezentācija” pasniegšanu.  Politikas zinātnes  doktora studiju programma tiek īstenota ciešā 
sadarbībā ar  SZF  Sociālo un politisko pētījumu institūtu, kurā tiek realizēti LU pētnieciskie projekti 
un starptautisko institūciju finansētie projekti. To izpildē  iesaistās arī  politikas zinātnes doktora 
studiju programmas studenti.  Pašreiz  risinās jautājums par  divu  doktora programmas  studentu 
iesaisti  SPPI darbā uz  pastāvīgā finansējuma pamatiem. SPPI direktors vadošais pētnieks Nils 
Muižnieks  ir viena promocijas darba  vadītājs.  

 

14. Ārējie sakari 
14.1. Sadarbība ar darba devējiem 

Politikas zinātnes doktora  studiju programmas studenti un absolventi strādā galvenokārt publiskā 
sektora institūcijās – citās augstskolās, Āizsardzības ministrijā, Prezidenta kancelejā. Sadarbība ar 
darba devējiem norisinās decentralizēti. Virkne Politikas zinātnes nodaĜas mācībspēku darbojas 
dažādās konsultatīvajās institūcijās (Stratēăiskās analīzes komisija, Valsts pārvaldes politikas 
attīstības padome, KNAB Sabiedriskā konsultatīvā padome u.c.), kur līdztekus darba kārtības 
jautājumiem tiek apspriestas arī pārvaldes darbinieku izglītības problēmas un to novēršanas virzieni. 
Atsevišėi sadarbības ar darba devējiem jautājumi tiek risināti Politikas zinātnes studiju programmu 
padomē.  
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14.2. Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 

Politikas zinātnes doktora studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar  LU ekonomikas 
zinātnes, demogrāfijas, vadības zinātnes un izglītrības vadības zinātnes, kā arī ar RTU 
uzĦēmējdarbības  un vadīšanas un LLU ekonomikas zinātnes  doktora studiju programmām.  Viens  
no obligātajiem (“A” daĜas) kursiem -  “Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde un 
prezentācija” ir kopīgs visām iepriekšminētajām programmām.  

Laikā, kas pagājis kopš iepriekšējās  akreditācijas tika izdarīti mēăinājumi pieteikt projektus Baltijas  
valstu  un ZiemeĜvalstu politikas zinātnes programmu sadarbībai  doktora programmu kursu 
pasniegšanā un  doktora programmu studentu mobilitātes veicināšanā. Piemēram, vēl 2005. gada 
pavasarī Politikas zinātnes doktora studiju programma kopā ar vairākām Baltijas jūras reăiona  
universitātēm iesaistījās projektā, kura mērėis ir izveidot ZiemeĜvalstu un Baltijas  jauno pētnieku 
mobilitātes tīklojumu. Diemžēl pagaidām šie centieni nav vainagojušies panākumiem, jo nav 
piešėirts nepieciešamais finansējums.   Programmas   īstenošanā tiek iesaistīti mācībspēki  no citām  
augstskolām –  no Latvijas ( asoc. prof. Feliciana Rajevska no Vidzemes Augstskolas),  ASV  
(Rasma KārkliĦa no Ilinojas universitātes)  un Norvēăijas (Haralds Kohts no Oslo Universitātes 
koledžas).  LU Politikas zinātnes doktorantūras programmā studē personas, kas strādā kā mācībspēki 
citās augstskolās – Vidzemes augstskolā, augstskolā “Turība”. Līdztekus tam nostiprinās arī kontakti 
pētniecībā. LU SPPI ietvaros tiek īstenots sadarbības projekts ar reăionālajām augstskolām sociālo 
pētījumu jomā, sadarbība notiek arī, gatavojot Pārskatus par tautas attīstību.  

Sadarbībā ar ārvalstu universitātēm vislielākā nozīme ir studentu un akadēmiskā personāla apmaiĦas 
programmām. Sadarbības līgumi maăistra studiju programmu studentu apmaiĦai ir noslēgti ar 
vairākām augstskolām: Maincas universitāte (Vācija), Brēmenes universitāte (Vācija), Greifsvaldes 
universitāte (Vācija), Hanoveres universitāte (Vācija), Humbolta universitāte Berlīnē (Vācija),  
Helsinku universitāte (Somija), Lionas universitāte (Francija), Provansas universitāte (Francija),  
Lilles universitāte (Francija), Turku universitāte (Somija), KārĜa universitāte (Čehija), Tartu 
universitāte (Igaunija), Tallinas pedagoăiskā universitāte (Igaunija), Oradejas universitāte 
(Rumānija), Dženovas universitāte (Itālija), Varšavas universitāte (Polija), Panteionas universitāte 
(Grieėija).    Šo sadarbības līgumu īstenošanā ir paredzēta arī  doktora studiju programmas studentu 
līdzdalības iespēja, kas gan līdz šim nav pietiekami plaši izmantota.  

Katrs  ārzemju lektors, kurš ilgāku laiku uzturas  Politikas zinātnes nodaĜā,  tiek aicināts 
uzstāties Politikas zinātnes  doktora studiju programmas  doktorantu seminārā vai studiju kursos. 
Piemēram, 2002. gadā Rutgersa universitātes (ASV)  Eiropas salīdzināmo studiju centra direktors, 
profesors Jans Kubiks uzstājās  par tēmu “ Vai pilsoniskā sabiedrība var virzīties uz austrumiem?” 
2003. gada 2. semestrī  studentu priekšā uzstājās Fulbraita  profesore Brenda Valansa (Vallance) no 
Savienoto valstu Gaisa karaspēka akadēmijas .  Kopš 2003. gada daĜu no pētniecisko metožu kursa  
pasniedz  Oslo universitātes koledžas asociētais profesors Haralds Kohts.  

 

14.3. Akadēmiskais personāls, kas veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu  ārvalstu           
izglītības iestādēs 

Profesore Žaneta OzoliĦa ir bijusi viesprofesore Baltijas Aizsardzības koledžā (BALTDEFCOL) 
2007.gadā. 

Profesors Juris Rozenvalds  2002. gadā ar  Fulbraita programmas atbalstu trīs mēnešus  uzturējās 
Rutgersa universitātē (ASV), kur  veicis pētījumus par sabiedrības integrācijas problēmām. 

Asociētā profesore Daina Bāra ir bijusi NORDBALT sadarbības projekta Latvijas koordinatore un 
padomes locekle 1999.-2003.gadā. Kopš 2005.gada viĦa piedalās Žana Monē programmas projektā 
“ES publiskā komunikācija”. 

Docents Daunis Auers aizstāvēja doktora disertāciju Londonas augstskolā (University College 
London) 2006.gadā, kā arī Fulbraita stipendiāta statusā veica pētniecisku darbu Kalifornijas 
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universitātē Bērklij ā. Kopš 2006.gada viĦš ir arī Baltijas studiju veicināšanas asociācijas (AABS) 
prezidentes vietnieks. 

Docente Iveta Reinholde piedalās divu NISPACEE (The Network of Schools and Institutes of Public 
Administration in Central and Eastern Europe) grupu darbā.  

 

14.4. Doktorantu studijas ārvalstīs  
  
. Doktorants  T. Rostoks  2001. – 2002. gadā stažējas  Berlīnes Humbolta  universitātē. Doktorante 
Līga Andersone  Fulbraita stipendiju  programmas  ''The US political system '' studeja 
Dienvidilinojas universitātē  (2002. gada 21. jūnijs – 4. augusts).  Doktorants  Ivars Dukāts 2002.  
gada jūlij ā  studēja  Starptautiskajā vasaras skolā par Eiropas ārējo un drošības politiku  (Berlīne, 
Vācija). Doktorants J.Zivirgzdgrauds no 2003.gada 5.februāra līdz   5. augustam ar Eirofakultātes 
stipendiju stažējies Dienviddānijas Universitātes Politikas zinātnes institūtā. Eirofakultātes doktora 
studiju granta  ietvaros doktorants I. Ijabs  2003.-2005.  gadā  studēja  Berlīnē.  Doktorants 
V.Valtenbergs  2005. gada rudenī apmeklēja ASV, kur Vašingtonā piedalījās  mācību programmā 
“US Foreign Policy Challenges” (10.10.2005 – 29.10.2005.). Doktorants Toms Rostoks  2007. gadā 
Fulbraita stipendiāta statusā veica pētniecisku darbu Rutgersa universitātē (ASV) 
 

14.5.  Ārzemju studenti   
 
2005. gadā Politikas zinātnes doktora studiju programmā iestājās  Ivans De Kastro Gonsalvešs 
BērziĦš,  kurš ir Latvijas Republikas pilsonis, taču savu  izglītību ieguvis Brazīlij ā, kur nodzīvojis 
mūža lielāko daĜu.  Kopš  2007. gada septembra  Politikas zinātnes  doktora studiju pie promocijas 
darba par Eiropas integrāciju saskaĦā  ar sadarbības līgumu starp Latvijas Universitāti un Kutaisi 
valsts universitāti strādā Iraklijs Saralidze no Grūzijas.  

 

15. Studiju programmas attīstības plāns līdz 2013. gadam 
 

Tuvāko  sešu gadu  attīstības plāna pamatā ir  četi galvenie attīstības virzieni: 

 

1. Iespējami kvalitat īvi  istenot esošo studiju programmu  

� Regulāri paaugstināt esošo kursu kvalitāti, Ħemot vērā programmas apspriešanas gaitā  
ăenerētos ieteikumus 

� Intensīvāk informēt  doktora studiju programmas  potenciālos studentus  (SZF Politikas 
zinātnes maăistra studiju programmas studentus, citu  SZF  maăistra studiju programmu 
studentus, citu Latvijas augstskolu , it īpaši -  Vidzemes Augstskolas  un  Rīgas StradiĦa 
universitātes  studentus), kā arī  augstskolas un valsts pārvaldes institūcijas.   

� Regulāri (ne retāk, kā reizi divos gados) organizēt ar Socioloăijas un politikas zinātnes  
promocijas padomes locekĜiem apspriedes par promocijas darbu tematiku un kvalitāti. 

� Nodrošināt doktora programmas studentiem plašāku un savlaicīgāku informāciju  par 
doktorantu iespējām stažēties ārzemju augstskolās un piedalīties starptautiskajās 
zinātniskās konferencēs un semināros, simpozijos un citos zinātniskos pasākumos. 

2. Pilnveidot programmas saturu  

� Izveidot  atsevišėus kursus kvantitatīvajās un kvalitatīvajās pētniecības metodēs.  
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� Izveidot jaunu  kursu  datortehnoloăijās un prezentācijas tehnikā, panākot  tā lielāku 
atbilstību politikas zinātnes  doktora programmas studentu vajadzībām un liekot lielāku 
uzsvaru uz  interneta iespēju izmantošanu politoloăiskās informācijas meklēšanai.  

� Paredzēt doktora studiju programmā obligātu otrās svešvalodas apguvi. 

3. Paaugstināt  mācību spēku kvalifik āciju un paplašināt promocijas darbu  vadītāju loku  

� Stimulēt docētājus izmantot radošos atvaĜinājumus profesionālās kvalifikācijas celšanai 
un jaunas pieredzes iegūšanai, viesojoties citās universitātēs. 

� Nodrošināt 2-3  potenciālo  promocijas  darba  vadītāju piedāvājumu doktora  
programmas  reflektantiem no Politikas zinātnes docētāju vidus katrā  no  politikas 
zinātnes nozarēm.  

4. Pilnveidot studiju un pētniecības integrāciju  

�  IekĜaut   4-5  doktora programmas studentus SPPI  sastāvā    pamatdarbā.  

� SaskaĦot ar  SPPI  jauno doktora studiju programmas  studentu uzĦemšanu, veidojot  
prioritāro promocijas darbu  tēmu un virzienu sarakstu.  

� Stiprināt Politikas zinātnes nodaĜas docētāju zinātniskās pētniecības sadarbību ar citām 
SZF nodaĜām 

� Attīstīt jaunus integrētus  zinātnisko pētījumu virzienus, plašāk iesaistīt doktora 
programmas studentus LU pētniecisko grantu  īstenošanā. 

� Izvērst institucionālo sadarbību ar citu valstu universitāšu politoloăijas nodaĜām, iesaistot 
tajā gan pasniedzējus, gan studentus. 

� 2010.-  2011.  gadā  organizēt  Politikas zinātnes  doktora studiju programmas doktorantu 
spēkiem un uz SZF bāzes starptautisko politikas zinātnes doktorantu un jauno zinātnieku 
konferenci.  

 

16. Studiju programmas SVID analīze 

 
Stiprās puses 

 
Vājās puses 

1. LU kā vadošās augstskolas prestižs politikas 
zinātnes speciālistu un jauno zinātnieku 
sagatavošanas jomā. 

2. Programmas pastāvēšanas gados ir uzkrāta vērā 
Ħemama pieredze augstākās kvalifikācijas 
speciālistu sagatavošanā 

3. Programmas īstenošanā ir iesaistīts augsti 
kvalificēts un publiski atpazīstams akadēmiskais 
personāls.  

4. Programmas saturs atbilst  politikas zinātnes  
attīstības tendencēm un pēdējā laikā tas ir kĜuvis 
daudzveidīgāks. 

5. Plaša dialoga izmantošana doktorsemināros, 
apspriežot doktorantu promociju darbu  iestrādes 
un vieslektoru priekšlasījumus.   

6. SZF ir attīstīta studiju materiālā bāze un labas 
iespējas izmantot jaunāko zinātnisko literatūru un  
zinātniskās datu bāzes LU bibliotēkā, gan ārpus 
tās.  

7. Doktorantu aktīva  iesaiste Politikas zinātnes 
nodaĜas pedagoăiskajā  darbā (lekciju lasīšanā, 
semināru vadīšanā, kursa un  bakalaura darbu 
vadīšanā) . 

1. Vienota tēla un koordinētas ārējās 
komunikācijas trūkums Politikas 
zinātnes nodaĜai. 

2. Nevienmērīgs stažēšanas iespēju  
ārvalstu universitātēs izmantošanas 
sadalījums  starp  doktora programmas 
studentiem.  

3. Nesistemātiska sadarbība ar citām 
Latvijas augstskolām  politikas 
zinātnes  augstākā līmeĦa speciālistu 
sagatavošanā viĦu vajadzībām. 

4. Nepietiekama sadarbība ar  citām  SZF 
doktora studiju programmām  kopīgu 
kursu un pētniecisko projektu 
veidošanā.  

5. Nepietiekama sadarbība ar līdzīgā 
profila programām ārzemju, it īpaši 
Baltijas  un Baltijas jūras reăiona 
valstīs  kopīgu kursu veidošanā.  
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8. Karjeras iespējas programmas beidzējiem, 
iesaistoties augstskolu pedagoăiskajā darbībā  un 
valsts pārvaldes institūcijās. 

 
Ārējās vides radītās iespējas 

 
Ārējās vides radītie draudi 

1. Zinātnes attīstībai paredzēto valsts budžeta līdzekĜu 
apjoma pieaugums.  

2. Speciālās literatūras izdošanas iespēju būtiska 
palielināšanās. 

3. LU īstenotās programmas docētāju sastāva 
atjaunināšanai. 

4. Interneta vides attīstība, kas  paver jaunas iespējas 
veidot un uzturēt  komunikāciju ar doktorantūras 
reflektantiem un doktorantūras studentiem. 

5. Doktora grāda prestiža pieaugums sabiedrībā un  
noturīga interese par doktora studijām programmas 
potenciālo refelektantu vidū. 

6. Latvijas Universitātes iekšējo pētniecisko grantu 
sistēmas attīstība rada papildus iespējas  studentu 
pētniecisko aktivitāšu veicināšanai.   

1. Jaunu konkurentu rašanās doktora studiju 
programmu īstenošanā  sakarā  ar  
pieaugošām iespējām  iegūt doktora grādu 
citās Eiropas Savienības valstīs. 

2. Iespējamā  spēcīgo pasaules izglītības  
tirgus  spēlētāju ienākšana  Latvijas 
izglītības tirgū.  

3. Studiju programmas izmaksu straujš 
pieaugums. 

4. Mūsdienu prasībām neatbilstošs budžeta 
vietu skaits programmā un  valsts 
finansējuma apjoms  viena studenta 
apmācībai, kas ierobežo  studentu iespējas 
doktorantūras laikā pilnībā nodoties 
promocijas darba sagatavošanai.   

5. Arhaiska LZP pētniecisko grantu 
piešėiršanas sistēma, kas faktiski  liedz  
politikas zinātnes pētniekiem iespējas  tos 
saĦemt.  

6. Sociāli ekonomiskās situācijas nelabvēlīga 
attīstība – talantīgu, enerăisku cilvēku 
aizbraukšana no Latvijas. 

 

17. Studiju plāns pilna laika studijām (6 semestri) 

 
1. gads 2. gads 3. gads Kursa 

nosaukums 
1.s 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. K

op
ā Pārbaudes 

veids 
Docētājs 

Obligātā daĜa (“A” da Ĝa) 

T.sk. teorētiskā daĜa 

Jaunākās pētījumu 
metodes politikas 
zinātnē 

4      4 Praktisko dar-bu 
nokārtoša-na, 
pētnieciskā 
priekšlikuma 
sagatavošana un 
aizstāvēšana 

Prof. R. 
KārkliĦa,  prof. 
J. Rozenvalds, 
asoc. prof. H. 
Kohts, asoc. 
prof. A. Runcis 

Jaunākās 
informācijas  
tehnoloăijas, datu 
apstrāde un 
prezentācija 

 2     2 Eksāmens 
asoc.prof. 
U.Rozevskis 

Politikas zinātnes 
aktuālās 
problēmas 

 4     4 Aktīva dalība 
semināros 

prof. Ž.OzoliĦa,  
prof.R.KārkliĦa, 
prof.    
J.Rozenvalds, 
asoc. prof. 
J.Ikstens, asoc. 
prof. A. Runcis, 
vad. pētnieks  
N.Muižnieks, 
doc. D. Auers, 
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doc. V. KalniĦš,  
doc. 
I.Reinholde,   

Proseminārs 
(atbilstoši 
specialitātei) 

  2     Obligātās 
literatūras 
apspriešana 
grupā 

prof. 
J.Rozenvalds 
prof. Ž.OzoliĦa,  
asoc. prof. 
J.Ikstens,    doc. 
I.Reinholde 

Doktorantu 
seminārs I 

 4     4 Piedalīšanās 
semināra 
nodarbībās, 
vismaz  viena 
uzstāšanās  

Prof. 
J.Rozenvalds 

Doktorantu 
seminārs II 

   4   4 Piedalīšanās 
semināra 
nodarbībās, 
vismaz  viena 
uzstāšanās 

Prof. 
J.Rozenvalds 

Doktorantu 
seminārs  III 

    4  4 Piedalīšanās 
semināra 
nodarbībās, 
vismaz  viena 
uzstāšanās 

Prof. 
J.Rozenvalds 

T.sk. promocijas darba sagatavošana iesniegšanai promocijas padomē 

 1. gads 2. gads 3. gads    

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

Promocijas darba 
plāna izstrāde 

16      16 Apspriešana 
doktora studiju 
padomē 

Promocijas 
darba  zin. vad. 

Promocijas darba 
konceptuālā 
ietvara (teorētis-
kās nodaĜas) 
sagatavošana  
(vismaz 40 lpp.) 

   20   20 Apspriešana 
doktora studiju 
padomē 

Promocijas 
darba  
zinātniskais. 
vadītājs 

Promocijas darba 
melnraksta 
sagatavošana 

    20  20 Apspriešana 
doktora studiju 
padomē 

Promocijas 
darba  
zinātniskais. 
vadītājs 

Promocijas darba 
gala varianta 
sagatavošana  

     20 20 Apspriešana 
doktora studiju 
padomē 

Promocijas 
darba  
zinātniskais. 
vadītājs 

Zinātniskā  raksta 
sagatavošana  
vispāratzītos  
recenzējamos 
zinātniskajos 
izdevumos   

  7   7 14 Publikācija Promocijas 
darba  
zinātniskais. 
vadītājs 

Piedalīšanās ar 
referātu par 
promocijas darba 
tēmu  
starptautiskajās 
zinātniskajās  

  4  4  8 Uzstāšanās 
apliecinājums   

Promocijas 
darba  zin. vad. 



 

 29

konferencēs 
Piedalīšanās ar 
referātu  par 
promocijas darba 
tēmu  vietējās 
zinātniskajās 
konferencēs 

 2     2 Uzstāšanās 
apliecinājums   

Promocijas 
darba  zin. vad. 

„B“ da Ĝa 

Promocijas 
eksāmens 
politikas zinātnē 
(vispārējais) 

  4    4 Eksāmens Eksaminācijas 
komisija  

Promocijas 
eksāmens 
politikas zinātnē 
(specialitātē) 

  4    4 Eksāmens Eksaminācijas 
komisija 

Promocijas 
eksāmens 
svešvalodā 

 4     4 Eksāmens Eksaminācijas 
komisija 

Lektora prakse 
(vismaz 32 stundu 
kursa Politikas 
zinātnes nodaĜas 
studiju 
programmās 
docēšana vai 
asistēšana  ) 

  4    4 Programmas 
direktora 
apliecinā-
jums 

Studiju 
programmas 
direktors 

Stažēšanās 
ārzemju univer-
sitātēs (vismaz 1 
mēnesi),  vai/un   
dalība  vasaras 
skolās, vai/un  
kursa noklausī-
šanās ārzemju 
universitātēs 
(vismaz 4 k.p. 
apjomā). 

 4     4 Attiecīgās 
universitātes 
vai  vasaras  
skolas 
apliecinā-
jums 

 

Kopā „A“ da Ĝā 20 12 13 24 28 27 124   
Kopā „B“ da Ĝā 0 8 12 0 0 0 20   
Kopā 
programmā 

20 20 25 24 28 27 144   

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

18. Studiju plāns nepilna laika klātienes studijām (8 semestri) 

 
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads Kursa vai aktivit ātes nosaukums 

1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s 7.s 8.s K
op
ā 

Jaunākās pētījumu metodes politikas 
zinātnē 

4        4 

Jaunākās informācijas  tehnoloăijas, 
datu apstrāde un prezentācija 

 2       2 
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Politikas zinātnes aktuālās 
problēmas 

 4       4 

Proseminārs (atbilstoši specialitātei)   2       

Doktorantu seminārs I  4       4 

Doktorantu seminārs II    4     4 

Doktorantu seminārs  III      4   4 

T.sk. promocijas darba sagatavošana iesniegšanai promocijas padomē 

Promocijas darba plāna izstrāde 16        16 

Promocijas darba konceptuālā 
ietvara (teorētiskās nodaĜas) 
sagatavošana  (vismaz 40 lpp.) 

   20     20 

Promocijas darba melnraksta 
sagatavošana 

     20   20 

Promocijas darba gala varianta 
sagatavošana  

       20 20 

Zinātniskā  raksta sagatavošana  
vispāratzītos  recenzējamos 
zinātniskajos izdevumos   

    7  7  14 

Piedalīšanās ar referātu par 
promocijas darba tēmu  
starptautiskajās zinātniskajās  
konferencēs 

  4    4  8 

Piedalīšanās ar referātu  par 
promocijas darba tēmu  vietējās 
zinātniskajās konferencēs 

 2       2 

„B“ da Ĝa 

Promocijas eksāmens politikas 
zinātnē (vispārējais) 

    4    4 

Promocijas eksāmens politikas 
zinātnē (specialitātē) 

    4    4 

Promocijas eksāmens svešvalodā   4      4 

Lektora prakse (vismaz 32 stundu 
kursa Politikas zinātnes nodaĜas 
studiju programmās docēšana vai 
asistēšana  ) 

     4   4 

Stažēšanās ārzemju universitātēs 
(vismaz 1 mēnesi),  vai/un   dalība  
vasaras skolās, vai/un  kursa 
noklausīšanās ārzemju universitātēs 
(vismaz 4 k.p. apjomā). 

  4      4 

Kopā „A“ da Ĝā 18 14 6 24 7 11 24 20 124 

Kopā „B“ da Ĝā 0 0 8 0 8 4 0 0 20 

Kopā programmā 18 14 14 24 15 15 24 20 144 
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19. Studiju programmas izmaksu aprēėins
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1.pielikums ____.____.____ rīkojumam  Nr.____
Izmaksu aprēėināšana  politikas zinātnes doktora  studiju  programmai 

Nr. Parametra nosaukums Rindas Nr. Aprēėina formula Apr ēėinātais 

lielums

A         B    C D

I Tiešās studiju programmas izmaksas

Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēėins vienam studentam gadā*

Amats Pasniedzēju 

vidējā darba alga 

mēnesī

Pasn. īpatsvars 

st. progr.  

nodrošin.

profesors 1 320,00Ls        0,54 1 D1=A1*B1 356,40

asociētais profesors 1 056,00Ls        0,32 2 D2=A2*B2 101,38

docents 845,00Ls            0,14 3 D3=A3*B3 23,66

lektors 676,00Ls            4 D4=A4*B4 0,00

asistents 541,00Ls            5 D5=A5*B5 0,00

asistents 6 D6=A6*B6 0,00

pasniedzēja vidējā alga gadā, Ls 7

D7=(D1+D2+D3+D4+ 

D5+D6)*12 5 777,23

vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju** 8 X 5

Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 9 D9=D7/D8 1155,45

pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimn. personālu) 10 X 2

pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr. 11 X 1,50

Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 12 D12=D9*D10/D11 1155,45

N1 Darba alga fonds  uz 1 studentu gadā, Ls 13 D12=D9+D12 2310,89

N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%), Ls 14 D14=D13*0,2409 556,69

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 15 X 5,00

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 studentu, Ls 16 X 2,00

citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija.,fax uc.), Ls 17 X 2,00

N4 Pakalpojumu apmaksa - kopā , Ls 18 D18=D16+D17 4,00

mācību līdzekĜu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, Ls 19 X 7,00

kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs, Ls 20 X 2,00

N5 Materi āli un mazvērt īgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā , Ls 21 D21=D19+D20 9,00

mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, Ls 22 X 8,00

grāmatu kalpošanas laiks gados 23 X 3

1 grāmatas cena , Ls 24 X 8,00

grāmatu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, Ls 25 D25=D22*D24/D23 21,33

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, Ls 26 X

N6 Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 27 D27=D25+D26 21,33

vidējais stipendiju lielums mēnesī 28 X

stipendija gadā 29 X

tālsatiksmes transporta kompensācija mēnesī 30 X

transporta kompensācijas gadā 31 X

sportam uz vienu studentu gadā, Ls 32 X

pašdarbībai uz vienu studentu gadā, Ls 33 X

N7 Studentu sociālajam nodrošinājumam uz 1 studentu gadā, Ls 34 D34=D32+D33 0,00

iekārtu iegāde uz vienu studentu gadā, Ls 35 X 5,00

investīcijas iekārtu modernizēšanai - 20 % no inventāra izmaksām 36 X 1,50

izmaksas iekārtu modernizēšanai, Ls 37 D37=D35*D36 7,50

N8 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 38 D38=D35+D37 12,50

KOPĀ tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā - summa no N1 līdz N8, Ls
39

D39=D13+D14+D15+D

18+D21+D27 

+D34+D38 2919,42

II Netiešās studiju programmas izmaksas

N9

 Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: LU bibliotēkai, zemes nod.,telpu noma, īre, ēku 

ekspluatācijas izd., telefonu abonēšanas un pakalp. izmaksas, komunālie pak., tekošais 

remonts, īpašās progr. u.c. uz 1 nosacīto studentu gadā***Ls 40 1705,00

Pavisam kopā viena studējošā  studiju  izmaksas gadā, Ls 41 D41=D39+D40 4624,42

*    Atbilstoši studiju programmas īpatnībām noteikts pasniedzēju sastāvs, vidējās algas  atbilst SZF darba samaksas nolikumam                   
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Pavisam kopā viena studējošā  studiju  izmaksas gadā, Ls           41 D41=D39+D40 4624,42 

*    Atbilstoši studiju programmas īpatnībām noteikts pasniedzēju sastāvs, vidējās algas  atbilst SZF darba samaksas nolikumam                    

**Studentu skaits uz 1 pasniedzēju atkarīgs no tā ,vai students mācās dienas, vakara vai neklātienes apmācību formā, kā arī no studiju progr. specifikas. 

*** centraliz ētie atskaitījumi  37 %   ( jeb  ~  Ls 1705,00  , pamatojoties  uz valsts budžeta dotācijas apjomu)   

     
Dekāns:______________________ 
_____._____.____  

         

 
 
 
 
 



 

 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikumi 
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1. pielikums 
IzmaiĦas programmas studiju komponentos  

kopš iepriekšējās akreditācijas 2001.gadā 
 

 
Studiju kursi un programm ā paredzētās aktivitātes 

Kred ītpunkti 
2008. gada 
programmā 

Kred ītpunkti 
2001. gada 

programmā 
 

A daĜa - obligātā daĜa visiem doktorantiem  
(jāiegūst 24 kredītpunkti par teor ētiskiem kursiem un 100 kredītpunkti par promocijas 

darbu) 
1. Obligātie doktora kursi  (24 k.p.) 

1.1. Jaunākās pētniecības metodes politikas zinātnē 4 4 
1.2.  Jaunākās tendences politikas zinātnē 4 4 
1.2. Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde un prezentācija 2 4 
1.4.  Proseminārs (atbilstoši speciālitātei) 2 nav 

1.5.  Politikas zinātnes doktorantu seminārs  I, II un III 12  
 

8 
 

2. Promocijas darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai 100 100 

2.1. Promocijas  darba plāna izstrāde 16 15 

2.2. Promocijas  darba nodaĜu sagatavošana un iesniegšana zinātniskajam 
vadītājam 

nav 25   
par katru 

2.3. Promocijas darba konceptuālā ietvara (teorētiskās nodaĜas) 
sagatavošana  (vismaz 40 lpp.) 

20 nav 

2.4. Promocijas darba melnraksta sagatavošana 20 nav 

2.5. Promocijas darba gala varianta sagatavošana 20 nav 

2.6. Zinātniskā  raksta sagatavošana  vispāratzītos  recenzējamos 
zinātniskajos izdevumos   

7 par katru 
rakstu,  
kopā 14 

15 par katru 

2.7.  Zinātniskā raksta sagatavošana citos izdevumos nav 2 

2.8. Piedalīšanās ar referātu par promocijas darba tēmu  starptautiskajās 
zinātniskajās  konferencēs 

4 par katru 
piedalīšanos, 

 kopā 8 

5 par katru 

2.9. Piedalīšanās ar referātu par promocijas darba tēmu vietējās 
zinātniskajās konferencēs 

2 2 

B daĜa – izvēles daĜa   (20 k.p.). 

3.1. Promocijas eksāmeni politikas zinātnē  8 8 

3.2.  Promocijas eksāmens  svešvalodā 4 4 

3.3.  Lektora prakse (vismaz 32 stundu kursa Politikas zinātnes nodaĜas 
studiju programmās docēšana vai asistēšana  ) 

4 8 

3.4.  Stažēšanās ārzemju universitātēs (vismaz 1 mēnesi),  vai/un   dalība  
vasaras skolās, vai/un  kursa noklausīšanās ārzemju universitātēs (vismaz 
4 k.p. apjomā). 

4 nav 

3.5. Izvēles kursa/u (64 st apjomā) noklausīšanās  LU vai citās 
universitātes  vai vasaras skolās 

nav 4 

3.6.  Bakalaura darba vadīšana vai maăistra darba konsultēšana nav 2 

3.7. Kursa darba vadīšana – par pieciem darbiem   nav 1 

3.8.  Stažēšanās ārzemju universitātēs vai institūtos (vismaz 1 mēnesi) nav 8 
3.9. Stažēšanās citās Latvijas universitātēs vai institūtos  (vismaz 1 

mēnesi) 
nav 4 
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2. pielikums 

Studiju programmā iekĜauto studiju kursu apraksti 

 
Kursa nosaukums 

Jaunākās pētījumu metodes  politikas  

zinātnē 

Kursa kods Polz7009 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloăija) 

Lekciju stundu skaits 44 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20 

Kursa apstiprinājuma datums 27.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa 

  

Kursa autori 

Dr. phil.,  prof. Juris Rozenvalds, Dr. habil.pol., prof. Rasma KārkliĦa,  Dr.sc.pol. asoc. prof. Andris Runcis 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir iepazīstināt ar pētnieciskā darba politikas zinātnē  veidošanas  principiem un publicētās 
literatūras izvērtējumu, veicināt  doktorantu iemaĦas saturiski nozīmīgas un metodoloăiski veiksmīgas 
disertācijas veidošanā, kā arī sniegt ieskatu  pētījuma ētika. Kursā tiek aplūkotas  politikas zinātnē  
izmantojamās kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes. Speciāla uzmanība  tiek pievērsta  arī 
zinātnes valodai,  zinātniskās rakstības stilam un tā galvenām pazīmēm, zinātniskās (akadēmiskās) 
rakstīšanas procesam, tā produktam un rakstītāja spēkiem, bibliogrāfiskām norādēm  un atsaucēm (ISO 
690), literatūras saraksta veidošanas pamatprincipiem un sistēmām, bibliogrāfisko norāžu struktūrai, 
citēšanas tehnikai, izplatītākām atsauču sistēmām, atsauču lietojumam tekstā, kā arī  rediăēšanas un 
korektūras galvenām metodēm.  Kursa gaitā studentiem ir jāistrādā, angĜu valodā jāprezentē un jāaizstāv  
kursa noslēguma konferencē sava  promocijas darba pētnieciskā iecere.   

  

Rezultāti 

Kursa apguves rezultātā studenti gūst ieskatu  pētnieciskā  darba  politikas zinātnē veidošanas 
principos, galvenajās  mūsdienu politikas zinātnes  pētnieciskajās mētodēs, iepazīstas ar 
mūsdienu  priekšstatiem  par zinātniskās publikācijas noformējumu,  kā arī  gūst iespēju 
publiski apspriest un aizstāvēt sava promocijas darba pētniecisko ieceri.  

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
• Kursa   ievadnodarbība  
• Pētnieciskā darba politikas zinātnē  veidošanas  principi. Publicētās literatūras izvērtējums. 

Promocijas darba problēmas formulēšana. Promocijas darba struktūras veidošana.  
• Kvantitatīvo un  kvalitatīvo pētniecisko metožu pielietojums.   
• Sociālā pētījuma process un datu pielietojums.  
• Hipotēze, tās pārbaude un statistiskā nozīmība  
• Izlase. Varbūtība un izlase. Mazas izlases.          
• Kvantitatīvo datu grupēšana. Faktoru analīze  
• Regresijas analīze. Divu mainīgo lineārā regresija.  
• Daudzfaktoru regresija. Loăistiskā regresija. Kvantitatīvo metožu pielietojums konkrēta promocijas 

darba izstrādē (praktisks seminārs) 
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• Zinātniskā (akadēmiskā) rakstīšana: process, produkts un rakstītāja spēki Bibliogrāfiskās norādes 
un atsauces (ISO 690). Literatūras saraksta veidošanas pamatprincipi un sistēmas. Bibliogrāfisko 
norāžu struktūra. Citēšanas tehnika, iespējamās problēmas un risinājumi.  Izplatītākās atsauču 
sistēmas, atsauču lietojums tekstā.  

• Pētnieciskās ieceres  izklāsta sagatavošana, prezentācija un aizstāvēšana  kursa noslēguma 
konferencē 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Studentiem ir aktīvi jāpiedalās kursa lekcijās un  semināra nodarbībās 
 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

• Blaikie, Norman. Analyzing Quantitative Data. From Description to Explanation. SAGE Publications, 
2003. 

• Goša, Zigrīda. Statistika. Rīga, 2007. 
• Quan Li and Rafael Reuveny, “Economic Globalization and Democracy: An Empirical Analysis,” 

British Journal of Political Science, 33, 29-54. 
• Brady, Henry , “Contributions of survey research to political science,” Political Science & Politics, 

33, no. 1 (Mar 2000). 
• Wilson, Richard W ,The Many Voices of Political Culture: Assessing Different Approaches Author:. 

Source: World Politics 52, no. 2 (2000): 246-273. 
• Karklins, Rasma, un Roger Petersen,“The Decision Calculus of Protesters and Regimes: Eastern 

Europe 1989,” Journal of Politics, 55: 3 (aug.1993), 588-614. 
• Booth, Wayne. C., Gregory. G. Colomb and Joseph M. Williams. The Craft of Research. Chicago, 

London: University of Chicago Press, 1995. 
• Welch, S. and J. Comer (2001) “Quantitative Methods For Public Administration”, Forth Worth, 

Harcourt College Publishers. 
• Wisnewski, M. “Quantitative Methods in Decision Making”, Pitman Publisher, 1994 or later ed.  434 

p. 
• Manheim, J. B. and R. C. Rich , “Empirical Political Analysis”, N.Y, Longman Publishers, 1995. 
• M.Balnaves, P.Caputi, Introduction to Quantitative Research Methods, Sage Publications, 2001, 

257 p. 
• O’Sulivan, E. and Russel, G.R. “Research Methods for Public Administrators”, 4th edition, Longman, 

2003, 498 p. 
• Paul R.Kinner, Colin D.Gray “SPSS for Windows Made Simple, Release 10”, Psychology Press, 

2000, 416 p. 
• Davis, K. and K.B. Lovejoy. Writing: Process, Product and Power. Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall, 1993. 
• Durkin, Diane Bennet. Writing in the Disciplines. New York: Random House, 1987. 
• Mūze, Baiba, Daina Pakalna un Iveta KalniĦa. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: metodiskais 

līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 
• Lamott, Anne. Bird by Bird : Some Instructions on Writing and Life. Double Day, 1994, pp. 103-

109 (The Moral Point of View). 
• Leonhard, Barbara Harris. Discoveries in Academic Writing. Heinle & Heinle, 2002/ Publication 

Manual of the American Psychological Association. 5th ed. Washington, DC: American Psychological 
Association, 2001. 

• Taylor, G. The Students Writing Guide for the Arts and Social Sciences. Cambridge University 
Press, 1989. 

• Hellevik, Ottar. Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey data by Crostabulation. 
Norvegian University Press, 1988. 

• Raščevska, M ., Kristapsone, S. Statistika psiholoăijas pētījumos. Rīga, 2000 
• Hinkle, Dennis E., William Wiersma & Stephen G. Jurs. Applied Statistics for for the Behavioural 

Sciences. 5th ed. Boston & NY: Houghton Miffilin, 2003. 
• Hoyle, Rick.H., Monica Harris & Charles M.Judd. research Methods in Social Relations. 7th ed. 

Thomson Learning, 2002. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

• From postgraduate to social scientist : a guide to key skills. Ed. by Nigel Gilbert. London [etc.] 
: Sage, 2006 xii, 226 lpp 

• Rudestam, Kjell Erik and  Newton,  Rae R.  Surviving your dissertation :a comprehensive guide to 
content and process.. Thousand Oaks (CA) [ect.] : Sage, 2001. XIV, 298 p. 

• Glatthorn, Allan A. and   Joyner, Randy L. Writing the winning thesis or dissertation : a step-by-
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step guide. 2nd ed. Thousand Oaks, CA : Corwin, c2005 xv, 268 lpp 
• Champney, Leonard.  Introduction to quantitative political science . New York, NY : HarperCollins 

College Publishers, c1995 x, 294 lpp. 
• Davis, Martha.  Scientific papers and presentations.  San Diego [etc.] : Academic Press, c2005 xix, 

356 lpp 
• Craswell, Gail . Writing for academic success : a postgraduate guide . London ;Thousand Oaks 

;New Delhi : Sage, c2005 xviii, 270 lpp. 
• Walliman, Nicholas.  Social research methods /  London ;Thousand Oaks ;New Delhi : Sage, c2006 

224 lpp. 
• Thody, Angela. Writing and presenting research   London [etc.] : Sage, 2006. xvi, 264 lpp 
• Thomas,  R. Murray and  Brubaker,  Dale L. Theses and dissertations : a guide to planning, 

research, and writing. 2nd ed. Thousand Oaks, CA : Corwin Press, c2008 xi, 339 lpp 
• Eko, Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2006 
• Goldberga, Natālija. Rakstīt par būtisko. Rīga: Jumava, 2004. 
• Valodas kvalitāte. Galv. red. Andrejs Veisbergs. Rīga: Valsts valodas komisija, 2006 142 lpp. Valsts 

valodas komisijas raksti, 2. sēj. (Raksti: Lokmane, Ilze un Andra Kalnača. Studentu pētnieciskie 
darbi un zinātniskais stils, 69.–76. lpp.; Paegle, Dzintra. Ievada struktūra diplomdarbos, 99.–106. 
lpp.). 

• Konferences “Zinātnes valoda” materiāli. Rīga, 2003. 
• Arksey, Hilary and Harris, David.  How to succeed in your social science degree. Los Angeles [etc.] 

: SAGE, c2007. ix, 243 lpp 
• Wellington, Jerry.  Succeeding with your doctorate. London [etc.] : Sage, 2005. xi, 228 lpp 
• O'Leary, Zina. The essential guide to doing research. London ; Thousand Oaks ; New Delhi 

: SAGE, 2004. xii, 226 lpp. 
• Wilkinson, David.: The essential guide to postgraduate study. London ; Thousand Oaks ; New Delhi 

: Sage, c2005. iv, 330 lpp. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

SAGE Publications datu bāze 

EBSCO  datu bāze  

ProQuest datu bāze  

EastView  datu bāze  

Taylor&Francis datu bāze  

Cambridge Journals datu bāze  

EastView datu bāze  

SpringerLink datu bāze  

UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals  

Science Direct datu bāze  

Asian Journal of Political Science  

Citizenship Studies  

Contemporary Politics  

Contemporary Security Policy  

Critical Review of International Social and Political 
Philosophy 

 

Democratization  

European Political Science  

Journal of European Integration  

Journal of European Public Policy  

Political Communication  
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Kursa nosaukums Politikas zinātnes aktuālās problēmas 

Kursa kods Polz7005 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloăija) 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 27.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa 

  

Kursa autori 

Dr. phil.,  prof. Juris Rozenvalds,  

Kursa anotācija 

Kursa „Mūsdienu  politikas zinātnes aktuālās problēmas” ir  iepazīstināt  studentus ar mūsdienu politikas 
zinātnes aktuālajām problēmām, par pamatu Ħemot  LU SZF  Politikas zinātnes nodaĜas  docētāju  un SZF   
SPPI   pētnieku  zinātniskās  intereses.  Tiek aplūkoti politikas  zinātnes un politiskās prakses savstarpējās 
attiecības, valsts institūciju reformas jautājumi postkomunistiskajās sabiedrībās, demokrātijas 
novērtējuma problēmas un metodikas            partiju evolūcija un elektorālās šėirtnes postkomunistiskajās 
valstīs, galēji labējo kustību    panākumi vēlēšanās, publiskās administrācijas attīstības perspektīvas 
mūsdienās,   korupcijas apkarōšanas jautājumi. Par katru kursa tēmu  ir paredzētas gan lekcijas, gan 
semināra nodarbības.  
 

  

Rezultāti 

Kursa apguves  rezultātā studenti gūst ieskatu gan  aktuālās mūsdienu politikas zinātnes 
aktuālajās problēmās, gan gūst  iespēju iepazīties ar  SZF  Politikas zinātnes nodaĜas docētāju  
un  LU  SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta  līdzstrādnieku pētnieciskām interesēm, kas 
varētu veicināt jaunu kopprojektu rašanos nākotnē  
 

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Politikas zinātne un politikas prakse  ( 8 st.) 
2. Valsts institūciju reformu ceĜi postkomunistiskajās sabiedrībās  (8 st.) 
3. Elektorālās šėirtnes postkomunistiskajās valstīs (8 st.) 
4. Far Right Movements in Latvia. Whither Electoral Success?  (8 st.) 
5. Korupcijas institucionālie un strukturālie cēloĦi: cik efektīva var būt "pretkorupcijas politika"?  (8 

st.) 
6. Publiskās administrācijas attīstības perspektīvas 20.gs. beigās un 21.gs. sākumā (8 st.) 
7. Demokrātijas novērtējuma problēmas un metodikas  (8 st.) 
8. Partiju evolūcija 20. un 21. gadsimtu mijā  (8 st.) 

 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Studentiem ir aktīvi jāpiedalās kursa lekcijās un  semināra nodarbībās 
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

• Muižnieks, Nils. Putting Political Science to Work: A Professional Memoir  (manuscripts)  
• Krastev, Ivan. Corruption, Anticorruption Sentiments and the Rule of Law. // Krastev, Ivan. 

Shifting Obsessions. Three Essays on the Politics of Anticorruption. CEU Press, 2004. 43.-74.lpp.  
• Rydgren, Jens. Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emergence of a new 

party family. // European Journal of Political Research. 2005, 44, p. 413-437 
• Munck, Gerardo and Verkuilen, Jan. Conceptualizing and Measuring Democracy. Evaluating 

alternative indices //  Comparative Political Studies. 2002, 35: 5, p. 5-34.  
• Gryzmala-Busse, Anna.  The Discreet Charm of Formal Institutions: Postcommunist Party 

Competition and State Oversight // Comparative Political Studies, 39:3 (apr.2006), p. 271-300. 
• Newman J. “Rethinking ‘The Public’ in Troubled Times. Unsettling State, Nation and the Liberal 

Public Sphere”. Public Policy and Administration 22(1). 
• Bardi, L. and Mair P. The Parameters of Party Systems // Party Politics 2008 14: 147-166 Ewans, 

G. and Whitefield, S. Explaining the Formation of Electoral Cleavages in Post-Communist 
Democracies. – Elections in Central and Eastern Europe. The First Wave. Hans-Dieter Klingemann 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

• Richard S.Katz and William Crotty (eds.). Handbook of party politics. Sage, 
2006.  

• Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political Science. Oxford 
UP, 1998. 

• You, Jong Sung; Sanjeev Khargram. A Comparative Study of Inequality and Corruption. American 
Sociological review, 2005, Vol.70. 50 lpp., ieskaitot pielikumus.  

• Girling, John. Corruption - structural, symbolic. // Girling, John. Corruption, Capitalism and 
Democracy. Routledge, 1997. 150.-173.lpp.  

• Jørgensen T.B., Bozeman B. “Public Values. An Inventory.” Administration & Society, Volume 39, 
Number 3., May 2007.  

• Emery Y., Giauque D.  “Employment in the public and private sectors: toward a confusing 
hybridization process”. International Review of Administrative Sciences 71(4) 

 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

SAGE Publications datu bāze 

EBSCO  datu bāze  

ProQuest datu bāze  

EastView  datu bāze  

Taylor&Francis datu bāze  

Cambridge Journals datu bāze  

EastView datu bāze  

SpringerLink datu bāze  

UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals  

Science Direct datu bāze  

Asian Journal of Political Science  

Citizenship Studies  

Contemporary Politics  

Contemporary Security Policy  

Critical Review of International Social and Political Philosophy  

Democratization  

European Political Science  

Journal of European Integration  

Journal of European Public Policy  
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Political Communication  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums 
Politikas zinātnes doktorantu seminārs 

- I 

Kursa kods Polz7006 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloăija) 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 64 

Kursa apstiprinājuma datums 27.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa 

  

Kursa autori 

Dr. phil.,  prof. Juris Rozenvalds,  

Kursa anotācija 

Doktorantu semināra  mērėis ir  dot studentiem iespēju  apspriest diskusijā ar  citiem doktora studiju 
programmas studentiem, Politikas zinātnes nodaĜas docētājiem un citiem interesentiem  sava promocijas 
darba  pētniecisko ieceri un pētījuma problēmas formulējumu.    
 

  

Rezultāti 

Kursa apguves rezultātā studenti gūst ieskatu  pētnieciskā  darba  politikas zinātnē veidošanas 
principos, galvenajās  mūsdienu politikas zinātnes  pētnieciskajās mētodēs, iepazīstas ar 
mūsdienu  priekšstatiem  par zinātniskās publikācijas noformējumu,  kā arī  gūst iespēju 
publiski apspriest un aizstāvēt sava promocijas darba pētniecisko ieceri.  

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
.  

• Nodarbības katru nedēĜu, atbilstoši  doktorantu semināra vadītāja sastādītajam plānam 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās un vismaz vienu reizi  jāuzstājas ar sava promocijas 
darba  pētnieciskās ieceres, metodoloăisko uzstādījumu izklāstu (vismaz 8 lpp.).  

 
 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

• Atbilstoši iesniegtajiem  referātiem 
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Literatūra (02-papildliteratūra) 

• Atbilstoši iesniegtajiem  referātiem 
 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

SAGE Publications datu bāze 

EBSCO  datu bāze  

ProQuest datu bāze  

EastView  datu bāze  

Taylor&Francis datu bāze  

Cambridge Journals datu bāze  

EastView datu bāze  

SpringerLink datu bāze  

UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals  

Science Direct datu bāze  

Asian Journal of Political Science  

Citizenship Studies  

Contemporary Politics  

Contemporary Security Policy  

Critical Review of International Social and Political Philosophy  

Democratization  

European Political Science  

Journal of European Integration  

Journal of European Public Policy  

Political Communication  

 

 
_______________________________ 
 
 
Kursa nosaukums 

Politikas zinātnes doktorantu seminārs - 

II 

Kursa kods Polz7007 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloăija) 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 64 

Kursa apstiprinājuma datums 27.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa 
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Kursa autori 

Dr. phil.,  prof. Juris Rozenvalds,  

Kursa anotācija 

Doktorantu semināra  mērėis ir  dot studentiem iespēju  apspriest diskusijā ar  citiem doktora studiju 
programmas studentiem, Politikas zinātnes nodaĜas docētājiem un citiem interesentiem  sava promocijas 
darba  teorētisko ietvaru.    
 

  

Rezultāti 

Semināra diskusiju   rezultātā tiek veicināta  pētnieciskās pieredzes apmaiĦa starp dažādu studiju gadu 
studentiem,  fakultātes  docētājiem un pētniekiem.  
 

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
.  

• Nodarbības katru nedēĜu, atbilstoši  doktorantu semināra vadītāja sastādītajam plānam 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās un vismaz vienu reizi  jāuzstājas ar sava promocijas darba  
teorētiskā  ietvara izklāstu (vismaz 40 lpp).  
 
 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

• Atbilstoši iesniegtajiem  referātiem 
 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

• Atbilstoši iesniegtajiem  referātiem 
 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

SAGE Publications datu bāze 

EBSCO  datu bāze  

ProQuest datu bāze  

EastView  datu bāze  

Taylor&Francis datu bāze  

Cambridge Journals datu bāze  

EastView datu bāze  

SpringerLink datu bāze  

UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals  

Science Direct datu bāze  

Asian Journal of Political Science  

Citizenship Studies  

Contemporary Politics  

Contemporary Security Policy  

Critical Review of International Social and Political  
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Philosophy 

Democratization  

European Political Science  

Journal of European Integration  

Journal of European Public Policy  

Political Communication  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursa nosaukums 
Politikas zinātnes doktorantu seminārs - 

III 

Kursa kods Polz7008 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 64 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloăija) 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 64 

Kursa apstiprinājuma datums 27.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa 

  

Kursa autori 

Dr. phil.,  prof. Juris Rozenvalds,  

Kursa anotācija 

Doktorantu semināra  mērėis ir  dot studentiem iespēju  apspriest diskusijā ar  citiem doktora studiju 
programmas studentiem, Politikas zinātnes nodaĜas docētājiem un citiem interesentiem  sava promocijas 
darba  melnrakstu.    
 

  

Rezultāti 

Semināra diskusiju   rezultātā tiek veicināta  pētnieciskās pieredzes apmaiĦa starp dažādu studiju gadu 
studentiem,  fakultātes  docētājiem un pētniekiem.  
 

  

Kursu apraksts-plāns 
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Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
.  

• Nodarbības katru nedēĜu, atbilstoši  doktorantu semināra vadītāja sastādītajam plānam 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Studentiem ir aktīvi jāpiedalās nodarbībās un vismaz vienu reizi  jāuzstājas ar sava promocijas darba  
melnrakstu  (vismaz 150 lpp).  
 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

• Atbilstoši iesniegtajiem  referātiem 
 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

• Atbilstoši iesniegtajiem  referātiem 
 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

SAGE Publications datu bāze 

EBSCO  datu bāze  

ProQuest datu bāze  

EastView  datu bāze  

Taylor&Francis datu bāze  

Cambridge Journals datu bāze  

EastView datu bāze  

SpringerLink datu bāze  

UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals  

Science Direct datu bāze  

Asian Journal of Political Science  

Citizenship Studies  

Contemporary Politics  

Contemporary Security Policy  

Critical Review of International Social and Political 
Philosophy 

 

Democratization  

European Political Science  

Journal of European Integration  

Journal of European Public Policy  

Political Communication  

 
________________________________ 
 

Kursa nosaukums Proseminārs  politikas teorijā 

Kursa kods Polz7001 

Kredītpunkti 2 
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ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloăija) 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 27.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa 

  

Kursa autori 

Dr. phil.,  prof. Juris Rozenvalds 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir sniegt doktora programmas studentiem  palīdzību  promocijas eksāmena pamattēmu  un 
obligātās literatūras  darbu padziĜinātā izpratnē. Kursa pamatā ir studentu regulārās  patstāvīgās obligātās 
literatūras studijas un  izlasīto tekstu  apspriešana ar citiem prosemināra dalībniekiem un kursa docētāju.  
 

  

Rezultāti 

Kursa veiksmīgas apguves rezultātā students/te  iegūs obligātās literatūras tekstu padziĜinātu 
izpratni  
 
 

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
.  

• Politikas teorijas priekšmets  un vieta politikas zinātnē (4 st.) 
• Politiskās domas vēstures  nozīmīgākās  problēmas  (8 st.) 
• Mūsdienu politikas analīzes iezīmes un pamatproblēmas (4 st.) 
• Pilsoniskās sabiedrības jēdziens un galvenās izpratnes mūsdienās (4 st.) 
• Varas izpratne mūsdienu politikas teorijā (4 st.) 
• Galvenās ideoloăijas izpratnes mūsdienu politikas teorijā (4 st.) 
• Galvenās  demokrātijas izpratnes klasiskājā un mūsdienu politikas teorijā (4 st.) 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Studentiem jāapgūst obligātās literatūras klāsts un aktīvi jāpiedalās diskusijā ar citiem prosemināra 
dalībniekiem un kursa docētāju par visām kursa tēmām 
 
 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

• Barry N. Introduction to Modern Political Theory. Basingstoke ; New York : Palgrave, 2000. xiv, 
336 lpp 

• Dahl R.. Modern Political Analysis.- Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall International, 1991. xii, 
157 lpp. 

• Edwards, M.  Civil society / Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2004. x, 138 lpp 
• Held D. Models of Democracy. Cambridge : Polity, 2000  xiv, 392 p., 
• Ideology.  Edited and Introduced by Terry Eagleton. Longman, 1994 
• Mūsdienu politiskā filosofija. Hrestomātija. Sastādītājs un ievada autors Janošs Kiss. Rīga, 

Zvaigzne ABC, 1998. 
• The Oxford handbook of political theory / edited by John S. Dryzek, Bonnie Honig and Anne 

Phillips. Oxford, New York : Oxford University Press, 2006. xiii, 883 lpp. 
• Power :a radical view /Steven Lukes. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York 

: PalgraveMacmillan, 2005  viii, 192 lpp. 
• Sabine G.H., Thorson, Th.L. History of Political Theory. Fort Worth, Harcourt Brace Jovanovich 

College Publishers, c1989., 871 lpp 
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• Theory and Methods in Political Science. Ed. by David Marsh and Gerry Stoker, Macmillan Press, 
2nd ed., Basingstoke (Hampshire) ;New York (N.Y.) : Palgrave Macmillan, 2002. XV, 368 lpp. 

• Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political Science. Oxford 
UP, 1998.    

 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

• The State. Theories and Issues. Ed. by  C.Hay, M. Lister and D. Marsh.  Palgrave Macmillan, 
Houndmills, New york, 2006, 311 p.  

• Political  Concepts. Ed. by R. Bellamy and A. Mason.  Manchester University Press, Manchester and 
new York, 2003,  245 p.  

• Plant, R. Politics, theology and history. Cambridge University Press, Cambridge, 2001.,  380 p. 
• The Blackwell encyclopaedia of political thought . Ed. by David Miller [etc.]. Oxford (UK) 

;Cambridge (USA) : Blackwell Publ., 2002. 570 p. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

SAGE Publications datu bāze 

EBSCO  datu bāze  

ProQuest datu bāze  

EastView  datu bāze  

Taylor&Francis datu bāze  

Cambridge Journals datu bāze  

EastView datu bāze  

SpringerLink datu bāze  

UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals  

Science Direct datu bāze  

Asian Journal of Political Science  

Citizenship Studies  

Contemporary Politics  

Critical Review of International Social and Political Philosophy  

Democratization  

European Political Science  

 
 
Kursa nosaukums Proseminārs  salīdzināmā politikā 

Kursa kods Polz7002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloăija) 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 27.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa 

  

Kursa autori 

Dr. sc.pol., asoc. prof. Jānis Ikstens 

Kursa anotācija 



 

 48

Kursa mērėis ir sniegt doktora programmas studentiem  palīdzību  promocijas eksāmena pamattēmu  un 
obligātās literatūras  darbu padziĜinātā izpratnē. Kursa pamatā ir studentu regulārās  patstāvīgās obligātās 
literatūras studijas un  izlasīto tekstu  apspriešana ar citiem prosemināra dalībniekiem un kursa docētāju.  
 

  

Rezultāti 

Kursa veiksmīgas apguves rezultātā students/te  iegūs obligātās literatūras tekstu padziĜinātu 
izpratni  
 
 

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
.  

• Salīdzinošās politikas nozīmīgākās paradigmas  (6 st.) 
• Nacionālās valsts rašanās  (2 st.) 
• Nacionālās valsts perspektīvas globalizācijas apstākĜos  (2 st.) 
• Politisko režīmu klasifikācijas jautājumi   (4 st.) 
• Pāreja uz demokrātiju 20.gadsimta otrajā pusē  (4 st.) 
• Politiskās kultūras dinamika un to ietekmējošie faktori  (4 st.) 
• Politisko partiju attīstība mediju laikmetā   (4 st.) 
• Valdības veidošana un stabilitāte  (2 st.) 
• Vēlēšanu sistēmu ietekme uz politisko procesu  (2 st.) 
• Likumdevēju mainīgā loma politiskajā sistēmā   (2 st.) 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Studentiem jāapgūst obligātās literatūras klāsts un aktīvi jāpiedalās diskusijā ar citiem prosemināra 
dalībniekiem un kursa docētāju par visām kursa tēmām 
 
 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

• Democracy and political culture in Eastern Europe / edited by Hans-Dieter Klingemann, Dieter 
Fuchs, and Jan Zielonka. Routledge, 2006. 

• Party politics in new democracies / edited by Paul Webb and Stephen White. Oxford UP, 2007. 
• Democratization : a comparative analysis of 170 countries / Tatu Vanhanen. Routledge, 2003. 
• Coalition governments in Western Europe / ed. by Wolfgang C. Müller and Kaare Strøm. Oxford UP, 

2003. 
• Making democracy work : civic traditions in modern Italy / Robert D. Putnam ; with Robert 

Leonardi and Raffaella Y. Nanetti. Princeton UP, 1994. 
• Political Science: the State of the Discipline. Centennial edition. APSA, 2002. 
• Modernization, cultural change, and democracy : the human development sequence / Ronald 

Inglehart, Christian Welzel. Cambridge UP, 2005. 
• Alternative theories of the state / edited by Steven Pressman. Palgrave, 2006. 
• Delegation and accountability in parliamentary democracies / edited by Kaare Strøm, Wolfgang C. 

Müller, Torbjörn Bergman. Oxford UP, 2005. 
• Linz, Juan, Totalitarian and Authoritarian Regimes Lynne Rienner, 2000. 
• Nationalism : theory, ideology, history / Anthony D. Smith. Polity Press, 2001. 

 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

• The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford UP, 2007. 
• Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political Science. Oxford 

UP, 1998. 
• The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford UP, 2007. 
• Political Science: the State of the Discipline. Centennial edition. APSA, 2002. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
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SAGE Publications datu bāze 

EBSCO  datu bāze  

ProQuest datu bāze  

EastView  datu bāze  

Taylor&Francis datu bāze  

Cambridge Journals datu bāze  

EastView datu bāze  

SpringerLink datu bāze  

UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals  

Science Direct datu bāze  

Asian Journal of Political Science  

Contemporary Politics  

Democratization  

European Political Science  

 

 
________________________________________ 
 

Kursa nosaukums 
Proseminārs  publiskajā politikā un  

pārvaldē 

Kursa kods Polz7003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloăija) 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 27.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa 

  

Kursa autori 

Dr. sc.pol., docente Iveta Reinholde 

 
Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir sniegt doktora programmas studentiem  palīdzību  promocijas eksāmena pamattēmu  un 
obligātās literatūras  darbu padziĜinātā izpratnē. Kursa pamatā ir studentu regulārās  patstāvīgās obligātās 
literatūras studijas un  izlasīto tekstu  apspriešana ar citiem prosemināra dalībniekiem un kursa docētāju.  
 

  

Rezultāti 

Kursa veiksmīgas apguves rezultātā students/te  iegūs obligātās literatūras tekstu padziĜinātu 
izpratni  
 
 

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
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.  
• Rīcībpolitikas veidošanas vide un iespēju logi. Rīcībpolitikas formulēšana un leăitimizācija  (4 st.) 
• Rīcībpolitikas dalībnieki valsts struktūrās un ārpus tām. Dienas kārtības veidošanas teorijas (4 st.) 
• Rīcībpolitikas alternatīvu analīzes metodes. Rīcībpolitikas uzturēšanas, izvērtēšanas un ietekmes 

analīze, tās metodes. (4 st.) 
• IerēdĦu loma rīcībpolitikas izstrādē, formulēšanā un realizācijā. Ārējā kontrole (konstitucionālā, 

finansiālā, sabiedrības) par ierēdĦu darbību (2 st.) 
• Politiėu un administrācijas attiecības, teorētiskie modeĜi  (4 st.) 
• Organizāciju struktūras problēma. Organizācijas kā racionālās sistēmas un organizācijas kā 

dabiskās sistēmas, organizāciju kultūra.  (4 st.) 
• E-pārvaldība un sabiedrības līdzdalība. Interešu grupu un politisko partiju loma dienas kārtības 

veidošanā. Dienas kārtības veidošanas dalībnieku resursi. (4 st.) 
• Lēmumu pieĦemšanas modeli: racionālais, ierobežoti racionālais, inkrementālais un atkritumu 

tvertnes. (2 st.) 
• Publiskās administrācijas nākotne: attīstība un izmaiĦas. Citu zinātĦu ietekme uz publisko 

administrāciju (4 st.) 
 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Studentiem jāapgūst obligātās literatūras klāsts un aktīvi jāpiedalās diskusijā ar citiem prosemināra 
dalībniekiem un kursa docētāju par visām kursa tēmām 
 
 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

• Nagel S.S. (ed.) Handbook of public policy evaluation. Thousand Oaks: London; New 
Delhi: Sage, 2002. 

• Parsons W. Public Policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. Cheltenham: 
Edward Elgar, 1997. 

• Savoie J.D., Peters G.B. (eds.) Governance in the twenty-first century : revitalizing the public 
service. Canadian Centre for Management Development : McGill-Queen's University Press, 2000. 

• SimonC.A. Public policy: preferences and outcomes. New York: Pearson/Longman, 2007. 
• Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political Science. Oxford 

UP, 1998 
 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

• Emery Y., Giauque D.  “Employment in the public and private sectors: toward a confusing 
hybridization process”. International Review of Administrative Sciences 71(4) 

• Newman J. “Rethinking ‘The Public’ in Troubled Times. Unsettling State, Nation and the Liberal 
Public Sphere”. Public Policy and Administration 22(1). 

• Verheijen T., Dobrolyubova Y. “Performance management in the Baltic States and Russia: success 
against the odds?” International Review of Administrative Sciences 73(2) 

• Jørgensen T.B., Bozeman B. “Public Values. An Inventory.” Administration & Society, Volume 39, 
Number 3., May 2007. 

  

 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

SAGE Publications datu bāze 

EBSCO  datu bāze  

ProQuest datu bāze  

EastView  datu bāze  

Taylor&Francis datu bāze  

Cambridge Journals datu bāze  

EastView datu bāze  

SpringerLink datu bāze  

UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals  
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Science Direct datu bāze  

Asian Journal of Political Science  

Journal of European Public Policy  

European Political Science  

 
______________________________ 
 
 
Kursa nosaukums Proseminārs  starptautiskā politikā 

Kursa kods Polz7004 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloăija) 

Lekciju stundu skaits 0 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 27.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaĜa 

  

Kursa autori 

Dr. paed., profesore  Žaneta OzoliĦa 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir sniegt doktora programmas studentiem  palīdzību  promocijas eksāmena pamattēmu  un 
obligātās literatūras  darbu padziĜinātā izpratnē. Kursa pamatā ir studentu regulārās  patstāvīgās obligātās 
literatūras studijas un  izlasīto tekstu  apspriešana ar citiem prosemināra dalībniekiem un kursa docētāju.  
 

  

Rezultāti 

Kursa veiksmīgas apguves rezultātā students/te  iegūs obligātās literatūras tekstu padziĜinātu 
izpratni  
 
 

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
.  

• Starptautiskās politikas kā disciplīnas attistības galvenie posmi un  paradigmas. (4 st.) 
• Starptautiskās sistēmas interpretācija dažādās starptautiskās politikas skolās  (4 st.) 
• Valstiskie un nevalstiskie aktieri spēku līdzsvara sistēmā.  (4 st.) 
• Drošības koncepta attīstība pēc aukstā kara beigām  (4 st.) 
• Integrācijas teoriju attīstības galvenie posmi no 1940. gadu vidus līdz mūsdienām. (4 st.) 
• Ārpolitikas analīzes konceptuālās problēmas. (6 st.) 
• Jaunākās starptautiskās politikas skolas. (6 st.) 

 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
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• Studentiem jāapgūst obligātās literatūras klāsts un aktīvi jāpiedalās diskusijā ar citiem prosemināra 
dalībniekiem un kursa docētāju par visām kursa tēmām 
 
 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

• Burchill, S., Linklater A., Devetak R., Donnely J., Paterson M., Reus-Smit C., True J. Theories of 
International Relations. London: Palgrave, 2005. 

• Buzan, B., Weaver, O. Power and Regions. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
• Dougherty, J., Pfaltzgraff, R. L. Contending Theories of International Relations. New York: 

HarperCollins, 1990 
• Mearsheimer, J.J. The Tragedy of Great Power Politics. New York; London: W.W.Norton & 

Company, 2003. 
• Neumann, I., Weaver, O. The Future of International Relations. London, 1997. 
• Paul, T. V., Wirtz, J.J., and M. Fortmann (eds). Balance of Power. 

Theory and Practice in the 21st Century. Stanford: Stanford University Press, 2004. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

• Held, D. & McGrew, A., Goldblatt D. & Perraton, J. Global Transformations: Politics, Economics and 
Culture. Oxford: Polity Press, 1999. 

• Buzan, Barry , Weaver, Ole. Power and Regions. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
• Jervis, Robert. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton 

University Press, 1976. 
• Hill, Christopher. The Changing Politics of Foreign Policy. London: Palgrave, 2003.  
• Bull, H. The Anarchical Society. London, 1992. 
• Barston R.P.Modern Diplomacy. London: Longamn, 1997. 
• Elman Colin, Elman Moiriam Fendius (eds) Bridges and Boundaries. Historians, Political Scientists 

and the Study of International Relations. Cambridge: MIT Press, 2001. 
• Manners Ian, Whitman Richard G. (eds) The Foreign Policies of European Member States. 

Manchester: Manchester University Press, 2000. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

SAGE Publications datu bāze 

EBSCO  datu bāze  

ProQuest datu bāze  

EastView  datu bāze  

Taylor&Francis datu bāze  

Cambridge Journals datu bāze  

EastView datu bāze  

SpringerLink datu bāze  

UNESCO Social and Human Sciences Online Periodicals  

Science Direct datu bāze  

Asian Journal of Political Science  

Journal of European Integration  

Contemporary Security Policy  

Contemporary Politics  

European Political Science  

 

 
 

Kursa nosaukums Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu 
apstrāde un prezentācija  

Kursa kods VadZ7002 
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Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 19.02.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors asoc.prof. Uldis Rozevskis 

Kursa anotācija 

KURSA ANOTĀCIJA  
Kursa mērėis ir iepazīstināt klausītājus ar jaunākajām tehnoloăijām informācijas uzkrāšanai, 
sistematizācijai, analīzei, prezentācijai, publikācijai, procesu modelēšanai. Piedāvātais darbu komplekts 
palīdzēs zinātnisko pētījumu veikšanā un to publikāciju sagatavošanā.  

  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par informācijas tehnoloăiju izmantošanas iespējām un 
praktiskas iemaĦas to lietošani zinātnisko pētījumu datu uzkrāšanai, atlasei, analīzei, procesu modeĜu 
veidošanai un iegūto rezultātu prezentēšanai.  
Studenti spēj patstāvīgi meklēt un iegūt analīzei nepieciešamos datus, uzkrāt tos datu bāzēs, izmantot 
dažādas datorizētas datu analīzes paĦēmienus un metodes, atspoguĜot analīzes rezultātus un pasniegt tos 
lasītājiem un klausītājiem piemērotā un efektīgā veidā.  

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Procesu grafiska modelēšana. 4  
2. Grafiskās informācijas apstrāde. 4  
3. Datu uzkrāšana un datu bāzes. 4  
4. TīmekĜa iespēju izmantošana. 4  
5. Statistikas datu analīzes paketes. 4  
6. Statistikas datu analīzes metodes. 4  
7. Elektronisko tabulu datu analīzes rīki. 4  
8. Biznesa datu analīzes rīki. 4  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
praktisko darbu apmeklējums un izpilde – obligāta (60%),  
uzstāšanās seminārā (20%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (20%).  
Pārbaudījums – jautājumi par datorizētu rīku izmantošanu promocijas darba pētījumos.  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Mācību pamatliteratūra  
1. J.BārzdiĦš, J.Tenteris, Ē.ViĜums. “Biznesmodelēšanas valoda GRAPES BM 4.0 un tās lietošana” Rīga, 
1998.  
2. GRADE Business modeling. INFOLOGISTIC GmbH, 1998.  
3. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика. СПб.: Питер, 2002.  
4. MacDonald M. Creating Web Sites: The Missing Manual. O'Reilly Media, 2005.  
5. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Datorzinību Centrs, 2003.  
6. KrastiĦš O. Statistika un ekonometrija. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 1998.  
7. Cronk B. How to Use Spss: A Step-By-Step Guide to Analysis and Interpretation. Pyrczak Pub; 4th 
edition, 2006.  
8. Revina I. Ekonometrija. Latvijas Universitāte, 2002.  
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9. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. Шестое издание. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2004., стр.  
10. Джон Уокенбах. Excel 2003. Библия пользователя. М.: Диалектика, 2005.  
11. John Walkenbach. Excel 2003 Bible. Wiley Publishing, Inc., 2003.  
12. Vitt E., Luckevich M., Misner S. Business Intelligence. Microsoft Press, 2002.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Mācību pamatliteratūra  
1. J.BārzdiĦš, J.Tenteris, Ē.ViĜums. “Biznesmodelēšanas valoda GRAPES BM 4.0 un tās lietošana” Rīga, 
1998.  
2. GRADE Business modeling. INFOLOGISTIC GmbH, 1998.  
3. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика. СПб.: Питер, 2002.  
4. MacDonald M. Creating Web Sites: The Missing Manual. O'Reilly Media, 2005.  
5. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Datorzinību Centrs, 2003.  
6. KrastiĦš O. Statistika un ekonometrija. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 1998.  
7. Cronk B. How to Use Spss: A Step-By-Step Guide to Analysis and Interpretation. Pyrczak Pub; 4th 
edition, 2006.  
8. Revina I. Ekonometrija. Latvijas Universitāte, 2002.  
9. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. Шестое издание. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2004., стр.  
10. Джон Уокенбах. Excel 2003. Библия пользователя. М.: Диалектика, 2005.  
11. John Walkenbach. Excel 2003 Bible. Wiley Publishing, Inc., 2003.  
12. Vitt E., Luckevich M., Misner S. Business Intelligence. Microsoft Press, 2002.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Mācību pamatliteratūra  
1. J.BārzdiĦš, J.Tenteris, Ē.ViĜums. “Biznesmodelēšanas valoda GRAPES BM 4.0 un tās lietošana” Rīga, 
1998.  
2. GRADE Business modeling. INFOLOGISTIC GmbH, 1998.  
3. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика. СПб.: Питер, 2002.  
4. MacDonald M. Creating Web Sites: The Missing Manual. O'Reilly Media, 2005.  
5. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Datorzinību Centrs, 2003.  
6. KrastiĦš O. Statistika un ekonometrija. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 1998.  
7. Cronk B. How to Use Spss: A Step-By-Step Guide to Analysis and Interpretation. Pyrczak Pub; 4th 
edition, 2006.  
8. Revina I. Ekonometrija. Latvijas Universitāte, 2002.  
9. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. Шестое издание. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2004., стр.  
10. Джон Уокенбах. Excel 2003. Библия пользователя. М.: Диалектика, 2005.  
11. John Walkenbach. Excel 2003 Bible. Wiley Publishing, Inc., 2003.  
12. Vitt E., Luckevich M., Misner S. Business Intelligence. Microsoft Press, 2002.  
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3.pielikums 

 
 Promocijas eksāmenu politikas zinātnē programmas 

 
 
 

Promocijas eksāmena programma  politikas zinātnē  
(vispār īgais  eksāmens) 

 

IevaddaĜa 
Politikas zinātnes priekšmets. Politikas zinātnes struktūra. Politikas zinātnes un citu disciplīnu 
mijiedarbība. Politikas zinātnes  pielietojums un tā robežas. Politikas zinātnes  veidošanās un  
attīstības procesa  galvenie posmi un nozīmīgākās paradigmas. 
 

1. Politisko ideju vēsture, ideoloăijas  teorija un vēsture. 
Polilisko ideju ăenēzes un evolūcijas nozimigākic posmi. Antīkās politiskās domas specifika un 
galvenās problēmas. Kristīgā un viduslaiku politiskā doma. Renesanses politiskā doma. Sabiedriskā 
līguma un dabisko tiesību teorijas attīstība  17. – 18. gs. politiskajā domā. Pilsoniskās sabiedrības 
idejas rašanās 18. gs.  Marksisma politiskā teorija un tās transformācija 20. gs.  20. gs. politikas 
teorijas galvenie novirzieni.   Ideoloăijas jēdziens. Ideoloăijas veidošanās un attīstības dinamika, 
vērtibu un ideoloăijas mijiedarbība. Klasisko ideoloăiju veidošanās 19. gs. Ideoloăijas dinamika 20. 
gs. beigās. 
 
2. Politikas  teorija  
Politikas teorijas priekšmets. Politikas teorijas vieta un loma politikas zinātnē. Politikas teorijas un 
politiskās prakses attiecības. Politikas teorijas, politikas filozofijas un politikas socioloăijas 
savstarpējās attiecības. Politikas izpētes metodoloăiskās problēmas un nozīmīgākās paradigrnas XX 
gs. politikas zinātnē 
 
2. Politiskā sistēma 
Politiskā sistēma un tās elementi. Politiskās sistēmas vide. Politiskais process, tā tipoloăija un 
modelēšana. Institucionalizācija. Politiskie institūti. Politiskais režīms, tipoloăija. Demokrātija, tās 
konceptualizācija un modeĜi.  Politiskā socializācija un politiskā kultūra.  
 
4. Politiskā procesa vadība un pārvalde - publiskā politika un administr ācija.  
Publiskās administracijas priekšmets un pamata koncepcijas. Politika un 
administrācija.  Administratīvā sistēma, funkcijas politiskajā un administratīvajā  sistēmā. Vara un 
lēmumu pieĦemšana. Lēmumu pieĦemšanas modeĜi. Dienas kartības veidošanas teorijas. 
 
5. Starptautiskās attiecības 
Starptautiskās politikas vieta un nozīme politikas zinatnēes struktūrā  Starptautiskas polilikas kā 
zinātnes altistības vēsturiskie posmi. Reālisma, plurālisma un globālisma galvenās parnatnostādnes 
un transformācija 20. gs.Vadošās tenences mūdsdienu pasaulē.  
 
 
 
 
Literat ūra:  
 

� Almond, G., Powel G.B. Comparative Politics Today. A world view. 2000. 
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� Barry N. Introduction to Modern Political Theory. Basingstoke ; New York : Palgrave, 2000. 
xiv, 336 lpp 

� Bayme, K. Transition to Democracy in Eastern Europe. Macmillan Press, 1996. 
� Blondel J., Comparative Government. An Introduction.-1990. 
� Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order. Ed. 

by J. Kopstein and M. Lichbach. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 
� Dahl R.. Modern Political Analysis.- Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall 

International, 1991. xii, 157 lpp. 
� Dougherty, J., Pfaltzgraff, R. L. Contending Theories of International 

Relations. NY: HarperCollins, 1990 
� Held D. Models of Democracy. Cambridge : Polity, 2000  xiv, 392 p., 
� Neumann, I., Weaver, O. The Future of International Relations. London, 1997. 
� The Oxford handbook of political theory / edited by John S. Dryzek, Bonnie Honig and Anne 

Phillips. Oxford, New York : Oxford University Press, 2006. xiii, 883 lpp. 
� Parsons W. Public Policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. 

Cheltenham: Edward Elgar, 1997. 
� Peters G.B. The Politics of Bureaucracy. 4th edition. Longman Publishers, 1995. 
� Theory and Methods in Political Science. Ed. by David Marsh and Gerry Stoker, Macmillan 

Press, 2nd ed., Basingstoke (Hampshire) ;New York (N.Y.) : Palgrave Macmillan, 2002. XV, 
368 lpp.  

� Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political Science. 
Oxford UP, 1998.     

 
 
 
 
 

Promocijas eksāmena programma politikas zinātnē 
apakšnozarē - politikas teorijā 

 
 
 
Ievads problemātik ā 
 
Politikas teorijas priekšmets. Politikas teorijas vieta un loma politikas zinātnē. Politikas teorijas un 
politiskās prakses attiecības. Politikas teorijas, politikas filozofijas un politikas socioloăijas 
savstarpējās attiecības. Politikas izpētes metodoloăiskās problēmas un nozīmīgākās paradigrnas XX 
gs. politikas zinātnē 
 
I. Politikas teorijas ăenēze un attistības posmi 
 
Antīkā politiskā domā (pirmssokratiskā politiskā doma , Platons, Aristotelis, helēnisma politiskā 
doma, Cicerons ). Politiskās idejas agrīnajā kristietībā (Jaunā Derība, Sv. Augustīns) un  viduslaiku 
politiskajā domā (Akvīnas Toms,  Padovas Marsīlijs). Renesanses politiskās idejas (N.Makjavelli, M. 
Luters, Ž. Kalvins, T. Mors, Ž. Bodēns).  17. gs. politikas teorija (H. Grocijs, T. Hobss, Dž. Loks). 
18. gs. politikas teorija ( Š.-L.Monteskjē, Ž.-Ž.Ruso, Ā. Smits, federālistu politiskās idejas ASV). 
Vācu klasiskās filozofijas domātāju politiskās idejas (I. Kants, G.-V.-F. Hēgelis). Liberālās, 
konservatīvās un socialistiskās paradigmas veidošanās.  
Marksisma politiskā teorija un tās transformācija 20. gs. F. Nīčes politiskās idejas. 
Nozimīgākie politikas teorijas novirzieni 20. gs. M. Vēbers par varu, valsti un demokrātiju. Fašisma 
politiskās idejas. Liberālisma politisko ideju attīstība 20. gs (F. Hajeks. Dž.M. Keinss, Dž. Rolss, R. 
Noziks). Postmodernisma,  feminisma un ekoloăisma politiskā teorija.    Nozīmīgākās diskusijas 
mūsdienu sociālajā un politikas teorijā  20. gs. beigās – 21. gs. sākumā  
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II. Politikas teorijas objektu konceptualizācija 
 
Politikas jēdziens, tā dažādas izpratnes klasiskajā un mūsdienu politiskajā domā.  Politiskais process, 
tā analīze, tipoloăizācija un modelēšana. Vara, galvenās pieejas tās satura un izpausmju analizē un 
teorētiskajā skaidrojumā. Politiskās varas institucionalizācija. Nozīmīgākās valsts teorijas. Politiskā 
autoritāte, leăitimitāte, politiskais pienākums.  Galvenie demokrātijas modeĜi. Pilsoniskās  
sabiedrības  galvenās izpratnes.  
 
 
 
 
Obligātā literatūra. 

� Barry N. Introduction to Modern Political Theory. Basingstoke ; New York : Palgrave, 2000. 
xiv, 336 lpp 

� Dahl R.. Modern Political Analysis.- Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall 
International, 1991. xii, 157 lpp. 

� Edwards, M.  Civil society / Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, 2004. x, 138 lpp 
� Held D. Models of Democracy. Cambridge : Polity, 2000  xiv, 392 p., 
� Ideology.  Edited and Introduced by Terry Eagleton. Longman, 1994.  
� Mūsdienu politiskā filosofija. Hrestomātija. Sastādītājs un ievada autors Janošs Kiss. Rīga, 

Zvaigzne ABC, 1998.  
� The Oxford handbook of political theory / edited by John S. Dryzek, Bonnie Honig and Anne 

Phillips. Oxford, New York : Oxford University Press, 2006. xiii, 883 lpp. 
� Power :a radical view /Steven Lukes. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York 

: PalgraveMacmillan, 2005  viii, 192 lpp. 
� Sabine G.H., Thorson, Th.L. History of Political Theory. Fort Worth, Harcourt Brace 

Jovanovich College Publishers, c1989., 871 lpp. 
� Theory and Methods in Political Science. Ed. by David Marsh and Gerry Stoker, Macmillan 

Press, 2nd ed., Basingstoke (Hampshire) ;New York (N.Y.) : Palgrave Macmillan, 2002. XV, 
368 lpp.  

� Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political Science. 
Oxford UP, 1998.   

 
 

Promocijas eksāmena programma politikas zinātnes  
apakšnozarē - publiskā politik ā un  pārvaldē 

(Public Policy and Administration) 
 
1. Politiskais process un tā sastāvdaĜas 
Rīcībpolitikas veidošanas vide un iespēju logi. Rīcībpolitikas formulēšana un leăitimizācija. 
Rīcībpolitikas dalībnieki valsts struktūrās un ārpus tām. Dienas kārtības veidošanas teorijas. 
Rīcībpolitikas īstenošanas process un tā ietekme uz rīcībpolitikas veidošanos. Rīcībpolitikas 
alternatīvu analīzes metodes. Rīcībpolitikas uzturēšanas, izvērtēšanas un ietekmes analīze, tās 
metodes. Centrālās varas un pašvaldību savstarpējās attiecības.  
 
 
2. Valsts loma politiskajā procesā 
Valsts loma politiskajā procesā dažādu politisko teoriju traktējumā. Politiėu un ierēdĦu attiecības un 
to modeĜi, birokrātijas varas resursi. IerēdĦu loma rīcībpolitikas izstrādē, formulēšanā un realizācijā. 
Ārējā kontrole (konstitucionālā, finansiālā, sabiedrības) par ierēdĦu darbību. Vara, politika un 
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konflikti organizācijās. Organizācijas kā racionālās sistēmas un organizācijas kā dabiskās sistēmas, 
organizāciju kultūra. Valsts funkcijas tirgus ekonomikā. Budžeta loma valsts politikā.  
 
3. Vara un lēmumu pieĦemšana. 
Vara un lēmumu pieĦemšana. Lēmumu nepieĦemšana kā varas pielietošana. Trīs varas dimensijas. 
Lēmumu pieĦemšanas modeli: racionālais, ierobežoti racionālais, inkrementālais un atkritumu 
tvertnes. Interešu grupu un politisko partiju loma dienas kārtības veidošanā. Dienas kārtības 
veidošanas dalībnieku resursi. 
 
4. Sociālā politika. 
Sociālās politikas būtība un funkcijas. Labklājības valsts izaugsmes teorijas un modeĜi. Labklājības 
valsts finansēšana. Transfertu un sabiedriska pakalpojumu loma dažādos modeĜos. Valsts politika 
nodarbinātības jomā. Darba tirgus politika un darba attiecību regulēšana. Bezdarbs, tā veidi, 
ekonomiskās un sociālās sekas; bezdarba apkarošanas politikas. Veselības politika, tās mērėi un 
realizācija, valsts kontrole par to. MājokĜu politika, valsts un tirgus mijiedarbība tās veidošanā. 
 
Obligātā literatūra: 
 

1.  Parsons W. Public Policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. 
Cheltenham: Edward Elgar, 1997. 

2. Savoie J.D., Peters G.B. (eds.) Governance in the twenty-first century : revitalizing the public 
service. Canadian Centre for Management Development : McGill-Queen's University 
Press, 2000. 

3. Nagel S.S. (ed.) Handbook of public policy evaluation. Thousand Oaks: London; New 
Delhi: Sage, 2002. 

4. SimonC.A. Public policy: preferences and outcomes. New York: Pearson/Longman, 2007. 
5. Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds.). A New Handbook of Political Science. 

Oxford UP, 1998 
 

 
 

Promocijas eksāmena programma politikas zinātnes   
apakšnozarē -  salīdzināmā politik ā 

(Comparative Politics)  
 
1. Salīdzināmā  teorija. Mūsdienu debates. 
Funkcionālisms. Atkarīgā teorija. Sistēmas pieeja. Krīzes teorijas. Institucionālisms. Salidzināmās  
pieejas priekšrocības: konteksta paplašināšana, hipotēzes testēšana, klasifikācijas konstruēšana, 
prognozēšana. Salīdzināmības problēmas. 
 
2. Galvenās pētnieciskās pieejas salīdzināmajā politik ā.  
Viena gadījuma studijas. Binārie salīdzinājumi. Devianta gadījumi salīdzināmās analizes. 
Salīdzināmā politika un statistika. Līdzīgas valsts salīdzinājumi. Asinhronisms. Nacionālais 
narcisisms. 
 
3. Nacionā1a valsts. 
Valsts izcelšanās un būtība. Nacionālās valstis un trīs pasaules. Valsts attīstības perspektīvas. 
 
4. Politiskie rcžīmi. 
Režīmi, politiskā stabilitāte un nestabilitāte: koncepcijas un indikātori. Režīma 
tipoloăijas. 
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5. Struktur ālie modcli. 
Sociālie apstākĜi. Kulturas apstākĜi. Ekonomiskie apsltākĜi. Strukturālo modeĜu 
tipoloăija. 
 
6. Institucionālic modeĜi. 
Politiskie institūti. Valdības modeĜi. Līdzdalība un reprezentatīvie institūti. 
Institucionālic .apstākli. Institucionalizācijas mehānismi un līdzekĜi. Institucionālā konsolidācija. 
 
7. Aktieru modeĜi. 
Musdicnu biheviorisms. Politiskā uzbūve. Harizma. Politiskā aktiera pieeja. Mūsdienu politiskās 
uizvedības petījumi. 
 
8. Nacionālisms un etniskie konflikti. 
Nacionālisma tcorijas. Identitāte. Identifikācijas teorija. Etniskie konflikti. Imigrācijas politika, bēgĜi. 
Tiesības. pienākumi, pilsonība un etniskās minoritātes 
 
9. Pāreja uz dcmokrātiju.  
Mūsdienu teorijas par  dcmokrātiju. Baltijas valstu pāreja uz 
dcmokrātiju. 
 
 
Literat ūra: 
 

� Democracy and political culture in Eastern Europe / edited by Hans-Dieter Klingemann, 
Dieter Fuchs, and Jan Zielonka. Routledge, 2006. 

� Party politics in new democracies / edited by Paul Webb and Stephen White. Oxford UP, 
2007. 

� Democratization : a comparative analysis of 170 countries / Tatu Vanhanen. Routledge, 2003. 
� Coalition governments in Western Europe / ed. by Wolfgang C. Müller and Kaare Strøm. 

Oxford UP, 2003. 
� Making democracy work : civic traditions in modern Italy / Robert D. Putnam ; with Robert 

Leonardi and Raffaella Y. Nanetti. Princeton UP, 1994. 
� Modernization, cultural change, and democracy : the human development sequence / Ronald 

Inglehart, Christian Welzel. Cambridge UP, 2005. 
� Alternative theories of the state / edited by Steven Pressman. Palgrave, 2006. 
� Delegation and accountability in parliamentary democracies / edited by Kaare Strøm, 

Wolfgang C. Müller, Torbjörn Bergman. Oxford UP, 2005. 
� Linz, Juan, Totalitarian and Authoritarian Regimes Lynne Rienner, 2000. 
� Nationalism : theory, ideology, history / Anthony D. Smith. Polity Press, 2001. 
 

 
 
 

Promocijas eksāmena programma politikas zinātnes apakšnozarē - starptautiskā 
politik ā  

(International Politics) 
 
 
 

1. Starptautiskās politikas vieta un nozīme politikas zinātnes sistemā. Starptautiskās politikas 
teorijas un prakses attiecības. Starptautiskās politikas kā zinātnes attīstības vēsturiskie posmi. 
Platons par varu un taisnīgumu. Arsitotelis par valsti un tās lomu taisnīguma sasniegšanā. 
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Reālisma pirmsākumi – Augustīns. Makjavelli un reālisma triumfs. Hobsa politisko uzskatu 
loma starptautiskās politikas nozarē. Ruso par starptautiskās sabiedrības lomu harmonijas 
sasniegšanā. Kants un mūžīgā miera problēma. Hēgelis un vēsturisko ciklu pielietojums 
starpvalstu attiecību analīzē. Galveno XX. gadsimta teorētisko skolu (reālisma, plurālisma, 
globālisma) transformācijas īpatnības XXI. gadsimtā. 

 
2. Reālisms un neoreālisms. Starptautiskās sistēmas teorija. Spēku līdzsvars un tā izpausmes 

XXI. gs. Unipolaritāte, bipolaritāte, mulitpolaritāte. Valstisko un nevalstisko vienību darbības 
īpatnības mūsdienu starptautiskajā sistemā. Anarhijas un kārtības attiecības pasaules politikā. 
Karš – izcelšanās cēloĦi, klasifikācija, mūsdienu karu īpatnības. Karš, krīze, konflikts. 
Mūsdienu konfliktu īpatnības. Drošības kocepta būtība un ăenēze mūsdienās. Nacionālās, 
reăionālās un starptautiskās drošības attiecības. Alianses un to transformācija XXI. gs. 
Latvijas vieta starptautiskās drošības sistēmā. 

 
 
3. Plurālisms, tā rašanās nosacījumi, attīstība un izpausmes mūsdienās. Savstarpējā atkarība un 

tās īpatnības bipolaritātes un multipolaritātes apstākĜos.Starptautisko organizāciju būtība un 
izpausmes XXI. gs. Integrācija – rašanās, veicinošie un kavējošie faktori. Galvenie 
integrācijas koncepti – funkcionālisms, neofunkcionālisms, institucionālisms, starpvaldību 
pieeja. Eiropas Savienība – diskusija par integrācijas nākotni. Ārpolitika – būtība, nosacījumi, 
izpausmes īpatnības, transformācija. Latvijas ārpolitikas iespējas starptautiskajā sistemā. 

 
4. Starptautiskās politikas teorijas daudzveidība. Jauno virzienu priekšrocības un kritika. AngĜu 

skola, kritiskā skola, konstruktīvisms, feminisms. 
 
Obligāta literatūra: 
 

� Burchill, S., Linklater A., Devetak R., Donnely J., Paterson M., Reus-Smit C., True J. 
Theories of International Relations. London: Palgrave, 2005.  

� Buzan, B., Weaver, O. Power and Regions. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
� Dougherty, J., Pfaltzgraff, R. L. Contending Theories of International Relations. New York: 

HarperCollins, 1990. 
� Mearsheimer, J.J. The Tragedy of Great Power Politics. New York; London: W.W.Norton & 

Company, 2003. 
� Neumann, I., Weaver, O. The Future of International Relations. London, 1997. 
� Paul, T. V., Wirtz, J.J., and M. Fortmann (eds). Balance of Power. 

Theory and Practice in the 21st Century. Stanford: Stanford University Press, 2004. 
� Rosamond, B. Theories of European Integration. London: Palgrave, 2000. 
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4. pielikums 
 

Politikas zinātnes doktora studiju programmas  studenti  
2008. gada  martā 

 
 Uzvārds, 

vārds 
Studiju 
veids 

Finansē-
jums 

Disertācijas tēma Vadītājs 

1. gada doktoranti 
1. Anspaha, 

Katrīne 
PLK Budžeta Islama politiskā instituciona-

lizācija Eiropas Savienībā 
Prof.  
R. KārkliĦa 

2. Dmitričenko, 
Ieva 

PLK Budžeta Politiskā mārketinga attīstības 
perspektīvas  Latvijā 
Lielbritānijas politiskās 
pieredzes kontekstā 

Asoc. prof. 
D. Bāra 

3. Saralidze, 
Iraklijs 

PLK Budžeta Grūzijas stratēăija virzībai uz 
Eiropas savienību (integrācijas 
ceĜi). 

Doc. D. Auers 

4. StepiĦa, Inese PLK Budžeta Interešu pārstāvniecība 
politiskajā procesā. ES 
enerăētikas politikas gadījuma 
analīze 

Asoc. prof. 
D. Bāra 

5. Šmite, Aīda PLK Budžeta Eiropas Savienības un 
Krievijas attiecības 

Vad. pētn. 
N. Muižnieks 

6. Šēnbergs, 
Didzis 

NLK Personīgais Libertārisma izpausmes 
Austrumeiropā 

Prof. 
J.Rozenvalds 

2. gada  doktoranti 
7. DoroĦenkova, 

Kristīne 
PLK Budžeta Krievijas kaimiĦattiecību 

politika 
Prof.  
Ž. OzoliĦa 

8. Gibnere, Līga NLK Personīgais Politikas īstenošanas 
novērtējums farmācijas 
politikā (Baltijas valstu 
piemērs) 

Doc. 
I.Reinholde 

9. Pelšs, Andris PLK Personīgais Sabiedriskās domas ietekme 
uz krīžu un konfliktu 
risinājumiem 

Prof.  
Ž. OzoliĦa 

10. PuriĦš, Gatis PLK Budžeta Eiropas Savienības vieta 
starptautiskās sistēmas 
struktūrā 

Prof.  
Ž. OzoliĦa 

11. Rozentāle, 
Līga Raita 

NLK Personīgais Latvijas drošība mūsdienu 
starptautiskā sistēmā 
(bruĦojuma kontrole un 
starptautiskās organizācijas) 

Prof.  
Ž. OzoliĦa 

12. Šulcs, Uăis PLK Budžeta Indivīdu, grupu un vides 
mijiedarbība kā starptautisko 
attiecību raksturu nosakošais 
faktors 

Prof.  
Ž. OzoliĦa 

3. gada doktoranti 
13. BerdĦikovs, 

Andrejs 
PLK Budžeta Jauno informācijas un 

komunikācijas tehnoloăiju  
loma ptotestu lustību 
mobilizācijā 

Prof.  
R. KārkliĦa 

14. De Kastro 
Gonsalvess – 
BērziĦš, Jānis 

NLK Personīgais Pāreja uz laissez-faire: 
Latvijas un Brazilijas 
salīdzinājums 

Asoc. prof. 
J.Ikstens 

15. Egle, Elīna NLK Personīgais Sociālā partnerība darba 
organizācijas attīstībai: 
 (Interešu pārstāvniecības 
ietekme uz darba organizācijas 

Asoc. prof. 
D.Bāra 



 

 62

attīstību Latvijai pievienojo-
ties ES) 

Doktoranti studiju p ārtraukum ā 
16. Balode, Aiga PLK Budžeta Valdības komunikācija 

Latvijā. 
Asoc. prof. 
D. Bāra 

17. Balodis, 
Oskars 

PLK Budžeta Sabiedrības līdzdalība un 
sociālais kapitāls politikas 
veidošanas procesos Latvijā 

Asoc.prof. 
A. Runcis 

18. Beinaroviča, 
Kristīne 

NLK Pesonīgais Politiskā korupcija publiskā 
iepirkuma sistēmā Latvijā no  
1997. līdz  2007. gadam 

Doc. 
V.KalniĦš 

19. GraudiĦš, 
Raimonds 

PLK Budžeta Labklājība, [politika un 
vērtības Latvijā: politisko 
lēmumu pieĦemšanas loăika, 
process un rezultāti, 
integrējoties ES telpā.  

Asoc. prof.  
F. Rajevska 

20. Ăērmane, 
Liene 

NLK Personīgais Dalībvalstu tautsaimniecības 
nozaru interešu pārstāvniecība  
Eiropas savienībā (Latvijas 
mežsaimniecības un 
zvejniecības nozaru piemērs) 

Asoc. prof. 
A.Runcis 

21. Osipovs, 
Ruslans 

PLK Budžeta Krievijas Valsts Domes un 
Prezidenta administrācijas 
attiecību institucionālie 
aspekti 

Asoc. prof.  
F. Rajevska 

22. Reire, Gunda PLK Budžeta ANO nozīme starptautiskā 
miera un drošības uzturēšanā 

Prof.  
Ž. OzoliĦa 

23. Reirs, Jānis NLK Personīgais Politiskā un ekonomiskā 
dominance pēc aukstā kara 
beigām. ES perspektīvas 

Prof.  
Ž. OzoliĦa 

24. Rozenberga, 
Aiva 

NLK Personīgais  Politiskās komunikācijas 
pārmaiĦas starptautiskajā 
politikā 20. un 21. gs. mijā. 

Prof.  
Ž. OzoliĦa 

25. Rudzīte, 
Kristīne 

NLK Personīgais Mazo valstu proaktivitātes 
iespējas starptautiskajās 
institūcijās 

Prof.  
Ž. OzoliĦa 
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5. pielikums 

 
 
 
 

Studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku   
Curriculum Vitae 
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Dr Daunis Auers  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas gads: 1969. 
  
Izglītība:   1991. .  BA (Honours) (Vēsture) 
     University of North London 
   1998.   M.Sc. (pol. zin.) 

London School of Economics 
2006 Ph.D. (pol. zin.) 

University College London 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2006   Politikas zinātnes doktora grāds 
2006.  Latvijas Universitātes docents 
 

Nodarbošanās: 
1993.-1997.  Valodas (angĜu un vācu) programmas koordinators un 

pasniedzējs 
Eirofakultāte, LU 

   1998.-2005.  Politikas Zinātnes Lektors  
Eirofakultāte, LU 

2006.-2007.  Politikas Zinātnes Lektors  
Politikas Zinātnes NodaĜa, SZF, LU 

   2007.-   Salīdzināmās Politikas Docents 
Politikas Zinātnes NodaĜa, SZF, LU 

     
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. D.Auers et al. “Flipping Burgers or Flipping Pages? Student Employment and Academic 
Attainment in Post-Soviet Latvia”. Communist and Post-Communist Studies. 40(4). 2007. pp. 
477-491. 

2. D.Auers. “The Latvian economy 1991-2007: From plan to market” , Central and South-
Eastern Europe 2008. Routledge: London. 

3. D.Auers. ‘Draugs vai drauds? Latvija un Eiropas Kopējā Lauksaimniecības politika’, Latvijas 
skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Latvijas Valsts Prezidentes Stratēăiskās Analīzes 
Komisija: Rīga, Latvija. 2007. 133-151 lpp. 

4. D.Auers et al. “Can money buy happiness? Student satisfaction in Latvian higher education”. 
Baltic Economic Trends. 2006 (2). 45-52 lpp. 

5. D.Auers. “Igaunija, Latvija un Lietuva Eiropas Savienībā. Vai Baltijas valstu sadarbība?”. 
Latvijas Ārpolitika un Robežu Paplašināšana. Latvijas Valsts Prezidentes Stratēăiskās 
Analīzes Komisija: Rīga, Latvija. 2006. 83-99 lpp. 

6. D.Auers. “The European Parliament elections in the eight new member states of East-Central 
Europe”, Electoral Studies. 24(4), 2005 747-754 lpp. 

7. D.Auers, J.Ikstens. “Politiskās partijas”, Cik Demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas Audits. 
Latvijas Valsts Prezidentes Stratēăiskās Analīzes Komisija: Rīga, Latvija (ar Jāni Ikstenu). 
2005. 89-100 lpp.   

8. D.Auers. “Eiropas Savienibas nākotnes attīstība. Skats no Latvijas”. Latvija Starptautiskās 
Organizācijās 2004. Latvijas Valsts Prezidentes Stratēăiskās Analīzes Komisija: Rīga, 
Latvija 2005. 65-142 .lpp. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 20 
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Konferenču tēzes     12 
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1999.-  Politiskās partijas Latvijā 
2005.-   Augstākā Izglītības politika Latvijā 
2006.-  Referendumi Latvijā, Igaunijā, un Lietuvā 
 
 
Akadēmiskie kursi: 

• Salīdzināmā politika     A  daĜa                       4 kredītp.  
• Pārejas politika A-Eiropā     B  daĜa                       4 kredītp.  
• ES Politika & Institūcijas  B  daĜa                       4 kredītp. 
• Zinātniskās Metodes   B  daĜa                       2 kredītp. 

& Raksīšana 
• Svešvaloda (pol. Terminoloăija) B  daĜa                       2 kredītp. 
• ASV & Eiropa: Salīdzināmā   B  daĜa                       4 kredītp. 

politika    
 
 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
Association for the Advancement of Baltic Studies, Prezidentes vietnieks, 2006- 
Fulbraita stipendiāts, Kalifornijas Universitāte, Berklijā, 2005-2006 
Rīcības komitejas loceklis starptautiskajai konferencei “Tax Policy in the EU Candidate Countries”, 
Latvijas Universitātē Septembrī ,2003 
Redaktors, Baltic Journal of Economics, 2002-2005 
 
 
 
 
2008. gada 24.janvārī 
 Doc. D.Auers 
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AKAD ĒMISK Ā PERSONĀLA CV  

 Dr.sc.pol., asoc. profesore Daina Bāra  

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads:       1951. 
  
Izglītība:    

1973.-1978 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas      
fakultāte, vēstures specialitāte 

1980.-1983. Latvijas Universitāte, aspirantūra 
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

        
1990. Filozofijas zinātĦu kandidāte. Diploma Nr  

010671        Urālu  Valsts  Universitāte 
1996.   Politoloăijas doktore (Dr.sc.pol.).Diploms Nr 

C-D                       001388 
1997.  Latvijas Universitātes docente 
2004 Latvijas Universitātes asociētā profesore 

   
                 

Nodarbošanās: 
                                    

1977.-1986.      Studentu zinātniskās pētniecības sektora vadītāja 
LU 

1986.- 1997 Lektore Latvijas Universitātē Politikas zinātnes       
katedrā 

1996.- 2001.    Latvijas Universitātes Politikas zinātnes katedras   
Sabiedrisko attiecību centra vadītāja     

1998.            Valsts Administrācijas skola, docētāja 
1997.            Docente Latvijas Universitātē Politikas zinātnes 

nodaĜā, bakalaura studiju  programmas direktore 
2004. Asociētā profesore Latvijas Universitātē Politikas 

zinātnes nodaĜā un bakalaura studiju  
programmas direktore 

 
                              

    
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
EU Public Communication’s New Strategy. Expanding Borders: Communities and Identities, Riga, 
LU, 2005 

Government Public Relations in Contemporary Latvia.  Perspectives on the Public Sector and Social 
Policy for the 21st Century, Oslo University College, 2005 

Valdību veidošanas pieredze Latvijā. LU Zinātniskie raksti. Politika un Socioloăija. Rīga, 2005. 
Politikas zinātnes attīstība Latvijā. LU Zinātniskie raksti. Politikas zinātne. Rīga, 2005. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība, projektu vadība: 
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Piedalīšanās konferences 24 ar referātiem 
2005. – 2008.     EK, Jean Monnet Projekts: ES Publiskā komunikācija; teorija un prakse 
 
1999.- 2003.        NORDBALT Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts, koordinatore un 
padomes locekle 
2000.- 2002.        Valsts veselības obligātās apdrošināšanas aăentūra, projekta  ''Latvijas veselības 
aprūpes finansēšanas reforma”   konsultante   - koordinatore 

2001.          „Sabiedriskās attiecības: vieta un loma valsts institūcijās” Nīderlandes SKDS 
Research un Latvijas FM apmācības projekts LR Finansu ministrijā 

 
 
Akadēmiskie kursi: 
 
Latvijas politika (politiskā sistēma)                     A daĜa                             4 kredītpunkti 
Reăiona valstu politiskā vēsture                          B daĜa                              4 kredītpunkti 
Pāreja uz demokrātiju CA Eiropas valstīs           B daĜa                              4 kredītpunkti 
Sabiedrisko attiecību teorija un prakse                B daĜa                              4 kredītpunkti 
ES publiskā komunikācija: teorija un prakse      B daĜa                              4 kredītpunkti 
Latvijas politikas aktuālās problēmas.                B daĜa                              2 kredītpunkti 
Latvijas valdības                                                 B daĜa                              2 kredītpunkti 
 
 
Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
LU SZF  Domes  locekle 
Politikas zinātnes studiju padomes locekle 
Sabiedrisko attiecību asociācijas profesionāĜiem locekle,  
Latvijas Politologu asociācijas locekle 
 

 
2008. gada 1.februārī 
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Dr.sc.pol., Jānis Ikstens 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1970. 
  
Izglītība:  1987.-1993.  Studijas LU Vēstures un Filozofijas fakultātē  
     

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1997.  Politikas zinātĦu doktora grāds (Dr.sc.pol.) apakšnozarē 
salīdzinošā politika 

   2005.  Latvijas Universitātes asociētais profesors  
    
Nodarbošanās: 
   1997.-2005.  Vidzemes augstskola, mācībspēks 

2005.-   LU SZF asociētais profesors 
  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
Steven D.Roper and Jānis Ikstens (eds.). Party Finance and Party Development in Post-Communist 
Europe. Ashgate, 2008. (forthcoming). 

Guntars Catlaks un Jānis Ikstens. Politikas pamati (sadarbībā ar G.Catlaku). Rīga: Zvaigzne ABC, 
2003.  

Jānis Ikstens. Ievads politikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.  

Ikstens, Jānis. Does EUrope matter? The EU and Latvia’s political parties. In: Paul Lewis and 
Zdenka Mansfeldova (eds.). The Impact of EU Enlargement on Party Systems and Electoral 
Alignments in Central Europe.  Palgrave, 2007. 

Ikstens, Jānis. Baltic Nations. In: Encyclopedia of Global Perspectives on the United States of 
America. Berkshire Publishing, 2006. 

Ikstens, Jānis and Andris Runcis. Brīvas un godīgas vēlēšanas. In: Juris Rozenvalds (ed.) Cik 
demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. 

Auers, Daunis and Jānis Ikstens. Politisko partiju demokrātiskā loma. In: Juris Rozenvalds (ed.) Cik 
demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. 

Ikstens, Jānis. European Parliament election in Latvia: more of the same? In: Rudolf Hrbek (ed.). 
European Parliament elections in the Eastern Europe. Nomos Verlag, 2005.  

Ikstens, Jānis. EU referendum in Latvia. In: Jean Michel de Waele (ed.). EUaccession referendums. 
University of Brussels, 2005.  

Ikstens, Jānis. FHRUL bloc: Leftist Parties or Parties or Russian-speaking People?  In: Acta 
Universitatis Latviensis, vol.680 (April 2005), pp.152-161, 2005.  

Ikstens, Jānis. Latvia.  In: European Journal of Political Research, vol.43, 2004.   

Jānis Ikstens. Nation-building and the role of international organizations in Latvia. In: Nobuya 
Hashimoto et al (eds.) A Collection of Papers on History and Today’s Situation of Russian-speaking 
population in Estonia and Latvia. Hiroshima University, 2005. 

Ikstens, Jānis. Latvia.  In: European Journal of Political Research, vol.42, pp.1003-1010, 2003.  
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Ikstens, Jānis. Latvia.  In: European Journal of Political Research, vol.41, pp.1009-1014, 2002.  

Ikstens, Jānis et al. Party and Campaign finance in Eastern Europe. In: Austrian Journal of Political 
Science, May 2002. 

 
Akadēmiskie kursi: 

• Ievads politikas zinātnē              A  daĜa  4 kredītp.  
administrācijā 

• Eiropas valstu politiskās sistēmas   A  daĜa             4 kredītp.  
• Politiskais process Latvijā    A daĜa   4 kredītp. 
• Politiskās partijas Baltijas valstīs    B  daĜa             2  kredītp. 

 
Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
Latvijas politologu biedrības dalībnieks 
Amerikas Politologu asociācijas biedrs 
LU  SZF  Domes  loceklis 
 
 
 
2008. gada 15.februārī  
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Dr.sc.pol.Valts Kalniņš 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1974. 
  
Izglītība:  1992.-1998.  Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē  
   (politikas zinātne) 
 1994.-1997. Studijas Oslo Universitātē 

1999.-2003.  Studijas LU Sociālo zinātĦu fakultātē doktorantūras  
 programmā (politikas zinātne) 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   2004.   LU docents 
   2003.   LU Politoloăijas doktors  

1998.   LU Maăistra grāds politikas zinātnē 
1996.  LU Bakalaura grāds politikas zinātnē 

 
Nodarbošanās: 
   1993.-1995.  Saeimas deputāta palīgs 

1997.-1998.  Laikraksta Lauku Avīze korespondents 
   1998.   NedēĜas avīzes Fokuss politikas nodaĜas redaktors  

1998.–2001.  LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un  
  politikas zinātnes katedras asistents  

   1999.–2003.  Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks  
2000.–2001.  Latvijas Policijas akadēmijas lektors  
1999. – LU Sociālo zinātĦu fakultāte, Politikas zinātnes 

nodaĜa, pasniedzējs 
2003. – Sabiedriskās politikas centra Providus pētnieks 
  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  
1. KalniĦš, V. (red.) Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 

2007. gada pirmais pusgads. Providus, 2007. 
2. KalniĦš, V. Korupcijas mazināšana. // Rozenvalds, J. (red.) Cik demokrātiska ir Latvija. 

Demokrātijas monitorings 2005 – 2007. Zinātne, 2007. 
3. KalniĦš, V. (red.) Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 

2006. gada otrais pusgads. Providus, 2007. 
4. KalniĦš, V. (red.) Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 

2006. gada pirmais pusgads. Providus, 2006. 
5. KalniĦš, V. (red.) Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 

2005. gada otrais pusgads. Providus, 2007. 
6. KalniĦš, V. (red.) Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 

2005. gada pirmais pusgads. Providus, 2006. 
7. KalniĦš, V. Parlamentārā lobēšana starp pilsoĦa tiesībām un korupciju. Providus, 2005.  
8. KalniĦš, V. Institucionālo pretkorupcijas instrumentu nozīme un iespējas citu faktoru kontekstā. 

// OzoliĦa, Ž. (red.). Politika un socioloăija, sērija “Latvijas Universitātes raksti”, Nr. 663, 
2004. 

9. KalniĦš, V., Šics, U. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2002/2003. Cilvēkdrošība. 6. nodaĜa. 
UNDP, Rīga, 2003. 

10. KalniĦš, V., Čigāne, L. CeĜā uz godīgāku sabiedrību: Korupcijas novēršanas politikas jaunākās 
tendences Latvijā. Latvijas Ārpolitikas institūts, 2003. 



 

 71

11. KalniĦš, V., Tisenkopfs, T. Publiskā atbildība Latvijas politikā un pārvaldē. // Latvijas ZinātĦu 
Akadēmijas Vēstis, 56. sēj., Nr. 4./5./6, 2003. 

12. KalniĦš, V. Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes. Nordik, 2002. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1999.-2003.  Korupcijas novēršana tiesu varā un pretkorupcijas normatīvais regulējums 
2004.-2005.  Lobēšana un lobētāju darbības attiecībā uz parlamentāro lēmumu  

pieĦemšanu regulēšanas iespējas 
2007.-   Tiesnešu ētikas noteikumu, kvalitātes vadības un atbildības sistēmu 

   salīdzinoša analīze.  

 
Pētnieks projektā “Researching Public Accountability Procedures in Different European Contexts”, 
Baltijas studiju centrs, 2002.-2003. gads. 
 
Akadēmiskie kursi: 

• Politikas teorija                         A  daĜa                       4 kredītp.  
• Parlamentārisms                        B  daĜa                       4 kredītp.  
• Korupcija un ētika                     B  daĜa                       2  kredītp. 

 
Papildu ziĦas par profesionālo darbību:    
Biedrības Sabiedriskās politikas centra Providus biedrs 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes loceklis 
Biedrības Sabiedrība par atklātību – Delna padomes loceklis 
 
2008. gada 5. martā 
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Dr. habil.pol. Rasma  Kārkliņa  

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
 
Izglītība 1965-69. Studijas, Berlīnes Brīvā Universitātē, Vācijā 
  1969-1975 Studijas, Čikagas Universitātē, ASV 
 
Akadēmiskie amati un zinātniskie grādi: 

1969 “Diplom-Politologe,” Berlīnes Brīvā Universitāte, Vācija  
1971   M.A. Starptautiskās attiecības,  Čikagas Universitāte, ASV 
1975   Ph.D. Politikas zinātne, Čikagas Universitāte, ASV 
1975 Bostonas Universitātes asistent-profesore 
1979 Ilinoisas Universitātes Čikagā asistens-profesore 
1987 Ilinoijas Universitātes Čikagā asociētā profesore 
1992 Nostrificēts politoloăijas habilitētās doktores grāds, Dr.habil.pol. 
1992   Latvijas Zinātnes Akadēmija.ārzemju locekle 
1993 Ilinoijas Universitātes Čikagā profesore 

 
NODARBOŠANĀS 

1975-77 asistent profesore, Politoloăijas katedra, Bostonas Universitātē 
1977-79 pētniece, Čikagas Universitāte 
1979-87 asistent-profesore, Ilinoijas Universitātē Čikagā, Politoloă. katedrā 
1987-1994 asociēta profesore, Ilinoijas Universitātē Čikagā, Politoloă. katedrā 
1993-1994 Fulbraita viesprofesore, Latvijas Universitātes Politoloă. katedrā 
1994-  profesore, Ilinoijas Universitātē Čikagā, Politoloăijas katedrā 
1994-96 katedras vadītāja, Ilinoijas Universitāte Čikagā, Politoloă. katedrā 
1999-01 katedras vadītāja, Ilinoijas Universitātē Čikagā, Politoloă. katedrā 
2003-04  Sociālo zinātĦu nodaĜas dekāne; Ilinoijas Universitāte Čikagā  
2006-07   viesprofesore, Latvijas Universitāte, Politikas zinātnes nodaĜā 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

1. Rasma Karklins. The System MadeMeDo It: Corruption in Post-Communist Societies. New 
York: M.E. Sharpe, 2005. Latviešu valodā: Rasma KārkliĦa, Korupcija postkomunisma 
valstīs. Rīga: Valters un Rapa 2006; Krieviski: Sistema v otvete za eto. Almatā:Interlegal, 
2006. Tulkojums serbu valodā: Sistem me je naterao. Beograd, 2007. 
2. Rasma Karklins. Ethnic Politics and Transition to Democracy: The Collapse of the USSR 
and Latvia. Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 1994. 
3. Rasma Karklins.  Ethnic Relations in the USSR:  The Perspective from Below. Boston and 
London: Allen & Unwin,  1986.  Paperback Unwin & Hyman, 1988). 
4. Rasma Karklins. “Typology of Post-Communist Corruption,” Problems of Post-
Communism, vo. 49/4 (July-August 2002, pp. 22-3. 
5. Rasma Karklins, Brigita Zepa. "Political Participation in Latvia 1989-2001," Journal of 
Baltic Studies, vol.32/4, (Winter2001), p.334-346. 
6. Rasma Karklins. "Ethnopluralism: Panacea for East Central Europe?" Nationalities Papers, 
vol. 28, no. 2 (June 2000): p. 219-241. 
7. Rasma Karklins. "Ethnic Integration and School Policies in Latvia," Nationalities Papers, 
vol. 26, no. 2 (June 1998): 283-302; also in Boris Meissner, ed. Die Deutsche Volksgruppe in 
Lettland (Hamburg: Biblioteca Baltica, 2000): 230-60. 
8. Rasma Karklins, Brigita Zepa. “Multiple Identities and Ethnopolitics in Latvia,” American 
Behavioral Scientist, No.1, Vol.40 (September 1996), pp. 33-45.  
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9. Rasma Karklins. “Explaining Regime Change in the USSR,” Europe-Asia Studies 
(formerly Soviet Studies), 46, 1 (January 1994):  29-45. 
10. Rasma Karklins, Roger Petersen. “The Decision Calculus of Protesters and Regimes: 
Eastern Europe 1989,” Journal of Politics, 55, no. 3 (August 1993), pp. 588-614. 
11. Rasma Karklins “Soviet Elections Revisited:  The Significance of Voter Abstention in 
Non-Competitive Voting,” American Political Science Review, 80, no. 2 (1986); 449-469. 
12. Rasma Karklins "Language Policy for Multi-Ethnic Societies," Democracy and Deep 
Rooted Conflict: Options for Negotiators (Stockholm:  Institute for Democracy and Electoral 
Assistance, Handbook Series 1998) pp. 243-252. 

Kopā: 
Grāmatas: 3 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 36 
Konferenču tēzes:  54 
 
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA, GRANTI:  
1973-2006:    24 lielāki un mazāki pētniecības granti no:  Institute for Advanced Study, Princeton; 
Ford Foundation; Woodrow Wilson International Center for Scholars; John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation; United States Institute of Peace; Rockefeller Center for Scholars, Bellagio; 
National Council for Eurasian and East European Research; International Research and Exchanges 
Board; Institute for European, Russian and Eurasian Studies, George Washington University, 
Bundesinstitut fur ostwissenschaftliche Fragen,; Maskavas Valsts Universitate; Ilinoijas Universitāte 
Čikagā. 
 
1994-96 Prezidente, Baltijas Studiju Veicāšanas Apvienība (AABS) 
2001-  Dažādu LU un LZA rakstu krājumu un grantu pieteikumu recenzente 
2003-2008 LU Sociālo ZinātĦu Fakultātes Profesoru padomes locekle 
 
Akadēmiskie kursi: 
Salīdzinošā politikas zinātne: koncepcijas un tēmas; Austrumeiropas politiskās sistēmas; PSRS un 
post-padomju valstu politika; Pāreja uz demokrātiju; Etnopolitika;  Publiskā politika;  Korupcija 
post-komunistiskajās valstīs;  Protests un kolektīvā darbība; Ievads politikas zinātnē; Ievads 
starptautiskās attiecībās. 
2008.g. 10. martā 
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CURRICULUM VITAE  
 
 
 Harald Sverdrup Koht 
 Høgskolen i Oslo/Oslo University College 

Avdeling for samfunnsfag/Faculty of social science 
 Postboks 4 St. Olavs pl 
 N-0130 OSLO 
 Tel. + 47 22 45 35 47 

Facsimile: +47 22 45 36 00 
 E-mail: harald.koht@sam.hio.no 
 
Born 18.6.1943 in New York, N.Y.  
 
 Education: 
1962  Oslo katedralskole, examen artium, majoring in English. 
1962-63  Oberlin College, Oberlin, Ohio. 
1964-71 Universitetet i Oslo, master in political science with emphasis on public policy 

and administration. Minors in sociology and economics. 
1986-91  American University. Doctoral studies with emphasis on American 

government, policy analysis, and public administration.  
1987  Universitetet i Oslo, Institute of political science. Statistics and social research 

methods  (24 ECTS credits). 
1994   American University. Ph.D in Public Administration 
 
 Employment: 

 
1972 Institute of Applied Social Research (INAS). 
1972-74 Directorate of Roads, office of organization development 
1974-77 City of Oslo, office of the chief of finances (Finansrådmannen). 
1977-81 Det norske radiumhospital, office of organization development. 
1981-89 Norges kommunal- og sosialhøgkskole (Norwegian College of Public 

Administration and Social Work), lecturer with responsibility for 
studies in administration and management for local government 
executives. 

1989- Senior lecturer as above (From 1994 Oslo University College) 
2000-02 Visiting lecturer, EuroFaculty at Latvijas Universitâte, Riga 
 
    

Research Publications  
• ”New Public Management in Latvia: Variations in Openness to Customer Requests 

in Public Agencies.” Journal of Baltic Studies 34 (Summer 2003), 180-196. 

• ”User Participation and Modernisation in Municipal Child Welfare Services” In: 
Harald Koht og Lawrence Young, red. Perspectives on the Public Sector and Social 
Policy for the 21st Century. HiO-rapport 2005 nr. 30, Oslo. 

• “Changing Patterns of Local Government and Civil Society: Towards a Common 
Model of Welfare Society in Latvia, Lithuania, Norway and Sweden?” In: Žaneta 
Ozolina, ed.: Negotiating Futures B States, Societies and the World. Proceedings of the 
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International Conference, Riga 11-14 November 2004. LU Akadēmiskais apgāds, Riga 
2005. (Coauthor: Geir C. Tufte). 

• ”Borders Vanish, and What Happens? A Norm Perspective on Local Welfare Policy 
and Citizen Participation in Baltic and Nordic Countries.” In: Žaneta Ozolina, ed.: 
Expanding Borders: Communities and Identities. Proceedings of the International 
Conference, Riga 9-12 November 2005. LU Akadēmiskais apgāds, Riga 2006. 
(Coauthors: Geir C. Tufte, Maria Wolmesjö, and Lars Zanderin). 

• «On the Differences between Lithuanian and Norwegian Models of Social Welfare 
Provision» I: Žaneta Ozolina og Nils Muižnieks, red.: Uncertain Transformations: New 
Domestic and International Challenges. Proceedings of the International Conference, Riga 9-
11. november 2006. (Co-author Arvydas Guogis). LU Akadēmikais apgāds, Riga 2007 

• «Attitudes Concerning User Participation in Municipal Child Welfare Services: A Survey of 
Recent Graduates in Social Work and in Child Welfare Education». In: Irma Jansen, ed.: 
Social Work in European Comparison, Waxmann Verlag, Münster [In print]. 

• «Lithuanian and Norwegian Models of Social Welfare Provision: Harmonization or 
Divergence?» In: Jolanta Aidukaite, red. Poverty and Social Policy Reform in Central and 
Eastern Europe, Nova Science Publishers, New York [In print] (Co-author: Arvydas Guogis). 

Edited publications 

• Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st Century. HiO-report 2005 
no. 30, Oslo University College, Oslo. (Coeditor: Lawrence Young). 

• From Civic Culture to Governance: Changing Patterns of Local Administration and 
Welfare,” HiO-notat 2006 no. 9. Oslo University College, Oslo. 

 

 Public Service: 
• Høgskolen i Oslo, faculty of economics, public administration and social work, 

board member 1997-2000, member of the hiring and tenuring committee for 
professors since 2007. 

• Cultural Association “Norge-Latvija,” board member since 2004. 

• International Review of Public Administration, editorial board member since 2000 
 
 

Courses, lectures, and curriculum development 
Courses taught: 
 

Executive development and team work (5 credit hours) 
Organization development and conflict management (5 credit hours) 
Policy analysis (3 credit hours) 
Introduction to political science (3 credit hours) 
European Public Policy (2-4 credit hours) 
Organization Theory (2 credit hours) 
Project management (2 credit hours) 

      

25.03.2008
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CURRICULUM VITAE 

Dzīves un darba gājums 

I. Vispār īgās ziĦas 
 
Vārds, uzvārds:   NILS RAIMONDS MUIŽNIEKS 
Personas kods:  310164-12600 
Dzimšanas vieta:  Losandželosa, ASV 
Adrese:   SPPI, Lomonosova iela 1A, Rīga, Latvija LV 1019 
Tālrunis:   (+371) 7089853, (371) 29274164 
E–pasts:   Nils.Muiznieks@lu.lv 
Valodu prasmes:  Latviešu  Dzimtā 

AngĜu   Dzimtā 
Krievu  Teicami 
Franču  Teicami 
Vācu  Pamatzināšanas 

Izglītība 
 
1993.  Ph.D. Politikas zinātnē, Kalifornijas universitāte Berklijā, ASV (University of 

California, Berkeley); specializācijas: Padomju Savienības un Austrumeiropas 
politika, salīdzinošā politika, starptautiskās attiecības; Promocijas darba tēma: 
„Baltijas tautu kustības un Padomju savienības sabrukums”. Disertācijas komiteja: 
Gail Lapidus (vad.), George Breslauer, Neil Smelser  

1988.  M.A. Politikas zinātnē, Kalifornijas universitāte, Berklejā, ASV (University of 
California, Berkeley) 

1986.  B.A. Politikas zinātnē, Prinstonas universitāte, ASV (Princeton University), Summa 
cum laude   

 

Nodarbošanās 
 
05.2006 – šobrīd 
 

Direktors, Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI), Sociālo zinātĦu 
fakultāte, Latvijas Universitāte 

12.2005. – 05.2006 
 

Vadošais pētnieks, Sociālo un politisko pētījumu institūts, Sociālo zinātĦu 
fakultāte, Latvijas Universitāte 

12.2004. - 12.2005. Neatkarīgais konsultants/publicists 
03.2004. – 12.2004. un 
11.2002. - 01.2004 

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās, Latvijas Republika 

06.1994. – 11.2002. 
 

Direktors, Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs 

09.2001. – 01.2002. 
 

Docētājs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultāte 

08.1994. – 01.2001.  
 

Cilvēktiesību un etniskās saskaĦas programmas direktors, Sorosa fonds – 
Latvija 

04.1997.-10.1997. un 
01.1996.-06.1996. un 
01.1995.-06.1995. 

Pārskata par tautas attīstību nacionālais koordinators 1995., 1996. un 1997. 
gadā, UNDP, Rīga 

05.1993. – 05.1994.  
 

Pētniecības stipendiāts Latvijā (Post-doctoral research resident), 
Starptautiskā pētniecības un apmaiĦas pārvalde (International Research and 
Exchanges Board), ASV 

01.1992. –06.1992. Lektors, Kalifornijas universitāte Deivisā, ASV (University of California, 



 

 77

 Davis), Politikas zinātnes fakultāte 
06.1990.-09.1990 Pētniecības praktikants, Radio brīvā Eiropa/Radio brīvība, Minhene, VFR 
09.1988.-12.1988 un 
01.1989.-06.1989.  

Asistents, Berklijas universitāte Kalifornijā, ASV, Politikas zinātnes 
fakultāte 

. 
 
II. Zin ātniskā darbība un publikācijas 
 
Pētnieciskie projekti 

• Atvērtās Sabiedrības institūta (Budapešta) finansēts 3 gadu pētījuma projekts 2007.-2009. 
„Cik integrēta ir Latvija? Iecietības un sociālās saliedētības audits”. Projekta vadītājs.   

• Latvijas Universitātes pētniecības projekts „Latvijas tēls Krievijas medijos” vadītājs.  2007. 
g. augusts-2008. g. marts.  

• ĪUMSILS pasūtīts pētniecības projekts „Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu 
aizsardzību īstenošanu Latvijā” vadītājs.  2006. g. novembrīs-2007. g. marts.  

• Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas pasūtītais pētījums „Sabiedrības integrācijas Gruzijā – 
sadarbības iespējas Latvijai līdzautors ar Sintiju Šmiti.  2007. g. marts.  

• Latvijas Universitātes pētniecības projekts „Latvian-Russian Relations: Domestic and 
International Dimensions” redaktors un 3 sadaĜu autors, 2006. g. jūnijs-oktobris (skat. 
Publikācijas). 

• Stratēăiskās analīzes komisijas finansēts pētījums “Jauns skats uz integrāciju: Latvijas 
jauniešu integrācija un vērtīborientāciju maiĦa politiskās sociālizācijas procesā”, vadītājs 
(kopā ar Baibu Belu-KrūmiĦu), 2006. gada janvāris – novembris.  

• Atvērtās Sabiedrības institūta (Budapešta) finansēts 10 valstu pētījums „Rasistu ekstrēmistu 
monitorings un apkarošana Centrālajā un Austrumeiropā”. Projekta dalībnieks un vadītājs 
2001.-2002. gada decembrim. Priekšvārda un Latvijas sadaĜas autors (skat. publikācijas).    

 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas 

• 2006 Government Policy Towards the Russians; Russia’s Policy Towards „Compatriots“ in 
Latvia. Krāj. Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions, red. Nils 
Muižnieks. Rīga, LU Apgāds. 

• 2006 Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai. Red., Rīga, Eiropas 
Padomes Informācijas birojs.   

• 2006 Lettland: Russischsprachige Minderheit – Geschichte, gegenwartiger Status und 
Perspektiven. Krāj. Die zehn neuen EU-Mitgliedstaaten – Spezifika und Profile, red. Rudolf 
Hrbek. 23.-29. lpp. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag. 

• 2005 Resoudre, enfin, la question des minorites... Krāj. Itineraires baltes, red. Celine Bayou,  
67.-71. lpp. Paris, Edition Regard sur l’Est.  

• 2005 Preface, Latvia. Krāj. Racist Extremism in Central and Eastern Europe, red. Cas 
Mudde. X.-XII., 101.-128. lpp. London, Routledge.  

• 2003 The European Union, democratization, and minorities in Latvia (Sadarbībā ar Ilzi 
Brands Kehri). Krāj. The European Union and Democratization, red. Paul J. Kubicek, 30.-55. 
lpp. London, Routledge.  

• 2002 Private and Public Prejudice. Social Research (Vol. 69, No. 1, Spring), 195.-200. lpp. 
 
 
 
 
Publikācijas politikas analīzē 
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• Nacionālo minoritāšu konvencija – diskriminācijas novēršana un identitātes saglabāšana 
Latvijā. Redaktors. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds.  

• 2005 UNDP Latvia 1992-2005: Easing the Transition. Līdzredaktors ar Māru Sīmani. Rīga, 
UNDP.  

• 2002 Cilvēktiesības Latvijā 2001. gadā. Redaktors. Rīga, Latvijas Cilvēktiesību un etnisko 
studiju centrs.  

 
Akadēmiskie kursi 
 

• Rasisms un neiecietība mūsdienu 
Eiropā  

MSP, B daĜa  2 kredītp. 

• Krievijas politika NVS un Baltijas 
valstīs  

• Starptautiskās organizācijas un 
minoritātes Austrumeiropā  

MSP, B daĜa  
 
 
MSP, A daĜa 

2 kredītp. 
 
 
2 kredītp. 

• Rasisms un neiecietība mūsdienu 
Eiropā  

BSP, B daĜa  2 kredītp. 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību 
 

• Latvijas eksperts, pirmais viceprezidents Eiropas komisija pret rasismu un neiecietību 
(European Commission against Racism and Intolerance – ECRI),  

• Eiropas Padomes darba grupas „Policija un rasu diskriminācija” vadītājs, dalībnieks darba 
grupās par Īriju, Kipru, Nīderlandi. IV.2005. – šobrīd.  

• Apbalvots ar piemiĦas medaĜu „Sekmējot Latvijas dalību NATO,” Latvijas Republikas 
Aizsardzības Ministrija, 2005. gads   

• Apbalvots ar Igaunijas Republikas Svētās Marijas Krusta  3. šėiru.  2005. gads 
• Ieguvis Sabiedrības vienotības balvu, Sabiedrības integrācijas fonds, Latvija, 2002. gads 
• SaĦemis Džona G. Bjūkenena (John G. Buchanan) balvu politikas zinātnē, Prinstonas 

universitāte, ASV, 1986. gads  
 
 

2008. gada 15. martā
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CURRICULUM VITAE 

 

 Dr.Paed., prof.Žaneta Ozoliņa  

 
Dzimšanas gads: 1957. 
  
Izglītība 
1984-1987 Latvijas Universitāte, aspirantūra 
1975-1980 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,  
filozofijas specialitāte 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
1988  Filozofijas zinātĦu kandidāte 
1993 Pedagoăijas zinātĦu doktore 
1996  LU Politikas zinātnes katedras docente 
1999  LU SZF Politikas zinātnes nodaĜas asociētā profesore 
2002  LU SZF Politikas zinātnes nodaĜas profesore 
 
Nodarbošanās 
2007. 02. - Viesprofesore BALTDEFCOL. 
2004. 01. - NodaĜas vadītāja, LU, SZF, Politikas zinātnes nodaĜa  
2002. 08. - Profesore, Latvijas Universitāte, Politikas zinātnes nodaĜa  
1999. 04. - Asociētā profesore, Latvijas Universitāte, Politikas zinātnes nodaĜa 
1999.–2002. Eiropas Komisijas delegācija Latvijā, Preses un informācijas nodaĜa 
1998. 10./11. Docente, Turku Universitāte 
1998. 01./09. Zinātniskā līdzstrādniece, Kopenhāgenas Miera un konfliktu pētīšanas institūts 
1989- Docente, Latvijas Universitāte, Politikas zinātnes katedra 
1993-1998 Zinātniskā līdzstrādniece, Latvijas Ārpolitikas Institūts 
1993-1994 Izpilddirektore, Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs 
1980-1989 Pasniedzēja, LU 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība 
2008 Role of European Parliament in the implementation of CFSP, vadītāja un dalībniece. (Eiropas 
Parlaments) 
2007 LU finansēts pētījums „Starpdisciplināra pieeja Eiropas Inovācijas un Kopējās enerăētikas 
politikas ietekmes novērtējumam uz Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un ilgtspējīgu 
attīstību”, vadītāja un dalībniece. 
2007 Valsts Prezidentes kancelejas finansējums projektam “Attiecību trijstūris: Latvija-Krievija-X”, 
vadītāja un dalībniece. 
2006 LR Ārlietu ministrijas finansējums pētījumam “Latvijas ārpolitika transatlantiskajā telpā”, 
dalībniece.  
2006 Valsts Prezidenta kancelejas finansējums pētījumam “Eiropas nākotne”, vadītāja un dalībniece.  
2006 Future Scenarious for the Baltic Sea Region after EU enlargement, vadītāja un dalībniece. 
(Eiropas Parlaments) 
2006 EU-Consent – a Network of Excellence, EU FP-6-Citizens-5, dalībniece. 
2006 – 2009 Welfare and Values in Europe: Transitions Related to Religion, Minorities and Gender 
Equality - EU FP-6-Citizens-5,dalībniece un nacionālā koordinatore. 
2004 - 2006 Northern Europe and EU Common foreign and security policy, dalībniece. 
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Nozīmīgākās publikācijas 
2008 The Post-Soviet Space : a Delusion? M. Mendras (ed) Russia’s Foreign Policy Dilemmas. 
London: Routledge. – 18. lpp. 
2007 European Security and Defense Policy : a view from Latvia. C. Archer (ed) New Security 
Issues in Northern Europe. London: Routledge. – 23 lpp. 
2007 Latvija, Kreivija un starptautiskā sistēma 21.gadsimtā, OzoliĦa Ž. (zin.red.) Latvija – Krievija – 
X. Rīga: Zinātne. – 19.lpp. 
2006 Transforming NATO: The View From Latvia. Riga Papers. German Marshall Fund of the 
United States. – 15 lpp. 
2005 NATO attīstības scenāriji – skats no Latvijas. Latvija starptautiskajā vidē. Rīga: Zinātne. – 22 
lpp. 
2004 Public Attitudes Toward EU membership in Latvia, in Gli allargamenti della CEE/UE 1961-
2004. Bologna: il Mulino – 26 lpp. 
2004 Ārējo un iekšējo draudu attiecību izmaiĦu ietekme uz indivīda drošību mūsdienu pasaulē. LU 
Raksti Politika un Socioloăija. Nr 663. – 20.lpp.  
2003 Latvia and the Baltic States, in Ambivalent Neighbours. Washington: Carnegie Centre. – 25 
lpp. 
2000 Latvijas drošības reăionālie aspekti. Rīga: Izglītība. – 250 lpp. 
 
Akadēmiskie kursi: 
Ievads starptautiskā politikā 64 stundas 
Eiropas integrācija:teorija un prakse 64 stundas 
Reăionālā drošības politika 64 stundas 
Latvija pasaules politikā 64 stundas 
ES kopējā ārējā un drošības politika 32 stundas 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību 
Journal of Baltic Studies, Starptautiskas redkolēăijas locekle. 
LU Socioloăijas, politoloăijas un komunikācijas zinātĦu promocijas padomes locekle 
LU Profesoru Padomes demogrāfij ā, komunikācijā, politikas zinātnē un socioloăijā locekle  
LU zinātnisko rakstu sērijas “Politikas zinātne” galvenā redaktore 
Nacionālā Attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas Saeimā eksperte. 
ES FP7 pētniecības projektu drošības jautājumos eksperte  
LR Saeimas Nacionālā plāna ieviešanas uzraudzības apakškomisijas eksperte 
LR Ārlietu ministrijas ārpolitikas padomes locekle 
Nacionālas Attīstības padomes locekle 
 
2008. gada  10. martā 
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 Dr.sc.pol.Feliciana Rajevska 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1943 
  
Izglītība:         

1960- 1965   Filoloăijas studijas  LU Vēstures un Filoloăijas    
fakultāte 

1969-1974 Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātes 
aspirantūra  

1993-1994   Studijas LU  Politikas zinātnes  maăistratūra   
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1975   Filozofijas zinātĦu kandidāte 
   1997   Politikas zinātnes doktore (Dr.sc.pol.)  

1998  LU docente 
1999  LU asociētā profesore 

 
Nodarbošanās: 
    

1965-1969 LU   komjaunatnes  organizācijas sekretāre 
1969-1970 LU Sociālo zinātĦu katedras Metodiskā kabineta 

vadītāja 
1974-1977 Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece ZA Vēstures un 

filozofijas    institūtā 
1977–1989   LU  vecākā pasniedzēja, docente 
1989.- 1999 Lektore, docente  LU VFF Politikas zinātnes katedrā 
1999 –2006 Asociētā profesore LU Sociālo zinātĦu fakultātē 
1999.- 2005 LU Politikas zinātnes maăistra studiju programmas 

direktore 
2006 -  Vidzemes augstskolas Politikas zinātnes nodaĜas 

asociētā profesore 
2006 -  Vidzemes augstskolas Sabiedrības pārvaldības 

maăistra studiju programmas direktore 
.    
                                    .    
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  
 

• Vom Sozialstaat zum Wohlfahrtsmix: Das lettische Wohlfahrtssystem nach Wiedererlangung 
der Unabhangigkeit, //Europaische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch Klaus Schubert, Simon 
Hegelich, Ursula Bazant (Hrsg.) GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008, s.423-442 

• Effect of Migration on European Political Thought and Decision-Making Process, Vidzeme 
University College, Valmiera, 2007. editor-in-chief, 82 pages 

• Ekonomiskās un sociālās tiesības. //Gr.:Cik demokrātiskā ir Latvija? Demokrātijas 
monitorings ”, Rīga,  2007,  lpp. 33. – 39. . (līdzautors A.Vanags) 

• Rentenreform im Baltikum: Neue Modelle im Praxistest // Osteuropa 57 Jahrgang/Heft 7/Juli 
2007 (līdzautori Claudia-Y. Matthes, Monika Kačinskiene, Anu Toots), S. 47-56   
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• Sociālā atstumtība un sociālā iekĜaušana: situācijas izvērtējums Latvijā. Zinātnisko rakstu 
krājums. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2006.  160 lpp. -  Atbildīgā  redaktore un raksta 
“Sociālās politikas attīstība Latvijā – iekšējo un ārējo faktoru mijiedarbības iznākums” autore 

• Sociālās politikas attīstība Latvijā – iekšējo un ārējo faktoru mijiedarbības iznākums Gr.: 
“Sociālā atstumtība un sociālā iekĜaušana: situācijas izvērtējums Latvijā”.  Rīga, LU 
Akadēmiskais apgāds, lpp.7-32 

• Policy Transfer as a Concept: Does It Help to Clarify the Social Policy-Making Process in 
Latvia? Gr.: Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st Century. 
Proceedings of the Norwegian–Latvian Academic Conference Oslo, 7-9 April 2005, p.119-
132 

• Ekonomiskās un sociālās tiesības. // Gr.: Cik demokrātiskā ir Latvija? Demokrātijas audits, 
Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 45. – 62. lpp. (līdzautors A.Vanags) 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2003-2006 Starptautiskais pētnieciskais projekts “Nabadzība, sociālā palīdzība un 

sociālā iekĜaušana Latvijā un Igaunijā”, (partneri Fafo un Tartu 
Universitāte), ko finansēja Norvēăijas Pētnieciskā Padome, vadošā 
pētniece, Latvijas grupas vadītāja  

2004. Uzstājos kā eksperte, izvērtējot sociālās  un reăionālās integrācijas 
projektus Īpašo uzdevumu ministra Sabiedrības integrācijas jautājumos 
sekretariāta rīkotājā  konferencē „Sabiedrības integrācijas politikas 
attīstība”, 2004.gada 13.maijā 

2004-2005, 
2007 

Stratēăiskās analīzes komisijas projekts Demokrātijas audits :Latvijā. 
Eksperte sociālo un ekonomisko tiesību jomā 

 

Akadēmiskie kursi: 
• Politikas analīze                        4 kredītpunkti  
• Sociālā politika                         4 kredītpunkti.  
• Salīdzinošā publiskā politika    4 kredītpunkti 

 
Papildu ziĦas par profesionālo darbību:    
Latvijas profesoru un asociēto profesoru asociācijas biedre 
2008. gada 5. martā 
 
Mācībspēka paraksts 
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 Dr.sc.pol.  Iveta Reinholde  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1977. 
  
Izglītība:  1995.-2001.  Studijas LU Vēstures un Filozofijas fakultātē un 
   Sociālo zinātĦu fakultātē              

2001.-2005.  Studijas LU Politikas zinātnes doktora studiju programmā  
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2005.  Politikas zinātĦu doktora grāds (Dr.sc.pol.) apakšnozarē 

pārvalde un administrācija 
   2006.  Latvijas Universitātes docente  
    
Nodarbošanās: 
   1997.-2000.  Valsts pārvaldes reformas birojs, vecākā referente 
   1999.-2000.  LU Eirofakultāte, pasniedzēja asistente 

2000.-2001.  Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes reformu lietās 
sekretariāts, nodaĜas vadītāja 

2001.–2005.   SIA Zygon Baltic Consulting, konsultante, mārketinga 
direktore 

2006.-   LU SZF docente 
  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
Reinholde I. “Performance evaluation in the Latvian Public Administration”. In: Jabes J. (ed.) Ten 
Years of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Administration. NISPAcee, 
2001. pp. 122.-135. 
 
Reinholde I., Jansone D. “Politico-Administrative Relations. The Case of Latvia”. In: Verheijen T 
(ed.) Politico-Administrative Relations: Who Rules? NISPAcee, 2001. pp. 203. – 225. 
 
Reinholde I. “Introducing the Quality Management System: The Latvian Case”. In: Caddy J., Vintar 
M. (eds.) Building Better Quality Administration for the Public: Case studies from Central and 
Eastern Europe. NISPAcee, 2002. pp.116.-123. 
 
Reinholde I., Jansone D., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 
292 lpp. 
 
 
Reinholde I. “”ISO 9001 by Decree”: The Latvian Approach to Quality Management in the Public 
Sector”. In: Löffler E., Vintar M. (eds.) Improving the Quality of East and West European Public 
Services. Ashgate Publishing Limited, 2004. pp. 132.-142. 
 
Reinholde I. “Challenges for Latvian Public Administration in the European Integration process”. In: 
Dimitrova A. (ed.) Driven to Change. The European Union`s enlargement viewed from the East. 
Manchester University Press, 2004. pp. 163. - 178. 
 
Reinholde I., Golubeva M. “Pārvaldes struktūru efektivitāti un atbildība”. Grām.: Cik 
demokrātiska ir Latvija? Rīga: Akadēmiskais apgāds. 2005. 101.-112.lpp.  
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Reinholde I. „Vai importēt rīcībpolitiku?” Grām.: Ignatāne G. (red.) Latvija un attīstības sadarbība. 
Zinātne, 2006. 260.-278.lpp. 
 
Reinholde I „DaudzlīmeĦu pārvaldība ES: cik mājai būs stāvu?„. Grām.: OzoliĦa Ž. (red.) Latvijas 
skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Zinātne, 2007. 92.-114. lpp.  
 
 
Akadēmiskie kursi: 

• Ievads publiskajā                      A  daĜa                       4 kredītp.  
administrācijā 

• Politikas analīze               A  daĜa                       2 kredītp.  
• Publiskās administrācijas 

aktuālās problēmas    A daĜa   4 kredītp. 
• Publiskā sektora vadība            B  daĜa                       2  kredītp. 
• ES ietekme uz nacionālo  

valstu administrācijām               B  daĜa                       2 kredītp. 
• Projektu vadības pamati            B  daĜa                      2  kredītp. 
• Projektu vadība: 

teorija un prakse                        B  daĜa                      2  kredītp. 
• Organizāciju teorija     B  daĜa                      2  kredītp. 
• Personāla vadība     B daĜa   2  kredītp. 
• Komandas veidošana                B daĜa   2  kredītp. 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:    
LU  SZF  Domes  locekle 
 
NISPAcee (The Network of Schools and Institutes of Public Administration in Central and Eastern 
Europe) darba grupu “Labākas kvalitātes pārvalde sabiedrībai” (Better quality administration for the 
Public) un “Politikas-administrācijas attiecības” (Politico-administrative relations) dalībniece 
 
 
 
 
2008. gada 05.februārī  
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Dr.Phil., prof. Jura ROZENVALDA 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads:        1953 
Izglītība:    
 
1970-1975 Studijas Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 

filozofijas studiju programmā 
1994 Studijas Oslo Universitātes Politikas zinātnes  departamentā, maăistra 

programmā   politikas zinātnē – 10 k.p. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un  zinātniskie  grādi: 
 
1988 Filozofijas zinātĦu kandidāts,  kopš 1992.g. - Dr.phil 
1988 docents   LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas vēstures 

katedrā 
1999 Asociētais profesors  (politikas filozofija) 
2004 Profesors (politikas teorija) 
  
Nodarbošanās: 
 
1975 - 1980 Latvijas  Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asistents 
1980 - 1988 Latvijas  Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vecākais 

pasniedzējs 
1988 - 1997 Latvijas  Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents 

 
1988 - 1991 Latvijas  Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes  dekāns 
1991 - 1998 Latvijas  Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas    

vēstures  katedras vadītājs. 
1991 - 1998 Latvijas  Universitātes filozofijas bakalaura programmas direktors 
1999 -  2004 Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaĜas vadītājs 
1999- līdz šai 
dienai 

Latvijas  Universitātes politikas zinātnes doktora studiju programmas 
direktors 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
  
Zinātniskās publikācijas 

• Phenomenological Ideas in Latvia: Kurt Stavenhagen and Theodor Celms on Husserl’s 
Transcendental Phenomenology. // Phenomenology on Kant, German Idealism, Hermeneutics 
and Logic. Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 67 - 82. 

• "K. Stavenhagen o národu, státu a vlasti." // Ivan Blecha (ed.): Fenomenologie v pohybu. 
Sborník z mezinárodní konference "Budoucnost fenomenologie. 100. výročí vydání Logických 
zkoumání Edmunda Husserla. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2003, p. 343-
350. ISBN 80-244- 0721-3. 

• The Role of Intellectuals in the Reconciliation Processes in Post-Communist Latvia"  // 
Communication, Conflict, and Reconciliation. Social Philosophy Today, Volume 17, 2003, p. 
275 – 287.   ISBN 1-889680-30-3.   

• Latvia After  Twelve Years of Renewed Independence: the Search for Normality // Latvijas 
Universitātes Raksti. 663. sēj. Rīga, 2004, p. 7. – 22.  
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• Piezīmes par inteliăences lomu Latvijas politiskajos procesos 1987. – 2000. gadā // Latvijas 
Universitātes Raksti. 686. sēj. Rīga, 2005, 20. – 39. lpp.  

• Identity Changes and Interaction in Latvia: Europeanization and/or EU-ization // Latvijas 
Universitātes Raksti. 680. sēj. Rīga, 2005, p. 42-51. 

• Latvijas nacionālās elites veidošanās pēc Otrā pasaules kara // Latvijas Arhīvi, 2005. g., Nr. 
4, p. 73 – 89. 

• Demokrātijas vārds 5. un 8. Saeimas plenārsēžu debatēs // Parlamentārais duskurss Latvijā. 
Saeimas plenārsēžu stenogrammu datorizētā analīze. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 
22. – 39. lpp.  

 
       
 
Mācību literatūra 
 
• Antīkā un viduslaiku  filozofija. Rīga, Zvaigzne ABC, 1997. Sastādītājs un zinātniskais  redaktors, 

sadaĜas “Filozofija un filozofijas vēsture līdzautors”. 
• Rietumeiropas filozofija 14. - 18. gs.  Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 268 lpp.  -  Sastādītājs  un 

zinātniskais  redaktors, priekšvārda un sadaĜu  “ Jaunas tiesību un valsts filozofijas veidošanās”, 
“Revolūcija dabaszinātnēs un tās nozīme 16.-18. gs filozofijā”, “ Britu empīrisma politiskā 
filozofija” un “Politiskās filozofijas attīstība 18. gadsimtā” autors.  

 
Citas publikācijas 

• Cik demokrātiska ir Latvija?  Demokrātijas audits. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 
300 lpp. Zinātniskais redaktors un  ievadraksta Demokrātija: problēmas un perspektīvas 
autors.  

• Cik demokrātiska ir Latvija?  Demokrātijas monitorings. Rīga, Zinātne, 2007. 95 lpp. 
Zinātniskais redaktors un  ievadraksta  No demokrātijas monitoringa uz demokrātijas auditu 
autors.  

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

LZP finansētais projekts “Profesionālā filozofija Latvijas kultūrā” (1994 – 1997, projekta 
vadītājs) 

LZP  finansētais projekts “Latvijas ārējās un iekšējās drošības politiskie aspekti  gadsimtu mijā”  
( 2000 – 2001,  projekta  vadītājs) 

Starptautiskais projekts  “Struktūrveidojošās ideju plūsmas Baltijas jūras reăionā“. Projekta 
vadītājs – prof. V. Štegmaiers, Greifsvaldes  universitāte, Vācija  – projekta dalībnieks  (2002 
- 2004) 

Stratēăiskās plānōšanas komisijas finansētais projekts “Latvijas sabiedrības 
demokratizācijas procesu dinamikas izvērtējums” (2004 – 2005, projekta vadītājs) 

LU projekts “Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, kultūra.  5.-7. Saeimas 
stenogrammu leksikas datorizētā apstrāde un politiskā diskursa analīze” (2005, projekta 
vadītājs) 

Cik integrētā ir  Latvija? Tolerances and Socialās integrācijas Audits. Sorosa fonda 
finansētais projekts (2007 – 2009, projekta dalībnieks). 

 

Akadēmiskie kursi: 

• Politisko ideju  vēsture    -  4 k.p. , politikas zinātnes bakalaura studiju programma. 
• Demokrātijas modeĜi – 4 k.p.,  politikas zinātnes bakalaura studiju programma. 
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• Politikas filozofija  - 4k.p., politikas zinātnes maăistra studiju programma 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
 

• LU  Senāta  priekšsēdētājs 
• LU  Sociālo zinātĦu fakultātes Domes loceklis 
• Latvijas  politologu  asociācijas  valdes  loceklis 
• Latvijas Universitātes padomes ar promocijas tiesībām zinātĦu nozarēs 

“Socioloăija” un  “Politikas zinātne  eksperts zinātĦu nozares “Politikas 
zinātne” apakšnozarē “Politikas teorija”.  

• Piedalījies starptautisko komisiju darbā bakalaura, maăistra un doktora  studiju 
programmu akreditācijai  dažādās Igaunijas augstskolās (četras reizes, no tām – 
divas reizes kā komisiju vadītājs) 

 
 
2008. gada  3. martā 
 
 
 
 



 

 88

Dr.ekon., asoc. prof. Uldis Rozevskis 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads: 1949. 
Izglītība:   1968.-1973.  Studijas LU Ekonomikas fakultātē 
   1979.-1983.  Aspirantūra LU Ekonomikas fakultātē  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
  2003.  Latvijas Universitātes asociētais profesors vadībzinātnē 
  1992.  Latvijas Universitātes docents 
  1992.   Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec. 
  1986.   Latvijas Valsts universitātes docents  
  1984.   Ekonomikas zinātĦu kandidāts, Maskavas Finansu institūts 
Nodarbošanās: 
  2003.-             asociētais profesors, katedras vadītājs LU Ekonomikas un vadības  
    fakultātes Ekonomikas informātikas katedrā. 
  1999.-2003.  docents, katedras vadītājs LU Ekonomikas un vadības fakultātes  
    Ekonomikas informātikas katedrā. 
  1998.-1999.  sistēmu analītiėis A/S “Dati”. 
  1994.-1998.  Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs, informācijas sistēmu  
    drošības speciālists A/S “Latvijas Unibanka”. 
  1981.-1994.  lektors, docents, katedras vadītājs, laboratorijas vadītājs   
               Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē. 
  1973.-1981.  inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks PSRS Centrālās statistikas 
    pārvaldes Zinātniskās pētniecības institūta Latvijas nodaĜā 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (laika periods 2-6 gadi): 

9. U.Rozevskis. Grafiskie modeĜi informācijas sistēmu projektēšanā. Zin.rakstu krāj. 647. 
sējums. –R.: LU, 2002, 638.-642.lpp. 

10. U.Rozevskis. E-learning Potentialities in Latvia’s Higher Educational Institutions. 
International Conference „Information Society and Modern Business”, 31.01. – 01.02.2003. 
Conference Materials, -Ventspils: Ventspils University College, 2003, pp. 63 – 71. 

11. U.Rozevskis, K.Nechval, K.Nechval, E.Vasermanis, V.Strelchonok. Anticipatory adaptive 
control for a class of stochastic system with incomplete information. In: COMPUTING 
ANTICIPATORY SYSTEMS, Daniel M. Dubois (ed.), Melville, New York: AIP (American 
Institute of Physics) Proceedings, 2004.g., Vol. 718, pp. 243-254. 

12. U.Rozevskis, V.Strelchonok, K.Nechval, N.Nechval, E.Vasermanis, K.Rozite, M.Moldovan. 
Anticipatory adaptive credit granting policy. In: COMPUTING ANTICIPATORY 
SYSTEMS, Daniel M. Dubois (ed.), Melville, New York: AIP (American Institute of 
Physics) Proceedings, 2004.g.,Vol. 718, pp.  525-532. 

13. U.Rozevskis, N.Nechval, K.Nechval. Statistical Inference Equivalence Principle, Its 
Applications to Constrained Optimization of Decisions under Uncertainty”, Proceedings of 
the 35th International Conference on COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 
Istanbul: Istanbul Technical University, 2005, Vol.2, pp. 1439-1444. 

14. U.Rozevskis, N.Nechval, K.Nechval. In-Service Inspections for the Case of Unexpected 
Detection of Fatigue Cracks in a Fleet of Aircraft. Proceedings of the 35th International 
Conference on COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, Istanbul: Istanbul 
Technical University, 2005, Vol.2, pp. 1433-1438. 

15. LATVIJAS VALSTS UN KORPORATĪVĀ SEKTORA ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVO 
SCENĀRIJU MODELĒSANA UN ZINĀŠANU PĀRVALD ĪBAS JAUNĀKĀS 
TEHNOLOĂIJAS. Latvia’s State and Corporate Sector Alternative Development. Scenario 
Modeling and Knowledge Management Latest Developments in Technology. Monogrāfija, L. 
Frolovas un U. Rozevska redakcijā, LU Akadēmiskais apgāds, 2005.g. 
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16. U.Rozevskis, K.N.Nechval, N.A.Nechval. “In-Service Inspections of Multiple Systems Under 
Availability Requirement”. IJCAS (An International Journal of Computing Anticipatory 
Systems), Vol. 17, No. 2, 2006, pp. 110-119. 

17. U.Rozevskis, e-kurss „Sistēmu projektēšanas līdzekĜi”, kods DatZ3012, http://webct.lanet.lv, 
2003.g. 

18. U.Rozevskis, e-kurss „Vadības informācijas sistēmas”, kods VadZ5005, http://webct.lanet.lv, 
2003.g. 

19. U.Rozevskis, e-kurss „Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts”, kods VadZ5258, 
http://webct.lanet.lv, 2003.g. 

20. U.Rozevskis, e-kurss „Elektroniskās biznesa sistēmas”, kods VadZ5747, http://webct.lanet.lv, 
2004.g., apjoms 179 nosacītās lappuses. 

21. U.Rozevskis, e-kurss „Informācijas sistēmu analīze  un projektēšana”, kods DatZ3010, 
http://webct.lanet.lv, 2004.g., apjoms 308 nosacītās lappuses. 

22. U.Rozevskis, e-kurss „Vadības inforfmācijas sistēmas starptautiskajā biznesā”, kods 
VadZ5024, http://webct.lanet.lv, 2005.g., apjoms 150 nosacītās lappuses.   

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 12 
Konferenču tēzes     10 
Zinātniski pētnieciskā darbība (laika periods 2-6 gadi): 
1973.-2003. Informācijas sistēmu projektēšanas metodes un paĦēmieni. 
2001. -         E-biznesa sistēmu izmantošana uzĦēmējdarbības vadības pilnveidošanai. 
2003. -         Zināšanu pārvaldības un biznesa procesu modelēšanas tehnoloăiju izmantošana 
                     uzĦēmumu vadībai 
Dalība projektos(laika periods 2-6 gadi):  
LZP projekts nr. 02.0918, nozare: datorzinātnes. Projekta vadītājs N.NečvaĜs. Projekta dalībnieki: 
E.Vasermanis, U.Rozevskis, J.Krasts, K.Rozīte, K. NečvaĜs, M.Moldovans. “Jauni lēmumu 
pieĦemšanas kritēriji un duālās vadības algoritmi datorizētām lēmumu pieĦemšanas sistēmām” 
(2002.g. – 2005.g.). 
LZP projekts nr. 06.1936, nozare: 18. Informācijas tehnoloăija. Fundamentālo pētījumu projekts. 
Projekta vadītājs N.NečvaĜs. Projekta dalībnieki: U.Rozevskis, J.Krasts, G. BerziĦš, K. Rozīte, N. 
Zolova. “ Efektīva optimizācija sarežăītās stohastiskās apkalpojošās sistēmās izmantojot statistisko 
secinājumu ekvivalences principu”. Sākums 2006.  - Beigas 2008. 
U.Rozevskis, K.Rozīte: dalība Eiropas Komisijas pētījumā “MEPSIR” (Measuring European Public 
Sector Information Resources) (2005.g.). 
Akadēmiskie kursi: 
Vadības zinību bakalara studiju programma 

Ekonomikas informātika III B daĜa 4 kredītp. 
Informācijas sistēmu analīze un projektēšana B daĜa 4 kredītp. 
Sistēmu projektēšanas līdzekĜi B daĜa 2  kredītp. 

Vadības zinību maăistra studiju programma 
Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts B  daĜa 4 kredītp. 
Elektroniskās biznesa sistēmas B  daĜa 4 kredītp. 
Vadības informācijas sistēmas B  daĜa 4 kredītp. 

Vadības zinību un Ekonomikas doktora studiju programma 
Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu 
apstrāde un prezentācija 

B  daĜa 2  kredītp. 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
LU  EVF  Domes  loceklis. 
LU EVF Ekonomikas informātikas katedras vadītājs. 

2007. gada 11.janvārī.                                                     
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Dr.soc., asoc.prof. Andris Runcis 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1952 

 
Izglītība: 

1970 - 1975 Studijas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē  
1979 -1983 Aspirantūra PSRS ZinātĦu akadēmijas Socioloăisko pētījumu institūtā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
1985 Filozofijas zinātĦu kandidāts 
1990 Latvijas Universitātes docents 
1992 Nostrificēts socioloăijas doktora grāds, Dr.soc.  
2001 Latvijas Universitātes asociētais profesors  

Nodarbošanās:  
1975-1986 jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, LVU Vēstures un filozofijas 

fakultātes pielietojamās socioloăijas katedrā 
1986-1990 vecākais pasniedzējs, LU politikas zinātnes katedrā 
1990-2001 docents, LU politikas zinātnes katedrā, 

2001- asociētais profesors, LU Sociālo zinātĦu fakultātē  
1994-1999 Direktors, SIA “LU R īgas Humanitārais institūts” 
1999/2000 Humbolta Universitāte Berlīnē, viesdocents 

 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un nozīmīgākā mācību literatūra:  

1. The Role of Finance Ministers in Cabinet Decision Making, in: Governing New 
Democracies, Jean Blondel, Ferdinand Mueller-Rommel & Zdenka Mansfeldova (eds.) 
Praeger, 2007.  

2.  Ministri un to nozīme lēmumu pieĦemšanas procesā LR Ministru kabinetā. Gr.: 
Expanding Borders: Communities and Identities. Proceedings of the International 
Conference, Riga, November 9-11,2005. Rīga, Latvijas Universitāte, 2005. 209.-
218.lpp. 

3. Brīvas un godīgas vēlēšanas, Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas audits. 
Zin.red. Juris Rozenvalds. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 81.-89.lpp. Kopā ar 
J. Ikstenu 

4. Cleavages, the Formation of Cleavages, and Political Parties in Latvia. In: Politikas 
zinātne. Latvijas Universitātes raksti. nr.686. Rīga, LU, 2005. 64.-79.lpp. 

5.  Parties and Party Politics in Latvia: Origins and Current Development, in: Political 
Parties in Post-Soviet Space. Russia, Belarus, Ukraine, Moldova, and the Baltics. 
Anatoly Kulik and Susanna Pshizova (eds.). Praeger, 2005. pp.161.-183.  

6. La formation des clivages et les parties politiques en Lettonie après l’independeance, 
in: Les clivages politiques en Europe centrale et orientale. Ed. by Jean-Michel Waele, 
Bruxelles, De l’Universite de Bruxelles, 2004. 91.105. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos  
Konferenču tēzes  
ŠėirkĜi  Politikas enciklopēdija. Interneta versija. 10 
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2007 Demokrātijas monitorings. - Demokrātijas audits. (2.kārta)  
2005-2006 Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, kultūra. 
2005 Demokrātijas audits.   
2004-2007 Changing Patterns of Relationships between Local Government and Civil 

Society in Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. Towards a Common 
Model?  

2005 Data collection project on political parties research and dialogue 
programme in Central and Eastern Europe. 

2003-2005 “Decision Making in Latvia” – starptautisks projekts Decision Making in 
Central and Eastern Europe 

2000-2005 Starptautiska pētījumu projekts Elections in Latvia 
2002 The State of Three Social Science Disciplines in Central and Eastern 

Europe, project supported by the European Commission: “Improving the 
Human Research Potential and the Socio-Economic Knowledge Base” (the 
Fifth Framework Programe).  

2001. Sabiedrības sociālā drošība 
Robežu paplašināšanās: identitātes un kopienas. Starptautiskās conference. Rīga, 2005.gada 
9.-12.novembris. Rīga. Orgkomitejas loceklis 
Robežu paplašināšanās: identitātes un kopienas. Starptautiskās conferences ziĦojumi. Rīga, 
2005.gada 9.-12.novembris. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2006. Redkolēăijas loceklis. 
Studentu zinātnisko darbu konkurss, "Saeimas vēlēšanu sistēma: esošās vērtējums un 
uzlabojumu iespējas", 2006.gada marts. Orgkomitejas loceklis. 
 
  
Akadēmiskie kursi: 
Kvantitatīvās metodes A daĜa  4 kredītp. 
Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās un 
kvalitatīvās metodes   

A daĜa  4 kredītp. 

Vēlēšanu analīze B daĜa  4 kredītp. 
Interešu grupas ES politikā B daĜa  2 kredītp. 
 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
LU SZF Domes loceklis 
LU Politikas zinātnes studiju programmas padomes loceklis 
EpsNET loceklis (European Political Science network) 
Latvijas politologu biedrības biedrs 
Sabiedriskās organizācijas “Vēlēšanu refoermu biedrība”, biedrs 
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6.pielikums 
 
 

 
 

Politikas  zinātnes doktora studiju programmas  mācībspēku nozīmīgākās 
publikācijas  2001. – 2008. gadā 

 
 

Doc. D. Auers 
 

• “Flipping Burgers or Flipping Pages? Student Employment and Academic Attainment in 
Post-Soviet Latvia”. Communist and Post-Communist Studies. 40(4). 2007. pp. 477-491. (ar 
līdzautoriem) 

• “The Latvian economy 1991-2007: From plan to market” , Central and South-Eastern Europe 
2008. Routledge: London. 

•  ‘Draugs vai drauds? Latvija un Eiropas Kopējā Lauksaimniecības politika’, Latvijas 
skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Latvijas Valsts Prezidentes Stratēăiskās Analīzes 
Komisija: Rīga, Latvija. 2007. 133-151 lpp. 

• “Can money buy happiness? Student satisfaction in Latvian higher education”. Baltic 
Economic Trends. 2006 (2). 45-52 lpp. (ar līdzautoriem) 

• “Igaunija, Latvija un Lietuva Eiropas Savienībā. Vai Baltijas valstu sadarbība?”. Latvijas 
Ārpolitika un Robežu Paplašināšana. Latvijas Valsts Prezidentes Stratēăiskās Analīzes 
Komisija: Rīga, Latvija. 2006. 83-99 lpp. 

• “The European Parliament elections in the eight new member states of East-Central Europe”, 
Electoral Studies. 24(4), 2005 747-754 lpp. 

• “Politiskās partijas”, Cik Demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas Audits. Latvijas Valsts 
Prezidentes Stratēăiskās Analīzes Komisija: Rīga, Latvija (ar Jāni Ikstenu). 2005. 89-100 lpp.  
(kopā ar J. Ikstenu) 

• “Eiropas Savienibas nākotnes attīstība. Skats no Latvijas”. Latvija Starptautiskās 
Organizācijās 2004. Latvijas Valsts Prezidentes Stratēăiskās Analīzes Komisija: Rīga, 
Latvija 2005. 65-142 .lpp. 

 
Asoc. prof. Daina Bāra 
 

• EU Public Communication’s New Strategy. Expanding Borders: Communities and Identities, 
Riga, LU, 2005 

• Government Public Relations in Contemporary Latvia.  Perspectives on the Public Sector and 
Social Policy for the 21st Century, Oslo University College, 2005 

• Valdību veidošanas pieredze Latvijā. LU Zinātniskie raksti. Politika un Socioloăija. Rīga, 
2005. 

• Politikas zinātnes attīstība Latvijā. LU Zinātniskie raksti. Politikas zinātne. Rīga, 2005. 
 
Asoc. prof. Jānis Ikstens 
 

• Party Finance and Party Development in Post-Communist Europe. Ashgate, 2008. (grāmatas 
rediăēšana sadarbībā ar  Stīvenu D. Roperu) 

•  Politikas pamati (sadarbībā ar G.Catlaku). Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.  
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• Ievads politikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.  

• Does EUrope matter? The EU and Latvia’s political parties. In: Paul Lewis and Zdenka 
Mansfeldova (eds.). The Impact of EU Enlargement on Party Systems and Electoral 
Alignments in Central Europe.  Palgrave, 2007. 

• Baltic Nations. In: Encyclopedia of Global Perspectives on the United States of America. 
Berkshire Publishing, 2006. 

• Brīvas un godīgas vēlēšanas. Gr: Juris Rozenvalds (ed.) Cik demokrātiska ir Latvija? 
Demokrātijas audits. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. (sadarbībā ar Andri Runci) 

• Politisko partiju demokrātiskā loma. Gr.: Juris Rozenvalds (ed.) Cik demokrātiska ir Latvija? 
Demokrātijas audits. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005. (sadarbībā ar  Dauni Aueru) 

• European Parliament election in Latvia: more of the same? In: Rudolf Hrbek (ed.). European 
Parliament elections in the Eastern Europe. Nomos Verlag, 2005.  

• EU referendum in Latvia. In: Jean Michel de Waele (ed.). EUaccession referendums. 
University of Brussels, 2005.  

• FHRUL bloc: Leftist Parties or Parties or Russian-speaking People?  In: Acta Universitatis 
Latviensis, vol.680 (April 2005), pp.152-161, 2005.  

• Latvia.  In: European Journal of Political Research, vol.43, 2004.   

• Nation-building and the role of international organizations in Latvia. In: Nobuya Hashimoto 
et al (eds.) A Collection of Papers on History and Today’s Situation of Russian-speaking 
population in Estonia and Latvia. Hiroshima University, 2005. 

• Latvia.  In: European Journal of Political Research, vol.42, pp.1003-1010, 2003.  

• Latvia.  In: European Journal of Political Research, vol.41, pp.1009-1014, 2002.  

• Party and Campaign finance in Eastern Europe. In: Austrian Journal of Political Science, 
May 2002. (ar līdzautoriem) 

 

Doc. Valts KalniĦš 

• Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2007. gada pirmais 
pusgads. Providus, 2007. (grāmatas redaktors) 

• Korupcijas mazināšana. Gr.: Rozenvalds, J. (red.) Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas 
monitorings 2005 – 2007. Zinātne, 2007. 

• Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada otrais 
pusgads. Providus, 2007. (grāmatas redaktors) 

• Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada pirmais 
pusgads. Providus, 2006. (grāmatas redaktors) 

 
• Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2005. gada otrais 

pusgads. Providus, 2007. (grāmatas redaktors) 
• Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2005. gada pirmais 

pusgads. Providus, 2006. (grāmatas redaktors) 
• KalniĦš, V. Parlamentārā lobēšana starp pilsoĦa tiesībām un korupciju. Providus, 2005.  
• Institucionālo pretkorupcijas instrumentu nozīme un iespējas citu faktoru kontekstā. // 

OzoliĦa, Ž. (red.). Politika un socioloăija, sērija “Latvijas Universitātes raksti”, Nr. 663, 
2004. 

• Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2002/2003. Cilvēkdrošība. 6. nodaĜa. UNDP, Rīga, 
2003. (sadarbībā ar U. Šicu) 
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• CeĜā uz godīgāku sabiedrību: Korupcijas novēršanas politikas jaunākās tendences Latvijā. 
Latvijas Ārpolitikas institūts, 2003. (sadarbībā ar L. Čigāni) 

• Publiskā atbildība Latvijas politikā un pārvaldē. // Latvijas ZinātĦu Akadēmijas Vēstis, 56. 
sēj., Nr. 4./5./6, 2003. (sadarbībā ar T. Tisenkopfu) 

• KalniĦš, V. Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes. Nordik, 2002. 
 
Prof. Rasma Kārkli Ħa 

• The System MadeMeDo It: Corruption in Post-Communist Societies. New York: M.E. 
Sharpe, 2005.  

• Korupcija postkomunisma valstīs. Rīga: Valters un Rapa 2006 
• Система в ответе за это.. Almatā:Interlegal, 2006.  
• Sistem me je naterao. Beograd, 2007.(serbu valodā) 
•  “Typology of Post-Communist Corruption,” Problems of Post-Communism, vo. 49/4 (July-

August 2002, pp. 22-3. 
• "Political Participation in Latvia 1989-2001," Journal of Baltic Studies, vol.32/4, 

(Winter2001), p.334-346. (sadarbībā ar B. Zepu) 
 
Asoc. prof. H. Kohts 
 

• “Coalition Government in Norway” in Probleme von Koalitionsregierungen in Westeuropa, 
Liberal-Verlag GmbH, Bonn 1978 

• “Administrative Breakdown: Shifting the Emphasis from Personal Responsibility to System 
Failure by Public Investigation Commissions in Norway”. NKSH-notat nr. 93-6 

• Administrative Breakdown: Causal Attributions in Governmental Investigative Commission 
Reports. Ph.D. dissertation, American University, Washington, D.C. 1994 (Publihed as  HiO-
report no. 2/2000). 

• ”Erfahrungen mit dem Outsourcing öffentlicher  Dienste B ein Fallbeispiel” in Hans- Otto 
and Stephan Schnurr, eds. Privatisierung und Wettbewerb in der Jugendhilfe, Luchterhand, 
Neuwied, Germany 2000, 217-230 

• „Can an Academic Curriculum Teach Leadership Skills?” in John Greenwood and Lynton 
Robins (eds.) Constructing the Public Administration Curriculum: Issues, Themes and 
Perspectives, Ashgate, London.  To be published. 

• ”New Public Management in Latvia: Variations in Openness to Customer Requests in Public 
Agencies.” Journal of Baltic Studies 34 (Summer 2003), 180-196. 

• ”User Participation and Modernisation in Municipal Child Welfare Services” In: Harald Koht 
og Lawrence Young, red. Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st 
Century. HiO-rapport 2005 nr. 30, Oslo. 

• “Changing Patterns of Local Government and Civil Society: Towards a Common Model of 
Welfare Society in Latvia, Lithuania, Norway and Sweden?” In: Žaneta Ozolina, ed.: 
Negotiating Futures B States, Societies and the World. Proceedings of the International 
Conference, Riga 11-14 November 2004. LU Akadēmiskais apgāds, Riga 2005. (Coauthor: 
Geir C. Tufte). 

• ”Borders Vanish, and What Happens? A Norm Perspective on Local Welfare Policy and 
Citizen Participation in Baltic and Nordic Countries.” In: Žaneta Ozolina, ed.: Expanding 
Borders: Communities and Identities. Proceedings of the International Conference, Riga 9-12 
November 2005. LU Akadēmiskais apgāds, Riga 2006. (Coauthors: Geir C. Tufte, Maria 
Wolmesjö, and Lars Zanderin). 
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• «On the Differences between Lithuanian and Norwegian Models of Social Welfare 
Provision» I: Žaneta Ozolina og Nils Muižnieks, red.: Uncertain Transformations: New 
Domestic and International Challenges. Proceedings of the International Conference, Riga 9-
11. november 2006. (Co-author Arvydas Guogis). LU Akadēmikais apgāds, Riga 2007 

• «Attitudes Concerning User Participation in Municipal Child Welfare Services: A Survey of 
Recent Graduates in Social Work and in Child Welfare Education». In: Irma Jansen, ed.: 
Social Work in European Comparison, Waxmann Verlag, Münster [In print]. 

• «Lithuanian and Norwegian Models of Social Welfare Provision: Harmonization or 
Divergence?» In: Jolanta Aidukaite, red. Poverty and Social Policy Reform in Central and 
Eastern Europe, Nova Science Publishers, New York [In print] (Co-author: Arvydas Guogis). 

 

 
 
Vadošais pētnieks Nils Muižnieks 
 

• Extremist Threats to Democracy in Europe in 2000 and 2001. Background Paper 
commissioned by the Political Affairs Committee of the Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe, November 2001. 13. lpp.  

• Tautas attīstība un cilvēktiesības, NepilsoĦi. Krāj. Tautas attīstība, red. Evita Lune. 31.-38. 
un 216.-223. lpp. Rīga, Jumava. 2002 

• Private and Public Prejudice. Social Research (Vol. 69, No. 1, Spring), 2002    195- 200. lpp 
 

• Cilvēktiesības Latvijā 2001. gadā. Redaktors. Rīga, Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju 
centrs. 2002 

 
• The European Union, democratization, and minorities in Latvia  Krāj. The European Union 

and Democratization, red. Paul J. Kubicek, 30.-55. lpp. London, Routledge, 2003 (Sadarbībā 
ar Ilzi Brands Kehri )  

 
• Latvia and the Baltic States, in Ambivalent Neighbours. Washington: Carnegie Centre. 2003 – 

25 lpp. 
 

• Public Attitudes Toward EU membership in Latvia, in Gli allargamenti della CEE/UE 1961-
2004. Bologna: il Mulino, 2004 – 26 lpp. 

• Ārējo un iekšējo draudu attiecību izmaiĦu ietekme uz indivīda drošību mūsdienu pasaulē. LU 
Raksti Politika un Socioloăija. Nr 663. 2004 – 20.lpp.  

 
• Resoudre, enfin, la question des minorites... Krāj. Itineraires baltes, red. Celine Bayou,  67.-

71. lpp. Paris, Edition Regard sur l’Est,  2005 
 

• NATO attīstības scenāriji – skats no Latvijas. Latvija starptautiskajā vidē. Rīga: Zinātne. 
2005 – 22 lpp. 

 
• Preface, Latvia. Krāj. Racist Extremism in Central and Eastern Europe, red. Cas Mudde. X.-

XII., 101.-128. lpp. London, Routledge, 2005 
 

• UNDP Latvia 1992-2005: Easing the Transition. Rīga, UNDP. 2005 (Redaktors sadarbībā ar 
Māru Sīmani) 
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• Government Policy Towards the Russians; Russia’s Policy Towards „Compatriots“ in Latvia. 
Krāj. Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions, red. Nils 
Muižnieks. Rīga, LU Apgāds, 2006 

 
• Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai. Red., Rīga, Eiropas Padomes 

Informācijas birojs., 2006 
 

• Transforming NATO: The View From Latvia. Riga Papers. German Marshall Fund of the 
United States. 2006 – 15 lpp. 

 
• Lettland: Russischsprachige Minderheit – Geschichte, gegenwartiger Status und 

Perspektiven. Krāj. Die zehn neuen EU-Mitgliedstaaten – Spezifika und Profile, red. Rudolf 
Hrbek. 23.-29. lpp. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006 

 
• Nacionālo minoritāšu konvencija – diskriminācijas novēršana un identitātes saglabāšana 

Latvijā. Redaktors. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds,  2007 
• European Security and Defense Policy : a view from Latvia. C. Archer (ed) New Security 

Issues in Northern Europe. London: Routledge. 2007 – 23 lpp. 
• Latvija, Kreivija un starptautiskā sistēma 21.gadsimtā, OzoliĦa Ž. (zin.red.) Latvija – Krievija 

– X. Rīga: Zinātne. 2007– 19.lpp. 
 
 
Prof. Žaneta OzoliĦa 
 

• The Post-Soviet Space : a Delusion? Grām.: M. Mendras (ed) Russia’s Foreign Policy 
Dilemmas. London: Routledge. – 18. lpp. 

• European Security and Defense Policy : a view from Latvia. C. Archer (ed) New Security 
Issues in Northern Europe. London: Routledge. – 23 lpp. 

• Latvija, Kreivija un starptautiskā sistēma 21.gadsimtā, OzoliĦa Ž. (zin.red.) Latvija – Krievija 
– X. Rīga: Zinātne, 2007. – 19.lpp. 

• Transforming NATO: The View From Latvia. Riga Papers. German Marshall Fund of the 
United States. 2006 – 15 lpp. 

• NATO attīstības scenāriji – skats no Latvijas. Latvija starptautiskajā vidē. Rīga: Zinātne. 
2005 – 22 lpp. 

• Public Attitudes Toward EU membership in Latvia, in Gli allargamenti della CEE/UE 1961-
2004. Bologna: il Mulino, 2004– 26 lpp. 

• Ārējo un iekšējo draudu attiecību izmaiĦu ietekme uz indivīda drošību mūsdienu pasaulē. LU 
Raksti Politika un Socioloăija. Nr 663. 2004 – 20.lpp.  

• Latvia and the Baltic States, in Ambivalent Neighbours. Washington: Carnegie Centre. – 25 
lpp., 2003 

• Latvijas drošības reăionālie aspekti. Rīga: Izglītība. 2000  – 250 lpp. 
 

 
Asoc. prof. Feliciana Rajevska 
 
 

• Vom Sozialstaat zum Wohlfahrtsmix: Das lettische Wohlfahrtssystem nach Wiedererlangung 
der Unabhangigkeit, //Europaische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch Klaus Schubert, Simon 
Hegelich, Ursula Bazant (Hrsg.) GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008, s.423-442 

• Effect of Migration on European Political Thought and Decision-Making Process, Vidzeme 
University College, Valmiera, 2007. editor-in-chief, 82 pages 
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• Ekonomiskās un sociālās tiesības. //Gr.:Cik demokrātiskā ir Latvija? Demokrātijas 
monitorings ”, Rīga,  2007,  lpp. 33. – 39. . (līdzautors A.Vanags) 

• Rentenreform im Baltikum: Neue Modelle im Praxistest // Osteuropa 57 Jahrgang/Heft 7/Juli 
2007 (līdzautori Claudia-Y. Matthes, Monika Kačinskiene, Anu Toots), S. 47-56   

• Sociālā atstumtība un sociālā iekĜaušana: situācijas izvērtējums Latvijā. Zinātnisko rakstu 
krājums. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2006.  160 lpp. -  Atbildīgā  redaktore un raksta 
“Sociālās politikas attīstība Latvijā – iekšējo un ārējo faktoru mijiedarbības iznākums” autore 

• Sociālās politikas attīstība Latvijā – iekšējo un ārējo faktoru mijiedarbības iznākums Gr.: 
“Sociālā atstumtība un sociālā iekĜaušana: situācijas izvērtējums Latvijā”.  Rīga, LU 
Akadēmiskais apgāds, lpp.7-32 

• Policy Transfer as a Concept: Does It Help to Clarify the Social Policy-Making Process in 
Latvia? Gr.: Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st Century. 
Proceedings of the Norwegian–Latvian Academic Conference Oslo, 7-9 April 2005, p.119-
132 

• Ekonomiskās un sociālās tiesības. // Gr.: Cik demokrātiskā ir Latvija? Demokrātijas audits, 
Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 45. – 62. lpp. (līdzautors A.Vanags) 

 
Doc. Iveta Reinholde 
 

• “Performance evaluation in the Latvian Public Administration”. In: Jabes J. (ed.) Ten Years 
of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Administration. NISPAcee, 
2001. pp. 122.-135. 

• “Politico-Administrative Relations. The Case of Latvia”. In: Verheijen T (ed.) Politico-
Administrative Relations: Who Rules? NISPAcee, 2001. pp. 203. – 225. (sadarbībā ar D. 
Jansoni) 

• “Introducing the Quality Management System: The Latvian Case”. In: Caddy J., Vintar M. 
(eds.) Building Better Quality Administration for the Public: Case studies from Central and 
Eastern Europe. NISPAcee, 2002. pp.116.-123. 

• Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 292 lpp. (sadarbībā ar 
D.Jansoni un I. Ulnicāni)  

• “”ISO 9001 by Decree”: The Latvian Approach to Quality Management in the Public 
Sector”. In: Löffler E., Vintar M. (eds.) Improving the Quality of East and West European 
Public Services. Ashgate Publishing Limited, 2004. pp. 132.-142. 

• “Challenges for Latvian Public Administration in the European Integration process”. In: 
Dimitrova A. (ed.) Driven to Change. The European Union`s enlargement viewed from the 
East. Manchester University Press, 2004. pp. 163. - 178. 

• “Pārvaldes struktūru efektivitāti un atbildība”. Grām.: Cik demokrātiska ir Latvija? 
Rīga: Akadēmiskais apgāds. 2005. 101.-112.lpp. (sadarbībā ar M. Golubevu)  

• „Vai importēt rīcībpolitiku?” Grām.: Ignatāne G. (red.) Latvija un attīstības sadarbība. 
Zinātne, 2006. 260.-278.lpp. 

• „DaudzlīmeĦu pārvaldība ES: cik mājai būs stāvu?„. Grām.: OzoliĦa Ž. (red.) Latvijas 
skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Zinātne, 2007. 92.-114. lpp.  

 
 

Prof. Juris Rozenvalds 

 
• "K. Stavenhagen o národu, státu a vlasti." // Ivan Blecha (ed.): Fenomenologie v pohybu. 

Sborník z mezinárodní konference "Budoucnost fenomenologie. 100. výročí vydání Logických 
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zkoumání Edmunda Husserla. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2003, p. 343-
350. ISBN 80-244- 0721-3. 

• The Role of Intellectuals in the Reconciliation Processes in Post-Communist Latvia"  // 
Communication, Conflict, and Reconciliation. Social Philosophy Today, Volume 17, 2003, p. 
275 – 287.   ISBN 1-889680-30-3.   

• Latvia After  Twelve Years of Renewed Independence: the Search for Normality // Latvijas 
Universitātes Raksti. 663. sēj. Rīga, 2004, p. 7. – 22.  

• Piezīmes par inteliăences lomu Latvijas politiskajos procesos 1987. – 2000. gadā // Latvijas 
Universitātes Raksti. 686. sēj. Rīga, 2005, 20. – 39. lpp.  

• Identity Changes and Interaction in Latvia: Europeanization and/or EU-ization // Latvijas 
Universitātes Raksti. 680. sēj. Rīga, 2005, p. 42-51. 

• Latvijas nacionālās elites veidošanās pēc Otrā pasaules kara // Latvijas Arhīvi, 2005. g., Nr. 
4, p. 73 – 89. 

• Demokrātijas vārds 5. un 8. Saeimas plenārsēžu debatēs // Parlamentārais duskurss Latvijā. 
Saeimas plenārsēžu stenogrammu datorizētā analīze. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 
22. – 39. lpp.  

• Cik demokrātiska ir Latvija?  Demokrātijas audits. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 
300 lpp. Zinātniskais redaktors un  ievadraksta Demokrātija: problēmas un perspektīvas 
autors.  

• Cik demokrātiska ir Latvija?  Demokrātijas monitorings. Rīga, Zinātne, 2007. 95 lpp. 
Zinātniskais redaktors un  ievadraksta  No demokrātijas monitoringa uz demokrātijas auditu 
autors.  

 
 
Asoc. prof. U. Rozevskis 
• Grafiskie modeĜi informācijas sistēmu projektēšanā. Zin.rakstu krāj. 647. sējums. –R.: LU, 

2002, 638.-642.lpp. 
•  E-learning Potentialities in Latvia’s Higher Educational Institutions. International 

Conference „Information Society and Modern Business”, 31.01. – 01.02.2003. Conference 
Materials, -Ventspils: Ventspils University College, 2003, pp. 63 – 71. 

• Anticipatory adaptive control for a class of stochastic system with incomplete information. 
In: COMPUTING ANTICIPATORY SYSTEMS, Daniel M. Dubois (ed.), Melville, New 
York: AIP (American Institute of Physics) Proceedings, 2004.g., Vol. 718, pp. 243-254. 
(sadarbībā ar K.Nechval, E.Vasermanis, V.Strelchonok) 

• Anticipatory adaptive credit granting policy. In: COMPUTING ANTICIPATORY 
SYSTEMS, Daniel M. Dubois (ed.), Melville, New York: AIP (American Institute of 
Physics) Proceedings, 2004.g.,Vol. 718, pp.  525-532. (sadarbībā ar V.Strelchonok, 
K.Nechval, N.Nechval, E.Vasermanis, K.Rozite, M.Moldovan) 

• U.Rozevskis, N.Nechval, K.Nechval. Statistical Inference Equivalence Principle, Its 
Applications to Constrained Optimization of Decisions under Uncertainty”, Proceedings of 
the 35th International Conference on COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 
Istanbul: Istanbul Technical University, 2005, Vol.2, pp. 1439-1444. (sadarbībā ar K.Nechval, 
N.Nechval)  

• In-Service Inspections for the Case of Unexpected Detection of Fatigue Cracks in a Fleet of 
Aircraft. Proceedings of the 35th International Conference on COMPUTERS & 
INDUSTRIAL ENGINEERING, Istanbul: Istanbul Technical University, 2005, Vol.2, pp. 
1433-1438.  (sadarbībā ar K.Nechval, N.Nechval) 

• Latvijas valsts un korporatīvā sektora attīstības alternatīvo scenāriju modelēsana un zināšanu 
pārvaldības jaunākās tehnoloăijas. Gr.: Latvia’s State and Corporate Sector Alternative 
Development. Scenario Modeling and Knowledge Management Latest Developments in 
Technology. Monogrāfija, L. Frolovas un U. Rozevska redakcijā, LU Akadēmiskais apgāds, 
2005.g. 
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•  “In-Service Inspections of Multiple Systems Under Availability Requirement”. IJCAS (An 
International Journal of Computing Anticipatory Systems), Vol. 17, No. 2, 2006, pp. 110-
119. (sadarbībā ar K.Nechval, N.Nechval) 

• e-kurss „Sistēmu projektēšanas līdzekĜi”, kods DatZ3012, http://webct.lanet.lv, 2003.g. 
• e-kurss „Vadības informācijas sistēmas”, kods VadZ5005, http://webct.lanet.lv, 2003.g. 
• e-kurss „Ekspertu sistēmas un mākslīgais intelekts”, kods VadZ5258, http://webct.lanet.lv, 

2003.g. 
• e-kurss „Elektroniskās biznesa sistēmas”, kods VadZ5747, http://webct.lanet.lv, 2004.g., 

apjoms 179 nosacītās lappuses. 
• e-kurss „Informācijas sistēmu analīze  un projektēšana”, kods DatZ3010, 

http://webct.lanet.lv, 2004.g., apjoms 308 nosacītās lappuses. 
• e-kurss „Vadības inforfmācijas sistēmas starptautiskajā biznesā”, kods VadZ5024, 

http://webct.lanet.lv, 2005.g., apjoms 150 nosacītās lappuses.   
 
Asoc. prof. A.Runcis 
 

• The Role of Finance Ministers in Cabinet Decision Making, in: Governing New 
Democracies, Jean Blondel, Ferdinand Mueller-Rommel & Zdenka Mansfeldova (eds.) 
Praeger, 2007.  

• Ministri un to nozīme lēmumu pieĦemšanas procesā LR Ministru kabinetā. Gr.: 
Expanding Borders: Communities and Identities. Proceedings of the International 
Conference, Riga, November 9-11,2005. Rīga, Latvijas Universitāte, 2005. 209.-
218.lpp. 

• Brīvas un godīgas vēlēšanas, Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas audits. Zin.red. 
Juris Rozenvalds. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 81.-89.lpp. (sadarbībā ar J. 
Ikstenu) 

• Cleavages, the Formation of Cleavages, and Political Parties in Latvia. In: Politikas 
zinātne. Latvijas Universitātes raksti. nr.686. Rīga, LU, 2005. 64.-79.lpp. 

• Parties and Party Politics in Latvia: Origins and Current Development, in: Political 
Parties in Post-Soviet Space. Russia, Belarus, Ukraine, Moldova, and the Baltics. 
Anatoly Kulik and Susanna Pshizova (eds.). Praeger, 2005. pp.161.-183.  

• La formation des clivages et les parties politiques en Lettonie après l’independeance, 
in: Les clivages politiques en Europe centrale et orientale. Ed. by Jean-Michel Waele, 
Bruxelles, De l’Universite de Bruxelles, 2004. 91.105. 

 
 



 

 100

 
7. pielikums 

 

Nozīmīgākie pēdējos gados veiktie pētījumi, kuros piedalījās   

Politikas zinātnes nodaĜas docētāji 

• WAVE - ES 6. ietvara programma. 2005-2006.  
• ‘’Welfare and Values in Europe:Transitions Related to Religion, Minorities and Gender 

Equality ‘’-EU FP-6-Citizens-5. 2004-2005. 
• “Eiropas Drošības un aizsardzības politika ZiemeĜeiropā”. Projekta vadītājs –Mančesteras  

universitāte. 2006-2007. 
• ESDP from the Northern perspective. 2004.-2005. 
• Stratēăiskās analīzes komisijas finansētais projekts “Latvijas ārpolitika un robežu 

paplašināšana”. 2005-2006. 
• Stratēăiskās analīzes komisijas finansētais projekts “Dzīves kvalitātes indeksa Latvijā 

izstrāde”. 2007. 
• LU projekts “Starpdisciplinārās pieejas attīstība pētnieciskajos projektos”. 2006-2007. 
• “Changing Patterns of Relationships Between Local Government and Civil Society in Latvia, 

Lithuania, Norway and Sweden. Towards a Common Model?”  
• Stratēăiskās analīzes komisijas finansētais projekts “Latvijas sabiedrības demokratizācijas 

procesu dinamikas izvērtējums”. 2004-2005. 
• Atvērtās sabiedrības institūta projektā  “Party finance and development of party systems in 

Eastern Europe”. 2005-2007. 
• LU projekts “Saeimas, pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus ietekmējošie 

faktori pēc neatkarības atgūšanas”. 2007-2010. 
• Financing Referendum Campaigns in Europe. Institut für  

Politikwissenschaft. 2006. 
• SIGMA-OECD projekts “Sustainability of Civil Service Reforms after EU Accession”. 2005-

2006. 
• Baltijas valstu projekts “A Comparative Approach Towards Public Service Ethics in Estonia, 

Latvia and Lithuania”. 2006. 
• Stratēăiskās analīzes komisijas finansēts pētījums “Jauns skats uz integrāciju: Latvijas 

jauniešu integrācija un vērtīborientāciju maiĦa politiskās sociālizācijas procesā”. 2006-2007. 
• Ārlietu Ministrijas finansēts pētījums „Gruzijas drošības starptautiskie aspekti”. 2006-2007. 
• Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās finansēts pētījums „Vispārējās 

konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ieviešana Latvijā”. 2007. 
• LU projekts “Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, kultūra. 5.-7. Saeimas 

stenogrammu leksikas datorizētā apstrāde un politiskā diskursa analīze”. 2005-2006. 
• Stratēăiskās analīzes komisijas projekts “Attīstības sadarbība”. 2006.  
• Global Development Network finansētais projekts „Studentu nodarbinātība un augstākā 

izglītība Latvijā”. 2005-2006. 
• Starptautiskais projekts  “Struktūrveidojošās ideju plūsmas Baltijas jūras reăionā“. Projekta 

vadītājs – Greifsvaldes  universitāte. 2004. 
• Stratēăiskās analīzes komisijas projekts “Eiropas nākotne”. 2005. 
• Cabinet Decision Making in Central and Eastern Europe. 2003-2005. 
• Fafo (Norvēgija) projekts  “Poverty, Social Assistance and Social Inclusion – Developments 

in Estonia and Latvia in a comparative perspective”. 2003-2005. 
• PHARE projekts: “Identitāšu maiĦa un uzlabošana: Latvija, sabiedrība ES paplašināšanas 

kontekstā”. 2002-2004. 
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• L’espace politiques dans l’histoire de l’intégration européenne. Les élargissement de la 
CEE/UE (1961-2000). 2003. 
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8. pielikums 

 
Doktora programmas studentu iesaiste politikas zinātnes bakalaura un maăistra 

studiju programmas  kursu pasniegšanā 2001. – 2008. gadā 

 
 Uzvārds, vārds Kursa nosaukums Politikas zinātnes 

studiju 
programma 

1. Andersone, Līga Diplomātiskais protokols B 
2. Balode, Aiga Latvijas politika (sem. vadīšana) B 
3. Balodis, Oskars Kvantitatīvās metodes (sem. vadīšana) B 
4. Beinaroviča, Kristīne Vēlēšanu analīze (sem. vadīšana) B 
5. Danelsons, Renārs Starptautiskās organizācijas un minoritāšu problēmas 

Austrumeiropā.  
M 

6. DoroĦenkova, Kristīne Krievijas politika, NVS un Baltijas valstis (sem. 
vadīšana) 

M 

7. Egle, Elīna  Latvijas politika (sem. vadīšana) B 
8. Ijabs, Ivars Filozofijas pamati 

Politiskā ētika 
Politiskās ideoloăijas 
Politisko ideju vēsture (sem. vadīšana) 

B 
B 
B 
B 

9. Kiope, Agrita Politikas analīze (semināru vadīšana) B 
10. Laizāne-Jurkāne, Marika Starptautiskās organizācijas 

Sarunu vešanas stratēăija un taktika 
B 
B 

11. Osipovs, Ruslans Kvantitatīvās metodes (sem. vadīšana) B 
12. Petrika, Ramona Ievads starptautiskajās attiecībās (sem. vadīšana) 

Globalizācija 
Mazās valstis starptautiskajā politikā 

B 
B 
B 

13. Reire, Gunda ANO globālās problēmas 
Starptautiskās organizācijas 

B 
B 

14. Rikveilis, Airis Mūsdienu ārpolitikas aktuālās problēmas 
Nacionālās drošības aktuālie jautājumi 

B 
M 

15. Rostoks, Toms Politiskā kultūra un līdzdalība 
ES vēsture, politikas un institūcijas (NLN) 
Reăionālā drošības politika (sem.vadīšana) 
Starptautiskās attiecības pēc aukstā kara 

B 
B 
B 
B 

16. StepiĦa, Inese Latvijas politika (sem. vadīšana) 
Politikas analīze(sem. vadīšana) 

B 
B 
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 9. pielikums 
 
 
 

 Studiju programmas, ar kurām veikta salīdzināšana 
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Tartu  universit ātes  politikas zinātnes  doktora studiju programmas  
studiju plāns  
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Curriculum: "Polictical Science". doctorate 
studies, 2007/2008 study year 

Confirmed in university counsel in 28.10.2005 Added to 
ministry's registry on 05.01.2006 

Faculty: Faculty of Social Sciences 
Curriculum in Estonian: Politoloogia 
Curriculum in English: Polictical Science 
Code: 80328 
Course points: 160 
ECTS credits: 240 
Study period (in years): 4 

Admission requirements: 

Documents issued at graduation: 
Diplom 

Degree to be awarded: 
Filosoofiadoktor (politoloogia) 

Structure of curriculum:  
1.. 

1.1.. 
1.2.. 
1.3.. 
1.4.. 

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

1. 

SOPL.01.081 Dissertation Seminar for PhD Students 
1.2.. 

SOPL.01.165 Political Theory 
SOPL.01.166 Comperative Politics 
SOPL.02.098 International Relations 
SOPL.03.007 Baltic Politics 

1.3.. 
SOPL.01.085 Presentation of PhD Students at Special International 

Conference 
SOPL.01.141 Special Seminar in Political Science for PhD Students 

1.4.. 
SOAH.01.226 Methodology in Social Sciences 
SOAH.01.227 Current Topics in Selected Fields of Social Sciences 

 

24 AP 
4AP 
4AP 
8AP 
4AP 
4AP 
4AP 
4AP 
8AP 
4AP 

4AP 

4AP 
2AP 
2AP 

1 /2 
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The methodology of social sciences                                                            
2AP 
Actual problems in contemporary social sciences                                       
2AP 
Methodology of social sciences                                                                    
2AP 
                                                                                                                      
2AP 
Methodology                                                                                                 
2AP 
x                                                                                                                    
2AP 
Methodology in Social Sciences                                                                   
2AP 

Current Topics in Selected Fields of Social Sciences                                    2AP 
Methodology of Social Sciences                                                                 2AP 

Topical Problems of Present-Day Social Sciences                                     
2AP 

 
2. ..                                                                                                                                              
8AP 

Learning and Teaching in Higher Education                                                      
4AP 
Oral Presentation                                                                                                  
2AP 
Bioethics                                                                                                                   
2AP 
Ethics and Methodology of Science                                                                   
4AP 
Academic Self-expression                                                                                   
2AP 
E-learning Technologies in Higher Education                                                    
2AP 

Management                                                                                                           
4AP 
Science communication                                                                                       
2AP 
European Research and Higher Education Area                                                    
2AP 

Academic Writing for Doctoral Students                                                         2AP 
Introduction to information reserarch                                                                
2AP 
 
3….                                                                                                                  
4AP 

SOPL.00.007   University Teaching                                                                                               
4AP 

4. ..                                                                                                                                                      
4AP 

SOZU.00.019 
SOZU.00.020 
SOPH.00.418 
SOPH.00.419 
SOSE.01.209 
SOSE.01.210 
SOPL.00.009 
SOPL.00.010 
SOSS.00.075 
SOSS.00.076 

HTHT.00.009 
FLEE.02.116 
ARTH.02.063 
FLFI.00.052 
SOZU.01.191 
MTAT.03.191 
MJJV.03.136 
BGBG.03.131 
SOPL.00.008 
FLKN.03.179 
HTHT.00.141 
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5…                                                                                                                                                  
120AP 

SOPL.00.025   Doctoral Thesis                                                                                                     
120AP 
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Kopenhāgenas universitātes  politikas zinānes  doktora studiju 
programma 
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Information on the PhD Programme 

Topics 

• Being a PhD student at the Department of Political Science  

• Objectives of the PhD Programme  

• The Department and Supervision of PhD Topics  

• Elements of the PhD Programme  

• Responsibilities as a PhD Student  

• Sources of Funding for PhD studies in Denmark  

• Applying for grants to pursue PhD studies  

• Additional links  

Being a PhD student at the Department of Political Science 

The Department of Political Science at Copenhagen University offers a stimulating research 
environment for those wishing to pursue doctoral studies within the subjects of Comparative 
Politics, Public Administration and International Relations. The Department of Political Science 
currently has around 35 full time faculty staff, providing the basis for doctoral supervision of a 
wide range of research topics. There is currently about 20 PhD students affiliated with the 
Department, which prides itself on its lively doctoral student community.  

The PhD programme aims to achieve close integration into departmental research and the wider 
networks and research projects in which departmental staff are involved. Interdependence 
between the PhD programme and every-day academic life at the Department is envisaged as a 
two way process: it is a precondition for acceptance of a PhD proposal that research of a high 
standard is pursued at the Department within the topic chosen by the doctoral student. A 
significant part of the development and renewal of the Department's research agenda is 

expected to come from inspiration provided by the younger generation of researchers.   

Objectives of the PhD Programme 

The overall objective of the PhD programme is to provide doctoral students with a wide range of 
transferable skills applicable to vocations throughout higher education, jobs in university level 
research and other knowledge-intensive sectors, public as well as private. The central element 
of the programme is the PhD thesis, important parts of which should be of a standard high 
enough to allow them to be adapted for publication in recognised international journals. 
Doctoral theses are normally published by the Department's own publishing press, Copenhagen 
Political Studies Press.  

In addition to specialised expert knowledge within a particular field, the successful doctoral 
candidate will have gained experience and competence in designing research projects, questions 
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of methodology, communication and public outreach skills. The latter will include teaching and 
oral and written presentation of work in academic and non-academic fora. Another important 
ingredient in the programme is the requirement that doctoral students gain experience of an 

international research environment, usually through a six month period of study abroad.   

The Department and Supervision of PhD Topics 

To ensure an internationally competitive research profile the Department has chosen to 
specialise in specific research areas. This ensures that it is able to offer highly qualified 
supervision and support for doctoral students within the Department's specialisation areas. 
Within the three overall sub-disciplines of Comparative Politics, International Relations and 
Public Administration and Organisation, the following are our three major areas of 
specialisation:  

• In Comparative Politics the Department has chosen the heading of ‘Power and 

democracy', with particular focus on the politics of the 21st Century. This heading 

covers research into the mediatization of politics, European institutions and actors, 

political identities, the Danish parliament and voter behaviour, and political theory and 

the history of ideas. 

   

• In International Relations the Department places special emphasis on issues of 

‘European integration and regional and global security'. The unique nature of European 

integration suggests a need for new concepts and fresh thinking in International 

Relations theory. Special focus is directed towards the interplay between integration 

and security and identity at the national and regional levels. Empirical cases (e.g. The 

Middle East, US foreign policy and the relation between regionalisation and 

globalisation) are studied with the aim of contributing constructively to international 

theory-building efforts in central areas such as neo-Realism, theories of foreign policy 

and security theory. 

   

• In the field of Public Administration and Organisation special emphasis is placed, under 

the heading of ‘The changing public sector', on analyses of power, change and 

reconfigurations of the public sector and its boundaries, including national and 

international boundaries, boundaries between politics and administration and the 

public/private divide.  

These three sub-disciplines necessarily intersect and the Department has in recent years sought 
to strengthen the interdepartmental research effort. In particular through development of the 
research theme:  

• ‘The politics of Europe - the Europeanisation of politics'. This places special 

interdisciplinary emphasis on analysing integration, enlargement, security, policy-

making, regulation, implementation and evaluation in the EU. The theme aims to cover 

analysis of national politics within the European context, the specificity of the European 

level as well as Europe's place in a global context.  
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• Although proposals within all political science topics are welcomed, applicants are 

strongly recommended to bear the Department's specialisation areas in mind when 

choosing their research topics. Research projects not within the remit of the above 

areas of specialisation may also be considered provided the necessary expertise for 

supervision and academic resources guidance are available.  

• Please note that the Department is keen to promote research projects that span more 

than one area of specialisation. It is also anticipated that, in the long run, areas of 

specialisation will develop and change, possibly leading to identification of new avenues 

for research within the Department. Definitions of the areas of specialisation are 

updated regularly to allow for such developments.   

Elements of the PhD Programme 

The PhD programme consists of several key elements:  

• Individual supervision by a professor or a senior lecturer 

A second supervisor can be appointed where necessary. He or she can be based outside 

the Department but must also be a senior lecturer, a professor, or in possession of 

equivalent qualifications. The supervisor has the job of guiding the doctoral research, 

and ensuring that the student completes research training that conforms to the 

requirements for attaining the PhD degree. Student and supervisor have joint 

responsibility for working out an individual study plan and for revising this if and when 

necessary. The supervisor is responsible for providing twice-yearly evaluations of the 

student's progress in research for the thesis and completion of course work. 

   

• Compulsory twice-yearly postgraduate seminars 

Participation in the postgraduate seminars is compulsory for all enrolled PhD students. 

In addition each PhD student undertakes to present work-in-progress at postgraduate 

seminars on at least three occasions. One presentation should be a detailed research 

plan, another would be a portion of the main analysis (e.g. empirical analysis or 

theoretical development) and a third should be a nearly finished chapter of the 

dissertation. The director of the PhD programme and the supervisor of the PhD student 

presenting a paper are obliged to participate in the seminar. The student may invite 

discussants with special expertise from outside the Department, and financial resources 

have been allocated for this purpose. 

   

• PhD courses. 4 separate week-long PhD level courses, as detailed below, must be 

followed 
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• A compulsory PhD course in "Theory and Practice of Research" drawing on 

sociology of science, creativity theory, research ethics, methodology etc. Focus is 

on research design and on research as a psychological and social activity. This 

course is offered by the Department. 

   

• One course in methodology can be freely chosen, for example from the courses 

offered by the National Social Science Network or the Nordic Research Board. 

   

• Two courses relevant to subject matter of the dissertation must be completed. 

The Department participates in networks offering suitable PhD courses (e.g. a 

national network on public policy and administration, a Nordic network on public 

organisation and management, and a network around the CORE-project on 

European integration). One course can be substituted for participation in two 

international conferences (with presentation of papers). 

   

• PhD- students are strongly recommended to spend six months abroad. Examples of 

academic institutions visited within the last two years include London School of 

Economics and Political Science, Stanford University, UCLA, Columbia University, 

Erasmus Universiteit Rotterdam and University of Oslo. 

   

• As an integral part of the programme the PhD student must gain teaching experience 

or other forms of communicative work directed towards a wider audience. Teaching can 

be a time-consuming activity and the PhD student will have scope to define the format 

and subject of what is taught. Normally this will take the form of teaching post-

graduate MA classes in subjects directly related to the student's thesis. Other forms of 

outreach-oriented work could include presenting results from the student's own 

research or that of the Department through lectures, courses, editing of material etc. 

(See below concerning teaching and administrative responsibilities). 

   

• A number of seminars and guest lectures are offered beside the "official" part of the 

post graduate training and PhD-students are encouraged to participate actively in 

departmental research seminars and more informal research seminars. As a whole, 

the Department places great emphasis on the integration of individual PhD students in 

the departmental research environment. All students are attached to one of the 

Department's three specialisation-oriented staff groups (Comparative Politics, Public 

Administration and International Relations), and have the opportunity to present and 

receive feedback on work in progress papers at monthly seminars held by each group. 
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• In addition, PhD students are free to present work in progress at the less formal weekly 

departmental lunchtime seminar and thus receive input from a wider audience with 

a greater diversity of research interests and skills.   

Responsibilities as a PhD Student 

PhD candidates accepted onto the PhD programme (except privately funded ones) are required 
to perform the equivalent of 840 hours of paid work as part of the three year PhD programme. 
Teaching comprises four ‘semester hours' (i.e. Four hours of teaching per week in term time, or 
the equivalent of this amount), but may also include additional supervision of project work at 
undergraduate and/or Masters level. As far as possible, PhD students are given the option to 
teach subjects closely related to their research areas.  

Any remaining hours required to make up the total of 840 hours must be predominantly 
research-related or research-outreach activities, e.g. research assistance to existing research 
programmes, editorial work, organising seminars, lectures, courses, conferences and so forth. 
PhD students some way into their studies may also, by agreement with the director of PhD 
studies, be asked to function as 'tutors' for newly enrolled candidates, introducing newcomers to 
departmental PhD life. The nature and timing of paid work should be specified in the schedule 
drawn up in the application process (see below).  

Please note that special conditions apply to participants in the PhD programme who are enrolled 
on the basis of postgraduate fellowships. These fellowships are linked to the PhD programme 
but include an obligation to perform imposed duties, typically teaching for up to 20 % of 

working hours.   
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MRes/PhD Political Science 

Page contents > Studying at LSE | About the MRes/PhD programme  

Application codes: M1ZL (Quantitative stream A), M1ZM (Qualitative stream B) (check availability) 

Start date: 2 October 2008 

Duration:  MRes 1 year, PhD 3/4 years (minimum 2) 

Intake/application in 2006: 8/74 

Minimum entry requirement: Good undergraduate degree and preferably an MA or MSc degree in political 
science or a closely related discipline (such as sociology, economics or history) (See entry requirements) 

English requirement: Higher (See entry requirements) 

GRE/GMAT requirement:  None 

Fee level: See (Tuition Fees)  

Financial support: LSE Research Studentships are available for this programme and UK/EU applicants may 
apply for ESRC 1+3 awards (see http://www.esrc.ac.uk/) 

Application deadline: None – rolling admissions 

Departmental website: 
www.lse.ac.uk/collections/government/degreeProgrammes/programmes/phd/MResPhDinPoliticalScience.htm 

Note: You should include a CV/résumé with your application, and an outline of the PhD research that you 
want to conduct (motivation, research questions, approach, methods etc in no more than 4-5 pages of text) 

Studying at LSE 

In 2002 the Government Department at LSE, in a departure from the traditional 'thesis only' manner of doing 
doctoral work in most of Europe, introduced an exciting new PhD Programme in Political Science that 
combines rigorous training with specialised research.  

Traditionally, doctoral students in most European departments spend several years working almost 
exclusively on their own research topics. The new MRes/PhD is designed to provide a different experience, 
with a more structured teaching programme, more collective and collaborative working, a broader training as 
a well-rounded political science professional, and a systematic emphasis on research design and 
methodology. This is the emphasis in the first year of the programme which leads to an MRes award. 
Students build on this first year in their doctoral research in the following three years. 

The central aim of the MRes/PhD in Political Science at LSE is to help produce a new generation of political 
scientists who upon graduation will immediately be qualified to accept leading positions in their professions. 
Graduates will be carefully trained and widely read – indeed they will be able to interpret, evaluate, and use 
research results across a broad spectrum of topics, well beyond the field of their specific doctoral research. 
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research results across a broad spectrum of topics, well beyond the field of their specific doctoral research. 

About the MRes/PhD programme 

The programme has two different streams. Students on both streams will be broadly trained in a range of 
methods in political science and will be able to apply quantitative and/or qualitative methods in their own 
research. In Stream A there is a greater emphasis in training in quantitative political science, while in Stream 
B there is greater emphasis is on training in qualitative approaches to the study of politics as well as some 
quantitative methods. Both streams provide grounding in the scope and theory of political science and the 
challenges of research design. Students must meet high standards in all these fields and must apply their 
training to the construction of a research prospectus designed to underpin subsequent doctoral research. We 
welcome applications from students with a good undergraduate degree in political science or a closely related 
discipline (such as sociology, economics or history) and, preferably, an MA or MSc degree in political 
science or a closely related discipline. 

Year 1, stream A 

Compulsory courses 
(* half unit) 

• Scope and Theory in the Study of Politics  
• Foundations of Political Inquiry  
• Quantitative Analysis II: the Generalised Linear Model* (students with no prior statistics are required to take the 

Methodology Institute’s pre-sessional introductory statistics course)  

Options 

Courses to the value of three half units, or equivalent. At least one half unit must be a quantitative or 
qualitative methods course. Students can select courses from anywhere in the School that are appropriate for 
their doctoral training and research. All course selections require the approval of the student’s supervisor.  

Year 1, stream B 

Compulsory courses 

• Scope and Theory in the Study of Politics  
• Research Design: Comparative, Case Study and Historical Approaches  
• Qualitative Methods*  
• Quantitative Analysis I* (a student may be exempt from this course if s/he can demonstrate existing introductory training 

in quantitative analysis)  

Options 

Courses to the value of two half units, or equivalent. Students can select courses from anywhere in the School 
that are appropriate for their doctoral training and research. All course selections require the approval of the 
student’s supervisor.  

Second and subsequent years – both streams 

Upgrade to the PhD is dependent upon passing the MRes with at least a Merit grade, and approval of the 
Research Prospectus by the Prospectus Approval Committee of the relevant Stream. In the PhD part of the 
programme you will: 
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programme you will: 
Research and write the dissertation  
Attend at least one research workshop in the Government Department or elsewhere in the School in each year 
(as specified by appropriate departmental regulations) 

^ Back to top  

   

 

 
About this site | About this page | Comment on this page  

Copyright © LSE. Use of this website is subject to, and implies acceptance  
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10. pielikums 
 
 
 

Studējošo un absolventu aptauju anketas paraugs 
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Sakarā ar Politikas zinātnes  doktora studiju programmas pašnovērtēšanas 
ziĦojuma gatavošanu un tālāku programmas akreditāciju lūdzam Jūs 
atbildēt uz šādiem aptaujas anketas jautājumiem  (atzīmējiet vajadzīgo ar 
krustiĦu „X”) 
 
 
1) Doktora studiju gads: 1.  2.  3.  4. 
 

1. 2. 3. 4. 
 
2) Vai Jūs apmierina Politikas zinātnes  doktora studiju programma kopumā? 
 
Pilnībā apmierina DaĜēji apmierina Grūti pateikt DaĜēji 

neapmierina 
Pilnībā 
neapmierina 

 
3). Kā Jūs vērt ējiet doktora programmas kursu docētāju darba kvalit āti? 
 
ěoti  augsta Augsta Grūti pateikt Zema ěoti zema 
 
 
4)  Kā jūs  vētrt ējiet  politikas zinātnes doktorantu semināra  darba kvalitāti ?  
 
ěoti  augsta Augsta Grūti pateikt Zema ěoti zema 
 
5) Vai Jūs apmierina doktora studiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums (telpas, 
tehniskie līdzekĜi utt.)?  
 
Pilnībā apmierina DaĜēji apmierina Grūti pateikt DaĜēji 

neapmierina 
Pilnībā 
neapmierina 

 
 
6)  Vai Jūs apmierina doktora programmas nodrošinājums ar zinātnisko literatūru, piekĜuvi 
datu bāzēm utt. ?  
 
Pilnībā apmierina DaĜēji apmierina Grūti pateikt DaĜēji 

neapmierina 
Pilnībā 
neapmierina 

 
7)  Vai Jums ir pieĦemams, ka doktora programmas kursi notiek darba dienu vakaros ? 
Pilnībā 
pieĦemams 

DaĜēji pieĦemams Grūti pateikt DaĜēji nav 
pieĦemams 

Pilnībā nav 
pieĦemams 

 
 
 
 
8) Kā Jūs  novērt ējiet  savu piesaisti  Latvijas Universitātes politologu saimei?  
 
ěoti  augsta Augsta Grūti pateikt Zema ěoti zema 
  
 
9) Jā tā Jums nešėiet pietiekama, kas, Jūsuprāt, būtu darāms,  lai  situāciju uzlabotu?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
10)  Vai Jums ir grūtības savienot Jūsu darbu un doktora studijas? 
 
Nav nekādu 
grūtību 

Diezgan viegli Grūti pateikt Zināmas grūtības ěoti lielas 
grūtības 
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11) Kas politikas zinātnes doktora studiju programmā  Jums   šėiet  visnoderīgākais? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
12). Jūsu ieteikumi Politikas zinātnes  doktora studiju programmas pilnveidošanai. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________  

 
Aizpildītu anketu lūdzam,  nenorādot vārdu un uzvārdu, nosūtīt uz 
elektroniskā pasta adresi juris.rozenvalds@lu.lv   līdz  šī gada 1. martam 
vai arī  nodot  Sociālo zinātĦu fakultātes  322..kabinetā  Anetei Penkai.  
 

Paldies Jums  par atsaucību! 
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11. pielikums  
 
 
 

Darba devēju atsauksmes 
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12. pielikums 
 

Augstskolu  atsauksmes 
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13. pielikums 

 
 

 
Doktorantu uzĦemšanas kritēriju  tabula 

 
 

  
Krit ēriji R ādītāji Punkti 

Maăistra studiju vidējā svērtā atzīme Līdz 6,99 
7,0-7,99 
8,0-8,99 

9,0 un vairāk 

0 
1 
2 
3 

Maăistra darba gala atzīme Līdz 7 
8 
9 
10 

0 
1 
2 
3 

Zinātnisko publikāciju skaits 0 
1 

2 un vairāk 

0 
1 
2 

Uzstāšanās ar referātu vietējās un starptautiskajās 
zinātniskajās konferencēs 

0 
1 

2 un vairāk 

0 
1 
2 

Dalība starptautiskajos, LZP, LU, citu augstskolu pētniecības 
projektos 

0 
1 

2 un vairāk 

0 
1 
2 

Papildus kvalifikācija (diploms ar izcilību, rektora atzinības 
raksti, vairāki MA grādi utml.) 

Nav 
Ir 

0 
1 

Strādā LU fakultātē, institūtā Nē 
Jā 

0 
1 

Doktora pētījuma aktualitāte un atbilstība SZF SPPI un 
Politikas zinātnes  nodaĜas pētījumu virzieniem (Politikas 

zinātnes doktorantūras padomes vērtējums) 

Neatbilst 
Atbilst daĜēji 
Atbilst pilnībā 

0 
1 
2 

Doktora pētījuma pieteikuma kvalitāte (Politikas zinātnes 
doktorantūras padomes vērtējums) 

Vāji 
Viduvēji 

Labi 
ěoti labi 
Teicami 

0 
1 
2 
3 
5 

Iespēja izmantot doktorantu Politikas zinātnes  nodaĜas 
studiju darbā, kursu docēšanā (Politikas zinātnes 

doktorantūras padomes vērtējums) 

Nav 
Ir 

0 
1 

Atbilstība katra gada uzĦemšanas prioritārajiem virzieniem  Nav 
Ir 

0 
1 

Iestājpārrunu rezultāti (Politikas zinātnes  doktorantūras 
padomes vērtējums) 

Vāji, viduvēji 
Labi, Ĝoti labi 

Teicami 

0 
1 
2 

PUNKTI KOP Ā   
 

Izstrādāti, izmantojot LU Doktorantūras padomes vadlīnijas 
Apspriesti Politikas zinātnes  doktorantūras studiju padomē 
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14.pielikums 
 
 

Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādāšanā 
 
                                                                                                    

APSTIPRINĀTI 
Politikas zinātnes 
studiju padomes  sēdē 
2008.gada  18. februārī 
protokols Nr. 1 

                                        
     

                                                                                                                         
                                                                        

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

SOCIĀLO ZINĀTĥU  FAKULTĀTE 

 

PROMOCIJAS DARBA IZSTR ĀDĀŠANAS UN AIZSTĀVĒŠANAS 
METODISKIE NOR ĀDĪJUMI 

POLITIKAS ZIN ĀTNES  DOKTORA STUDIJU PROGRAMM Ā 
 

1. Vispār īgie noteikumi 

     1.1. Metodiskie norādījumi izstrādāti vadoties no šādiem normatīvajiem 

dokumentiem: 

• Zinātniskās darbības likums, pieĦemts 2005.gada 5.maijā; 

• Par doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) tiesību deleăēšanu 

augstskolām /Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1000; 

• Doktora zinātniskā grāda piešėiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji 

/Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1001; 

• LU Satversme; 

• Par LU Promocijas padomēm un promociju /LU 2006.gada 12.aprīĜa rīkojums 

Nr.1/95; 

2. Promocijas darba būtība un forma 

   2.1 Promocijas darbs politikas zinātnes doktora studiju programmā ir pieredzējuša 

zinātnieka-promocijas darba vadītāja vadībā patstāvīgi veiktā oriăinālā pētījuma gala 

rezultāts, kas satur novitāti un sniedz jaunas atziĦas politikas zinātnē. 

    2.2. Promocijas darbam jāapliecina augstā doktoranta zinātniskā un profesionālā 

kvalifikācija. Darbā jāpārskata līdzšinējie pētījumi par doktoranta izvēlēto tēmu, 
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jāpamato izmantotā teorija un metodes, vispusīgi jāanalizē un jāinterpretē iegūtie 

rezultāti, jāpamato secinājumi un jāformulē priekšlikumi. 

    2.3. Promocijas darbus politikas zinātnē  aizstāv LU Socioloăijas un politikas 

zinātnes promocijas padomē. Padome pieĦem aizstāvēšanai promocijas darbus no 

personām – grāda pretendentiem, kuras sekmīgi beigušas studijas LU Politikas 

zinātnes  doktora studiju programmā un citu, arī ārvalstu, augstskolu noteiktā kārtībā 

atzītas doktora studiju programmas, kas pielīdzinātas LU Politikas zinātnes  doktora 

studiju programmai ar LU Sociālo zinātĦu fakultātes Domes lēmumu. Aizstāvēšanai 

pieĦem arī promocijas darbus no personām, kuru akadēmiskā darbība ārpus doktora 

studiju programmas ir pielīdzināta Politikas zinātnes doktora studiju programmas 

prasībām ar LU Sociālo zinātĦu  fakultātes Domes lēmumu. 

Promocijas darbs Politikas zinātnes  doktora studiju programmā var tikt sagatavots 

Politikas zinātnes  četrās apakšnozarēs: politikas teorijā, salīdzināmā politikā, 

publiskā pārvaldē un administrācijā,  starptautiskā politika 

 

Promocijas darbs var būt trīs formās: 

• disertācija 

Disertācija ir nozīmīgs augstā akadēmiskā līmenī veikts pētījums, kas dod būtisku 

ieguldījumu politikas zinātnes attīstībā.  Disertācijā atspoguĜotajiem rezultātiem jābūt 

publicētiem vismaz divos  zinātniskos rakstos, kas publicēti vai pieĦemti publicēšanai 

vispāratzītos  recenzējamos zinātniskajos izdevumos 

• tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa 

Promocijas darbs – tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa sastāv no 

recenzētos zinātniskajos izdevumos publicētajiem autora zinātniskajiem rakstiem, kuri 

sniedz viengabalainu priekšstatu par darba galvenajiem rezultātiem. No šiem rakstiem 

vismaz vienam jābūt publicētam vai pieĦemtam publicēšanai SCI sarakstā vai citā 

nozarē atzītā, starptautiski citētā datubāzē referētā zinātniskās periodikas izdevumā. 

Grāda pretendentam jābūt vismaz viena raksta pirmajam autoram. Kopējam 

zinātnisko rakstu skaitam jābūt ne mazākam par 20. 

• monogrāfija 

Monogrāfija ir recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai politikas 

zinātnes jomā, ir starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur 

bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā.   
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Neatkarīgi no promocijas darba formas par promocijas darba rezultātiem 

doktorantam jāziĦo vismaz divās starptautiskās konferencēs. 

3. Promocijas darba struktūra 

Promocijas darbs sastāv no šādām daĜām, kuras darbā tiek ievietotas norādītajā 

secībā: 

• titullapa; 

• satura rādītājs; 

• apzīmējumu saraksts (ja tas ir nepieciešams); 

• attēlu saraksts; 

• tabulu rādītāji; 

• ievads; 

• pamatdaĜa – tēmas izklāsts pa nodaĜām un apakšnodaĜām; 

• secinājumi un priekšlikumi; 

• pateicības (pēc doktoranta izvēles); 

• izmantotās literatūras un avotu saraksts; 

• pielikumi (ja ir nepieciešami). 

Disertācijas pamatdaĜa visbiežāk sastāv no 3 līdz 4 nodaĜām, kuras var tikt 

sadalītas pa apakšnodaĜām.  

Disertācijas struktūra var būt citādāka atkarībā no disertācijas tēmas un 

doktoranta iecerēm.  

4. Promocijas darba tehniskais noformējums 

4.1.  Darba valoda 

        Promocijas darbs jāizstrādā valsts (latviešu) valodā. 

   Citu valodu lietošana pieĜaujama 

1) ārvalstu studentiem; 

2) ja darbs izstrādāts, izmantojot ārvalstu pētniecības vai prakses bāzi; 

3) citos īpašos gadījumos, par kuriem lēmumu pieĦem Sociālo zinātĦu fakultātes 

Dome. 

4.2. Teksta formāts 

Promocijas darba teksta daĜu noformē datorsalikumā uz standarta izmēra lapām 

(formāts a4-210-297), kurām apdrukāta viena lapaspuse, un elektroniskā versijā. 

Burtu lielums ir 12 punkti, fonts - times new roman, nodaĜu virsrakstu burtu lielums – 
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14 punkti, atstarpe starp rindām – 1,5. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 3 cm no 

kreisās puses, 2 cm – no labās puses, augšas un apakšas.  

Katru nodaĜu sāk jaunā lappusē. Lappusi nedrīkst nobeigt ar virsrakstu. Jaunu 

rindkopu sāk ar 1 cm atkāpi. Katrai nodaĜai jāsākas jaunā lappusē. NodaĜu virsrakstus 

raksta ar lielajiem burtiem, bet apakšnodaĜas virsrakstus – ar mazajiem burtiem 

treknrakstā (bold). Katrai nodaĜai pirms nosaukuma norāda kārtas numuru, 

apakšnodaĜām – nodaĜas numuru, kurā tās ietilpst un apakšnodaĜas kārtas numuru 

(piemēram, 1.1, 1,2., 1.3. utt.). Arī tabulas, attēlus un formulas numurē nodaĜu 

ietvaros. Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda.  

Lappuses numurē augšā lapas vidū ar arābu cipariem, sākot ar teksta pirmo 

lappusi.   

Disertācijas ieteicamais apjoms - no 150  līdz 250 lappusēm., neskaitot 

pielikumus. Minimālais monogrāfijas apjoms – 150 lpp..  

4.3. Literatūras saraksta noformēšana 

Izmantotās literatūras un citu avotu sarakstā iekĜauj visus avotus, kas izmantoti 

promocijas darba izstrādāšanā. Literatūras saraksta elementu pieraksti noformējami 

atbilstoši Latvijas standartiem bibiliogrāfisko aprakstu veidošanai (LVS ISO 690, 

LVS ISO 690-2). Sarakstā vispirms jānorāda starptautiskie normatīvie dokumenti, 

Latvijas Republikas likumi, valdības noteikumi un citi normatīvie dokumenti, 

oficiālās statistikas krājumi, enciklopēdiska rakstura krājumi, pēc tam visi pārējo 

autoru darbi alfabētiskā secībā (pēc autora uzvārda). Saraksta nobeigumā norāda 

interneta adreses, kā arī iestādes, organizācijas nepublicētos materiālus. 

4.4.Citātu un atsauču noformēšana 

   Ieteicams (bet ne obligāti) izmantot šādu uz autoru orientētu norāžu (atsauču) 

metodi izmantotai literatūrai: apaĜās iekavās norāda autora (autoru) uzvārdu 

(uzvārdus), pēc tam literatūras avota izdošanas gadu un pēc komata lappuses numuru, 

no kuras citēts. Ja vienam autoram vienā gadā ir vairāki literatūras avoti, kurus 

disertants ir izmantojis, tad aiz gada raksta a, b, c, utt. (piemēram, 2007a). 

5. Promocijas darba kopsavilkums 

Gan disertācijai, gan tematiski vienotai zinātnisko publikāciju kopai nepieciešams 

kopsavilkums. To pievieno darbam latviešu un angĜu valodās, tā apjoms ir 40000 – 

80000 rakstu zīmes. 

Kopsavilkumā iekĜauj: 
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• titullapu, kurā norāda darba nosaukumu, darba formu (disertācija, publikāciju 

kopa), darba autora vārdu un uzvārdu, zinātnes nozari un apakšnozari, 

piešėiramo grādu, LU Sociālo zinātĦu  fakultātes nosaukumu un darba 

iesniegšanas gadu; 

• otro lapu, kurā norāda promocijas darba izstrādāšanas un aprobēšanas vietu un 

laika periodu, zinātniskā vadītāja un recenzentu vārdu un uzvārdu, grādu un 

zinātnisko nosaukumu, promocijas darba aizstāvēšanas laiku un vietu; 

• darba anotāciju (ne vairāk par 1 lapaspusi); 

• izvēlētās tēmas aktualitātes pamatojumu; 

• pētījuma objekta un priekšmeta aprakstu; 

• promocijas darba mērėu un uzdevumu formulējumu; 

• darba teorētisko un metodoloăisko pamatojumu; 

• pētījumā izmantoto metožu aprakstu; 

• pētījuma novitātes pamatojumu; 

• aizstāvēšanai izvirzītās tēzes; 

• darba apjoma un struktūras aprakstu; 

• promocijas darba praktiskās nozīmes pamatojumu un norādi uz pētījuma 

rezultātu aprobāciju; 

• ar promocijas darbu saistīto zinātnisko publikāciju sarakstu; 

• informāciju par zinātniskajiem semināriem un konferencēm, kurā izklāstīti 

pētījuma rezultāti, kā arī publicēto tēžu sarakstu; 

• datus par zinātniskajiem projektiem, ar kuru izpildi darbs ir bijis saistīts; 

• galvenos darbā un kopsavilkumā izmantotos zinātniskās literatūras avotus; 

• ja grāda pretendents vēlas – pateicības personām un organizācijām, kas 

sekmējušas darba izpildi; 

• promocijas darba pamatsatura koncentrētu izklāstu. 
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15. pielikums 

 
Politikas zinātnes  doktora studiju programmas  

diploma pielikuma paraugs 

 
 

  LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
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 S ērija   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: 

Politikas zinātnes  doktora zinātniskais grāds 

Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Politikas teorija 
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 
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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 studiju, 144 Latvijas kredītpunkti, 216 ECTS kredītpunkti,  2001. - 2007. 
 
3.3. UzĦemšanas prasības: 

Maăistra grāds politikas zinātnē  (Mg.pol.) vai citās radniecīgās specialitātēs.  

 
 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 
 

4.1. Studiju veids: nepilna laika studijas 
4.2.  Programmas prasības: 

• apgūt jaunākās pētījumu metodes un spēt pielietot tās praksē; 
• apgūt jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrādes  un prezentācijas paĦēmienus; 
• padziĜināti apgūt politikas zinātnes teorētiskās disciplīnas; 
• nokārtot promocijas eksāmenus; 
• apgūt lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja pieredzi; 
• izstrādāt patstāvīgu pētniecisko darbu ar zinātniski oriăināliem un pārbaudītiem 

rezultātiem; 
• publicēt zinātniskus rezultātus vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos 

(izdevumos); 
• piedalīties ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros un skolās.  

 
 
 
4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

A DAěA (OBLIGĀTĀ) 

Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS 
kredīti  

Vērtējums  

Jaunākās pētījumu metodes politikas zinātnē  4 6 8 (Ĝoti labi) 

Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde un prezentācija 2 3 9 (teicami) 

Politikas zinātnes aktuālās problēmas 4 6 ieskaitīts 
Doktorantu seminārs - I 4 6 ieskaitīts 
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4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
 

Atzīme (nozīme)  Atzīmes īpatsvars šīs programmas absolventu 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%  

Kvalifik ācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8.5 

4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta" 

Kvalifik ācijas 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 Politikas zinātnes doktora studiju programma ir akreditēta no. 

 

Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifik ācijas 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. 
Kvalifik ācija klases "Standarta" piešėiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas prasības. 

 

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Latvijas Universitāte 
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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: 28.04.2004. 

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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16. pielikums 
 
 
 
 

LU Doktora studiju programmu direktoru padomes atzinums 
 

 
 

 
 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 
SOCIĀLO ZIN ĀTĥU  FAKULT ĀTE 

 
 
 
 
 

POLITIKAS ZIN ĀTNES DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS  

(Programmas  kods 51312 ) 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

 
Par 2002./2003. akadēmisko gadu 
 
 
       
 
 
 

Studiju programma akreditēta  
no.2002. līdz   2007 g. 
 
 
Studiju programmas direktors: 
asoc. prof. Juris  Rozenvalds 
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Apstiprināts 
Politikas zinātnes studiju programmu 
padomes sēdē 2003. g. 23. oktobrī 
Protokola Nr. 11 
Padomes priekšsēdētājs 
................................................... 
 
 
 
 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Latvijas Universitātes politikas zinātnes doktora studiju  programmas mērėis ir dot iespēju apgūt 
studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus, iegūt starptautiski salīdzināmu 
kompetenci politikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātĦu dorktora grādu. 
 
Lai sasniegtu šo mērėi programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantam jāveic  studiju 
procesā: 
 

• jaunāko pētījumu metožu apgūšana un to pielietošana praksē; 
• jaunāko informācijas tehnoloăiju, datu apstrādes  un prezentācijas paĦēmienu apguve; 
• padziĜināta politikas zinātnes teorētisko disciplīnu apguve; 
• promocijas eksāmenu nokārtošana; 
• lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja pieredzes pamatu apgūšana; 
• patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriăinālu un pārbaudītu 

rezultātu iegūšanu; 
• zinātnisku rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos 

(izdevumos); 
• piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros un skolās.  

 
 
 
Programmā ir paredzētas pilna laika studijas, kas ilgst 3 gadus un tiek finansētas no LU budžeta, un 
nepilna laika studijas, kas ilgst 4 gadus un tiek finansētas  no fizisko un juridisko personu līdzekĜiem.  
Gan pilna, gan nepilna laika studiju apjoms atbilst  144 kredītpunktiem. To  veido teorētiskie kursi un 
praktisko iemaĦu apguve 44 kredītpunktu apmērā un promocijas darba izstrādāšana  100 kredītpunktu 
apmērā.  
Promocijas darba iespējamās formas ir:  disertācija, tematiski vienota zinātnisku publikāciju kopa, 
monogrāfija.  
 
Lai doktorants tiktu pielaists pie promocijas darba aizstāvēšanas, viĦam ir jānokārto promocijas 
eksāmeni speciālitātē un svešvalodā, jāsagatavo un jānopublicē vismaz pieci raksti vispāratzītos 
zinātniskos žurnālos (izdevumos) un jāziĦo par promocijas darba rezultātiem vismaz  divās 
starptautiskās konferencēs. 
 
 

2. Studiju programmas organizācija  
 
2.1.  Studiju programmas struktūras  izmaiĦas pašnovērt ēšanas periodā 
Pašnovērtējuma periodā studiju programmas izmaiĦas nav notikušas. 
2.2. Obligāto un izvēles kursu, teorētisko un praktisko kursu, savstarpējās attiecības un 

multidisciplin āro kursu  vieta studiju programmā. Studiju plāna atbilstība programmas 
mērėiem un uzdevumiem. 

Programmas “A” un “B” daĜas  apvieno gan  teorētiskās ievirzes (piemēram, “Jaunākās tendences 
politikas zinātnē”), gan praktiskās ( piemēram, “Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde un 
prezentācija”)  ievirzes kursus.  Programmas ietvaros ir paredzēta izvēles kursa noklausīšanās LU vai 
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citās universitātes, šajā sakarā tiek veicināta studentu interese par multidisciplinārajiem kursiem. 
Studiju plāns atbilst programmas mērėiem un uzdevumiem.  
 
 

3. Studiju programmas praktiskā 
realizācija 

 
3.1. Izmantotās pasniegšanas metodes. Metožu izvēles pamatojums un analīze. 
Kursu ietvaros uzsvars tiek likts uz studentu patstāvīgu darbu un studentu savstarpējām diskusijām . 
Pasniegšanā tiek izmantotas  interaktīvās  metodes, kā arī nodaĜas rīcībā esošais tehniskais aprīkojums.   
3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un ar to saistīto aktivit āšu  ietekme  uz studiju 
darbu 
Doktora programmas studentu zinātniskie  vadītāji tiek izvēlēti  galvenokārt no nodaĜas docētājiem  un 
atbilstoši  nodaĜas docētāju zinātniskajām interesēm. Kopš 2002./2003. studiju gada tiem doktora 
programmas studentiem, kuri saĦēma doktora studiju grantu  no Eirofakultātes (J. Zvirgzdgraudz, I. 
Ijabs), tiek norīkoti divi vadītāji – viens no Latvijas Universitātes, otrs – no kādas ārzemju universitātes 
(šajōs gadījumos – no DaĦijas un Vācijas, attiecīgi).  Kursā “Jaunākās tendences politikas zinātnē”  
pasniegšana tiek balstīta uz  Politikas zinātnes docētāju  zinātnisko darbu.  NodaĜas docētāji  (Ž. 
OzoliĦa, F. Rajevska, A. Runcis un J. Rozenvalds)  ar saviem referātiem  uzstājās  doktorantu 
seminārā.  
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos 
2003. gadā ir veikti pasākumi Politikas zinātnes doktora studiju programmas plašākai iesaistei 
pētnieciskajos projektos. Latvijas Universitātes iekšējo pētniecisko projektu konkursam 2003. gada 
rudenī ir iesniegti divi projekti, kas paredz plašu  Politikas zinātnes doktora studiju programmas 
studentu līdzdalību to īstenošanā . Prof. Ž. OzoliĦas un prof. T. Tisenkopfa iesniegtais projekts ir veltīts  
sociālo un politisko faktoru mijiedarbībai  Eiropas integrācijas procesā. Otrs projekts ir veltīts  politikas 
mijedarbībai ar morāliem un estētiskiem faktoriem un ir sagatavots sadarbībā ar  Vēstures un filozofijas 
fakultāti (prof. M. Rubene).  
2002./2003. studiju gadā  Politikas zinātnes nodaĜas studenti ir sagatavojuši 
vairākas zinātniskās publikācijas.  Pirmām kārtām, ir jāatzīmē  studentu aktīva 
līdzdalība  Latvijas Universitātes rakstu  sējuma, kas ir veltīts politikas zinātnes un 
socioloăijas jautājumiem, sagatavošanā. Šim sējumam savus rakstus sagatavoja 
doktorandi I. Rollis (Kopenhāgenas politiskā kritērija izpilde - Centrālās un 
Austrumeiropas Eiropas  
Savienîbas kandidātvalstu institucionālās sistēmas attīstības priekšnoteikums), 
J.Zvirgzdgrauds (Eiropas vides politikas paārĦemšanas problēmas 
Latvijā), T. Rostoks (Reālisms Baltijas jūras reăionā: KaĜiĦingradas gadījums ) 
 Politikas zinātnes doktorandi aktīvi publicējušies arī citos izdevumos. Piemēram, 
doktorandes  I.Reinholde un  D. Jansone  bija līdzautores  kolektīvai monogrāfijai 
“Latvijas publisk ā pārvalde”  (Rīga: Latvijas Universitāte, 2002).    
 
3.4. Mācību prasmes kursi studiju programmā 
Programmā paredzēts  kurss  “Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde un prezentācija”, kur  
studentiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes datortehnoloăiju  izmantōšanā.  2003./2004. mācību 
gadā studentiem tiek piedāvāts arī kurss zinātniskajā latviešu valodā.  Doktora studijas programma 
paredz, ka katram studentam ir jāiziet pedegoăiskā prakse  un tās ietvaros jāpasniedz  kurss vismaz 4 
k.p. apjomā.  
 
 

4. Vērt ēšanas sistēma 
 
4.1. Izmantotās novērt ēšanas sistēmas apraksts, izvēlēs pamatojums un analīze 
Doktora programmā paredzētajos kursos studiju rezultātu vērtēšana notiek atbilstoši   14.04.1998  LR 
IZM r īkojumam Nr. 208.  
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Kursā “Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde un prezentācija”, bez lekcijām ir  
laboratorijas darbi, pārējos kursos - semināri un praktiskie darbi.   
Nodarbībās  ir plaši paredzētas aktīvās mācību metodes - diskusijas, uzstāšanās ar 
referātiem utt.  Visos kursos doktorantu zināšanas tiek novērtētas ar atzīmi gala 
pārbaudījumā. Cik lielā mērā kursa gala atzīmi nosaka gala pārbaudījums un cik - 
doktorantu aktivitātes semināros, uzstāšanās ar referātiem, kontroldarbu un testu 
atzīmes -  nosaka katrs docētājs individuāli.  

 
 
4.2. Novērt ēšanas biežums: apraksts, izvēles pamatojums un analīze 
Katra  kursa noslēgumā studentu darbs tiek novērtēts.  Studenta pienākums ir vismaz vienu reizi gadā 
uzstāties ar referātu  doktorantu  seminārā, kā arī  uzstāties ar recenziju par cita doktorantūras studenta 
referātu. Katru gadu doktorants atskaitās par padarīto darbu Politikas zinātnes  nodaĜas    sēdē.  
 

5. Studenti 
 
 
 2001./02 2002./03. 2003./04. 

 
2004./05 
(projekts) 

Studējošo skaits 14  17 19 22 

t.sk. budžeta  studentu 6 7 9 10 
t.sk.  maksas  studentu 8 10 10 12 
 
 
5.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
ĥēmot vērā  doktora studiju programmas samērā nelielo skaitu, studentu iesaiste studiju procesa 
pielnveidošanā ir visai augsta.  Studiju kursu organizācija un norises  laiks tiek apspriests ar 
studentiem. Doktora studiju programma paredz arī studentu aktīvu līdzdalību citās Politikas zinātnes 
nodaĜas realizētajās programmās, kas veicina viĦu līdzdalību studiju  programmu pilnveidošanā. Līdz 
ar 2002/2003. 
5.2. Studentu aptaujas 
Pāšnovērtējuma periodā  studentu aptaujas ārpus punktā 5.1. minētajiem ietvariem nav veiktas 
5.3. Studentu atbalsta dienesti 
Studentu atbalsta  funkcijas veic programmas direktors, informējot studentus par studiju iespējām LU 
un ārzemēs, kā arī sniedzot nepieciešamās konsultācijas.  
5.4. Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti 
2003. gada rudenī  doktora grādu politikas zinātnē par tēmu Korupcijas novēršanas politikas analīze: 
institucionālie pretkorupcijas instrumenti Latvijā veiksmīgi aizstāvēja Politikas zinātnes doktora 
studiju programmas absolvents Valts KalniĦš.   ĥemot vērā ekonomisko situāciju valstī  un  doktora 
programmas studentu acīmredzami nepietiekamu atbalstu no valsts puses, ievērojamā daĜa  doktora 
programmas studentu strādā, parasti labi atalgotajos un prestīžajos  amatos, piemēram, Aizsardzības  
ministrijā (E. Rinkevičs), Eiropas integrācijas birojā (I. Rollis),  Latvijas  Bankā (A. Austers). Politikas 
zinātnes nodaĜa aktīvi piesaista doktora programmas studentus  darbam  Latvijas Universitātē par 
docētājiem   vai ārzemju mācībspēku asistenti (teaching assistant) bakalaura un maăistra  studiju 
programmās. Piemēram,  doktorandi  R. Petrika un T. Rostoks pasniedz  bakalaura programmas 
studentiem kursu “Ievads starptautiskajā politikā”,  doktorande R. Petrika  pasniedz kursu  “Mazās 
valstis starptautiskajā politikā”. Doktorands T. Rostoks pasniedz kursu “Politiskā kultūra”  nepilna 
laika studentiem,  doktorande A. Mazūra pasniedz kursu “Ievads politikā” socioloăijas bakalaura 
programmas studentiem. Doktorandi I. Rollis un R. Danelsons  sagatavoja un nolasīja  politikas 
zinātnes bakalaura programmas  studentiem kursu “Eiropas integrācijas procesa ietekme uz Centrālās 
un Austrumeiropas kandidātvalstīm”, doktorande I. DrēviĦa lasīja kursu “Valsts finanses Eiropas 
integrācijas procesā”.   
Pēdējā laikā visos Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas “A” daĜas kursos aptuveni  ½ kursa 
tiek apgūta  nelielās semināru grupās, kas paver  vēl plašākas iespējas doktorandu izmantošanai studiju 
procesā.  Šajā sakarā doktorands   I. Ijabs  vadīja seminārus kursā “Politikas teorijas vēsture – I” divās 
no trim semināra grupām, kā arī lasīja lekcijas un vadīja seminārus kursā “Ievads filozofijā” (abu kursu 
docētājs – asoc. prof. J. Rozenvalds), kā arī piedalījās  kā asistents kursā “Publiskā izvēle”. 
Doktorandes  A.Kiopa, K. beinaroviča un I. Ūdre asistēja asoc. prof. F. Rajevskai kursā “Politikas 
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analīze”, doktorande A. Mazūra  vadīja seminārus doc. D. Bāras lekciju kursā “Baltijas jūras valstu 
politiskā vēsture”.  
 
 
 

5. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais  
un administratīvais personāls 

 
6.1. Akadēmiskā un administratīvā personāla skaita attiecības pret studentu skaitu 

studiju programmā 

Akadēmiskā personāla attiecības pret studentu skaitu studiju programmā ir 1:2. 

 
6.2.Pesonāla kvalifik ācijas atbilstība  programmas mērėu un uzdevumu īstenošanai 
Studiju  programmā iekĜautos lekciju kursus lasa kvalificēti habilitētie doktori vai zinātĦu doktori:   
 

• Dr. paed., profesore Žaneta OzoliĦa  
• Dr. habil. philos., asociētais profesors Miėelis Ašmanis 
• Dr. sc. pol., asociētā profesore  Feliciana Rajevska  
• Dr.phil., asociētais profesors Juris Rozenvalds, 
• Dr. oec., asociētais profesors  Uldis Rozevskis 
• Dr.sc.soc., asociētais profesors Andris Runcis  
• Dr. soc. asociētā  profesore  Brigita Zepa 
• Dr.sc.pol., docente Daina Bāra 
• Dr.hist., docents Kārlis Daukšts 

 
Vajadzības  gadījumā politikas zinātnes  doktorantūrā par vadītājiem tiek  pieaicināti   arī  citu  Latvijās 
universitātes struktūrvienību  vadošie docētāji, kā arī  citu Latvijas augstskolu un  pētniecisko iestāžu  
speciālisti.    
6.3. Akadēmiskā personāla skaita attiecība pret akadēmisko personālu, kurš ir iesaistījies  

reăistrētu pētniecisko projektu realizācijā 
 
Politikas zinātnes nodaĜas maăistra un doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītie mācību spēki 
regulāri  piedalās gan starptautiskajās, gan nacionālās konferencēs. Vairāki programmas pasniedzēji 
stažējušies ASV kā Fulbraita stipendiāti (asoc.prof. Ž.OzoliĦa,  doc. D.Bāra, asoc. prof. Juris 
Rozenvalds). Tika  izmantotas arī citas stažēšanās iespējas ārvalstīs.    
 
5.4.  Pamatdarba personāla  īpatsvars  programmas uzdevumu izpildē 
Visi programmas docētāji strādā pamatdarbā Latvijas Universitātē 
5.5. Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
Politikas zinātnes nodaĜa  orientējas uz pakāpenisku  nodaĜas personāla atjaunošanu un tā zinātniskās 
kvalifikācijas  paaugstināšanu,  par  galveno avotu izmantojot  doktora studiju programmu politikas 
zinātnē, ja no paša doktora studiju sākuma iesaistot doktorandus  studiju procesa nodrošināšanā.  
5.6. Ar personālu saistītās problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 
Galvenā  ar personālu saistītā problēma, kas ietekmē doktora studiju programmas kvalitāti ir 
nevienmērīgs pētniecisko aktivitāšu un  publikāciju  sadalījums starp Politikas zinātnes  kopumā 
personāla locekĜiem un doktora studiju programmas docētājiem.   Par vienu no būtiskiem šīs problēmas 
risināšanas  priekšnoteikumiem varētu kĜūt  personāla apmaksas sistēmas pilnveidošana, kas  piešėirtu 
lielāku uzmanību  zinātniskā darba rezultātiem. Šādas sistēmas ieviešana ir paredzēta Sociālo zinātĦu 
attīstības plānā 2004. gadam.  
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7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 
nodrošinājums 

 
7.1. Vai  materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ir organizēts tādā veidā, kas palīdz 
studentiem tos izmantot 
Politikas zinātnes doktorantūras studentiem  ir pieejami Sociālo zinātĦu fakultātes  trīs 
vispārējās lietošanas datorklases,  trīs kopētāji (2 no tiem - jaudīgi), skeneris, CD 
ieraksta iekārta u.c. Speciāli Politikas zinātnes doktora  studiju programmas  studentu 
rīcībā ir nodoti  3 datori ar INTERNET pieslēgumu, ko viĦi var izmantot jebkurā 
laikā, kad strādā Sociālo zinātĦu fakultāte.  

 
7.2. Auditorijas un nodarbību klases: vai to skaits, lielums un stāvoklis  atbilst  studiju 
programmas  mērėiem un uzdevumiem 
Doktora studiju programmas  vajadzībām tiek izmantota  Sociālo zinātĦu fakultātes  323. telpa  (40 
m2), kā arī citu fakultāšu telpas tādos kursos, kas politikas zinātnes doktora studiju programmas 
studentiem tiek lasīti kopā ar citu programmu studentiem. 2003. gadā par socioloăijas un politikas 
zinātnes doktora studiju programmai piešėirtajiem līdzekĜiem Sociālo zinātĦu fakultātē speciāli 
doktorantu vajadzībām tika iekārtota 309. auditorija, kas tika apgādāta ar multimediju projektoru. 
Kopumā auditoriju pieejamība un kvalitāte apmierina programmas vajadzības.   
 
7.3.Mācību resursu pieejamība studentiem 
Mācību resursi  doktora studiju programmas studentiem  ir pieejami  pietiekamā mērā. 
 
7.4. Vai bibliotēkas saturs un laboratoriju aprīkojums atbilst programmas vajadzībām 
 
Studiju nodrošināšanai tiek izmantota Sociālo zinātĦu fakultātes bibliotēka (apm. 10000 sējumu), kur 
lielāko daĜu  sastāda politikas zinātnes problemātikai veltītās grāmatas. Grāmatu skaita un 
daudzveidības ziĦā Sociālo zinātĦu fakultātes bibliotēka pašreiz ir labākā politikas zinātnes specializētā 
bibliotēka valstī. Katru gadu Politikas zinātnes nodaĜa pasūta  grāmatas un periodiskus izdevumus par 
apmēram Ls 2000. Uz 2003. gadu Politikas zinātnes nodaĜas docētāju un studentu vajadzībām tika 
pasūtīti 17 ārzemju zinātniskie žurnāli. Politikas zinātnes nodaĜā ir izveidots Eiropas studiju un 
politikas zinātnes informācijas centrs. Tā sastāvā darbojas Latvijā plašākā Eiropas Savienības 
dokumentu krātuve, kas nodrošina studentus ar pieeju Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.  
Bibliotēkā studentu vajadzībām  brīvpieejas režīmā darbojas  datori ar Interneta pieslēgumu.   
 
7.5. Kādā veidā tiek pieĦemti lēmumi par jaunu grāmatu  un aprīkojuma iegādi? 
 Lēmumu par jaunu grāmatu un aprīkojuma iegādi pieĦem Politikas zinātnes 

nodaĜas vadītājs, pamatojoties uz  nodaĜas docētāju un  studentu, pirmām 

kārt ām, doktora studiju  programmas studentu, priekšlikumiem.  

 
7.6. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms. Piedalīšanās ERASMUS vai 

citās Eiropas apmaiĦas programmās. 
Politikas zinātnes nodaĜa aktīvi piedalās  docētāju un studentu apmaiĦā Socrates 

programmas  ietvaros. Pašreiz  nodaĜai ir noslēgti sadarbības līgumi ar šādām 

universitātēm: Greifsvaldes, Maincas un  Brēmenes universitātēm Vācijā, 

Upsalas un Gēteborgas universitātēm  Zviedrij ā, Turku universit āti Somijā, 
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Briseles brīvo universitāti BeĜăij ā, Eks-de-Provansas universitāti Francij ā, 

tuvākajā laikā tiks noslēgts sadarbības līgums ar Ščecinas universitāti Polij ā. 

Katru gadu caurmērā 4  Politikas zinātnes nodaĜas studenti dodas studēt 

ārzemēs  uz vienu semestri Socrates programmas ietvaros. Parasti vienu no šim 

vietām tiek atvēlēta  doktora studiju programmas  studentiem. Tiek izmantotas 

arī vasaras skolu iespējas.  

 

8. Ārējie sakari 
 
8.1. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvij ā un ārvalstīs 
 
Politikas zinātnes doktora studiju programma tiek īstenota ciešā sadarbībā ar  LU ekonomikas zinātnes, 
demogrāfijas, vadības zinātnes un izglītrības vadības zinātnes, kā arī ar RTU uzĦēmējdarbības  un 
vadīšanas un LLU ekonomikas zinātnes  doktora studiju programmām.  Viens  no obligātajiem (“A” 
daĜas) kursiem -  “Jaunākās informācijas tehnoloăijas, datu apstrāde un prezentācija” ir kopīgs visām 
iepriekšminētajām programmām.   
Apspriešanas līmenī atrodas projekti sadarbībai doktoru  sagatavošanā ar  Dānijas ārlietu ministriju,  kā 
arī  ar Gēteborgas (Zviedrijā) un Brēmenes (Vācijā) universitātēm. Ir sākta sadarbība ar   Eirofakultāti, 
kas paredz doktorantūras grantu piešėiršanu Politikas zinātnes doktora studiju programmas studentiem. 
Pārskata periodā šādus grantus saĦēma doktoranti J. Zvirgzdgrauds un I. Ijabs. 
8.3. Mācībspēku skaits, kas pasnieguši ārzemju augstskolās vai veikuši pētījumus 
ārzemēs 

Prof. Žanete OzoliĦa 2003. gadā  ar lekcijām par ES un NATO paplašināšanos 
uzstājās Uzbekistānas un Kazahstānas universitātēs, kā arī nolasīja lekciju kursu 
par reăionālās drošības problēmām Humbolta universitātē (Bērl īne, Vācija).  Asoc. 
prof. J. Rozenvalds un doc. D. Bāra Socrates programmas ietvaros  nolasija 
lekcijas, attiecīgi, Maincas un Upsalas universitātēs.  
 
8.4. Ārzemju augstskolu mācībspēku skaits, kas pasnieguši studiju programmā 
Katrs  ārzemju lektors, kurš ilgāku laiku uzturas  Politikas zinātnes nodaĜā,  tiek aicināts uzstāties 
Politikas zinātnes  doktora studiju programmā. 2003. gadā  daĜu no pētniecisko metožu kursa pasniedzā 
Oslo universitātes koledža asociētais profesors Harlads Kohts.  
 
8.5. Studentu skaits, kas studējuši ārzemēs 

o J.Zivirgszgrauds no 2003.gada 5.februāra līdz 
5. augustam ar Eirofakultātes stažējies Dienviddānijas Universitātes Politikas zinātnes 
institūtā. 

o R. Osipovs, K. Beinaroviča, I. Ijabs un D. Jansone piedalījās starptautiskajā  seminārā “The 
Logic of QCA and its application for the Social  
Sciences” (KauĦā, 2003. gada 14.-18. oktobrī). 
 

 
8.6. Ārzemju studentu skaits programmā 
 
Ārzemju studentu Politikas zinātnes doktora studiju programmā pašreiz nav 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Sociālo zinātĦu fakultāte 
 
 
 
 

POLITIKAS ZIN ĀTNES MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS  

Sociālo zinātĦu maăistrs politikas zinātnē  

46312 12 Programmas  kods 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

 
Par 2003./2004. akadēmisko gadu 
 
       

Studiju programma akreditēta  
no 2002. gada janvāra   
līdz 2008. gada janvārim 
 
 
 Studiju programmas direktors: 

                                                      
                                                                          Asociētā profesore Feliciana Rajevska 
 
 
 
 
Apstiprināts 
Politikas zinātnes nodaĜas studiju programmas 
padomes sēdē 15.novembrī  2004. gadā 
Protokola Nr.   . 
Padomes priekšsēdētājs 
Profesore Ž.OzoliĦa 
 
 
 
 
 
 
Iesniegts Studiju daĜā   2004. gada 16. novembrī 
 
 
 
 
 
Iepriekšējā politikas zinātnes maăistra studiju programmas akreditācija notika 1999. 

gada  vasarā, kad programma tika akreditēta uz diviem gadiem. 2001. gada rudens 
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semestrī programmu vērtēja ekspertu komisija šādā sastāvā: Profesors L.Johannsens 

(Orhusas Universitāte, Dānija), profesors P.Vihalemms (Tartu Universitāte),  

profesors P.Laėis (Latvijas Kultūras akadēmija) – priekšsēdētājs.  

2002. gada 16. janvārī LR IZM akreditēja programmu uz 6 gadiem.  

 

Savā darbā nodaĜa turpināja vadīties no ekspertu komisijas rekomendācijām un dažas no tām jau 

realizēja (daĜēji vai pilnībā). 

 

Politikas zinātnes   maăistra studiju  programmas mērėi ir: 

• gatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību vajadzībām 
akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalific ētus politologus, kuri spētu 
realizēt savu profesionālo un cilvēcisko potenciālu un būtu 
konkur ētspēj īgi darba tirgū;  

• nostiprināt LU Politikas zinātnes nodaĜu kā vadošo politikas zinātnes  maăistru sagatavošanas 

institūciju Latvijā. 

Maăistra programmas uzdevumi ir: 

• nodrošināt politikas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu ieviešanu studiju 
procesā; 

• veidot studentos prasmi izmantot studiju procesā iegūtās zināšanas  praktisko 

politisko problēmu identificēšanā, analīzē un risināšanā; 

• attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaĦas, sagatavot 

viĦus patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam politikas zinātnē, 

integrēt studijas ar pētniecību, iesaistot studentus nodaĜas pētnieciskajos 

projektos; 

• veidot studentos zinātnisku un humānu sabiedrības izpratni; 

• attīstīt studentu iemaĦas mūsdienu informācijas tehnoloăiju lietošanā; 

 

 Studiju programmas organizācija  

Maăistra  studijas Politikas zinātnes nodaĜā notiek saskaĦā ar Latvijas Universitātes 

reglamentējošiem dokumentiem. Programmā ir paredzētas tikai pilna laika studijas. 

Visiem maăistra programmas virzieniem ir kopīga (“A”) daĜa, kura nodrošina 

mūsdienu politikas zinātnes pamatjautājumu izpratni. Programmas izvēles (“B”) daĜas 

uzdevums ir nodrošināt studējošo specializāciju. B daĜas kursi ir tādi, kuru izvēle tiek 
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piedāvāta tikai viena virziena studentiem, divu virzienu studentiem, kā arī tādi, kurus 

var izvēlēties visu triju virzienu studenti. Tādas elastīgas pieejas mērėis ir gan 

nodrošināt politikas zinātnes bakalauriem jaunu kursu izvēli, lai izvairītos no  

bakalaura studiju programmas dublēšanas, gan arī dot iespēju citu studiju programmu 

absolventiem  specializēties izvēlētā virzienā.  

Maăistra grāda iegūšanai studentam jāsavāc  80 kredītpunktus, kas ir iegūstami  šādos 

studiju veidos: apgūstot maăistra programmas teorētisko un praktisko kursu 

programmu (56 kredītpunkti) un izstrādājot  un aizstāvot maăistra darbu (24 

kredītpunkti). ĥemot vērā ekspertu komisijas ieteikumus, jau 2001/2002 akad. gadā 

tika reducēts kredītu skaits par maăistra darba izstrādi no 30 uz 26 punktiem un 

2003/2004. akad. gadā no 26 uz 24 punktiem.  Maăistra darbs ir pētījums, kas atbilst 

zinātniskās publikācijas prasībām. Maăistra darba tēmu studenti izvēlas 10. semestrī 

un aizstāv 12. semestra beigās. 

 

Maăistra studiju teorētisko un praktisko kursu programmu veido divas daĜas: 

Obligātā daĜa (A daĜa), kura sastāv no obligātajiem akadēmiskiem kursiem (24 kredītpunktu apjomā) 

un maăistra  darba. Tiem studentiem, kuri iestājās politikas zinātnes maăistra studiju programmā ar 

bakalaura grādu, ka sir iegūts citā (ne politikas zinātnes speciālitātē), obligāta daĜā ir paplašināta, 

viĦiem ir jānokārto viens papildus 2 kredītu kurss “Politikas teorijas filozofiskās problēmas” un viens 4 

kredītu kurss no bakalaura programmas A daĜas pēc viĦu pašu izvēles. Līdz ar to šiem studentiem A 

daĜā ir jāapgūst nevis 24, bet 30 kredītpunkti un kopā A un B daĜās 86 punkti. 

Obligātās  izvēles daĜa (B daĜa) -  ir jāiegūst 26  kredītpunkti, tai skaitā vismaz 4 kredīpunkti par 

kursiem svešvalodā (kopā 2 kursi visā studiju laikā). Atskaites periodā   kredītu skaits B daĜas kursos 

pieauga no 22 uz 26 kredītiem. Tādā veidā programmas struktūra. tika sabalansētas A un B daĜas. B 

daĜa  paredz studentu specializāciju trīs virzienos:  1)politikas teorija; 2) Eiropas studijas; 3) Eiropas 

publiskā administrācija. 

 Maăistra programmā sadarbības ar Dānijas Ārlietu ministriju ietvaros paplašinājās  

studentu izvēles iespējas B daĜā ar jauniem kursiem: Publiskās Finanses un Eiropas 

Savienība, Sarunu stratēăija un taktika, Korupcijas apkarošana un ētika,  tādā veidā 

minimizējot dublēšanās iespējas ar bakalaura programmas kursiem. 
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IzmaiĦas programma ir attiecināmās uz tiem studentiem, kuri uzsāka studijas 

programmā 2002/2003. akad.gadā, kredītpunktu reducēšana par maăistra darbu no 26 

uz 24 kredītiem un nepieciešamība apgūt  kursu “Politikas teorijas filozofiskās 

problēmas” uz tiem, kuri iestājās 2004/2005 akad. gadā..  

 

Studiju programmas praktiskajā realizācijā tika izmantotās vairākas pasniegšanas 

metodes: lekcijas, semināri, patstāvīgais un individuālais darbs, komandas 

(grupu) darbs. Akadēmiskā personāla pētnieciskai darbībai ir pagaidām 

nepietiekama ietekme uz studiju darbu, darbs šajā virzienā turpin ās. 

Studiju procesa kvalitātes vadības un nodrošināšanas sistēmas mērėis ir nodrošināt 

programmas satura atbilstību politikas zinātnē un Eiropas studijās pastāvošām 

prasībām un Latvijas darba tirgus prasībām. Docētāju  darba kvalitātes un disciplīnas 

kontrole tiek nodrošināta ar  šādiem līdzekĜiem: 

• docētāju  iesniegto  kursu programmu apspriešana  Politikas zinātnes nozares studiju 

programmas sēdēs; 

• regulāra mācību dokumentācijas stāvokĜa un docētāju  darba disciplīnas   kontrole  (nodaĜas 

vadītājs un programmas direktors); 

• studentu  vērtējuma noskaidrošana  un  ievērošana par  programmām kopumā un par 

atsevišėiem kursiem.  

 

Studenti 
 
Imatrikulācija politikas zinātnes maăistra studiju programmā notiek atbilstoši LU kopējiem studentu 

imatrikulācijas noteikumiem. Tiem, kuri ir ieguvuši politikas zinātnes bakalaura grādu vai beiguši 

profesionālo programmu politikas zinātnē, imatrikulācija maăistratūrā notiek uz atzīmju konkursa un 

pārrunu pamata. Tiem, kuriem ir bakalaura grāds citā specialitātē vai arī padomju laika diploms par 

augstākās izglītības iegūšanu, imatrikulācija notiek uz rakstiskā eksāmena pamata politikas zinātnes 

pamatjautājumos. Kopš 2000. gada ir ieviests rakstisks iestājpārbaudījums reflektantiem, kuri 

bakalaura diplomu ir iegūvuši citā specialitātē, tādā veidā panākot zināmu starta pozīciju 

izlīdzināšanos, jo reflektantiem ir jāapliecina savas zināšanas politikas zinātnes pamatjautājumos. Taču, 

Ħemot vērā prasības iegūt 6 papildus kredītus A daĜā, ierosinu atcelt iestājeksāmenu procedūru šai 

reflektantu grupai.  
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Politikas zinātnes maăistra studiju programma ir visai populāra. Parasti pieteikumu 

skaits ir ievērojami lielāks par budžeta vietu skaitu. ĥemot vērā, ka studenti 

maăistranti ir jau strādājošie, maăistratūras diploms palielina viĦu izaugsmes iespējas 

profesionālās karjeras jomā.  Maăistra studijas politikas zinātnē izvēlas Saeimā, 

vairākos valsts resoros, it īpaši Ārlietu ministrijā, Iekšlietu, Tieslietu, Aizsardzības, 

Labklajības un citās ministrijās, privātās kompānijās, skolās, nevalstiskā sektorā 

strādājošie. 

Studentu skaita dinamika pa gadiem ir sekojošā (uz 1.oktobri) 

 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

studējošo 

skaits 

114 84 91 81  68 

 

2001/2002. akad.gada 1.semestrī  maăistra programmā studēja 84 cilvēki, no tiem 40 

bija budžeta un 44 maksas. 2002/2003. akad. gadā  maăistra studiju programmā bija 

91 students: 42 budžeta un 49 maksas. 2003/ 2004. akad. gadā maăistra studiju 

programmā bija 81 students: 35 budžeta un 46 maksas. 2004/ 2005. akad. gadā ir 39 

budžeta studenti (20. –pirmajā kursā un 19. otrajā) un 23 maksas studenti (12 – 

pirmajā kursā un 11 otrajā kursā). Studiju pārtraukumā atrodas 5 maksas studenti un 

viens budžeta students.  

 

Politikas zinātnes maăistrantūras absolventu skaits 1996. - 2003. 

gadā: 

Gads Absolventu skaits 
1996 10 
1997 21 
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1998 29 
1999 24 
2000 31 
2001 38 
2002 56 

(t.sk. 30 no LU un 26 no RHI) 
2003 24  
2004 41 

 
 

2004. gada pavasarī LU politikas zinātnes maăistratūru beidza, aizstāvot 
maăistra darbu, 41 cilvēks. Tika pielaisti pie maăistru darba aizstāvēšanas ka 
veiksmīgi nokārtojuši visas akadēmiskās saistības 47 cilvēki. Faktiski darbus 
bija iesnieguši 44 cilvēki. Viens no maăistrantiem, saĦemot recenzentu kritiskās 
un negatīvas atsauksmes, izšėiras noĦemt savus darbus no aizstāvēšanas. Divi 
darbi saĦēma negatīvu vērt ējumu. Apelācijas netika iesniegtas. Kopumā 
maăistra darbu aizstāvēšanas sesija apliecināja augstu studentu sagatavošanas 
un maăistra darba izstrādes līmeni, jo atzīmes „izcili” saĦēma 7 cilvēki;  
„teicami”- 8, “ Ĝoti labi” –13, “labi”-  9, “gandr īz labi” – 2 un “viduv ēji” -2 
cilvēki. Tr īs maăistratūras beidzēji Tatjana Boguševiča, Aiga Balode un Oskars 
Balodis saĦēma diplomus ar izcilību. 

Divi studenti iesniedza savus maăistra darbus rudens sesijas laikā 15. novembrī, 

aizstāvēšana 25. novembrī.  Līdz ar to maăistratūras veiksmīgo beidzēju skaits var 

palielināties par 2 cilvēkiem un būt otrais  lielākais maăistratūras pastāvēšanas laikā. 

 
2001/2002 akad. gadā  uz 10  labāko maăistra  darbu  pamata tika  sagatavots un 

publicēts Politikas zinātnes maăistru  darbu krājums. 2003. gadā tika publicēts 2. 

Politikas zinatnes maăistru rakstu krājums, kurā ietilpa 10 labāko maăistratūras 

absolventu raksti. 2004. gadā tika publicēts 3. Politikas zinatnes maăistru rakstu 

krājums, kurā ietilpa 6 labāko maăistratūras absolventu raksti un viens bakalaura 

programmas absolventa raksts  

 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls   

 

2003/2004. akadēmiskajā gadā Politikas zinātnes nodaĜas akadēmiskā personāla sastāvā bija 12 

docētāji un 3 administratīvā personāla darbinieki. Maăistra studiju programmas pamatkursus lasīja 

pasniedzēji ar habilitētā doktora (3) vai doktora (9) grādu, no tiem trīs ir profesori, 5 asociētie profesori 

un 3 docenti. Politikas zinātnes nodaĜā 2003/2004. gadā notika ievērojamās pārmaiĦas: asoc.profesore 
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Ž. OzoliĦa un asoc. prof. J.Rozenvalds tika ievēlēti par profesoriem, doktorants V.KalniĦš veiksmīgi 

aizstāvēja doktora darbu un tika ievēlēts par docentu. Docente D.Bāra tika ievēlēta par asoc.profesoru. 

Profesors M.Ašmanis strādāja uz pusslodzi un viĦa darbs ar maăistrantiem saistījās ar maăistra darba 

vadīšanu un oponēšanu. 

ĥemot vērā  augstākās kvalifikācijas  docētāju  nepietiekamo skaitu Latvijā, Politikas zinātnes nodaĜā 

atsevišėus  kursus maăistra studiju programmā pasniedz docētāji, kas vēl nav ieguvuši doktora grādu. 

Šādi izĦēmumi tiek pieĜauti gadījumos: 

1) ja docētājs  jau ir pietuvojies doktora disertācijas aizstāvēšanai un viĦam(-ai) ir publikācijas 

recenzējamos un starptautiski atzītos izdevumos (piemēram, Londonas ekonomikas un 

politikas zinātnes skolas doktorants D. Auers, lektors M. Rodins, LU doktorantes D.Jansone 

un I.Reinholde); 

2) ja  docētājs  pasniedz  praktiski ievirzītu kursu un ir Latvijā atzīts speciālists šajā jomā (lektors 

M.Pūėis) 

3) ja docētājs prezentē jaunu kursu, piemēram, doktorants V.Valtenbergs pasniedza jaunu kursu 

“Elektroniskā demokrātija”, kas ir saistīta ar viĦa doktora darba tēmu 

Studiju programmu nodrošināšanā svarīga loma ir sadarbībai  ar  politikas zinātnes  profila  

programmām un atsevišėiem augsti kvalificētiem  docētājiem ārpus Latvijas. 2002/2003 akad. gadā 

ar Dānijas Karalistes Ārlietu Ministrijas atbalstu veidojas sadarbībā ar Kopenhāgenas Biznesa 

Augstskolas mācību spēkiem, kas palīdz nostiprināt jaunu virzienu “Eiropas publiskā administrācija”, 

sagatavojot absolventus darbam ar ES iestādēm, ko prasa Latvijas Republikas virzība uz Eiropas 

Savienību. NodaĜas doktorantiem kā vieslektoru asistentiem ir uzlikts par pienākumu apgūt 

pasniedzamus kursus tādā līmenī, lai viĦi varētu šo kursu novadīt patstāvīgi nākotnē. Tādā veidā nodaĜa 

gan paplašina, gan atjauno studiju programmā iesaistīto akadēmisko personālu. 

Tieši pēc tāda modeĜa tika lasīti kursi “Publiskās Finanses un Eiropas Savienība” (asistenti 

V.Dombrovskis un K.DrēviĦa), “Sarunu stratēăija un taktika” (asistente M.Laizāne) un “Korupcija un 

ētika”(asistents V.KalniĦš). 2003/2004 akad.gadā sadarbības ar Dānijas partneriem ietvaros tika 

nolasīti kursi „Public Choice” (asistents doktorants I.Ijabs), „Politikas izvērtēšana” (asistentes toreizēja 

maăistrante, tagadēja doktorante A.Balode un doktorante A.Kiopa), „Administratīvās reformas 

postkomunisma valstīs” (asistentes D.Jansone un I.Reinholde). 

 
Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais   nodrošinājums 

 

Politikas zinātnes maăistra studiju programmu materiālo nodrošinājumu veic  Sociālo zinātĦu 

fakultātes Politikas zinātnes nodaĜa, kā finansēšanas avotus izmantojot gan budžeta līdzekĜus, gan 

maksas studentu iemaksas. Mācību maksa maăistra studiju programmā bija 550Ls gadā. Studentiem ir 

iespējams saĦemt studiju kredītu. Maăistra programmas studenti, kas studēja par valsts budžeta 

līdzekĜiem, saĦema stipendiju Ls 10.40 apmērā.  

Sociālo zinātĦu fakultātes  telpās Lomonosova ielā 1 tika veikts mūsdienu prasībām 

atbilstošs remonts, nodrošinot mūsdienīgas, pārsvarā ar jaunām mēbelēm aprīkotas, 
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auditoriju telpas, studentu rīcībā ir modernas datorklases , studenti var izmantot  4 

datorus ar INTERTĪKLA pieslēgumu SZF bibliotēkā, 2 datorus ar INTERTĪKLA 

pieslēgumu  Eiropas studiju un politikas zinātnes informācijas centrā un modernu 

datorklasi 1. stāvā, kurš tika atvērts 2003/2004. akad. gadā. Studenti  var izmantot  

jaudīgus kopētājus SZF bibliotēkā.  Sociālo zinātĦu  fakultātes telpās ir iekārtota 

jauna bibliotēka. Tās vajadzībām tiek pasūtīti  36  periodiskie  izdevumi  svešvalodās, 

tai skaitā 15  - politikas zinātnē. 4 Eiropas Savienības problēmām veltītus  periodiskus 

izdevumus studenti var lasīt Eiropas studiju un  politikas zinātnes informācijas centrā, 

kur arī ir pieejami visi Eiropas Komisijas ziĦojumi 

 
Ārējie sakari  
 
Politikas zinātnes nodaĜas maăistra studiju programmas īstenošanā iesaistītie mācību 

spēki 2003/2004. akad. gadā ir piedalījušies vairākos ar programmas problemātiku 

saistītos starptautiskos projektos: 

Profesore  Ž.OzoliĦa piedālās projektos: 1)Northern Research Forum with Russia, 

Canada, USA, Finland, Iceland, Denmark, Latvia,  Norway, Sweden līdzdalību kā 

Latvijas koordinatore un Forum vadības grupas locekle, 2) History of EU 

Enlargement, kur piedālās Itālija, ĀK, Polija, Somija, Ungārija, Rumānija, Latvija, 

Francija; 3) European Neighbourhood Policy: UK, Denmark, Latvia, Estonia, 

Lithuania. 

Profesors Juris Rozenvalds (projekta vad.) PHARE projekts: “identitāšu maiĦa un 

uzlabošana: Latvija, sabiedrība ES paplašināšanas kontekstā (ASV, Somija, Vācija, 

Lietuva,  Igaunija); Asoc.prof. A.Runcis piedalās projektā . Cabinet Decision Making 

in Central and Eastern Europe (2003-2006) un Changing Patterns of Relationship 
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between Local Government and Civil Society in Latvia, Lithuania, Norway and 

Sweden. Towards a Common Model? (2004-2006).  

Asoc.prof.F.Rajevska Fafo (Norvēgija) projektā  “Poverty, Social Assistance and Social Inclusion – Developments in Estonia 
and Latvia in a comparative perspective” kā pētniece un Latvijas koordinātore. 

Turpinās akadēmiskā sadarbība ar Eirofakultāti. Tās lektors Daunis Auers (no Lielbritānijas) pasniedz 

maăistrantiem kursu: “Eiropas Savienība II: politika un process”. Fulbraita stipendiāts ASV profesors 

Raimonds Rozenfelds novadīja 2 kursus angĜu valodā “Programmas izvērtēšana” un “Federālisma 

prakse ASV” (asistente I.Reinholde) 

Galvenie programmu attīstības virzieni 
 
Politikas zinātnes nodaĜas Studiju Programmu Padome ir apstiprinājusi šādus attīstības virzienus: 

• Nostiprināt LU Politikas zinātnes nodaĜu kā vadošo politikas zinātnes speciālistu sagatavošanas 

iestādi Latvijā. 

• Nostiprināt un attīstīt trīs virzienus politikas zinātnes maăistratūras programmā: Politikas teorija, 

Eiropas studijas, Eiropas publisko administrāciju; 

• Nodrošināt kursu kvalitāti:   sagatavojot katram kursam literatūras paketi un ik gadu papildinot to 

ar jaunāko literatūru;   īstenojot nodaĜā ieviestos vienotus studentu novērtēšanas kritērijus; ieviešot 

katrā kursā  tā novērtēšanu no studentu puses. 

• Nostiprināt Politikas zinātnes nodaĜas akadēmisko personālu. Mērėtiecīgi gatavot un piesaistīt 

jaunus un talantīgus pasniedzējus un zinātniekus; 

• Izvērst institucionālu sadarbību ar citu valstu politikas zinātnes katedrām, iesaistot tajā arī 

studentus. 

• Tuvāko 2 gadu laikā sagatavot visu A un B daĜas kursu izvērstās programmas, izdebatēt studentu 

darba kontroles formas semestrī, lai panāktu noteiktu saskaĦotību pasniedzēju prasībās (atzīme par 

apmeklējumu, semināri un diskusijas, grupu darbs, eseja (referāts), literatūras apguve, patstāvīgais 

izpētes darbs, kontroldarbs, praktiskais darbs, cits). Viena no pretenzijām, kas tiek izteikta no 

vairāku studentu puses, ir pārlieku lielais referātu skaits, kas ir jāsagatavo semestra laikā.  

• Studenti ir jāmotivē intensīvāk pievērsties darbam ar dokumentiem un literatūru, jo ir nodrošināta 

to pieejamība un Ĝoti bagāts klāsts Eiropas Savienības dokumentācijas centrā. 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Sociālo zinātĦu fakultāte 
 
 
 
 

POLITIKAS ZIN ĀTNES MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS  

Sociālo zinātĦu maăistrs politikas zinātnē  

46312 12 Programmas  kods 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

 
Par 2004./2005. akadēmisko gadu 
 
       

Studiju programma akreditēta  
no 2002. gada janvāra   
līdz 2008. gada janvārim 
 
 

 Studiju programmas direktors: 
                                                      

                                                                          Asociētais profesors Jānis Ikstens 
 
 
 
 
Apstiprin āts 
Politikas zinātnes nodaĜas studiju programmas 
padomes sēdē 2005. gada 10.oktobrī   
Protokola Nr.3 . 
Padomes priekšsēdētāja 
Profesore Ž.OzoliĦa 
  
__________________________ 
 
 
Apstiprināts 
SZF domes sēdē 24.10.2005., protokols Nr. 10 
 
 
 
 
Iesniegts Studiju daĜā  ____.______.2005. 
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Iepriekšējā politikas zinātnes maăistra studiju programmas akreditācija notika 1999. 

gada  vasarā, kad programma tika akreditēta uz diviem gadiem. 2001. gada rudens 

semestrī programmu vērtēja ekspertu komisija šādā sastāvā: Profesors L.Johannsens 

(Orhusas Universitāte, Dānija), profesors P.Vihalemms (Tartu Universitāte),  

profesors P.Laėis (Latvijas Kultūras akadēmija) – priekšsēdētājs.  

2002. gada 16. janvārī LR IZM akreditēja programmu uz 6 gadiem.  

 

Savā darbā nodaĜa turpināja vadīties no ekspertu komisijas rekomendācijām un dažas no tām jau 

realizēja (daĜēji vai pilnībā). 

 

Politikas zinātnes   maăistra studiju  programmas mērėi ir: 

• gatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību vajadzībām 
akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalific ētus politologus, kuri spētu 
realizēt savu profesionālo un cilvēcisko potenciālu un būtu 
konkur ētspēj īgi darba tirgū;  

• nostiprināt LU Politikas zinātnes nodaĜu kā vadošo politikas zinātnes  maăistru sagatavošanas 

institūciju Latvijā. 

Maăistra programmas uzdevumi ir: 

• nodrošināt politikas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu ieviešanu studiju 
procesā; 

• veidot studentos prasmi izmantot studiju procesā iegūtās zināšanas  praktisko 

politisko problēmu identificēšanā, analīzē un risināšanā; 

• attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaĦas, sagatavot 

viĦus patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam politikas zinātnē, 

integrēt studijas ar pētniecību, iesaistot studentus nodaĜas pētnieciskajos 

projektos; 

• veidot studentos zinātnisku un humānu sabiedrības izpratni; 

• attīstīt studentu iemaĦas mūsdienu informācijas tehnoloăiju lietošanā; 

 

 Studiju programmas organizācija  

Maăistra  studijas Politikas zinātnes nodaĜā notiek saskaĦā ar Latvijas Universitātes 

reglamentējošiem dokumentiem. Programmā ir paredzētas tikai pilna laika studijas. 

Visiem maăistra programmas virzieniem ir kopīga (“A”) daĜa, kura nodrošina 
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mūsdienu politikas zinātnes pamatjautājumu izpratni. Programmas izvēles (“B”) daĜas 

uzdevums ir nodrošināt studējošo specializāciju. B daĜas kursi ir tādi, kuru izvēle tiek 

piedāvāta tikai viena virziena studentiem, divu virzienu studentiem, kā arī tādi, kurus 

var izvēlēties visu triju virzienu studenti. Tādas elastīgas pieejas mērėis ir gan 

nodrošināt politikas zinātnes bakalauriem jaunu kursu izvēli, lai izvairītos no  

bakalaura studiju programmas dublēšanas, gan arī dot iespēju citu studiju programmu 

absolventiem  specializēties izvēlētā virzienā.  

Maăistra grāda iegūšanai studentam jāsavāc  80 kredītpunktus, kas ir iegūstami  šādos 

studiju veidos: apgūstot maăistra programmas teorētisko un praktisko kursu 

programmu (54 kredītpunkti) un izstrādājot  un aizstāvot maăistra darbu (26 

kredītpunkti). ĥemot vērā ekspertu komisijas ieteikumus, jau 2001./2002. 

akadēmiskajā gadā tika samazināts kredītpunktu skaits par maăistra darba izstrādi no 

30 uz 26 punktiem, bet 2005/2006. akadēmiskajā gadā tas tiks samazināts no 26 uz 20 

kredītpunktiem.  Maăistra darbs ir pētījums, kas atbilst zinātniskās publikācijas 

prasībām. Maăistra darba tēmu studenti izvēlas 10. semestrī un aizstāv 12. semestra 

beigās. 

 

Maăistra studiju teorētisko un praktisko kursu programmu veido divas daĜas: 

Obligātā daĜa (A daĜa), kura sastāv no obligātajiem akadēmiskiem kursiem (24 kredītpunktu apjomā), 

maăistra darba (20 kredītpunkti) un maăistra  darba semināriem (6 kredītpunkti). Tiem studentiem, kuri 

iestājās politikas zinātnes maăistra studiju programmā ar bakalaura grādu, kas ir iegūts citās zinātĦu 

nozarēs (ne sociālajās zinātnēs), obligātā daĜa ir paplašināta: viĦiem ir jānokārto viens papildus 2 

kredītpunktu kurss “Politikas teorijas filozofiskās problēmas” un viens 4 kredītu kurss no bakalaura 

programmas A daĜas pēc viĦu pašu izvēles. Līdz ar to šiem studentiem A daĜā ir jāapgūst nevis 24, bet 

30 kredītpunkti un kopā A un B daĜās 86 punkti. 

Obligātās  izvēles daĜa (B daĜa) -  ir jāiegūst 30  kredītpunkti. B daĜa  paredz studentu specializāciju trīs 

virzienos:  1) politikas teorija; 2) Eiropas studijas; 3) Eiropas publiskā administrācija. 

 

Studiju programmas praktiskajā realizācijā tika izmantotās vairākas pasniegšanas 

metodes: lekcijas, semināri, patstāvīgais un individuālais darbs, komandas 
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(grupu) darbs. Akadēmiskā personāla pētnieciskai darbībai ir pagaidām 

nepietiekama ietekme uz studiju darbu, darbs šajā virzienā turpin ās. 

Studiju procesa kvalitātes vadības un nodrošināšanas sistēmas mērėis ir nodrošināt 

programmas satura atbilstību politikas zinātnē un Eiropas studijās pastāvošām 

prasībām un Latvijas darba tirgus prasībām. Docētāju  darba kvalitātes un disciplīnas 

kontrole tiek nodrošināta ar  šādiem līdzekĜiem: 

• docētāju  iesniegto  kursu programmu apspriešana  Politikas zinātnes nozares studiju 

programmas sēdēs; 

• regulāra mācību dokumentācijas stāvokĜa un docētāju  darba disciplīnas   kontrole  (nodaĜas 

vadītājs un programmas direktors); 

• studentu  vērtējuma noskaidrošana  un  ievērošana par  programmām kopumā un par 

atsevišėiem kursiem.  

 

Studenti 
 
Imatrikulācija politikas zinātnes maăistra studiju programmā notiek atbilstoši LU kopējiem studentu 

imatrikulācijas noteikumiem. Tiem, kuri ir ieguvuši politikas zinātnes bakalaura grādu vai beiguši 

profesionālo programmu politikas zinātnē, imatrikulācija maăistratūrā notiek uz atzīmju konkursa un 

pārrunu pamata.  Tiem, kuriem ir bakalaura grāds citā specialitātē vai arī padomju laika diploms par 

augstākās izglītības iegūšanu, imatrikulācija notiek uz mutiskā pārbaudījuma pamata politikas zinātnes 

pamatjautājumos.  

Politikas zinātnes maăistra studiju programma ir visai populāra. Parasti pieteikumu 

skaits ir ievērojami lielāks par budžeta vietu skaitu. ĥemot vērā to, ka studenti 

maăistranti ir jau strādājošie, maăistratūras diploms palielina viĦu izaugsmes iespējas 

profesionālās karjeras jomā.  Maăistra studijas politikas zinātnē izvēlas Saeimā, 

vairākos valsts resoros, it īpaši Ārlietu ministrijā, Iekšlietu, Tieslietu, Aizsardzības, 

Labklajības un citās ministrijās, kā arī privātās uzĦēmējsabiedrībās, skolās un 

nevalstiskajā sektorā strādājošie. 

Studentu skaita dinamika pa gadiem ir sekojošā (uz 1.oktobri) 

 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
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studējošo skaits 84 91 81 68 62 

 

2001/2002. akadēmiskā gada 1.semestrī  maăistra programmā studēja 84 cilvēki, no 

tiem 40 bija budžeta un 44 maksas. 2002/2003. akadēmiskajā gadā  maăistra studiju 

programmā bija 91 students: 42 budžeta un 49 maksas. 2003/ 2004. akadēmiskajā 

gadā maăistra studiju programmā bija 81 students: 35 budžeta un 46 maksas. 2004/ 

2005. akadēmiskajā gadā ir 39 budžeta studenti (20. –pirmajā kursā un 19. otrajā) un 

23 maksas studenti (12 – pirmajā kursā un 11 otrajā kursā). Studiju pārtraukumā 

atrodas 5 maksas studenti un viens budžeta students. 2005./2006. akadēmiskajā gadā 

Politikas zinātnes maăistra studiju programmā ir 75 studenti. Aktīvi studē 35 budžeta 

studenti (18 budžeta studenti I kursā, 17 budžeta studenti II kursā) un 27 maksas 

studenti (22 maksas studenti I kursā, 5 studenti II kursā). Studiju pārtraukumā šobrīd 

ir 13 studenti (10 budžeta studenti un 3 maksas). 

 

Politikas zinātnes maăistrantūras absolventu skaits 1996. - 2005. 

gadā: 

Gads Absolventu skaits 
1996 10 
1997 21 
1998 29 
1999 24 
2000 31 
2001 38 
2002 56 

(t.sk. 30 no LU un 26 no RHI) 
2003 24  
2004 41 
2005 22 

 
 

 
2001./2002. akadēmiskajā gadā  uz 10  labāko maăistra  darbu  pamata tika  

sagatavots un publicēts Politikas zinātnes maăistru  darbu krājums. 2003.gadā tika 
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publicēts 2. Politikas zinātnes maăistru rakstu krājums, kurā ietilpa 10 labāko 

maăistratūras absolventu raksti. 2004.gadā tika publicēts 3. Politikas zinātnes 

maăistru rakstu krājums, kurā ietilpa 6 labāko maăistratūras absolventu raksti un 

viens bakalaura programmas absolventa raksts . 

 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls   

 

2004/2005. akadēmiskajā gadā Politikas zinātnes nodaĜas akadēmiskā personāla sastāvā bija 12 

docētāji (10 pamatdarbā un 2 stundu pasniedzēji) un 2 administratīvā personāla darbinieki. Maăistra 

studiju programmas īstenošanu nodrošināja 10 pasniedzēji ar doktora grādu, no tiem divi ir profesori, 4 

asociētie profesori un 4 docenti. Līdztekus viĦiem, Ħemot vērā  augstākās kvalifikācijas  docētāju  

nepietiekamo skaitu Latvijā, Politikas zinātnes nodaĜā atsevišėus  kursus maăistra studiju programmā 

pasniedz docētāji, kas vēl nav ieguvuši doktora grādu. Šādi izĦēmumi tiek pieĜauti gadījumos: 

4) ja docētājs  jau ir pietuvojies doktora disertācijas aizstāvēšanai un viĦam(-ai) ir publikācijas 

recenzējamos un starptautiski atzītos izdevumos (piemēram, Londonas ekonomikas un 

politoloăijas skolas (LSE) doktorants D. Auers, lektors M. Rodins, LU doktorantes D.Jansone 

un I.Reinholde); 

5) ja  docētājs  pasniedz  praktiski ievirzītu kursu un ir Latvijā atzīts speciālists šajā jomā (lektors 

M.Pūėis) 

Studiju programmu nodrošināšanā svarīga loma ir sadarbībai  ar  politikas zinātnes  profila  

programmām un atsevišėiem augsti kvalificētiem  docētājiem ārpus Latvijas. Programmas īstenošanā 

ieguldījumu deva arī prof.Deivids Kemps no ASV, kurš Latvijā uzturējās Fulbraita akadēmiskās 

apmaiĦas programmas ietvaros.  

 
Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais   nodrošinājums 

 

Politikas zinātnes maăistra studiju programmu materiālo nodrošinājumu veic  Sociālo zinātĦu 

fakultātes Politikas zinātnes nodaĜa, par finansēšanas avotiem izmantojot gan budžeta līdzekĜus, gan 

maksas studentu iemaksas. Mācību maksa maăistra studiju programmā bija 650 Ls gadā. Studentiem ir 

iespējams saĦemt studiju kredītu. Maăistra programmas studenti, kas studēja par valsts budžeta 

līdzekĜiem, saĦēma stipendiju Ls 10.40 apmērā.  

Sociālo zinātĦu fakultātes  telpās Lomonosova ielā 1 tika veikts mūsdienu prasībām 

atbilstošs remonts, nodrošinot mūsdienīgas, pārsvarā ar jaunām mēbelēm aprīkotas, 

auditoriju telpas, studentu rīcībā ir modernas datorklases, studenti var izmantot  4 

datorus ar interneta pieslēgumu SZF bibliotēkā, 2 datorus ar interneta pieslēgumu  
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Eiropas studiju un politikas zinātnes informācijas centrā un modernu datorklasi 1. 

stāvā, kas tika atvērta 2003./2004. akadēmiskajā gadā. Studenti  var izmantot  

jaudīgus kopētājus SZF bibliotēkā.  Sociālo zinātĦu  fakultātes telpās ir iekārtota 

jauna bibliotēka, kuras krājumos ir aptuveni 3000 sējumu. Tās vajadzībām tiek 

pasūtīti  36  periodiskie  izdevumi  svešvalodās, tai skaitā 17  - politikas zinātnē. 

Vairākus Eiropas Savienības problēmām veltītus  periodiskus izdevumus studenti var 

lasīt Eiropas studiju un  politikas zinātnes informācijas centrā, kur arī ir pieejami visi 

Eiropas Komisijas ziĦojumi. Studentu rīcībā ir vairākas elektroniskās datu bāzes, t.sk. 

EBSCO un Sage. 

 
Ārējie sakari  
 
Politikas zinātnes nodaĜas maăistra studiju programmas īstenošanā iesaistītie mācību 

spēki 2004/2005. akadēmiskajā gadā ir piedalījušies vairākos ar programmas 

problemātiku saistītos starptautiskos projektos: 

Profesore  Žaneta OzoliĦa piedalās projektos:  

• ‘’Welfare and Values in Europe:Transitions Related to Religion, Minorities and Gender 

Equality ‘’-EU FP-6-Citizens-5 

• Latvijas skatījums uz ES KĀDP un ESDP. LU SPPI 

• Starptautiskās vides transformācija. Stratēăiskās analīzes komisija. 

• Latvijas ārpolitikas austrumu un rietumu virzienā raksturojums. LU SPPI 

• ESDP from the Northern perspective (Mančesteres Universitāte, Lielbritānija; ViĜĦas 

Universitāte, Lietuva; Tartu Universitāte, Igaunija; Kopenhāgenas Universitāte, Dānija; Turku 

Universitāte, Somija, Romas Universitāte, Itālija; Pizas Universitāte, Itālija; Maskavas 

Starptautisko attiecību institūts, Krievija; Pēterburgas Universitāte, Krievija) 

• Nacionālo interešu formulēšana. LU SPPI 

 

Profesors Juris Rozenvalds piedalās šādos projektos: 

• Starptautiskais projekts  “Struktūrveidojošās ideju plūsmas Baltijas jūras reăionā“. Projekta 

vadītājs – prof. V. Štegmaiers, Greifsvaldes  universitāte, Vācija  – projekta dalībnieks   
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• Stratēăiskās analīzes komisijas finansētais projekts “Latvijas sabiedrības demokratizācijas 

procesu dinamikas izvērtējums” (projekta vadītājs) 

• LU projekts “Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, 

kultūra. 5.-7. Saeimas stenogrammu leksikas datorizētā 

apstrāde un politiskā diskursa analīze” (projekta vadītājs) 

 

Asoc.prof. A.Runcis piedalās projektos:  

• Cabinet Decision Making in Central and Eastern Europe (2003-2006)  

• Changing Patterns of Relationship between Local Government and Civil 

Society in Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. Towards a Common 

Model? (2004-2006).  

• LU projekts “Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, kultūra. 5.-7. Saeimas 

stenogrammu leksikas datorizētā apstrāde un politiskā diskursa analīze” 

• Latvijas sabiedrības sociālo un politisko pārmaiĦu analīze un pārvaldība. LU SZF 
 

Asoc.prof.F.Rajevska piedalās šādos projektos: 

• Fafo (Norvēgija) projektā  “Poverty, Social Assistance and Social Inclusion – Developments in Estonia and Latvia 
in a comparative perspective” kā pētniece un Latvijas koordinātore. 

 

Turpinājās akadēmiskā sadarbība ar Eirofakultāti. Tās lektors Daunis Auers (no Lielbritānijas) 

maăistrantiem pasniedza kursu: “Eiropas Savienība II: politika un process”.  

 

Galvenie programmas attīstības virzieni 
 
2004./2005.akadēmiskajā gadā ir veikta būtiska maăistrantūras studiju programmas restrukturizācija, 

Ħemot vērā pāreju uz 3 gadu apmācības programmu bakalaura grāda iegūšanai. Šīs restrukturizācijas 

ietvaros ir veikta tālāka maăistra darba izstrādei atvēlēto kredītpunktu kopskaita samazināšana (20 

kredītpunkti). A daĜas kursu apjoms ir noteikts 30 kredītpunktu apjomā, bet B daĜas kursu apjoms – arī 

30 kredītpunkti. Tāpat ir pārskatīta specializāciju struktūra, izveidojot trīs specializācijas: 

• politikas teorija un salīdzinošā politika; 

• starptautiskā politika; 

• Eiropas publiskā pārvalde. 

Šai laikā par maăistrantūras programmas direktoru ir ievēlēts asociētais profesors 

Jānis Ikstens. 
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Tuvākajos gados ir iecerēts veikt darba tirgus pētījumu, analizējot maăistrantūras 

absolventu un viĦu darba devēju uzskatus par programmas saturu un ieteikumus tā 

pilnveidošanai, Ħemot vērā darba tirgus pieprasījumu. 

Apzinoties nelabvēlīgās demogrāfiskās un diskursa tendences un to potenciāli postošo 

ietekmi uz maăistrantūrā studējošo skaitu un kvalitāti, turpināsies darbs pie LU 

Politikas zinātnes nodaĜas kā vadošās politoloăijas speciālistu sagatavošanas iestādes 

nostiprināšanas Latvijā. Viens no konkrētiem darbības virzieniem šai jomā ir Politikas 

zinātnes nodaĜas akadēmiskā personāla nostiprināšana un paplašināšana, mērėtiecīgi 

piesaistot jaunus un talantīgus pasniedzējus un zinātniekus. Tāpat ir nepieciešams 

attīstīt institucionālu sadarbību ar citu valstu politikas zinātnes katedrām, iesaistot tajā 

arī studentus, konstanti rūpēties par pasniedzamo kursu kvalitāti un regulāri veikt 

pasniedzēju darba novērtējumu, izmantojot studentu aptaujas, kā arī motivēt studentus 

intensīvākam darbam ar jaunākajiem dokumentiem un literatūru. 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Sociālo zinātĦu fakultāte 
 
 
 
 

POLITIKAS ZIN ĀTNES MAĂISTRA STUDIJU PROGRAMMAS  

Sociālo zinātĦu maăistrs politikas zinātnē  

46312 12 Programmas kods 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

 
Par 2005./2006. akadēmisko gadu 
 
       

Studiju programma akreditēta  
no 2002. gada janvāra  
līdz 2008. gada janvārim 
 
 

 Studiju programmas direktors: 
               

                   Asociētais profesors Jānis Ikstens 
 
 
 
 
Apstiprin āts 
Politikas zinātnes nodaĜas studiju programmas 
padomes sēdē 2006. gada 5.oktobrī  
Protokola Nr.3  
 
 
Apstiprin āts 
SZF domes sēdē 09.10.2006., 
protokols Nr. 8 
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Iepriekšējā politikas zinātnes maăistra studiju programmas akreditācija notika 1999. 

gada  vasarā, kad programma tika akreditēta uz diviem gadiem. 2001. gada rudens 

semestrī programmu vērtēja ekspertu komisija šādā sastāvā: Profesors L.Johannsens 

(Orhusas Universitāte, Dānija), profesors P.Vihalemms (Tartu Universitāte),  

profesors P.Laėis (Latvijas Kultūras akadēmija) – priekšsēdētājs.  

2002. gada 16. janvārī LR IZM akreditēja programmu uz 6 gadiem.  

 

Savā darbā nodaĜa turpināja vadīties no ekspertu komisijas rekomendācijām un dažas no tām jau 

realizēja (daĜēji vai pilnībā). 

 

Politikas zinātnes   maăistra studiju  programmas mērėi ir: 

• gatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību vajadzībām 
akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalific ētus politologus, kuri spētu 
realizēt savu profesionālo un cilvēcisko potenciālu un būtu 
konkur ētspēj īgi darba tirgū;  

• nostiprināt LU Politikas zinātnes nodaĜu kā vadošo politikas zinātnes  maăistru sagatavošanas 

institūciju Latvijā. 

Maăistra programmas uzdevumi ir: 

• nodrošināt politikas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu ieviešanu studiju 
procesā; 

• veidot studentos prasmi izmantot studiju procesā iegūtās zināšanas  praktisko 

politisko problēmu identificēšanā, analīzē un risināšanā; 

• attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaĦas, sagatavot 

viĦus patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam politikas zinātnē, 

integrēt studijas ar pētniecību, iesaistot studentus nodaĜas pētnieciskajos 

projektos; 

• veidot studentos zinātnisku un humānu sabiedrības izpratni; 

• attīstīt studentu iemaĦas mūsdienu informācijas tehnoloăiju lietošanā; 

 

 Studiju programmas organizācija  

Maăistra  studijas Politikas zinātnes nodaĜā notiek saskaĦā ar Latvijas Universitātes 

reglamentējošiem dokumentiem. Programmā ir paredzētas tikai pilna laika studijas. 

Visiem maăistra programmas virzieniem ir kopīga (“A”) daĜa, kura nodrošina 
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mūsdienu politikas zinātnes problēmu aplūkošanu. Programmas izvēles (“B”) daĜas 

uzdevums ir nodrošināt studējošo specializāciju. B daĜas kursi ir tādi, kuru izvēle tiek 

piedāvāta tikai viena virziena studentiem, divu virzienu studentiem, kā arī tādi, kurus 

var izvēlēties visu triju virzienu studenti. Tādas elastīgas pieejas mērėis ir gan 

nodrošināt politikas zinātnes bakalauriem jaunu kursu izvēli, lai izvairītos no  

bakalaura studiju programmas dublēšanas, gan arī dot iespēju citu studiju programmu 

absolventiem  specializēties izvēlētā virzienā.  

Maăistra grāda iegūšanai studentam jāsavāc  80 kredītpunktus, kas ir iegūstami  šādos 

studiju veidos: apgūstot maăistra programmas teorētisko un praktisko kursu 

programmu (60 kredītpunkti) un izstrādājot  un aizstāvot maăistra darbu (20 

kredītpunkti). ĥemot vērā ekspertu komisijas ieteikumus, jau 2001./2002. 

akadēmiskajā gadā tika samazināts kredītpunktu skaits par maăistra darba izstrādi no 

30 uz 26 punktiem, bet 2005./2006. akadēmiskajā gadā tas tika samazināts no 26 uz 

20 kredītpunktiem.  Maăistra darbs ir pētījums, kas atbilst zinātniskās publikācijas 

prasībām. Maăistra darba tēmu studenti izvēlas 10. semestrī un aizstāv 12. semestra 

beigās. 

 

Maăistra studiju teorētisko un praktisko kursu programmu veido divas daĜas: 

Obligātā daĜa (A daĜa), kura sastāv no obligātajiem akadēmiskiem kursiem (32 kredītpunktu apjomā), 

maăistra darba un maăistra  darba semināriem (20 kredītpunkti).  

Obligātās  izvēles daĜa (B daĜa) -  ir jāiegūst 28  kredītpunkti. B daĜa  paredz studentu specializāciju trīs 

virzienos:  1) politikas teorija; 2) Eiropas studijas; 3) Eiropas publiskā administrācija. Tiem studentiem, 

kuri iestājās politikas zinātnes maăistra studiju programmā ar bakalaura grādu, kas ir iegūts citās 

zinātĦu nozarēs (ne sociālajās zinātnēs), ir jānokārto 2 kredītpunktu kurss “Politikas teorijas 

filozofiskās problēmas”.  

 

Studiju programmas praktiskajā realizācijā tika izmantotās vairākas pasniegšanas 

metodes: lekcijas, semināri, patstāvīgais un individuālais darbs, komandas 
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(grupu) darbs. Akadēmiskā personāla pētnieciskai darbībai ir pagaidām 

nepietiekama ietekme uz studiju darbu, darbs šajā virzienā turpin ās. 

Studiju procesa kvalitātes vadības un nodrošināšanas sistēmas mērėis ir nodrošināt 

programmas satura atbilstību politikas zinātnē un Eiropas studijās pastāvošām 

prasībām un Latvijas darba tirgus prasībām. Docētāju  darba kvalitātes un disciplīnas 

kontrole tiek nodrošināta ar  šādiem līdzekĜiem: 

• docētāju  iesniegto  kursu programmu apspriešana  Politikas zinātnes nozares studiju 

programmas sēdēs; 

• regulāra mācību dokumentācijas stāvokĜa un docētāju  darba disciplīnas   kontrole  (nodaĜas 

vadītājs un programmas direktors); 

• studentu  vērtējuma noskaidrošana  un  ievērošana par  programmām kopumā un par 

atsevišėiem kursiem.  

Studentu aptauja par programmas īstenošanu nav veikta visaptveroši. Ir pieejama sporādiska 

informācija par atsevišėiem kursiem, kas liecina par dažu mācībspēku snieguma stiprajām un vājajām 

pusēm.  

2005./2006.akadēmiskajā gadā tika veikta 2.kursa studentu aptauja par programmas īstenošanu un 

novērtējumu, kas iezīmēja programmas stiprās un vājās puses. Aptaujas laikā tika noskaidrots, ka 

svarīgākie iemesli studijām maăistra programmā ir darba tirgus prasības un vēlme iegūt jaunas 

zināšanas. LU izglītības prestižs un iespēja studēt par valsts budžeta līdzekĜiem ir bijuši nozīmīgākie 

iemesli izvēlei par labu politoloăijas studijām LU. Studenti augstu vērtē mācībspēku profesionālo 

kompetenci un pedagoăisko meistarību, taču relatīvi zemāku vērtējumu ir saĦēmis B daĜas kursu 

izvēles plašums. Programmas ieguldījums to studentu prasmju izkopšanā, kas nepieciešamas valsts 

pārvaldē, tiek novērtēts kā mērens. SeptiĦu ballu skalā (1 – Ĝoti slikti, 7 – teicami) programma ir 

saĦēmusi vidējo novērtējumu 5,2.  

 

Studenti 
 
Imatrikulācija politikas zinātnes maăistra studiju programmā notiek atbilstoši LU kopējiem studentu 

imatrikulācijas noteikumiem. Tiem, kuri ir ieguvuši politikas zinātnes bakalaura grādu vai beiguši 

profesionālo programmu politikas zinātnē, imatrikulācija maăistratūrā notiek uz atzīmju konkursa un 

pārrunu pamata.  Tiem, kuriem ir bakalaura grāds citā specialitātē vai arī padomju laika diploms par 

augstākās izglītības iegūšanu, imatrikulācija notiek uz mutiskā pārbaudījuma pamata politikas zinātnes 

pamatjautājumos.  

Politikas zinātnes maăistra studiju programma ir visai populāra. Parasti pieteikumu 

skaits ir ievērojami lielāks par budžeta vietu skaitu. ĥemot vērā to, ka studenti 
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maăistranti ir jau strādājošie, maăistratūras diploms palielina viĦu izaugsmes iespējas 

profesionālās karjeras jomā.  Maăistra studijas politikas zinātnē izvēlas Saeimā, 

vairākos valsts resoros, it īpaši Ārlietu ministrijā, Iekšlietu, Tieslietu, Aizsardzības, 

Labklājības un citās ministrijās, kā arī privātās uzĦēmējsabiedrībās, skolās un 

nevalstiskajā sektorā strādājošie. 

Studentu skaita dinamika pa gadiem ir šāda (uz 1.oktobri): 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

91 81 68 62 55 

 

2002/2003. akadēmiskajā gadā  maăistra studiju programmā bija 91 students: 42 

budžeta un 49 maksas. 2003/ 2004. akadēmiskajā gadā maăistra studiju programmā 

bija 81 students: 35 budžeta un 46 maksas. 2004/ 2005. akadēmiskajā gadā bija 39 

budžeta studenti (20. –pirmajā kursā un 19. otrajā) un 23 maksas studenti (12 – 

pirmajā kursā un 11 otrajā kursā). 2005./2006. akadēmiskajā gadā bija 75 studenti, no 

kuriem aktīvi studēja 35 budžeta studenti un 27 maksas studenti. 

2006./2007.akadēmiskajā gadā Politikas zinātnes maăistra studiju programmā ir 59 

studenti, no kuriem 43 studē par valsts budžeta līdzekĜiem, 12 – par personiskajiem 

līdzekĜiem, bet 4 ir studiju pārtraukums. 

 

Politikas zinātnes maăistrantūras absolventu skaits 2002. - 2006. 

gadā: 

Gads Absolventu skaits 
2002 56 

(t.sk. 30 no LU un 26 no RHI) 
2003 24  
2004 41 
2005 22 
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2006 21 
 
 

 
2001./2002. akadēmiskajā gadā  uz 10  labāko maăistra  darbu  pamata tika  

sagatavots un publicēts Politikas zinātnes maăistru  darbu krājums. 2003.gadā tika 

publicēts 2. Politikas zinātnes maăistru rakstu krājums, kurā ietilpa 10 labāko 

maăistratūras absolventu raksti. 2004.gadā tika publicēts 3. Politikas zinātnes 

maăistru rakstu krājums, kurā ietilpa 6 labāko maăistratūras absolventu raksti un 

viens bakalaura programmas absolventa raksts. Pašlaik sagatavošanā ir Politikas 

zinātnes studentu rakstu krājums, kurā tiks iekĜauti seši labākie maăistra darbi, kas 

tika aizstāvēti 2005./2006.akadēmiskajā gadā. 

 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls   

 

2005/2006.akadēmiskajā gadā Politikas zinātnes nodaĜas akadēmiskā personāla sastāvā bija 12 docētāji 

(10 pamatdarbā un 2 stundu pasniedzēji) un 2 administratīvā personāla darbinieki. Maăistra studiju 

programmas īstenošanu nodrošināja 10 pasniedzēji ar doktora grādu, no tiem divi ir profesori, 4 

asociētie profesori un 4 docenti. Līdztekus viĦiem, Ħemot vērā  augstākās kvalifikācijas  docētāju  

nepietiekamo skaitu Latvijā, Politikas zinātnes nodaĜā atsevišėus  kursus maăistra studiju programmā 

pasniedz docētāji, kas vēl nav ieguvuši doktora grādu. Šādi izĦēmumi tiek pieĜauti gadījumos: 

6) ja docētājs  jau ir pietuvojies doktora disertācijas aizstāvēšanai un viĦam(-ai) ir publikācijas 

recenzējamos un starptautiski atzītos izdevumos (piemēram, lektors T.Rostoks, lektors M. 

Rodins, lektore I.Reinholde); 

7) ja  docētājs  pasniedz  praktiski ievirzītu kursu un ir Latvijā atzīts speciālists šajā jomā.  

Jāpiebilst, ka 2005./2006. akadēmiskajā gadā lektore Iveta Reinholde aizstāvēja doktora disertāciju un 

ieguva politoloăijas doktora grādu. Akadēmiskā personāla skaita attiecība pret studentu skaitu 

2005./2006.gadā un 2006./2007.gadā bija 1:5. Administratīvā personāla skaita attiecība pret studentu 

skaitu 2005./2006.gadā bija 1:31, bet 2006./2007.gadā – 1:28. 

Studiju programmu nodrošināšanā svarīga loma ir sadarbībai  ar  politikas zinātnes  profila  

programmām un atsevišėiem augsti kvalificētiem  docētājiem ārpus Latvijas. Programmas īstenošanā 

ieguldījumu deva arī prof. Čārlzs Vulfsons un prof. Frederiks Šīlss, kurš Latvijā uzturējās Fulbraita 

mācībspēku apmaiĦas programmas ietvaros.  

 
Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais   nodrošinājums 
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Politikas zinātnes maăistra studiju programmu materiālo nodrošinājumu veic  Sociālo zinātĦu 

fakultātes Politikas zinātnes nodaĜa, par finansēšanas avotiem izmantojot gan budžeta līdzekĜus, gan 

maksas studentu iemaksas. Mācību maksa maăistra studiju programmā bija 700 Ls gadā. Studentiem 

bija iespējams saĦemt studiju kredītu. Maăistra programmas studenti, kas studēja par valsts budžeta 

līdzekĜiem un nesaĦēma atalgojumu, varēja pretendēt uz stipendiju.  

Sociālo zinātĦu fakultātes  telpās Lomonosova ielā 1 tika veikts mūsdienu prasībām 

atbilstošs remonts, nodrošinot mūsdienīgas, pārsvarā ar jaunām mēbelēm aprīkotas, 

auditoriju telpas, studentu rīcībā ir modernas datorklases, studenti var izmantot  4 

datorus ar interneta pieslēgumu SZF bibliotēkā, 2 datorus ar interneta pieslēgumu  

Eiropas studiju un politikas zinātnes informācijas centrā un vairākas modernas 

datorklases, no kurām viena tika atvērta 2005./2006. akadēmiskajā gadā. Studenti  var 

izmantot  jaudīgus kopētājus SZF bibliotēkā.  Sociālo zinātĦu  fakultātes telpās ir 

iekārtota jauna bibliotēka, kuras krājumos ir aptuveni 3000 sējumu. Tās vajadzībām 

tiek pasūtīti  36  periodiskie  izdevumi  svešvalodās, tai skaitā 17  - politikas zinātnē. 

Vairākus Eiropas Savienības problēmām veltītus  periodiskus izdevumus studenti var 

lasīt Eiropas studiju un  politikas zinātnes informācijas centrā, kur arī ir pieejami visi 

Eiropas Komisijas ziĦojumi. Studentu rīcībā ir vairākas elektroniskās datu bāzes, t.sk. 

EBSCO un Sage. 

 
Ārējie sakari  
 
Politikas zinātnes nodaĜas maăistra studiju programmas īstenošanā iesaistītie mācību 

spēki 2005./2006. akadēmiskajā gadā ir piedalījušies vairākos ar programmas 

problemātiku saistītos starptautiskos projektos: 

Profesore  Žaneta OzoliĦa piedalījās projektos:  

• Starptautiskais projekts  “Eiropas Drošības un aizsardzības politika ZiemeĜeiropā”. Projekta 

vadītājs – prof. K. Arčers, Mančesteras  universitāte, Lielbritānija  – projekta dalībnieks – 

slodzes ietvaros.   

• Starptautisks projekts “WAVE” ES 6. ietvara programma. Projekta vadītājs – prof. A. 

Backstrom, Upsalas universitāte, projekta dalībnieks – slodzes ietvaros 
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• Stratēăiskās analīzes komisijas finansētais projekts “Latvijas ārpolitika un robežu 

paplašināšana” (projekta vadītāja) – 10 000 Ls 

• Stratēăiskās analīzes komisijas finansētais projekts “Dzīves kvalitātes indeksa Latvijā 

izstrāde” (projekta dalībnieks) – 5 000 Ls 

• LU projekts “Starpdisciplinārās pieejas attīstība pētnieciskajos 

projektos” (projekta vadītājs) – 10 000 Ls. 

 

Profesors Juris Rozenvalds piedalījās šādos projektos: 

• LU projekts “Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, 

kultūra. 5.-7. Saeimas stenogrammu leksikas datorizētā 

apstrāde un politiskā diskursa analīze” (projekta vadītājs) – 10 

000 Ls. 

 

Asociētais profesors Andris Runcis piedalās šādos projektos: 

• Starptautiskais projekts “Changing Patterns of Relationships 

Between Local Government and Civil Society in Latvia,Lithuania, 

Norway and Sweden. Towards a Common Model?” Projekta 

vadītājs asoc. prof. Harald Koht (Oslo University College) un 

asoc. prof. Geir Tufte (Ostfold University College, Norvēăija), 

projekta dalībnieks, slodzes ietvaros. 

• Stratēăiskās analīzes komisijas finansētais projekts “Latvijas 

sabiedrības demokratizācijas procesu dinamikas izvērtējums”, 

projekta dalībnieks.  

• LU projekts “Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, 

kultūra. 5.-7. Saeimas stenogrammu leksikas datorizētā 

apstrāde un politiskā diskursa analīze”, projekta dalībnieks. 
 

Asoc.prof.Jānis Ikstens piedalījās šādos projektos: 

• Atvērtās sabiedrības institūta projektā  “Party finance and development of party systems in Eastern Europe” kā 
pētnieks. 

• LU projekts “Politiskais diskurss Latvijā: dienaskārtība, aktori, kultūra. 5.-7. Saeimas stenogrammu leksikas 
datorizētā apstrāde un politiskā diskursa analīze”. 

 

Doc.Iveta Reinholde piedalījās šādos projektos: 
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• Stratēăiskās analīzes komisijas projekti “Attīstības sadarbība” un “Eiropas nākotne” (projekta 

dalībnieks) 

Lektors Toms Rostoks piedalījās šādos projektos: 

• Global Development Network finansētais projekts „Studentu 

nodarbinātība un augstākā izglītība Latvijā”. Projekta vadītājs – 

Daunis Auers, EuroFaculty – pētnieks – 16 280 ASV dolāri.  

 

Nostiprinājās nodaĜas mācībspēku sadarbība ar darba devējiem. Studiju programmas realizācija tika 

apspriesta gan individuālu tikšanās reižu laikā ar Valsts kancelejas vadību, Valsts prezidentes 

kancelejas vadību, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru, ārlietu ministru, Rīgas Domes 

priekšsēdētāju un citām amatpersonām, gan arī mācībspēkiem piedaloties dažādu konsultatīvo 

institūciju – Valsts pārvaldes reformu padomes, Ārlietu ekspertu padomes – darbībā. NodaĜas 

mācībspēki regulāri sniedza ekspertu konsultācijas darba devējiem. 

 

Galvenie programmas attīstības virzieni 
 
2004./2005.akadēmiskajā gadā ir veikta būtiska maăistrantūras studiju programmas restrukturizācija, 

Ħemot vērā pāreju uz 3 gadu apmācības programmu bakalaura grāda iegūšanai. Šīs restrukturizācijas 

ietvaros ir veikta tālāka maăistra darba izstrādei atvēlēto kredītpunktu kopskaita samazināšana (20 

kredītpunkti). A daĜas kursu apjoms ir noteikts 32 kredītpunktu apjomā, bet B daĜas kursu apjoms – arī 

28 kredītpunkti. Tāpat ir pārskatīta specializāciju struktūra, izveidojot trīs specializācijas: 

• politikas teorija un salīdzinošā politika; 

• starptautiskā politika; 

• Eiropas publiskā pārvalde. 

ĥemot vērā maăistra darbam atvēlēto kredītpunktu skaita samazināšanu, radās iespēja A daĜā iekĜaut 

vairākus jaunus kursus: “Eiropas valstu politiskās sistēmas”, “Salīdzinošās politikas koncepcijas”, 

“Latvija pasaules politikā”. To docēšana tika uzsākta 2005./2006.akadēmiskajā gadā. Tiem studentiem, 

kuri iestājās politikas zinātnes maăistra studiju programmā ar bakalaura grādu, kas ir iegūts citās 

zinātĦu nozarēs (ne politoloăijā), vairs nav jāapgūst viens 4 kredītpunktu kurss no bakalaura 

programmas A daĜas. 
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Politikas zinātnes maăistra studiju programma 
saskaĦā ar LU SZF Domes 2006.gada 9.oktobra lēmumu 

2002.gadā akreditētā Politikas zinātnes maăistra studiju 
programma 

 
Kursa nosaukums Kr.p. Kursa nosaukums Kr.p. 
Politikas filozofija 4 Politikas filozofija 4 
Publiskās administrācijas aktuālās problēmas   4 Publiskās administrācijas aktuālās problēmas   4 
Eiropas Savienība I: likumdošana un 
institūcijas 

4 Eiropas Savienība I: likumdošana un institūcijas 4 

  Eiropas Savienība II: politika un process 4 
  Politikas teorijas aktuālās problēmas 4 
Lēmumu pieĦemšanas kvantitatīvās un 
kvalitatīvās metodes 

4 Kvantitatīvās metodes lēmumu pieĦemšanā 2 

  Kvalitatīvās pētniecības metodes  2 
Politiskais process Latvijā 4 Politiskais process Latvijā 4 
Salīdzinošā politika: koncepcijas un tēmas 4   
Eiropas valstu politiskās sistēmas 4   
Latvija pasaules politikā 4   
Maăistra darbs 20 Maăistra darbs 30 
KOPĀ 52 KOPĀ 58 
 
 

 

2006./2007.akadēmiskajā gadā tiks uzsākta maăistrantūras programmas īstenošana 

nepilna laika neklātienes formātā. Šai programmai ir divi specializācijas virzieni – 

mūsdienu sabiedrības pārvalde un Eiropas politika. Programmas galvenās 

mērėauditorijas ir valsts un pašvaldību darbinieki, kā arī vispārizglītojošo skolu 

skolotāji. 

Tuvākajos gados ir iecerēts turpināt darba tirgus pētījumus, analizējot maăistrantūras 

absolventu un viĦu darba devēju uzskatus par programmas saturu un ieteikumus tā 

pilnveidošanai, Ħemot vērā darba tirgus pieprasījumu. 

Apzinoties nelabvēlīgās demogrāfiskās un diskursa tendences un to potenciāli postošo 

ietekmi uz maăistrantūrā studējošo skaitu un kvalitāti, turpināsies darbs pie LU 

Politikas zinātnes nodaĜas kā vadošās politoloăijas speciālistu sagatavošanas iestādes 

nostiprināšanas Latvijā. Viens no konkrētiem darbības virzieniem šai jomā ir Politikas 

zinātnes nodaĜas akadēmiskā personāla nostiprināšana un paplašināšana, mērėtiecīgi 

piesaistot jaunus un talantīgus pasniedzējus un zinātniekus. Tāpat ir nepieciešams 

attīstīt institucionālu sadarbību ar citu valstu politikas zinātnes katedrām, iesaistot tajā 

arī studentus, konstanti rūpēties par pasniedzamo kursu kvalitāti un regulāri veikt 

pasniedzēju darba novērtējumu, izmantojot studentu aptaujas, kā arī motivēt studentus 

intensīvākam darbam ar jaunākajiem dokumentiem un literatūru. 
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SVID analīze 

Stiprās puses 

• Programmas īstenošanā ir iesaistīts augsti kvalificēts akadēmiskais personāls, turklāt daĜa no viĦiem ir cieši saistīti 
politikas praktiskajām izpausmēm.  

• Ir paaugstinājusies akadēmiskā personāla kvalifikācija. 

• Programmas saturs kĜūst daudzveidīgāks. 

• Ir paplašinājies izvēles kursu klāsts. 

• Studentu aktīva iesaistīšana pētniecībā, viĦu darbu izdošana recenzētā krājumā vairo interesi par pētniecību un 
nostiprina saites ar universitāti, motivējot iespējamām studijām doktorantūrā.  

 

Vājās puses 

• Nepietiekama sabiedrības pārvaldes darbam nepieciešamo praktisko iemaĦu apgūšana. 

• Nepietiekams studentu skaits ierobežo specializācijas iespējas.  

• Nepietiekama uzmanība kvantitatīvo pētniecisko metožu apguvei.  

• Nepietiekama saikne ar darba devējiem.  

• Vienota tēla un  koordinētas ārējās komunikācijas trūkums nodaĜai. 

 
Draudi 

• Studentu skaita samazināšanās sociālo un demogrāfisko faktoru ietekmē. 

• Konkurences pieaugums starp līdzīga profila programmām Latvijā. 

• Nepilnības apmācības procesā apgrūtina studentu pilnvērtīgu iekĜaušanos starptautiskajā 

zinātniskajā apritē. 

• Nerisinot lietišėākas ievirzes programmas veidošanas jautājumu, ir paredzama tālāka studentu 

skaita samazināšanās. 

• Neveicot papildus pasākumus programmas popularizēšanai, pastāv reāli draudi programmas 

atpazīstamībai. 

 
 

Iespējas 

• Izveidot un uzsākt lietišėākas ievirzes maăistrantūras programmu nepilna laika neklātienes 

formātā.  

• Paplašināt pieredzējušu un akadēmiski kvalificētu praktiėus iesaisti programmas īstenošanā.  

• Piesaistīt programmai jaunus, perspektīvus mācībspēkus, lai risinātu programmas satura pilnveides 

problēmas. 

• Veikt regulārus pasākumus programmas atpazīstamības veicināšanai. 

• Atbalstīt pētnieciskā darba rezultātu integrāciju studiju procesā. 

• Stiprināt un, iespējams, formalizēt saikni ar darba devējiem. 
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Maăistrantūras programmas direktors   Jānis Ikstens 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 
SOCIĀLO ZIN ĀTĥU FAKULT ĀTE 

 
 
 
 

POLITIKAS ZIN ĀTNES STUDIJU PROGRAMMU  

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

Par 2006./2007. akadēmisko gadu 
 

Sociālo zinātĦu bakalaura studiju programma politikas zinātnē  
(kods 4331006, programma akreditēta līdz 2011. gada 31. decembrim)  

 
Sociālo zinātĦu maăistra studiju programma politikas zinātnē 

(kods 4631212, programma akreditēta līdz 2008. gada 31. decembrim) 

 
Doktora studiju programma politikas zinātnē  

(kods 51312, programma akreditēta līdz 2008. gada 31.decembrim)  
 

 
 
 
Apstiprināts 
Politikas zinātnes studiju programmu 
padomes sēdē 2007. g. 4. oktobrī 
Protokols Nr. 3 
Padomes priekšsēdētājs:  
Asoc.prof. Andris Runcis 
................................................... 
 
Apstiprināts 
Sociālo zinātĦu fakultātes Domes sēdē 16.11.2007. 
Protokols nr. 43 
Domes priekšsēdētāja:  
prof. Baiba Sporāne,  
 
 
 
Iesniegts LU  Akadēmiskajā departamentā     .11. 2007. 
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1. Studiju programmu saturs, organizācija un praktiskā realizācija 
 
Bakalaura programmā pārskata periodā lielākā uzmanība  pievērsta pārejai no 160 kp studiju plāna 
uz 120 kp plānu.  Programma strukturēta trijos specializācijas virzienos, un tajos ieviesti vairāki jauni 
kursi, kas orientēti uz  profesionālo iemaĦu attīstību. Atsevišėos kursos tiek rīkotas noslēguma 
konferences, piemēram: „ES publiskā komunikācija: teorija un prakse” (asoc. prof. D.Bāra). Seši 
labākie studenti tika apbalvoti ar  braucienu uz Briseli, Eiropas Parlamentu. Šāda prakse ir Ĝoti pozitīva, 
jo motivē studentus un Ĝauj iepazīt politisko praksi. Vēl viena veiksmīga darba forma  saistīta ar jauna 
kursa „ANO globālā politika” realizāciju, jo  šī kursa ietvaros pasniedzējas G.Reires vadībā astoĦiem 
studentiem bija iespēja savas teorētiskās zināšanas pārbaudīt ANO mītnē ĥujorkā.  

Būtiskākās izmaiĦas maăistra programmā ir saistītas ar nepilna laika studiju formas 
ieviešanu. Jau pirmajā studiju  gadā – 2007. gada februārī studijām pieteicās 21 pretendents. 
Programma galvenokārt orientēta uz valsts iestāžu, pašvaldību darbiniekiem  un vispārizglītojošo skolu 
sociālo zinātĦu skolotājiem. Programmas A daĜas kursi atbilst pilna laika programmai, bet B daĜa ir 
papildināta  ar tādiem kursiem, kuru apgūšana sniegs papildu zināšanas par valsts un sabiedrības 
funkcionēšanu un pārvaldību. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta studiju kvalitātes uzlabošanai. Viens 
no soĜiem - studiju kursu docēšanā tiek piesaistīti pasniedzēji no publiskās pārvaldes sektora – Gunta 
Veismane un Edgars Rinkēvičs. MA studiju programma nav pietiekami saistīta ar akadēmiskā 
personāla pētniecisko darbību, un šim aspektam nodaĜa intensīvi veltīs uzmanību nākošajā 
akadēmiskajā gadā.  

Doktora programmas “A” un “B” da Ĝas apvieno gan teorētiskās ievirzes (piemēram, 
“Jaunākās tendences politikas zinātnē”), gan praktiskās ( piemēram, “Jaunākās informācijas 
tehnoloăijas, datu apstrāde un prezentācija”)  ievirzes kursus. Programmas ietvaros ir paredzēta izvēles 
kursu noklausīšanās LU vai citās universitātēs, un pārskata periodā  tika veicināta doktorantu interese 
par multidisciplinārajiem kursiem.  Liela uzmanība veltīta studentu referātu, disertāciju nodaĜu un pilno 
tekstu apspriešanai doktorantu seminārā. Papildināts ir studiju kurss “Jaunākās tendences politikas 
zinātnē”, kura pasniegšana tiek balstīta uz Politikas zinātnes docētāju zinātnisko darbu.   
 
 

2. Studiju programmās studējošie 
 

  Kopumā vērojama stabilizācijas tendences reflektantu interesēs  par 
politikas zinātnes studijām -  bakalaura programmā tiek imatrikulēti 70-80, maăistratūrā -  25-30 
studentu. Šī tendence ir vērtējama pozitīvi, jo rāda, ka izvēle par labu politoloăijai tiek izdarīta uz 
racionālu apsvērumu pamata, nevis sekojot modes tendencēm.  Ir veiktas 20 padziĜinātas intervijas ar 
bakalaura studiju kursu studentiem. Divas reizes gadā programmas direktore un nodaĜas vadītāja tiekas 
ar studentu grupām, lai uzklausītu iebildumus un ieteikumus programmas realizācijā. Kā brīdinoša ir 
uztverama parādība, ka nepalielinās LU politikas zinātnes bakalaura programmu beigušo studentu 
vēlme turpināt studijas Politikas zinātnes nodaĜas maăistratūras programmā. Lai noskaidrotu cēloĦus 
un izstrādātu pasākumus situācijas uzlabošanai veikta maăistratūras studentu aptauja par studiju 
kvalitāti.  Viens no būtiskiem aizrādījumiem - teorētisko zināšanu nepietiekama sasaiste ar praktisko 
iemaĦu veicināšanu. 2008. gadā tiks veiktas fokusu grupu intervijas un intervijas ar darba devējiem.  

Doktora studiju programmas politikas zinātnē studentu skaits pēdējos gados ir būtiski 
pieaudzis  - no 14 studentiem  2001. līdz 36 -  2007. gada septembrī. Budžeta vietu attiecīgi 
palielinājies no astoĦām  līdz piecpadsmit. Ievērojams doktorantu skaits (21) studē programmā par 
maksu. 2006./2007. studiju gadā  aizstāvēšanai tika iesniegti  četri doktora studiju programmas bijušo 
studentu promocijas  darbi. I. Ijaba  promocijas darba “ Pilsoniskās sabiedrības diskurss modernajā 
politikas teorijā un tā elementi  Latvijas politisko ideju  vēsturē (M. Valters un P. Šīmanis)”  un  M. 
Laizānes – Jurkānes promocijas darba ”Baltijas valstu reăionālo organizāciju darbības un attīstības 
tendences” aizstāvēšana  plānota vēl 2007. gadā. 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais 
personāls 

 
 2006./2007.akadēmiskajā gadā Politikas zinātnes nodaĜas akadēmisko personālu veidoja   16 
docētāji (10 pamatdarbā), 11 stundu pasniedzēji un 2 administratīvā personāla darbinieki. Politikas 
zinātnes nodaĜa orientējas uz pakāpenisku nodaĜas personāla atjaunošanu,  un tā zinātniskās 
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kvalifikācijas paaugstināšanu, aktīvi studiju procesā iesaistot doktora studiju programmas politikas 
zinātnē beidzējus un pēdējo kursu doktorantus. 

 Bakalaura studiju programmas īstenošanu nodrošināja 8 pasniedzēji ar doktora grādu, no tiem 2 ir 
profesori, 3 asociētie profesori un 3 docenti. Līdztekus viĦiem, programmas īstenošanā tiek iesaistīti 
nodaĜas doktoranti (A.Balode. E.Egle, G. Reire, M.Laizāne–Jurkāne) un dažādu jomu speciālisti un 
eksperti. Maăistra studiju programmas īstenošanu nodrošināja 10 pasniedzēji ar doktora grādu, no tiem 
-  3 profesori, 3 asociētie profesori un 4 docenti. Līdztekus viĦiem, Ħemot vērā augstākās kvalifikācijas 
docētāju nepietiekamo skaitu Latvijā, atsevišėus kursus pasniedz docētāji, kas vēl nav ieguvuši doktora 
grādu. Šādi izĦēmumi tiek pieĜauti gadījumos, ja docētājs jau ir pietuvojies doktora disertācijas 
aizstāvēšanai un viĦam(-ai) ir publikācijas recenzējamos un starptautiski atzītos izdevumos (piemēram, 
lektors T. Rostoks) vai ja docētājs  pasniedz  praktiski ievirzītu kursu un ir Latvijā atzīts speciālists šajā 
jomā (piemēram, Valsts kancelejas direktore G. Veismane). Studiju programmu nodrošināšanā svarīga 
loma ir sadarbībai  ar  politikas zinātnes  profila  programmām un atsevišėiem augsti kvalificētiem  
docētājiem ārpus Latvijas. Programmas īstenošanā piedalījās  viesprofesore R. KārkliĦa no Ilinojas 
Universitātes Čikāgā.  

Doktora studiju programm ā akadēmiskā personāla attiecības pret 

studentu skaitu ir 1:2.  Doktora programmas studentu zinātniskie vadītāji tiek 

izvēlēti  galvenokārt no nodaĜas docētājiem  un atbilstoši  nodaĜas docētāju 

zinātniskajām interesēm. Vajadzības gadījumā politikas zinātnes doktorantūrā 

par vadītājiem tiek  pieaicināti   arī  citu  LU strukt ūrvienību   un Latvijas 

augstskolu un  pētniecisko iestāžu  speciālisti, kā arī ārzemju speciālisti.   

Programmas īstenošanā uz ilglaicīgiem pamatiem tiek iesaistīti  augsti 

kvalific ēties speciālisti no ASV (prof. R. Kārkli Ħa)  un Norvēăijas (asoc. prof. H. 

Kohts), kā arī citu LU fakult āšu mācībspēki (asoc. prof. U. Rozevskis) 

 

 

 

 

4. Studiju programmu finansēšanas avoti,   
materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

 
Sociālo zinātĦu fakultātes  telpās Lomonosova ielā 1 tika veikts mūsdienu 

prasībām atbilstošs remonts, nodrošinot mūsdienīgas auditoriju telpas, studentu 

r īcībā ir modernas datorklases un bezvadu interneta pieslēgums visā fakultātē.  

Politikas zinātnes nodaĜa ir iekārtojusi divas darba vietas doktorantiem Sociālo 
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un politisko pētījumu instit ūtā. Sociālo zinātĦu  fakultātes  bibliotēka grāmatu 

skaita un daudzveidības ziĦā pašreiz ir labākā politikas zinātnes specializētā 

bibliot ēka valstī ( politikas tēmās aptuveni 3900 nosaukumi).  Bibliotēkas resursi 

2007. gadā tika papaildināti ar Ebrary e-grāmatu kolekciju, kur ā  pieejamas 

aptuveni 5200 e-grāmatas, no tām aptuveni 890 par politiku. Studentiem un 

mācībspēkiem par politikas zinātnes jautājumiem ir pieejami akadēmiskie  

žurnāli gan iespiestā veidā (21 nosaukums), gan elektroniski (317 nosaukumi). 

2007.gadā informācijas resursu iegādei SZF bibliotēka izmantoja ap  16 000 Ls. 

Pamatojoties uz studentu skaita proporcijām, politikas zinātnes nodaĜas grāmatu 

finansējums 2007.gadam bija 4000 Ls. Bibliotēka atvērta 54 stundas nedēĜā, tajā 

68 lasītāju darba vietas, 18 datori ar interneta pieslēgumu, iespēja kopēt, 

izdruk āt un skenēt. NodaĜas personāla rīcībā ir 19 darbstacijas ar interneta 

pieslēgumu. 

 

5. Ārējie sakari 
 

Politikas zinātnes nodaĜa aktīvi piedalās docētāju un studentu apmaiĦā Socrates 
programmas ietvaros - noslēgti sadarbības līgumi ar 27 ES augstskolām. Labākā 
sadarbība,  kas pāraug studentu apmaiĦas ietvarus, un veiksmīgi darbojas arī 
pasniedzēju apmaiĦas un zinātniskās sadarbības līmenī ir ar  Greifsvaldes, Maincas un 
Hanoveres universitātēm Vācijā, Upsalas un Gēteborgas universitātēm  Zviedrijā, 
Turku universitāti Somijā, Briseles brīvo universitāti BeĜăijā, Eks-de-Provansas 
universitāte Francijā. Katru gadu vismaz vienpadsmit Politikas zinātnes nodaĜas 
studenti dodas studēt ārzemēs,  izmantojot Socrates programmas iespējas. Katru gadu 
palielinās arī ārvalstu studentu skaits Politikas zinātnes nodaĜā. 2007. gada rudens 
semestrī politikas zinātni studēja 10 ārvalstu studentu. Politikas zinātnes mācību spēki 
sadarbojas dažādos projektos arī ar Turcijas, Rumānijas, Horvātijas, Albānijas, 
Krievijas un ASV augstskolām un pētnieciskiem institūtiem. Politikas zinātnes 
nodaĜas pasniedzēji regulāri piedalās zinātniskās konferencēs un starptautiskos 
projektos. Politikas zinātnes nodaĜas studiju programmu īstenošanā iesaistītie mācību 
spēki 2006./2007. akadēmiskajā gadā ir piedalījušies 15 ar programmas problemātiku 
saistītos starptautiskos projektos. Pēdējā gada laikā pieaugusi nodaĜas pasniedzēju 
darbība valsts institūciju ekspertu komisijās un politisko dokumentu sagatavošanas 
darba grupās. Saikne ar valsts pārvaldi veicina pasniedzēju sasaisti ar darba devējiem. 
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6. SVID analīze 
 

Stiprās puses 

• Ir paaugstinājusies akadēmiskā personāla kvalifikācija, politikas zinātnes 
programmās notiek akadēmiskā personāla atjaunināšanās.  

• Programmu saturs kĜūst daudzveidīgāks. 

• Programmu īstenošanā ir iesaistīts augsti kvalificēts akadēmiskais personāls, 
lielākā daĜa docētāju ir cieši saistīta ar politikas praktiskajām izpausmēm 

 

Vājās puses 

• Nepietiekama sabiedrības pārvaldes darbam nepieciešamo praktisko iemaĦu 
apgūšana bakalaura un maăistra studiju programmās. 

• Nepietiekams studentu skaits ierobežo specializācijas iespējas.  

• Nepietiekama uzmanība pētniecisko metožu apguvei apgrūtina studentu 
pilnvērtīgu iekĜaušanos starptautiskajā zinātniskajā apritē. 

• Nepietiekama saikne ar darba devējiem, kas draud ar tālāku studentu skaita 
samazināšanos .  

• Vienota tēla un koordinētas ārējās komunikācijas trūkums Politikas zinātnes 
nodaĜai. 

 

Iespējas 

 
• Pilnveidot lietišėo ievirzi bakalaura un maăistra studiju programmās, īpašu uzmanību šajā ziĦā 

pievēršot maăistrantūras programmai nepilna laika neklātienes formātā.  
• Pastiprināt kontroli pār doktora studiju programmas studentu darbu pie  promociju eksāmenu 

obligātās literatūras apguves, paredzot programmas ietvaros tam veltītus proseminārus.  
• Paplašināt pieredzējušu un akadēmiski kvalificētu praktiėu iesaisti programmas īstenošanā.  
• Veikt regulārus pasākumus programmu atpazīstamības veicināšanai. 
• Atbalstīt pētnieciskā darba rezultātu integrāciju studiju procesā. 
• Stiprināt un, iespējams, formalizēt saikni ar darba devējiem. 
 
Draudi 
 
• Nepietiekams studējošo skaits, kas samazinātu B daĜas kursu piedāvājuma un jaunu pasniedzēju 

piesaistīšanas iespējas. 
 
 

7. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu 
izpilde. Politikas zinātnes studiju programmu attīstības perspektīvas 
un nākotnes uzdevumi. 
 Izmainīta maăistra studiju programmas struktūra  (attiecībā uz pētniecisko 
metožu kursiem un ES problemātikai veltītajiem  kursiem, maăistra darbam atvēlēto 
kredītpunktu skaits ir samazināts līdz 20 kp.), iespēju robežās tiek veicinātas 
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doktorantu studijas ārzemēs, doktora programmas studenti ar iepriekšējo izglītību 
citās specialitātēs noklausās politikas zinātnes  maăistra studiju programmas kursus.  
 Bakalaura studiju programmā   aktīvāk  studenti tiek iesaistīti  studiju procesa 
vērtēšanā  un  pilnveidošanā (izstrādāta anketa, kurā uzsvars  likts uz katra atsevišėa 
kursa novērtēšanu un  pilnveidošanas ieteikumu formulēšanu).  
 Atbilstoši ieteikumam aktīvāk iesaistīt  studentu pētniecības procesā, sākusies 
intensīvāka studentu līdzdalība docētāju pētnieciskajos projektos. Tā, piemēram, ES 
FP7 WAVE projektā iesaistīti 3 doktorantūras studenti, LU finansētajā pētnieciskajā 
projektā „Parlamentārais diskurss Latvijā“  - 2 doktorantūras studenti, Politikas 
zinātnes nodaĜas projektā „Latvija 2020“  -  4 maăistratūras studenti,  2008. gadā 
plānots veidot bakalaura studiju programmas studentu grupu, kura veiktu pētījumu par 
labas pārvaldības praksi Latvijā.  
 Pētnieciskās darbības un studiju procesa ciešākā saistībā politikas zinātnes  studiju 
programmās saskata savas tālākās attīstības  iespējas, kas  atbilst Latvijas Universitātes mērėim 
nākotnē kĜūt par pētnieciskās ievirzes universitāti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. PIELIKUMI 
 

8.1. Studējošo skaits  
8.1.1.BA studiju programmā (2005-2007, kopš programmas akreditācijas): 

                  

  
Sudējošo skaits pa studiju 
gadiem   Kopā  T.sk. Absol- 

        mācās par  ventu 

Eksma- 
trikulēto 

skaits 
              maksu skaits  

2007.g. 
1. 

oktobra  
dati 

  

1.gadā 
imatri- 
kulēto 

studentu  
skaits 1. 2. 3. 4. 5. 6.         

2005. 91 91 118 130 106 20 - 465 385 81 67 
2006. 96 96 74 83 102 28 - 383 305 67 65 
2007. 92 92 66 62 81 21 - 381 290 61 81 
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8.1.2. Studējošo skaits MA studiju programmā (2002-2007, kopš studiju programmas akreditācijas) 
1.gadā                   Eksma- 

imatri-   Sudējošo skaits pa studiju gadiem   Kopā  T.sk. Absol- trikulēto 

kulēto         mācās par  ventu skaits 

studentu                maksu skaits (Atbirums) 

2007.g. 
1. 

oktobra  
dati 

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

2002. 33 33 58  -  -  -  - 91 49 56 3 

2003. 49 49 32  -  -  -  - 81 46 24 8 

2004. 32 32 30  -  -  -  - 68 28 41 8 

2005.  29 29  26   -  -  -  -  57   17  22 12 

2006. 24 24 30  -  -  -  - 54 14 21 7 

2007. 27 27 25  -  -  -  - 55 15 22 10 

 
 

8.1.3. Studējošo skaits doktora studiju programmā (2002-2007, kopš studiju programmas akreditācijas) 
1.gadā                   Eksma- 

imatri-   
Sudējošo skaits pa studiju 
gadiem   Kopā  T.sk. Absol- trikulēto 

kulēto         mācās par  ventu skaits 

studentu                maksu skaits (Atbirums) 

 2007.g. 
1. 

oktobra  
dati 

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

2002.  5 5  6  4  -   -  - 17 10 4 2 

2003.  7 7  7 5 -   -  - 19 10 7 7 

2004.  11   11 6  5  6   -  - 28 18 4 3 

2005.  9 9  10  6  5  2   - 34 23 2  - 

2006.  6 6  9  6  2  1  - 34 24 4 1 

2007. 5 5 7  6 3  -  - 27 13  -  - 
 

 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju 

gadiem 

 

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

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu aptauja: 
aptaujāto absolventu 

skaits1 

2005./2006. 59 95 73 65 14  16 48 

2006./2007. 45 13 54 - -  9 13 

 
 

8.3. Politikas zinātnes nodaĜas akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 
1. oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006 2007 

                                                           
1 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Profesori 
2 2 2 

Asociētie profesori 
4 3 3 

Docenti 
2 1 3 

Lektori: 
 2  

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maăistra grādu  
4 4 2 

citi*  
   

Asistenti: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
   

ar maăistra grādu  
   

citi*  
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
12 12 10 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 
 
 
 
 

8.4. Politikas zinātnes programmas īstenošanai pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 
(dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2006 2007  

Viesprofesori 
1 1  

Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
   

SPPI zinātniskie asistenti 
1 1  

SPPI vadošie pētnieki 
1 1  

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

   

t.sk:       ar doktora grādu  
2 3  

ar maăistra grādu  
3 5  

citi*  
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
8 11  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005. 2006. 2007. 

Studē doktorantūrā 
3 2 1 
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Ieguvuši doktora grādu 
 1  

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

4 2  

Akadēmiskajā atvaĜinājumā 
1   

 
 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005. 2006. 2007. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos un 
citos projektos (projektu skaits) 

10 18 24 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

21 24 32 

Pārskata gada laikā tapušo publikāciju 
skaits 

10 13 19 

Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos 
(studējošo skaits) 

14 17 26 

 

 


