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Vidzemes Augstskolas (ViA) Politoloģijas (POL) studiju programma ir profesionālās augstākās izglītības studiju
programma, kura tiek realizēta saskaņā ar: licenci Nr. 04031-8 (izsniegta 21.06.2005.; licences termiņš
30.06.2008.); akreditācijas lapu Nr.011-410 (izsniegta 12.12.2001; studiju programma ar Akreditācijas komisijas
5.12.2002. sēdes lēmumu Nr.444 akreditēta uz sešiem gadiem – līdz 31.12.2007.); pārakreditāciju uz
profesionālā bakalaura studiju programmu (14.12.2005., sēdes protokols nr.184, pārakreditēta līdz 31.12.2007.).
Politoloģijas studiju programmas kods ir 42310.
Beidzot studijas POL studiju programmā, tiek piešķirts profesionālā bakalaura grāds un politologa profesionālā
kvalifikācija (pēc LR Profesiju klasifikatora 244309). Sekmīgi pabeigtas politoloģijas studijas dod iespēju
tālākai izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs. (Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīkojums Nr.700 Par
tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas, 5.02.1997.). POL
programmas apjoms ir 160 kredītpunkti, programma tiek realizēta pilna laika studiju formā un tās ilgums ir 4
gadi (8 semestri).

1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
1. 1. Programmas mērķis:
Vidzemes augstskolas politoloģijas studiju programmas mērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus valsts un
pašvaldību iestāžu darbiniekus, kā arī masu saziņas līdzekļu un nevalstisko institūciju darbiniekus, - kvalificētus
speciālistus, kompetentus profesionāļus, kuru zināšanas un prasmes ir konkurētspējīgas mainīgajos
sociālekonomiskajos apstākļos.

1. 2. Programmas uzdevumi:
Politoloģijas studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
- Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par politiskajiem procesiem pasaulē un Latvijā, par dažādajām to
konceptualizēšanas iespējām;
- Veicināt profesionālo zināšanu un prasmju apguvi, veidot un attīstīt studentos politikas analīzes
iemaņas;
- Veicināt studentos motivāciju tālākai izglītībai;
- Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – darbs ar
mūsdienu informācijas tehnoloģijām, svešvalodu pielietošana, darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā
darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes,
publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.;
- Papildināt politoloģijas nodaļā koncentrēto akadēmisko personālu ar pieredzējušiem praktiķiem;
- Piesaistīt mācībspēkus no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs;
- Veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskām organizācijām;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla ieguldījumu politoloģijas jomas praktiskā un teorētiskā
attīstībā Latvijā;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla regulāru kvalifikācijas celšanu.

1. 3. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie rezultāti:
-

-

Politoloģijas studiju programma sniedz zināšanas šādās jomās: pētniecībā; informāciju tehnoloģijās;
publiskā pārvaldē; politikas analīzē; ES institūcijās, pārvaldē un politikās; politoloģijas nozares
teorētiskajās zināšanās; Latvijas politikas aktualitātēs; starptautiskās attiecībās; ievadā tiesību zinātnēs;
socioloģijā; politekonomijā; svešvalodās; vēsturē un psiholoģijā.
Politoloģijas programma nodrošina šādu prasmju apguvi: izpratni par sabiedrībā, valsts pārvaldē un
starptautiskajā vidē notiekošajiem procesiem un attīstības tendencēm; spēju sintezēt un izmantot nozarē
nepieciešamās teorētiskās zināšanas mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos; spēju pielietot mūsdienu
informācijas tehnoloģijas profesionālās darbības veikšanai; spēju izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas
profesionālajā darbībā; prasmi saskaņot valsts, starptautisko un nevalstisko organizāciju, visas
sabiedrības un indivīda intereses; spēju patstāvīgi, sistemātiski un radoši papildināt zināšanas un
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-

pilnveidot prasmes profesionālās darbības jomā; prasmi radoši piemērot informāciju un tās izklāstu
atkarībā no klausītāju auditorijas; spēju identificēt nozares problēmas un piedāvāt risinājumu atbilstoši
profesionālās darbības jomai; prasmi izmantot mūsdienu informācijas iegūšanas, apstrādes un
sistematizēšanas tehnoloģijas; spēju plānot un organizēt savu un citu profesijā strādājošo darbu; prasmi
patstāvīgi un sistemātiski papildināt zināšanas; spēju strādāt komandā vai individuāli un rīkoties saskaņā
ar likumdošanas un ētikas normām.
Politoloģijas programma veicina šādu attieksmju pilnveidošanos: atbildības izjūta; godīgums;
mērķtiecība; precizitāte; vēlme mācīties; iniciatīva un tolerance.

2. Studiju programmas organizācija
2. 1. Studiju programmas organizācija
Studiju programma atbilst ViA mērķim, darbības pamatvirzieniem un stratēģijai. Studiju process tiek organizēts
atbilstoši ViA Satversmei, augstskolu likumam un citiem normatīviem dokumentiem, kas ir spēkā Latvijas
Republikā, kā arī saskaņā ar ViA Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējošiem dokumentiem. Studiju
programmas realizācija notiek saskaņā ar ES izglītības telpas vadlīnijām (piem., mobilitāte, starptautiskā
salīdzināmība, u.c.).
Imatrikulācija notiek saskaņā ar ViA uzņemšanas noteikumiem. Politoloģijas pilna laika studijas uzņem personas
ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību.
Studiju procesa konceptuālo vadību nodrošina ViA akadēmiskais prorektors. Lēmumus, kas saistīti ar studiju
programmas saturu un īstenošanu pieņem POL nodaļas kopsapulce un apstiprina ViA Senāts. Studiju
programmu vada un pieņemto lēmumu realizāciju nodrošina programmas direktors. Studiju procesa
nodrošināšanā ir iesaistītas šādas ViA struktūrvienības: Studiju daļa, ViA integrētā bibliotēka, IT pakalpojumu
daļa, Finanšu daļa, Personāla daļa, Starptautiskās sadarbības daļa. Struktūrvienību un palīgpersonāla uzdevumi
programmas īstenošanā ir uzskaitīti sekojošā tabulā:
Struktūrvienība
Komunikācijas un sabiedrisko
attiecību nodaļa
Vidzemes augstskolas integrētā
bibliotēka
Studiju daļa

Uzdevumi programmas īstenošanā
Programmas izstrāde, informēšana par programmu,
programmas realizēšana, attīstība un pilnveidošana
Studiju kursu pasniegšana
Studijām nepieciešamās literatūras nodrošināšana

Finanšu daļa

Studiju dokumentācijas sagatavošana, informatīvās
bāzes uzturēšana, studentu uzņemšana, studentu sekmju
uzskaite
Programmnodrošinājums, studentu sagatavošana
darbam ViA e-vidē, tehniskā palīdzība docētājiem
darbā ar datortehniku
Programmas izmaksu plānošana un kontrole

Personālā daļa
Starptautiskās sadarbības daļa

Darba līgumu slēgšana ar docētājiem
Starptautiskā sadarbība, docētāju un studentu mobilitāte

IT pakalpojumu daļa

2.2. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu darbība
Politoloģijas programmas kvalitāte tiek vērtēta dažādos līmeņos:
– Stratēģisko kontroli īsteno ViA Senāts, bet administratīvo un uzskaites kontroli realizē POL nodaļa.
– POL nodaļa regulāri, ne retāk kā reizi divos mēnešos izvērtē savu darbību kopsapulcēs.
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–
–
–
–

Izstrādājot ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu par iepriekšējo akadēmisko gadu, nodaļas kopsapulcē tiek
izvērtēta iepriekšējā posma darbība un atbilstoši tam diskutēts par nepieciešamajām izmaiņā, kā arī
tālāko attīstību
POL nodaļas vadītāja regulāri tiekas ar studentiem.
Regulāri notiek visu ViA nodaļu vadītāju sanāksmes.
Prakses darba vērtējumu studentam veic prakses vadītāji prakses organizācijās.

Studiju programma tiek apstiprināta ViA Politoloģijas nodaļas sēdē, to izvērtē un ieteic Senātam izskatīšanai
Senāta Mācību komisija. Lēmumu par studiju programmas darbības uzsākšanu pieņem ViA Senāts. Par studiju
programmas īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs programmas direktors. Ik semestri tiek veiktas studējošo
aptaujas un to rezultāti apspriesti nodaļas sēdē. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju
programmas, nodaļas docētāju, Senāta Mācību komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina ViA
Senāts.
Studiju darba norisi studiju programmas īstenošanas gaitā nodaļas vadītājs pārrunā ar docētājiem. Nodaļas
vadītājs izlases veidā piedalās lekciju un semināru nodarbībās, pēc kurām kopā ar attiecīgo docētāju veic šo
nodarbību izvērtējumu.
Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Dialoga veicināšanai starp pasniedzēju un studentu
kursu aprakstus, studiju kursu uzsākot, saņemt katrs students. Katra semestra noslēgumā studenti izpilda aptauju
anketas par katru studiju kursu un docētājiem. Katra docētāja pienākums ir iepazīties ar aptaujas rezultātiem un
to izvērtēt.

3. Studiju programmas satura anotācija
Studiju programma izstrādāta saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 481 27.11.2001. ”Par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības standartu.” Un ir saskaņota ar “Politologa” profesijas standarta projektu.
Politoloģijas studiju programmas daļu īpatsvars Politoloģijas programmā
Vispārizglītojošie kursi (A daļa)
Nozares teorētiskie pamat kursi (A daļa)
Nozares profesionālās specializācijas kursi, tai skaitā
- nozares profesionālās specializācijas kursi (A
daļa)
- nozares profesionālās specializācijas kursi (B
daļa)
- zinātnisko darbu (gada projektu) izstrāde
Brīvās izvēles kursi (C daļa)
Prakses
Valsts pārbaudījums (diplomdarba izstrāde)

kredītpunkti
20
36
60
34

%
12.5
22.5
37.5

16
10
6
26
12
160

3.8
16.2
7.5
100%

Obligātajā - A daļā iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, nozares teorētiskie pamat kursi, nozares profesionālās
specializācijas kursi, kā arī prakses, gada projektu un diplomdarbu izstrāde. Obligātās izvēles - B daļā iekļauti
nozares profesionālās specializācijas kursi, kas pēc studējošo individuālajām vēlmēm ļauj padziļināt teorētiskās
zināšanas kādā atsevišķā zinātnes nozarē (publiskajā pārvaldē, starptautiskajās attiecībās, salīdzinošajā politikā,
vai politikas teorijā) kā arī padziļināti apgūt profesionālajā darbībā nepieciešamās prasmes un zināšanas. Brīvās
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izvēles - C daļas studiju kursus studējošie var izvēlēties jebkurā no Vidzemes augstskolas, Latvijas un / vai
ārvalstu augstskolu piedāvātajiem citu zinātņu nozaru studiju kursiem.
Studiju programmu veido kursi, kuru apjoms pārsvarā ir divi un četri kredītpunkti. Katrā studiju gadā tiek
īstenoti 7-10 kursi, prakse un gada projekta izstrāde. Studiju noslēgumā students izstrādā un aizstāv
diplomdarbu.
Politoloģijas studiju programma ir veidota tā, lai nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvē tiktu
ievērots pakāpenības un secīguma princips sākot no ievadkursiem, pārejot uz vidēja līmeņa kursiem, augstāka
līmeņa kursiem un padziļinātām studijām. Vēlākajos semestros studentiem tiek piedāvāti vairāki izvēles kursi,
kuru nolūks ir padziļināt studentu zināšanas izvēlētājā specialitātē un palīdzēt sagatavoties diplomdarba
rakstīšanai un aizstāvēšanai astotā semestra beigās. Politoloģijas studiju programmā iekļautas četras nozīmīgākās
politoloģijas apakšnozares: politikas teorija, salīdzinošā politoloģija, starptautiskās attiecības un sabiedrības
pārvalde. Ņemot vērā studiju programmas lietišķo ievirzi, īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības pārvaldes
apguvei. Tāpat studentiem tiek piedāvāti izvēles kursi par dažādu problemātiku.
Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir gada projektu un diplomdarba izstrādei, kas studentiem palīdz
pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba
veikšanai. Diplomdarbs ir bakalaura studiju programmas obligāts gala pārbaudījums un studenta patstāvīgi
veiktā pētījuma rezultātu apkopojums, un analīze kādā no kvalifikācijai atbilstošas zinātnes apakšnozarēm.
Diplomdarba izstrādē studentam ir jādemonstrē studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas aktuālas nozares problēmas teorētiskā un praktiskā izpētē un analīzē. Studentam ir jāparāda prasme
saistīt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas ar reālu nozares problēmu, veicot izpēti un izstrādājot tai
teorētiski pamatotu risinājumu.
Tāpat, svarīga vieta ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē, un iegūt jaunas
iemaņas.
Kopš programmas pār akreditācijas 2005. gada 14. decembrī, ar ViA Senāta 2007. gada 24. janvāra sēdes
lēmumu Nr. 1 / 4.1. POL programmā ir izdarītas sekojošas izmaiņas:
- daļu no ceturtā semestra prakses 2 kredītpunktu apjomā pārnest uz 8 semestri
- astotā semestra brīvās izvēles kursu 2 kredītpunktu apjomā pārnest uz ceturto semestri
Politoloģijas studiju programmas īstenošanas konceptuālais plāns pa studiju gadiem
1.gads
Vispārizglītojošie kursi –
12 kp
Nozares teorētiskie un IT
kursi – 18 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
2 kp

2.gads
Vispārizglītojošie kursi –
4kp
Nozares teorētiskie un
IT kursi – 8 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
20 kp

3.gads
Vispārizglītojošie kursi –
4 kp
Nozares teorētiskie un
IT kursi – 4 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
26 kp

Nozares teorētiskie un
IT kursi – 6 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi – 12
kp

Prakse – 6 kp
Kopā: 40 kp

Brīvās izvēles kursi – 4
kp
Diplomdarbs – 12 kp
Prakse – 6 kp
Kopā: 40 kp

Brīvās izvēles kursi – 2
kp
Prakse – 8 kp
Kopā: 40 kp

Prakse – 6 kp
Kopā: 40 kp

4.gads
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Politoloģijas studiju programmas saturs
(apstiprināts ViA Senātā 2007. gada 24. janvārī, lēmumu Nr. 1 / 4.1.)
Kurss

Docētājs

Semestra plānojums (kredītpunktos)

1
Prakse
Diplomdarbs

K. Bākule
K. Bākule

Nozares teorētiskie un IT kursi
Ievads salīdzinošajā politikā
Politikas zinātnes paradigmas
Ievads politikas teorijā
Organizāciju teorija un prakse
Publiskā pārvalde
Demokrātijas teorijas
Mūsdienu politikas filozofija
vai Starptautisko attiecību teorijas
vai Taisnīguma teorijas
Ideoloģijas
vai Racionālās izvēles teorijas
Ievads starptautiskajās attiecībās
SPSS
Interneta resursi politikā

V. Valtenbergs
K. Bākule
K. Bākule
E. Šusta
E. Šusta
V. Valtenbergs
K. Bākule
J. Kapustāns
K. Bākule
V. Valtenbergs
K. Bākule
J. Kapustāns
S. Cakula
V. Valtenbergs / D. Jansone

3

8

4

5

6

6

7

6

8
6
12

26
12
36

Nozares profesionālās specializācijas kursi
Gada projekts
K. Bākule
Salīdzinošā politika
Eiropas valstu politiskās sistēmas
Latvijas politikas aspekti
Politekonomija
Attīstības politekonomija
Nacionālisms
vai Elektroniskās demokrātijas izredzes
vai kurss pie vieslektora

2

Kopā

E. Šusta
F. Rajevska
K. Bākule
K. Bākule
A. Pabriks
V. Valtenbergs

4
2
4
4
4
4
4

2
4
2
2
60
2

4

4

4
4
4
4
2

Starptautiskās attiecības
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ES institūcijas un pārvalde
ES politikas aspekti
Latvijas ārpolitikas aspekti
vai Starptautiskā migrācija un globalizācija
vai Diplomātija
vai kurss pie vieslektora
Publiskā pārvalde
Latvijas valsts pārvalde un pašvaldības
Sociālā politika
Politikas analīze
Publiskās tiesības
Budžets un finanšu vadība
vai Vadības metodes
vai Pārvaldes reformas
vai Personāla vadība
vai Projektu vadība
vai kurss pie vieslektora
Vispārizglītojošie studiju kursi
Pētījumu metodoloģija
Akadēmiskā rakstība
Angļu valoda
Eiropas politiskā vēsture
Socioloģija
Sociālā psiholoģija politikā
Brīvās izvēles kursi
Valodas
vai citu nodaļu piedāvātie kursi

Kopā

4

J. Kapustāns
J. Kapustāns
A. Pabriks
V. Valtenbergs
J. Kapustāns

4
2
2

4

L. Začesta
F. Rajevska
D. Jansone
S. Liepiņa
S. Brikse
A. Kiopa
A. Kiopa
A. Kiopa
I. Suija

4
4
4
2
2

20
V. Silkāne
E. Šusta
Svešvalodu daļa
V. Daukšte
D. Jansone
I. Sniķere

4
2
4
4
2
4
6

Svešvalodu daļa
2
20

20

20

2
20

20

20

2
20

20

160
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4. Vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti: semestra laikā, pārbaudījumos pēc studiju kursa pilnīgas
apguves, pēc pilnas studiju programmas apguves - valsts pārbaudījums.
Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas un ieguvis
prasmes pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai. Lai
nodrošinātu vērtēšanas objektivitāti, katrā kursā ir izstrādāti skaidri vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu
un veidu pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā students kārto rakstisku eksāmenu vai ieskaiti. Studiju darba
kopējais novērtējums tiek veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos
no vairākiem studenta darbiem un aktivitātēm katrā kursā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējumā,
kā arī veicina studējošo motivāciju un regulāru, sistemātisku darbu.
Pēc praksēm studenti iesniedz prakses atskaiti, kas ietver prakses laikā veiktā darba aprakstu un rezultātu analīzi.
Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta.
Gada projekts tiek publiski aizstāvēts Gada projektu komisijā un gada projektu vērtē darba vadītājs, recenzents
un komisija. Diplomdarbu aizstāvēšana notiek Valsts pārbaudījumu komisijā un darbu vērtēšanā piedalās gan
nodaļas docētāji, gan nozares profesionāļi. Diplomdarbu galīgo vērtējumu veido komisija diskutējot, kā arī
ņemot vērā darba vadītāja un recenzenta ieteikumus.
Studentu zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvais rādītājs ir novērtējums ballēs 10 ballu sistēmā. Zemākais
pozitīvais vērtējums ir 4 balles. ViA diplomu ar izcilību saņem studenti, kuri studiju programmas apguves gaitā
sekmīgi un noteiktā kārtībā izpildījuši visas studiju programmas prasības un ja neviens vērtējums nav zemāks kā
,,7,, un vērtējums ,,8,, - ,,9,, - ,,10,, ne mazāk kā 75% no kopējo iegūto atzīmju skaita, un ja valsts pārbaudījumā
saņemts vērtējums „8”, ,,9,, vai ,,10,,.

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana
POL studiju programma paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaļā (mācību ilgums 4 gadi) un augstākās
profesionālās izglītības iegūšanai studentiem jāapgūst vismaz 160 kredītpunkti. Studiju programma tiek īstenota
pa semestriem. Pilna laika studijās semestrī studentam jāapgūst 20 kredītpunkti. Kredītpunkts ir studiju uzskaites
vienība, kas atbilst studējošo 40 akadēmisko darba stundu apjomam. Pilna laika studijās 1 kredītpunktam atbilst
12-16 kontaktstundas, no kurām vismaz 35% ir lekcijas, vismaz 35% semināri un grupu darbs, bet studentu
patstāvīgā darba apjoms un konsultācijas ir 24 - 28 akadēmiskās stundas. Akadēmiskā stunda ir 45 minūtes.
Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu kursu vai citu studiju veidu, ieskaitot praksi (viena prakses nedēļa
atbilst vienam kredītpunktam), ja vērtējums pārbaudījumā 10 punktu sistēmā nav zemāks par četri (gandrīz
viduvēji) vai arī ir “ieskaitīts” (ja pārbaudījums bijusi ieskaite). Studenta darba apjoms mācību gada laikā pilna
laika studijām ir 40 kredītpunkti.
Studijas reglamentē studiju programma un plāns, kursu programmas un studiju procesa grafiks. Studiju
programma un studiju plāns nosaka apgūstamos studiju kursus, to formas, apjomu, sadalījumu pa gadiem un
secību. Studiju procesa grafiks nosaka studiju gada termiņus. Kursu programmas norāda studiju un prakšu
tematiku. Studiju programmu studenti apgūst teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, praksēs un patstāvīgajās
studijās.
Vidzemes augstskolas studentiem ir iespējas papildināt savas zināšanas citās augstskolās Latvijā un ārzemēs,
iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā ViA studiju programmā.
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POLITOLOĢIJAS STUDIJU PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNS
(apstiprināts ViA Senātā 2007. gada 24. janvārī, lēmumu Nr. 1 / 4.1.)
Kursi
1.sem 2.sem 3.sem
Ievads salīdzinošajā politoloģijā
4
Politikas zinātnes paradigmas
2
Pētījumu metodoloģija
4
Akadēmiskā rakstība latviešu valodā
2
Angļu valoda
4
SPSS
2
Socioloģija
2
Ievads politikas teorijā
4
Organizāciju teorija un prakse
4
Interneta resursi politikā
2
Ievads starptautiskajās attiecībās
4
Eiropas valstu politiskās sistēmas
4
Latvijas politikas aspekti
4
Es institūcijas un pārvalde
4
Eiropas politiskā vēsture
4
Publiskā pārvalde
Latvijas valsts pārvalde un pašvaldības
Politekonomija
Politikas analīze
ES politikas aspekti
Sociālā politika
Publiskās tiesības
Demokrātijas teorijas
Sociālā psiholoģija
Attīstības politekonomija
Izvēles kursi specialitātē
Brīvās izvēles kursi
Gada projekts
2
Prakse
8
Diplomprojekts
Kopā semestrī:
20
20
20
Kopā mācību gadā:
40

4.sem

5.sem

6.sem

7.sem

8.sem

4
14
2

2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
4
6
20
40

4
6
20

20
40

20

6
12
20
40

Studiju programmu realizācija notiek ar dažādu studiju formu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus,
diskusijas, praktiskās nodarbības, literatūras studijas, lietišķās spēles, studentu patstāvīgo praktisko darbu
(individuāli un grupās), kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi. Tādējādi studenti apgūst gan studiju
programmā definētās zināšanas un prasmes, gan arī attīsta un pilnveido dažādas darba tirgum nepieciešamās
prasmes un spējas, piemēram, kritiskā domāšana, prezentācijas prasmes, problēmu risināšana, argumentācijas
prasmes, lēmumu pieņemšana, spēja strādāt komandā un sadarboties u.c. Svarīga vieta studijās ierādīta praktisko
un teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanai. Liels uzsvars studiju procesā tiek likts uz studentu
patstāvīgo un pētniecisko darbu.
Studiju procesā plaši tiek izmantotas mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Nodarbību laikā docētājiem un
studentiem ir iespēja izmantot multimedijus, tādējādi studenti vienlaikus studiju kursu saturam apgūst arī
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prezentācijas un tehniskās prasmes. Studiju procesā aktīvi tiek izmantotas iekštīkla sniegtās iespējas:
punkts.va.lv – studiju elektroniskā vide, kurā katra studiju kursa ietvaros tiek glabāti studijām nepieciešamie
materiāli, lekciju prezentācijas, notiek diskusijas, studenti ievieto savas prezentācijas un mājas darbus; ViA
dokumentu elektroniskā krātuve; iekštīkla ziņojumu dēlis; e-pasts.
Viena kredītpunkta ietvaros studentam jāapgūst 50 - 100 lappušu zinātniska teksta. Katra kursa ietvaros
jāizstrādā ne mazāk kā divi patstāvīgie darbi un jākārto pārbaudes darbi. Kursa noslēgumā katram studentam ir
jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens vai jāiesniedz plašāka apjoma darbs, kurā tiek demonstrētas kursā
apgūtās zināšanas, kā arī studenta spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm, iemaņām un zināšanām.
Dialoga ar studentiem veicināšanai tiek izmantotas šādas darba formas detalizētu kursa aprakstu izstrāde un
izsniegšana katram studentam, kas ļauj ievērot secīgu izklāstu un panākt studiju vērtējuma sistemātiskumu;
studijas mazās grupās, kas veicina studentu iesaisti studiju procesā; interaktīvu studiju metožu pielietošana;
patstāvīgo un pētniecisko darbu izvērtēšana un apspriešana ar autoriem; gada projekti, to recenzēšana un
publiska aizstāvēšana; konsultācijas; kumulatīvā novērtējuma sistēma; studentu aptaujas par studiju kursu. Šāda
dialoga metode rada atklātību, savstarpēju izpratni, studiju teorētiskās daļas saistību ar praktiskiem piemēriem.
Komunikācijas iemaņu un prasmju attīstīšanai tiek izmantotas ne vien auditoriju nodarbības, bet arī pētniecisko
darbu aizstāvēšanas, eksāmeni, prakses novērtējumi. Individuālā saziņa starp mācībspēku un studentu (ārpus
lekcijām, semināriem un nodarbībām) iespējama tiekoties individuālās konsultācijās ar docētāju, kā arī ar
elektroniskā pasta un skype programmas starpniecību.
Svarīga loma ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē, un iegūt jaunas
iemaņas. Katru gadu studenti pavada sešas līdz astoņas nedēļas mācību praksē. Tā tiek organizēta atbilstoši
studiju programmai un prakses nolikumam. Praksē students pilda prakses uzdevumus un raksta atskaiti. Par
prakses veikšanu un atskaitēm atbildīga ir Politoloģijas nodaļa. Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai
organizācijas pārstāvis un augstskolas mācībspēks. ViA Politoloģijas nodaļas studenti ir bijuši praksē vairāk
nekā 20 organizācijās. Ar vairākām institūcijām jau ir noslēgti sadarbības līgumi par pastāvīgu sadarbību prakses
vietu nodrošināšanā. Kopš 2001.gada ir iespēja iziet praksi arī Leonardo da Vinci programmas ietvaros Vācijā
un Norvēģijā, Austrijā, Dānijā, Zviedrijā, Igaunijā, Rumānijā un Somijā.
Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir pētniecībai. Studiju programmā paredzēta gada projektu un
diplomdarba izstrāde, kas studentiem palīdz pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un
veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba veikšanai. Informācija par studentu pētnieciskajiem darbiem (gada
projektiem un diplomdarbiem) ir apkopota datu bāzē. Ir izstrādāti jauni metodiskie norādījumi, kur studenti var
detalizēti iepazīties ar dažādiem pētnieciskā darba veikšanas aspektiem. Katru gadu tiek rīkoti metodiskie
semināri, kuros studenti var atkārtot un nostiprināt pētījumu metodoloģijas zināšanas, kas nepieciešamas gada
projektu un diplomdarba izstrādei.
Akadēmiskā personāla veiktie pētījumi ir nozīmīgs ieguldījums gan nozares attīstībā, gan arī studiju satura
pilnveidošanā. Tāpat tā ir lieliska iespēja studentiem jau studiju laikā iesaistīties pētniecībā. Studenti darbojas kā
pētnieku asistenti strādājot pie datu ievākšanas un apstrādes, kā arī veic administratīvā palīgpersonāla
pienākumus. Akadēmiskais personāls veicina un atbalsta studentu piedalīšanos ViA, Latvijas mēroga un
starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.
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6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas
standartam
Studiju programma ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un Latvijas Republikas
Augstskolu likumu. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem (Nr. 481,
20.11.2001.) par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, kā arī politologa profesijas
standarta projektam (iesniegts apstiprināšanai Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā) un šai profesijā
nodarbināto piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistu profesionālās darbības raksturojumam pēc
Latvijas Republikas profesiju klasifikatora (profesionālās kvalifikācijas kods pēc profesiju klasifikatora 244309).
Studiju programmas atbilstība LR MK noteikumiem Nr. 481
Vispārizglītojošie kursi (A daļa)
Nozares teorētiskie pamat kursi (A daļa)
Nozares profesionālās specializācijas kursi, tai skaitā
- nozares profesionālās specializācijas kursi (A
daļa)
- nozares profesionālās specializācijas kursi (B
daļa)
- zinātnisko darbu (gada projektu) izstrāde
Brīvās izvēles kursi (C daļa)
Prakses
Valsts pārbaudījums (diplomdarba izstrāde)

kredītpunkti
20
36
60
34
16
10
6
26
12
160

6.2. Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju programmām
Vidzemes augstskolas Politoloģijas studiju programma veidota ar mērķi sagatavot mūsdienīgi izglītotus valsts un
pašvaldību iestāžu darbiniekus, kā arī nevalstisko institūciju darbiniekus, kvalificētus speciālistus, kompetentus
profesionāļus, kuru zināšanas un prasmes ir konkurētspējīgas mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos. Būtiski,
ka Vidzemes augstskolas Politoloģijas studiju programmas pamatā ir ne tikai teorētiskā bāze, bet arī praktiskie
risinājumi – prakse, tādējādi studenti var pielietot savas teorētiskās zināšanas praksē un pārliecināties par savu
profesijas izvēli jau studiju laikā.
Vidzemes augstskolas Politoloģijas studiju programma tiek salīdzināta ar divām studiju programmām Latvijā:
Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu „Politikas zinātne” un Rīgas Stradiņa Universitātes
bakalaura studiju programmu „Politikas zinātne”. Kā arī Vidzemes augstskolas Politoloģijas studiju programma
tiek salīdzināta ar divām studiju programmām ārvalstīs (Eiropas Savienības dalībvalstīm): Linkolnas
Universitātes (University of Lincoln) Politikas zinātnes studiju programmu Lielbritānijā un Zviedrijas Kārlstādes
Universitātes (Karlstad University) Politikas zinātnes studiju programmu.
Salīdzinājumā ar Latvijas un ārvalstu politikas zinātnes bakalaura studiju programmām, Vidzemes augstskola
atšķiras ar to, ka būtiska loma studijās ir praksei, kas izskaidrojams ar to, ka Vidzemes augstskolā ir profesionālā
augstākā izglītība, pārējām ir akadēmiskā izglītība. Akadēmiskajām studiju programmām mērķi ir sagatavot
teorētiski izglītotus speciālistus politikas zinātnē un starptautiskajās attiecībās, kuri ir apguvuši politikas zinātnes
fundamentālos teorētiskos un metodoloģiskos pamatus.
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Visās studiju programmās, izņemot Latvijas Universitāti, pārbaudes darbi (eksāmeni) notiek uzreiz pēc attiecīgā
kursa beigām – t.i. nav sesijas. Taču tieši eksāmena jeb pārbaudes darbu veidi katrā no programmām ir dažādi,
citviet tie ir rakstiski, citviet mutiski, ir arī abu variantu kombinācija.
Vidzemes augstskola sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu partneriem, saviem studentiem nodrošina mūsdienīgu un
konkurētspējīgu izglītību. Salīdzinot Vidzemes augstskolas studiju programmu ar citām studiju programmām,
kursu piedāvājums ir salīdzinoši līdzīgs. Vidzemes augstskolā ir vislielākais kredītpunktu apjoms (160 KP), tas
izskaidrojams ar to, ka Vidzemes augstskolā studiju ilgums ir 4 gadi (citās programmās 3 gadi) un programmā ir
iekļauta prakse 26 kp apjomā.

Eiropas un Latvijas augstskolu politoloģijas (politikas zinātnes) studiju programmu
salīdzinājums
Vidzemes
augstskola
Studiju
programmas
nosaukums
Iegūstamais
grāds

Latvijas
Universitāte

Rīgas
Stradiņa
Universitāte
Politikas
zinātne

Linkolnas
Universitāte
(Lielbritānija)
Politikas
zinātne

Kārlstādes
Universitāte
(Zviedrija)
Politikas
zinātne
Bakalaura
grāds
politikas
zinātnē
3 gadi
Pilna laika

Politoloģija

Politikas
zinātne

Profesionālā
bakalaura
grāds politikā

Bakalaura
grāds politikā

Bakalaura
grāds
politoloģijā

Bakalaura
grāds politikā

Studiju ilgums
Studiju forma

4 gadi
Pilna laika

3 gadi
Pilna laika

3 gadi
Pilna
laika,
nepilna laika

Studiju
apjoms (KP)
Obligāti
apgūstamie
kursi (A daļa)

160 KP (240
ECTS)
Ievads
salīdzinošajā
politikā,
Politikas
zinātnes
paradigmas,
Ievads
politikas
teorijā,
Organizāciju
teorija un
prakse,
Publiskā
pārvalde,
Demokrātijas
teorijas,
Eiropas valstu
politiskās
sistēmas,
Latvijas
politikas
aspekti,
Politekonomija

3 gadi
Pilna
laika,
nepilna laika
(4 gadi)
120 KP (180
ECTS)
Ievads masu
komunikācijā,
Ievads
socioloģijā,
Tiesību
pamati,
Politikas
teorija, SPSS,
Kvantitatīvās
metodes,
Ievads
salīdzināmā
politikā,
Politisko ideju
vēsture,
Ievads
starptautiskajā
politikā,
Latvijas
politika
(politiskā
sistēma),
Politikas

120 KP (180
ECTS)
Ievads studijās
un specialitātē,
Ievads Latvijas
politikā,
Latvijas
politiskā
vēsture,
Ievads
politikas
teorijā, Eiropas
politiskā
vēsture,
Vispārīgā
tiesību teorija,
Ievads
demokrātijas
teorijā, Ievads
salīdzinošajā
politikā, ES
uzbūve un
institūcijas,
Salīdzinošā
Eiropas

NZ*
Globālie
konflikti un
valdīšana;
Pilsoņi, nauda
un tirgus;
Politiskās
partijas,
vēlēšanas un
balsošana;
Starptautiskās
attiecības;
Sociālā
politika;
Socioloģija;
Labklājība un
politika;
Vēsture un
politika;
Tiesības un
politika;
Salīdzinošā
politika;
Politisko

180 ECTS
Politikas
zinātnes
I;
Politika un
sabiedrība
3.pasaules
valstīs;
Politika un
pastāvīga
attīstība;
Organizācija,
kontrole un
vara;
Attīstība
sabiedrības
labklājībā;
Ievads
politikas
zinātnē;
Zviedrijas
politika un
administrācij
a;
Salīdzinošā
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Pētījumi (gada
projekti)
Bakalaura
darbs
Prakse

Attīstības
politekonomija
ES institūcijas
un pārvalde,
ES politikas
aspekti,
Latvijas valsts
pārvalde un
pašvaldības,
Sociālā
politika,
Politikas
analīze,
Publiskās
tiesības,
Pētījumu
metodoloģija,
Akadēmiskā
rakstība,
Eiropas
politiskā
vēsture,
Socioloģija,
Sociālā
psiholoģija
politikā,
Angļu valoda
(22)
3

analīze,
Ievads
publiskajā
administrācijā
, Reģionālā
drošības
politika,
Ekonomikas
teorijas
pamati,
Svešvaloda,
Ievads
studijās,
Ievads
politikas
zinātnē (17)

politika,
Angļu valoda,
Politiskās
partijas,
Demokratizācij
a, Politiskās
ideoloģijas,
Mūsdienu
politikas
teorijas,
Politiskā
ekonomika
(19)

uzskatu
vēsture;
Modernie
politikas
uzskati; Jaunie
politikas
pārstāvniecības
modeļi; Britu
politika (14)

politika;
Starptautiskā
politika un
Eiropas
studijas (10)

2

2

2

2

Ir (12 KP)

Ir (10 KP)

Ir (20 KP)

Ir (KP NZ*)

Ir (KP NZ*)

Ir – 22
nedēļas

nav

Pēc 3. studiju
gada
studentiem ir
iespēja apgūt
prasmes un
iemaņas
mācību praksē
– internatūrā (2
KP).

NZ*

NZ*

* - nav informācijas
6.3. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa
Pēdējos gados arvien lielāka vērība tiek veltīta pārvaldības konceptam, t.i., tiek piedāvāts plašs skatījumu uz
sabiedrībā notiekošajiem procesiem, norādot, ka pārvaldības ideja ietver ne tikai valsti un tās atbildību, tā integrē
arī privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību. Visu šo triju sektoru cieša un koordinēta sadarbība ir nepieciešama
attīstības nodrošināšanai. Valsts efektīvas pārvaldības nodrošināšanā spēlē koordinējošo lomu cenšoties atrast
balansu starp daudzām interesēm – ekonomiskajām, politiskajām, sociālajām, pie kam to dara ņemot vērā ne
tikai valsts iekšpolitisko situāciju, bet arī daudz plašāko globalizācijas procesu ietekmi uz konkrētajai sabiedrībai
būtiskiem jautājumiem. Šajā kontekstā tiek akcentētas valsts pamatfunkcijas – tās uzdevums ir uzturēt stabilu,
efektīvu un taisnīgu vidi publiskajām un privātajām aktivitātēm, īstenot kontroli pār notiekošo, nest pilnīgu

14

atbildību par publiskajiem pakalpojumiem, radīt un uzturēt vidi ilgtspējīgai attīstībai. Tas nozīmē, ka arvien
vairāk darba tirgū tiek pieprasīti speciālisti ar plašām starpnozaru zināšanām, ViA politoloģijas programmā
studiju kursi ir savstarpēji integrēti tādā veidā, kas ļauj akcentēt politisko, ekonomisko un administratīvo
problēmu savstarpējo saistību. Vidzemes augstskolas Politoloģijas studiju programmas absolventi var sekmīgi
strādāt valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldību iestādēs, masu informācijas līdzekļos, nevalstiskajās
organizācijās un citās organizācijās, kur nepieciešamas plaša spektra starpnozaru zināšanas apvienojumā ar
analītiskām darba iemaņām. Politoloģijas nodaļas absolventi strādā gan valsts institūcijās, nevalstiskās
organizācijās, gan pašvaldībās.

6.4. Darba devēju viedoklis par absolventu nodarbinātību
Lai nodrošinātu studijas programmas atbilstību darba tirgus prasībām POL nodaļa regulāri uztur atgriezenisko
saiti ar nozares darba devējiem. Visizsmeļošākais darba devēju vērtējums par studentu un absolventu
kompetencēm, prasmēm un nozarē nepieciešamajām zināšanām tiek iegūtas studiju prakšu ietvaros, izvērtējot
prakšu atsauksmes. Darba devējiem ir iespēja sniegt atgriezenisko saiti par studentu teorētiskajām zināšanām un
to pielietojumu praksē, par attieksmi pret veicamo darbu, spēju sadarboties un darbu komandā, par lēmumu
pieņemšanas spējām, atbildības izjūtu, patstāvību, darba plānošanu, komunikabilitāti, iniciatīvu un spēju
argumentēt un spēju apstrādāt informāciju, u.c. Tāpat darba devēji sniedz priekšlikumus par studiju programmas
satura pilnveidošanas iespējām. Darba devēji prakses izmanto arī jaunu darbinieku rekrutēšanai. Par studentu un
absolventu atbilstošo kvalifikāciju liecina ilgstoša sadarbība ar daudzām prakses devēju organizācijām un
institūcijas izrāda iniciatīvu aicinot studentus praksē un piedāvājot ceturtā kursa studentiem un absolventiem
darbu. Lielākā daļa absolventu darbu nozarē uzsāk dažu mēnešu laikā pēc studiju pabeigšanas un pēc NVA
datiem ViA absolventi nav reģistrēti kā bezdarbnieki.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
2004./2005.mācību gadā Politoloģijas nodaļā konkurss uz vienu valsts budžeta finansētu studiju vietu bija 5
pretendenti, 2005./2006 mācību gadā 3.1 cilvēki, bet 2006./2007. mācību gadā 2.5 cilvēki.
Politoloģijas nodaļā studē 85 studenti (01.11.2006. dati), no tiem 63 personas studē par budžeta līdzekļiem.
2006. / 2007. mācību gadā POL programmā tika imatrikulēti 29 studenti.

7.2. Absolventu skaits
2004.gadā POL nodaļu absolvējuši 20 studenti, 2005.g. 18 studenti, bet 2006.g. 17 studenti. Par programmas
konkurētspēju liecina fakts, ka daudzi absolventi veiksmīgi uzsākuši studijas gan Latvijas, gan ārvalstu (ASV,
Zviedrija, u.c.) augstskolu maģistrantūras programmās, un lielākā daļa ir atraduši ar izvēlēto profesiju saistītu
nodarbošanos. Kā nozīmīgākās absolventu darba vietas var minēt Latvijas Ārlietu ministriju, Valsts kanceleju,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Veselības ministriju, Labklājības ministriju Izglītības un
Zinātnes ministriju, Aizsardzības ministriju, Cēsu un Valmieras pilsētu pašvaldības, Latvijas Pašvaldību
savienību, u.c.

7.3. Studējošo aptaujas un to analīze
Akadēmiskā personāla darbību nosaka Politoloģijas nodaļas nolikums un darba līgums ar pievienotu pienākumu
sarakstu. Viens no akadēmiskā personāla darbības kvalitātes nodrošināšanas veidiem ir studējošo aptaujas. Tās
tiek veiktas katru mācību gadu par visiem lekciju kursiem. To mērķis ir, ar dialoga starp studentiem un
docētājiem starpniecību, konstatēt problēmas un tās risināt, tā garantējot studiju kvalitātes kontroli.
Anketās ir iekļauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto zināšanu un prasmju
noderība, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba nozīmes novērtējums, iespējas konsultēties ar pasniedzēju,
tehniskā nodrošinājuma vērtējums un iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā par
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docētāja darbu studenti izvērtē docētāju no profesionālās kompetences viedokļa, prasmes izraisīt interesi par
mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi, darba organizācijas prasmi, attieksmi pret studentiem un citas.
Anketas ļauj izvērtēt studentu vērtējumu par kursu, tā saturu un docētāja sadarbību ar studentiem. Atvērtie
jautājumi ļauj studentiem izteikt ierosinājumus, norādīt uz studiju kursa docēšanas stiprajām un vājajām vietām,
kam pievērst papildus uzmanību.
Kopumā studenti lekciju kursus visbiežāk novērtē ar “labi” vai “ļoti labi”. Ievērojami retāk parādās vērtējums
“viduvēji”, bet vērtējums “vāji” un “ļoti vāji” figurē tikai atsevišķu studentu vērtējumos. Līdzīgs vērtējums ir arī
attiecībā uz kursu mērķu sasniegšanu un mācību procesa organizāciju kursu ietvaros. Proti, studentu
dominējošais viedoklis ir, ka mērķis “tiek sasniegts” vai arī “tiek daļēji sasniegts”. Mācību procesa organizācija
viņus “apmierina pilnībā” vai arī “apmierina daļēji”. Negatīvs vērtējums attiecībā uz iepriekšminētajiem
kritērijiem parādās ļoti reti.
No studentu izteiktajiem viedokļiem par studiju kursiem var secināt, ka neapmierināti ar kursu kvalitāti ir tikai
atsevišķi studenti. Kā iemesls neapmierinātībai parasti tiek minēts pārāk sarežģīts kursa saturs ar apjomīgu
informācijas apjomu, ko ir grūtības uztvert. Sarežģītāka rakstura kursos studenti kā apgrūtinošu apstākli vielas
apguvei min to, ka visi materiāli ir angļu valodā. Taču to kā šķērsli parasti uztver tikai 1. kursa studenti, jo nav
iegūtas tam nepieciešamās iemaņas. Pārējos kursos šis apstāklis tiek minēts ļoti reti.
Kursu prasību un vērtēšanas kritēriju izklāstu, kā arī docētāju objektivitāti studentu zināšanu novērtēšanā
studenti vairumā gadījumu vērtē ar “ļoti labi” vai ar “labi”, retāk parādās vērtējums “viduvēji”. Līdzīgi vērtējumi
ir arī attiecībā uz iespējām konsultēties ar docētājiem un saņemt atbildes uz jautājumiem. Mācību literatūras un
izdales materiālu nodrošinājumu studenti kopumā vērtē pozitīvi, tomēr atsevišķos gadījumos norāda uz
nepieciešamību uzlabot kursu nodrošinājumu ar šiem resursiem. Šāda situācija būtu skaidrojama ar faktu, ka
augstskolai nav iespēju nodrošināt katru studentu ar savu materiālu kopiju (augstskola nodrošina vienu materiālu
kopiju uz katriem pieciem studentiem), un studentu individuālās materiālās iespējas nosaka to, vai students pats
varēs sev nokopēt nepieciešamos materiālus.
No studentu komentāriem izriet, ka vispozitīvāk viņi vērtē kursus, kuros ir pietiekoši proporcionāli sabalansēta
teorija ar praksi, reāliem piemēriem, kā arī lekcijas ar semināriem/patstāvīgajiem darbiem, kā arī docētāju spēju
strukturēti un loģiski pasniegt kursa saturu. Pārsvarā studenti uzskata, ka teoriju un piemēru balanss ir piemērotā
līmenī. Tikai atsevišķās novērtējuma anketās parādās viedoklis, ka ir pārāk daudz teorijas un par maz piemēru,
taču galvenokārt šāds viedoklis tiek izteikts par nozares teorētiskajiem kursiem, kas ir visumā loģisks un
saprotams vērtējums ņemot vērā kursu specifiku.
Ļoti augstu studenti vērtē pasniedzēju kompetenci un pieredzi attiecīgajā jomā, jo tas kursu padara daudz
interesantāku un saistošāku. Tāpat studentiem būtiska šķiet iespēja paust savas domas un diskutēt semināru laikā,
kā arī docētāju spēja pieņemt atšķirīgu skatījumu par lietām. Studenti augstu vērtē faktu, ka studiju kursu
ietvaros mācību process tiek organizēts tā, lai studenti iepazītos ar visu kursa literatūru un varētu semināru
ietvaros par to diskutēt. Atsevišķos kursos studenti ierosina pilnveidot docētāja pasniegšanas stilu padarot to
atraktīvāku vai dažādot nodarbību formas. Daži studenti ierosina vēl vairāk nodarbībās sasaistīt teoriju ar
Latvijas vai citu valstu pieredzi. Atsevišķos novērtējumos ir izteikti ierosinājumi pasniedzējiem detalizētāk
izteikt komentārus par studentu prezentāciju plusiem un mīnusiem, lai varētu uzlabot to kvalitāti. Visus šos
ierosinājumus studiju kursu docētāji iespēju robežās iekļauj savu kursu ietvaros.
Tātad kopumā, vērtējot no dažādiem aspektiem, lekciju kursi un docētāji tiek vērtēti ar “labi” vai “ļoti labi”.
Ievērojami retāk tiek izvēlēts atbilžu variants “viduvēji”. Savukārt viszemākie vērtējumi “slikti” un “ļoti slikti” –
sastopami tikai pāris reizes.
No iepriekšminētā var secināt, ka zemākie vērtējumi ir saistīti nevis ar kursu kvalitāti vai docētāju kompetenci,
bet gan ar atsevišķu studentu vērtējumiem. Savukārt vērtējums “viduvēji” parasti sastopams kursos, kas parasti ir
sarežģītāki pēc sava satura un līdz ar to grūtāk uztverami.
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7.5. Absolventu aptauja un tās analīze
2007.gada maijā tika veikta absolventu aptauja. Anketā bija iekļauti jautājumi par studiju programmas vispārējo
novērtējumu un tika lūgts novērtēt arī kā studiju programma ir palīdzējusi izkopt dažādas spējas un prasmes.
Kopumā studentu vērtējumi ir pozitīvi.
Tā, izvērtējot ViA apgūto Politoloģijas studiju programmu, vidējais vērtējums tiek sniegts 4,3 no maksimāli
iespējamā vērtējuma 5. Augstu tiek vērtēta arī docētāju akadēmiskā un profesionālā kvalifikācija un
profesionālisms– 4,2. To, kā studijas augstskolā ir sagatavojušas darba tirgum un konkurencei absolventi vērtē ar
3.9, savukārt prakse studiju laikā, tiek vērtēta ar 4, 4, bet studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes vidēji vērtē
ar 4,1. Kā nozīmīgākās spējas un prasmes, kas izkoptas studiju laikā, absolūtais vairākums jeb 92,3% norāda
tādas iemaņas kā kritisko lasītprasmi (t.sk. teksta apstrādi un analīzi, informācijas apkopošanu, strukturēšanu),
augstu tiek vērtētas arī iespēja attīstīt kritisko domāšanu – to min 84,6% absolventu. Vienlīdz augstu tiek vērtēta
iespēja attīstīt problēmu risināšanas iemaņas un iespēja attīstīt atbildības izjūtu – to norāda 84,6%. Daudzi
(76,9%) kā nozīmīgu ieguvumu studiju laikā norāda iespēju izkopt pētnieciskā darba iemaņas.

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Lai veicinātu demokrātisku akadēmisko vidi, studējošiem ir iespēja līdzdarboties studiju procesa izvērtēšanā un
pilnveidošanā. Studiju programmas direktors vismaz divas reizes semestrī tiekas ar studējošiem, lai diskutētu par
studiju gaitu, iespējamām grūtībām, un lai dotu iespēju studentiem izteikt savu viedokli un priekšlikumus studiju
procesa uzlabošanai. Vismaz reizi akadēmiskā gada laikā tiek veikta studējošo aptauja par studiju procesu.
Savukārt aptaujas par studiju kursiem tiek veiktas katra kursa noslēgumā.
ViA Satversme nodrošina studējošo līdzdalību Satversmes sapulcē un Senātā. Līdz ar to studējošiem ir iespēja
iesaistīties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu, saturu un organizāciju. ViA
darbojas studentu pašpārvalde, kurai ir iespējas izteikt un aizstāvēt studentu viedokli Senātā un Satversmes
sapulcē. ViA akadēmiskās ētikas un apelācijas nolikumi garantē studējošiem pārstāvniecību akadēmiskās ētikas
(ar balss tiesībām) un apelācijas komisijās (novērotāju statuss).
Akadēmiskā un vispārējā personāla attiecības ar studentiem ir balstītas uz šādiem principiem: godīgumu,
savstarpēju uzticēšanos, atklātību un koleģialitāti.

8. Studiju programmā nodarbinātā personāla novērtējums
Politoloģijas studiju programmas ietvaros strādā 16 docētāji. Četriem mācībspēkiem ir zinātņu doktora grāds, no
kuriem diviem doktora grāds ir politoloģijas nozarē. Vienpadsmit docētājiem ir maģistra grāds, no kuriem pieci
docētāji studē doktorantūrā, no tiem lielākā daļa ir tuvu grāda iegūšanai. Vidzemes augstskolā ievēlēti ir 75% no
programmā piesaistītā akadēmiskā personāla, no tiem viens ir profesors, divi asociētie profesori, pieci docenti un
četri lektori. Papildu ViA Senāts 2007. gada 23. maijā ir akceptējis Vijas Daukštes (vēstures doktore)
kandidatūras virzīšanu asociētās profesores akadēmiskajam amatam Politoloģijas nodaļā.

Vidzemes augstskolas Politoloģijas nodaļas akadēmiskā personāla saraksts
Docētājs
Bākule Karlīna

Zinātniskais vai
akadēmiskais grāds
Maģistra grāds politikas
zinātnē

Amats
Lektore

Vēlēts/ uz
laiku
pieņemts
ievēlēta

Kursi
Ievads politikas teorijā (4 kp)
Mūsdienu politikas filozofija (4
kp)
Taisnīguma teorijas (4 kp)
Racionālās izvēles teorijas (2 kp)
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Brikse Sandra

Docente

ievēlēta

Politekonomija (4 kp)
Attīstības politekonomija (4 kp)
Politikas zinātnes paradigmas (2
kp)
Budžets un finanšu vadība (2 kp)

Asociētā
profesore
Viesdocente

ievēlēta

SPSS (2kp)
Eiropas politiskā vēsture (4 kp)

Cakula Sarma

Maģistra grāda
sabiedrības pārvaldībā
Pedagoģijas doktors

Daukšte Vija

Vēstures doktors

Jansone Dace

Socioloģijas maģistra
grāds

Docente

uz laiku
pieņemta
darbā
ievēlēta

Kapustāns Jānis

Maģistra grāds vēsturē,
LU SZF doktorants

Lektors

ievēlēts

Kiopa Agrita

Docente

ievēlēta

Liepiņa
(Putniņa) Sanda

Maģistra grāds politikas
zinātnē
Ilinojas Universitātes
doktorante
Sociālo zinātņu maģistrs
sabiedrības pārvaldībā

Viesdocente

Pabriks Artis

Politikas zinātnes doktors

Profesors

uz laiku
pieņemta
darbā
ievēlēts

Rajevska
Feliciāna
Silkāne Vineta

Politikas zinātnes doktors

Asociētā
profesore
Docente

ievēlēta

Latvijas ārpolitikas aspekti (2 kp)
Nacionālisms (2 kp)
Latvijas politikas aspekti (4 kp)
Sociālā politika (4 kp)
Pētījumu metodoloģija (4 kp)

Lektore

ievēlēta

Sociālā psiholoģija politikā (4 kp)

Vieslektore

uz laiku
pieņemta
darbā
uz laiku
pieņemta
darbā

Projektu vadība (2 kp)

Sniķere Inese
Suija Inese

Psiholoģijas maģistra
grāds,
LU doktorante
Maģistra grāds
psiholoģijā
Maģistra grāds biznesa
administrācijā

ievēlēta

Šusta Elza

LU SZF maģistrante

Vieslektore

Valtenbergs
Visvaldis

Maģistra grāds politikas
zinātnē
LU SZF doktorants

Lektors

ievēlēts

Začesta Ligita

Maģistra grāds
sabiedrības pārvaldībā
LU EVF doktorante

Docente

ievēlēta

Politikas analīze (4 kp)
Socioloģija (2 kp)
Interneta resursi politikā (2 kp)
ES institūcijas un pārvalde (4 kp)
ES politikas aspekti (4 kp)
Ievads starptautiskajās attiecībās (4
kp)
Starptautisko attiecību teorijas (4
kp)
Diplomātija (2 kp)
Vadības metodes (2 kp)
Pārvaldes reformas (2 kp)
Personāla vadība (2 kp)
Publiskās tiesības (4kp)

Akadēmiskā rakstība (2 kp)
Organizāciju teorija un prakse (4
kp)
Publiskā pārvalde (4 kp)
Eiropas valstu politiskās sistēmas
(4 kp)
Ievads salīdzinošajā politikā (4 kp)
Demokrātijas teorijas (4 kp)
Starptautiskā migrācija un
globalizācija (2 kp)
Interneta resursi politikā (2 kp)
Ideoloģijas (2 kp)
Elektroniskās demokrātijas
izredzes (2 kp)
Latvijas valsts pārvalde un
pašveldības (4 kp)
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Absolūts vairums pasniedzēju ir ilgāku laiku stažējušies ārvalstīs, kā arī piedalījušies ar ziņojumiem un
referātiem starptautiskās konferencēs. Lielākā daļa programmas mācībspēku līdzdarbojas augstskolas vadītajos
pētnieciskajos projektos:
-

No 2005.g.novembra Dace Jansone piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās
programmas „Darba tirgus pētījumi” Projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” Pētījumā „Latvijas
un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/ 0003
Līgums Nr. LM 17.6-04/ 35-2005 kā institucionālas un politikas analīzes darba grupas vadītāja.

-

No 2005. gada maija tiek veikts pētījums “Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo
ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū”. 20,033.48 LVL. ESF grantu shēma “Pētījumu
veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3. Projekta
vadītājs: Visvaldis Valtenbergs.

-

No 2004.g.decembra līdz 2005.g.septembrim Dace Jansone ir projekta vadītāja ĪUMSILS pasūtītā
pētījumā „Jaunatnes politiskā līdzdalība pašvaldību vēlēšanās”

-

2005./06. mācību gadā Politoloģijas nodaļa piedalās projektā „Semināru organizēšana studiju
programmas
izvēlei”
Eiropas
Sociālais
fonds,
3.2.7.2. Aktivitāte
/
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3272/0090/0122 Budžets 6888 LVL ESF un Valsts budžets. Projekta
vadītāja - V.Silkāne , D.Jansone, L.Lotiņa, projekta mērķis - Organizēt seminārus vidusskolēniem,
lai atvieglotu viņu karjeras izvēli, izskaidrotu atšķirības starp Vidzemes augstskolā paejamajām
sociālo zinātņu studiju programmām.

-

2006./ 07. mācību gadā Dace Jansone un Karlīna Bākule piedalījās projekta “Pedagogu prasmju
paaugstināšana skolēnu patstāvīgo darbu vadīšanai” (VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0080/0122)
plānošanā un realizācijā

-

Kopš 2005. gada POL un KSA nodaļas rīko skolēnu pētniecisko darbu konkursu, kuru atzinīgi vērtē
konkursa dalībnieki un viņu skolotāji.

-

Nodaļa ir izstrādājusi pedagogu profesionālās meistarības pilnveides programmu vidusskolu
skolotājiem priekšmetā Politika un tiesības B1 un B2 līmeņos. Programmas īstenošanā piedalās
lielākā daļa nodaļas docētāju.

Docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē aktīva dalība zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, apmaiņas
programmas un radošie komandējumi, sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām, līdzdarbošanās dažādu
projektu izstrādē, kā arī dalība dažādos semināros. Iepriekš minētie kvalifikācijas celšanas pasākumi tiek plānoti
arī nākamajiem sešiem gadiem. Augstskolas ietvaros ir izstrādāts mehānisms (Nolikums par vēlēšanām
akadēmiskajos amatos ViA), kas paredz kārtību, kādā docētāji tiek izvērtēti ievēlēšanas sešu gadu periodā. Šis
mehānisms paredz kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus, kā arī atbalsta sistēmu docētāju kvalifikācijas celšanai
(piemēram, Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums akadēmiskās kvalifikācijas un zinātniskās pētniecības
veicināšanai). Izvirzītie kritēriji ietver zinātniskas publikācijas, dalību konferencēs, metodisko, pedagoģisko un
organizatorisko darbu. Ir iezīmēti nozīmīgākie pētniecības virzieni nākamajiem sešiem gadiem politoloģijas
nodaļā. Tie ir: valsts pārvalde, pārvaldes reformas un rīcībpolitika; teritotiālā pārvalde; sociālā politika un sociālā
atstumtība; migrācija; attīstība un āttīstības sadarbība.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
9.1. Finansējums
Studiju programmā paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko personu līdzekļiem.
Vidzemes augstskolas budžeta ienākumu daļu galvenokārt veido šādi finansējuma avoti: valsts budžeta dotācija
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46,1%, 497835 Ls, studiju maksa 39,7%, 492000 Ls, pārējie ViA ieņēmumi 8,2 % 90575 Ls. Studiju maksas
apjomu ik gadus nosaka Vidzemes augstskolas Senāts saskaņā ar valstī noteiktajām studiju izmaksām.

9.2. Infrastruktūra
Vidzemes augstskola ir neliela reģionālā augstskola, kas realizē sešas bakalaura un koledžas līmeņa studiju
programmas, kurās pašlaik studē 1215 pilna un nepilna laika studenti, un trīs maģistra līmeņa studiju
programmas, kurās pašlaik studē 78 maģistranti. Augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un
finansu līdzekļus atsevišķi katrai studiju programmai, tāpēc Informācijas tehnoloģiju studiju programmas
materiāli tehniskā bāze ir vienota ar Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko bāzi. Pašreizējā studiju bāze ir 18
auditorijas (kopējā platība 1324 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 90 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220
m2.), divas datorlaboratorijas (80m2.). Informācijas tehnoloģiju laboratoriju izmanto tikai informācijas
tehnoloģiju programmas studenti un docētāji. Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu
informācijas apritinu ir nodrošināta pieeja Interneta tīklam, CD-ROM u.c. datu bāzu izmantošanai. Studiju
procesā tiek izmantotas arī divas sēžu zāles (72 m2.) un konferenču zāle ar 234 vietām (300m2). Mācību
korpusos ir atpūtas telpas (280 m2.), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, kā arī veikt grupu darbu.
Augstskolas ēkā Cēsu ielā 4 beigušies renovācijas 1. un 2.kārtas darbi, kā rezultātā iegūtas 6 auditorijas, 2
laboratorijas, konferenču zāle un docētāju semināru telpa.
ViA viena no prioritātēm ir modernas bibliotēkas izveide. Pašreiz ViA rīcībā ir bibliotēka ar lasītāju zāli (380
m2). ViA bibliotēka ir Valmieras integrētās bibliotēkas sastāvdaļa un atrodas vienās telpās ar Valmieras
bibliotēkas mācību un uzziņu lasītavu, Valmieras angļu valodas mācību centra bibliotēku, EUROPE DIRECT
informācijas punktu. Šāds sadarbības modelis ļauj racionālāk koncentrēt līdzekļus jaunu informācijas nesēju
iegādei. Zinātniskā, mācību, mācību metodiskā un uzziņu literatūra tiek koncentrēta vienuviet. Studijām
nepieciešamā zinātniskā literatūra, mācību grāmatas un mācību metodiskie materiāli studiju programmu
nodrošinājumam tiek iepirkti ik gadu kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, kā arī saņemti dāvinājumu kārtībā. Kopējais
Vidzemes augstskolas bibliotēkas krājums ir 17185 vienības (10827 nosaukumi, neskaitot elektroniskos
abonētos resursus un presi), no kuriem 5783 (53%) ir angļu valodā. 734 nosaukumi ir izdoti 2000-2004. gadā.
Grāmatas ir arī latviešu, vācu, krievu, zviedru, norvēģu, somu u.c. valodās
Vairāk kā 2410 nosaukumi ir grāmatas politoloģijas nozarē. Kopš 2005. gada 1. oktobra Politikas zinātnes
nodaļas literatūras klāsts ir papildinājies kopā par 398 nosaukumiem, tai skaitā politikā 174, sabiedrības pārvaldē
par 79 nosaukumiem, kā arī vēsturē par 145 nosaukumiem. Politikas zinātnes literatūras klāstā grāmatas, kas ir
jaunākas par 2000.g. sastāda 666 nosaukumus. Finansējums Politikas zinātnes nodaļai nepieciešamās literatūras
iegādei tika iegūts arī HESP bibliotēku atbalsta programmas ietvaros. Tā kā studiju programmas ietver arī
starpnozaru priekšmetus, var uzskatīt, ka pieejamais studiju materiālu klāsts ir paplašinājies un daļēji
atjauninājies. Kopš 2004. gada rudens grāmatu klāsts ir papildināts ar maģistra studiju līmenim nepieciešamām
grāmatām.
Sadarbībā ar Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē ap 50 centrālos Latvijas preses izdevumus. Studentiem
ir pieejami šādi tiešsaistes elektroniskie resursi: EBSCO (angļu valodā), www.nozare.lv, LETAs arhīvs, BNS,
www.eiropa.lv (minētās datu bāzes ir reģistrētas pēc IP numuriem un ir pieejamas no visiem datoriem
augstskolas ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, kā arī studentu kopmītnēs), NAIS (pēc pieprasījuma), Latvijas
Vēstnesis (pēc pieprasījuma), Dienas bizness (pēc pieprasījuma). ViA bibliotēka piedalās valsts aģentūras
„Kultūras informācijas sistēmas” piedāvātajos dažādu pilnteksta datu bāzu izmēģinājumos.
ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir automatizēti, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu ALISE.
Informācija par bibliotēkā pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem ir pieejama internetā Vidzemes
augstskolas mājas lapā, sadaļā „Bibliotēka”.
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Telpu rekonstrukcijas procesa laikā (līdz 2007. gada pavasarim) ViA bibliotēka ir izvietota citās telpās. Tās
nodrošina pieeju krājumam, nelielu skaitu lietotāju darba vietu bez datoriem un dažas datorizētas darba vietas.
Studiju vajadzībām studenti var izmantot arī Cēsu ielas 4 datorizētās auditorijas ne lekcijām brīvajā laikā.

10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studentu mācību prakses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī nevalstiskajās organizācijās ir galvenais veids,
kādā notiek sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem. Mācību prakses ilgums ir 6-8 nedēļas katru gadu.
Prakses reglamentē Politoloģijas nodaļā izstrādātais prakses nolikums. POL nodaļai ir noslēgti līgumi ar
vairākām institūcijām par sadarbību mācību prakses nodrošināšanā. Prakses gaitā students sagatavo prakses
atskaiti un prakses vadītājs sniedz rakstisku atsauksmi no prakses vietas (atsauksme aptver prakses laikā veikto
uzdevumu un pienākumu novērtējumu un praktikanta raksturojumu). Lielākā daļa prakšu vadītāji ir pozitīvi
novērtējuši POL nodaļas studentu darbu prakšu laikā. Daudzas institūcijas labprāt atkārtoti piedāvā prakses
vietas nodaļas studentiem, kā arī vairākas institūcijas ir piedāvājušas pastāvīgu darbu POL nodaļas vecāko kursu
studentiem un absolventiem.
Sadarbība ar darba devējiem notiek arī valsts pārbaudījumu ietvaros. Vismaz 50% no valsts pārbaudījumu
komisijas sastāvā ir nozares profesionāļi. Sadarbības partneriem ir iespēja piedāvāt studentu pētniecības darbu
izstrādei aktuālus tematus, konsultēt studentus darba izstrādes procesā kā arī piedalīties darbu izvērtēšanā.
Kā nozīmīgākie sadarbības partneri ir minami Latvijas Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība, Latvijas Veselības ministrija, Labklājības ministrija, Izglītības un Zinātnes ministrija,
Aizsardzības ministrija, Cēsu un Valmieras pilsētu pašvaldības, Latvijas Pašvaldību savienību, u.c. Turklāt
jāuzsver, ka mācību prakses tiek organizētas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās – Latvijas vēstniecībās ārvalstīs un
citu valstu institūcijās, izmantojot Leonardo da Vinci programmas iespējas.

10.2. Sadarbība ar ārvalstu partneriem
Politoloģijas studentiem un pasniedzējiem lekcijas regulāri pasniedz arī ārvalstu mācībspēki. 2004./2005. m.g.
Politoloģijas nodaļā lekcijas lasīja vieslektors no Grenobles Universitātes. 2005./2006. m.g. nodaļā ar lekcijām
viesosojās divi vieslektori – turpinājās sadarbība ar Gearld Assouline (Grenobles Universitāti) un lekciju kursu
Nacionālismā lasīja Centrāleiropas Universitātes absolvente Magdalena Misleanu. 2006./2007. mācību gadā
turpinās sadarbība ar Grenobles Universitāti, kā arī ar Ārlietu ministrijas atbalstu lekcijas lasīja Helen O`Neil
Īrijas Cilvēktiesību komisijas locekle un speciāliste attīstības sadarbības jautājumos. Ar Latvijas Ārlietu
ministrijas atbalstu sadarbība ar Helen O`Neil tiek plānota arī turpmākajiem mācību gadiem, tālā attīstot
Attīstības politekonomijas studiju kursu. Tāpat būtu jāatzīmē iedibinātā sadarbība ar Viskonsīnas universitāti, kā
arī sadarbība ar Kauņas un Tartu Universitātēm. Sadarbība ar Viskonsīnas universitāti Medisonā paredz
mācībspēku apmaiņu un videokonferenču rīkošanu. Sadarbība ar Kauņas un Tartu universitātēm tiek izstrādāta
Baltijas studiju programma. Lai uzlabotu teorijas sasaisti ar praksi, atsevišķu kursu lasīšanai tiek piesaistīti
nozares profesionāļi. Veicinot un attīstot tālāk sadarbību ar Grenobles Universitāti, iespēju robežas piesaistot arī
Grenobles Universitātes partneru augstskolas Dānijā un Itālijā, tiek plānotas trīspusējas un četrpusējas
pasniedzēju apmaiņas iesaistīto augstskolu akadēmiskā personāla starpā.
Studiju sistēma un apmācības metodes dod iespēju ViA studentiem papildināt savas zināšanas citās augstskolās
Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā ViA studiju programmā. ViA ir Sorcates/Erasmus,
HESP un Leonardo da Vinči projektu dalībniece; vidēji vienā mācību gadā šo iespēju izmanto 6 politoloģijas
studenti.
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2004./2005 mācību gadā ārvalstīs studējošie:
Vārds, Uzvārds

Universitāte

Valsts

Semestris

Anna Bernadska
Kristīne Hauga
Zane Aizbalte
Larisa Vaļte
Dace Bordane
Anna Kamradze
Maira Taure

University of Lincoln
Tartu University
Humboldt-Universitat zu Berlin
University of Tampere
University of Lincoln
Universita Degli Studi di Perugia
Universidad de A Coruna

Lielbritānija
Igaunija
Vācija
Somija
Lielbritānija
Itālija
Spānija

Rudens
Rudens
Rudens
Rudens
Pavasaris
Pavasaris
Pavasaris

2005./2006. mācību gadā POL nodaļas studenti apmaiņas programmās
Vārds, uzvārds

Universitāte

Valsts

Semestris

Inta Šimanska
Līga Manika
Armands Zemītis
Elīna Vasariņa
Ineta Keiša
Līga Manika
Inta Šimanska
Arta Karāne

Sodertonas Universitāte
Ģentes Universitāte
Ģentes Universitāte
Orhūsas Universitāte
Ģentes Universitāte
Ģentes Universitāte
Land Salzburg
The City of Tampere

Zviedrija
Beļģija
Beļģija
Dānija
Beļģija
Beļģija
Austrija
Somija

Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Prakse
Prakse

2006./2007. mācību gadā POL nodaļas studenti apmaiņas programmās
Vārds, uzvārds

Universitāte

Valsts

Semestris

Arta Karāne
Mikus Jēkabsons
Kaspars Krumholcs
Kristīne Nolberga
Līga Gaiduka

Sodertonas Universitāte
Sodertonas Universitāte
Linkolnas Universitāte
Vaxjo Universitāte
Islandes Augstskola

Zviedrija
Zviedrija
Lielbritānija
Zviedrija
Islande

Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas

Kopš 2004./2005. mācību gada regulāri pieaug Politoloģijas nodaļā studējošo ārvalstu studentu skaits no nodaļas
sadarbības partneru augstskolām. 2004. / 05. mācību gadā programmā studēja pieci ārvalstu studenti no Vācijas
un Kirgizstānas. 2005./2006. mācību gadā POL nodaļā studēja 4 ārvalstu studenti. 2006. / 07. mācību gadā POL
nodaļā mācās 10 studenti no Kirgizstānas, Turcijas, Polijas, Zviedrijas, u.c. 2006. /07. mācību gads ir pirmais,
kad ārvalstu studenti tiek integrēti kopējā mācību procesā, lekcijas klausoties kopā ar programmas studentiem.
Šos lekciju kursus, kas ir trešā un ceturtā mācību gada (5, 6, 7, 8 semestri) kursi docētāji lasīja angļu valodā.
POL nodaļas pasniedzēji aktīvi iesaistās dažādās pasniedzēju apmaiņas programmās ar ārvalstu augstskolām. Tā
2004./2005.mācību gadā pasniedzēju apmaiņas rezultātā POL nodaļas lektors Jānis Kapustāns strādāja Tamperes
Universitātē Somijā. 2005./2006. mācību gadā Politoloģijas nodaļas lektore Karlīna Bākule lasīja lekcijas par
pašvaldību attīstības problemātiku Latvijā Grenobles universitātē. Uzsākto sadarbību ar Grenobles universitāti
turpināja arī Dace Jansone 2005./2006. mācību gadā. Šī sadarbība turpinās arī 2006./2007. mācību gadā, kad
Grenobles Universitātē ar lekciju kursu viesojās POL nodaļas asociētā profesore Feliciāna Rajevska.
Politoloģijas nodaļa līdzdarbojās arī starptautiskās vasaras skolas “Improved Public Service through Strategic
Budgeting and Improved Analytical Capacity - The 1st International Public Management Summer Institute”
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organizēšanā Siguldā 2005.g. jūlijā caur Fulbright (ASV) programmu piesaistot prof. Julia Melkers (University
of Illinois at Chicago). Vasaras skolas mācību metodiskie materiāli tagad tiek izmantoti Politoloģijas nodaļas
mācību procesā.
Nodaļas lektori ir piedalījušies dažādos semināros un kvalifikācijas celšanas kursos. Visvaldis Valtenbergs un
Karlīna Bākule ir piedalījušies un papildinājuši zināšanas ODACE (Kanāda) rīkotajos starptautiskajos semināros
par attīstības un sadarbības jautājumiem. Vienu no šiem semināriem sadarbībā ar ODACE un Kanādas
vēstniecību organizēja arī Vidzemes augstskola. Izmantojot semināros gūtās zināšanas Karlīna Bākule
2005./2006 m.g. izveidoja jaunu mācību kursu “Attīstības politekonomija”, kas veiksmīgi tiek turpināts arī
2006./2007. mācību gadā.
Visvaldis Valtenbergs 2005.g. rudenī piedalījās ASV Starptautiskā līderības viesu programmā “ASV ārpolitikas
izaicinājumi” par ASV publiskā un privātā sektora organizāciju lomu ASV ārpolitikas formulēšanā. Tās ietvaros
piedalījās mācību vizītēs, semināros, lekcijās Vašingtonā, Kanzasā, Hjūstonā, Ņujorkā.

11. Studiju turpināšanas iespējas nodrošinājums
ViA Politoloģijas programmai ir līgums ar Latvijas Universitāti par savstarpēju apņemšanos nodrošīnāt
studentiem iespēju turpināt studijas gadījumā, ja programma tiek likvidēta (sk. līgumu pielikumā).

12. Studiju programmas attīstības plāns
Studiju programmas pilnveides virzieni un veicamie
pasākumi
Studiju programmas mērķis, saturs un akadēmiskais darbs
POL studiju programmas pārakreditācija (saskaņā ar
akreditācijas termiņa beigām)
Analizēt pieprasījuma izmaiņas darba tirgū un atbilstoši tam
pilnveidot studiju programmas uzdevumus un saturu
Pilnveidot studiju kursu saturu atbilstoši jaunākajām izmaiņām
darba tirgū
Izstrādāt jaunu studiju kursu programmas atbilstoši jaunākajām
darba tirgus un zinātnes tendencēm
Noslēdzot ikvienu studiju kursu, aptaujāt studentus un
noskaidrot vērtējumu par studiju kursu kvalitāti un
priekšlikumus studiju kursa pilnveidošanai
Svešvalodā pasniegtu kursu piedāvājuma pilnveidošana un
papildināšana
Studentu pētniecisko darbu datu bāzes papildināšana un
pilnveidošana
Metodisko un studiju materiālu sagatavošana un publicēšana
Papildināt ViA bibliotēku ar studiju kursu satura apguvei
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem

Atbildīgais

Studiju programmas
direktors
Studiju programmas
direktors
Studiju programmas
direktors, akadēmiskais
personāls
Akadēmiskais
personāls
Studiju programmas
direktors
Studiju programmas
direktors, akadēmiskais
personāls
Studiju programmas
direktors
Akadēmiskais
personāls
Studiju programmas
direktors sadarbībā ar

Termiņš

2007.gada
pavasaris
Katru
akadēmisko
gadu
Katru
akadēmisko
gadu
pastāvīgi
Noslēdzot
ikvienu
studiju kursu
Katru
akadēmisko
gadu
Katru
akadēmisko
gadu
pastāvīgi
Katru
akadēmisko
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Zinātniski pētnieciskais darbs un docētāji
Docētāju zinātniskais un lietišķās pētniecības darbs definētajos
pētniecības virzienos; atbilstošas publikācijas
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana: studijas
doktorantūrā, iegūti doktora grādi, zinātnisko publikāciju skaita
palielināšana; dalība konferencēs un profesionālajās
organizācijās
Augsti kvalificētu docētāju un pētnieku piesaiste
Studentu iesaistīšana nozares aktuālu problēmu pētniecībā
Sadarbība
Regulāra informācijas aprite un sadarbība ar nozares
profesionālajām un akadēmiskajām organizācijām
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām un akadēmisko
personālu Latvijā un ārvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot
pētnieciskajiem projektiem un mūsdienīgu pedagoģisko metožu
un paņēmienu izmantošanai izglītības procesā
Dalība dažādos nacionālos un starptautiskos akadēmiskos un
pētniecības projektos. Studentu iesaistīšana projektos.
Sadarbība ar darba devējiem prakšu organizēšanā, darba devēju
regulāras aptaujas
Sadarbība ar absolventiem
Sadarbība ar vidusskolu skolotājiem un skolēniem: semināri
skolotājiem; skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursa
organizēšana

bibliotēkas vadītāju

gadu

Akadēmiskais
personāls
Akadēmiskais
personāls

pastāvīgi

Nodaļas vadītājs,
studiju programmas
direktors
Akadēmiskais
personāls
Nodaļas vadītājs,
studiju programmas
direktors
Nodaļas vadītājs,
studiju programmas
direktors
Nodaļas vadītājs,
studiju programmas
direktors
Attīstības un projektu
daļa sadarbībā ar
studiju programmu
direktoriem
Nodaļas vadītājs,
studiju programmas
direktors
Nodaļas vadītājs,
studiju programmas
direktors

pastāvīgi

pastāvīgi
pastāvīgi

pastāvīgi
pastāvīgi

pastāvīgi
Katru
akadēmisko
gadu
pastāvīgi
Katru
pavasari
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Pārējie akreditācijai nepieciešamie dokumenti un to saņemšanas iespējas
Dokuments
Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumi
Līgumi ar augstskolām
Studiju kursu apraksti un studiju kursu kalendārie
apraksti

Atrašanās vieta
POL nodaļa, Tērbatas 10
Personāla un lietvedības
daļa, Cēsu iela 4
POL nodaļa, Tērbatas 10

Nodarbību saraksti

Studiju daļa, Cēsu 4
POL nodaļa, Tērbatas 10

Studentu saraksti

POL nodaļa, Tērbatas 10

Docētāju CV un informācija par docētāju
zinātnisko un profesionālo darbu

POL nodaļa, Tērbatas 10

Docētāju slodžu lapas

POL nodaļa, Tērbatas 10
Personāla daļa

Docētāju kopsapulču protokoli

POL nodaļa, Tērbatas 10

Diplomdarbi, gada projekti, diplomdarbu
recenzijas, diplomdarbu un gada projektu
nolikumi
Prakšu atskaites, prakšu vietu saraksti,
atsauksmes no prakses vietām, prakšu nolikumi

POL nodaļa, Tērbatas 10

Līgumi ar prakses vietām

Studiju daļa, Cēsu 4

Studentu aptauju rezultāti, studiju kursu apraujas
anketas paraugs

POL nodaļa, Tērbatas 10

Dokumentācija par sadarbību ar absolventiem un
darba devējiem
Metodiskie norādījumi

Attīstības un projektu daļa,
Cēsu 4
POL nodaļa, Tērbatas 10

Akadēmiskās vadlīnijas docētājiem

POL nodaļa, Tērbatas 10

Ar studiju procesu saistītie nolikumi (Studiju
nolikums, Apelācijas nolikums, Akadēmiskās
ētikas nolikums, valsts pārbaudījumu
aizstāvēšanas kārtība u.c.)
Profesijas standarta projekts

ViA iekštīkls, Studiju daļa
Cēsu 4

POL nodaļa, Tērbatas 10

POL nodaļa, Tērbatas 10

Saņemšanas iespējas
Programmas direktors,
Personāla daļas vadītāja
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
Studiju daļas vadītāja;
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists;
personāla daļas vadītāji
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
Studiju daļas vadītāja
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
Attīstības un projektu
daļas vadītāja
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
Programmas direktors,
Studiju vecākais
speciālists
box.va.lv, punkts.va.lv

Programmas direktors,
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Studiju mobilitātes programmu saraksts
Ziņas par noslēgtajiem līgumiem un līdzdalību
projektos un programmās

Starptautiskās sadarbības
daļa, Cēsu 4
Attīstības un projektu daļa,
Cēsu 4

Studiju vecākais
speciālists
Starptautiskas sadarbības
daļas vadītāja
Attīstības un projektu
daļas vadītāja

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

Līgums ar Latvijas Universitāti par studiju turpināšanu
Izziņa par ievēlēto akadēmisko personālu
Studiju programmā piesaistīto docētāju CV
Kursu apraksti
Diploma paraugs un diploma pielikumi
Pašnovērtējuma ziņojumi
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CURRICULUM VITAE
Artis Pabriks
Dzimis: 1966.gada 22.martā, Jūrmalā
Tālrunis: 7016201
e-pasts: minsek@mfa.gov.lv
IZGLĪTĪBA:
1992

Vēstures un filozofijas fakultātes absolvents, LU

1996

Doktora grāds politikas zinātnē, Aarhus universitāte, Dānija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Dr. Pol. Scien.; profesors
DARBA PIEREDZE:
Kopš 2004. gada 21.
jūlija

Latvijas Republikas ārlietu ministrs

2004. gads

8. Saeimas deputāts, Ārlietu komisijas priekšsēdētājs,
Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs

2003. - 2004. gads

Politikas analītiķis-konsultants Politiskās izglītības fondā
paralēli darbam Vidzemes augstskolā

2003.gada oktobris –
2005.gada novembris

Vidzemes augstskolas Senāta priekšsēdētājs

Kopš 2002. gada

Redkolēģijas loceklis žurnālā "Baltic Review"

Kopš 2002. gada

Latvijas pārstāvja vietnieks ECRI (Councile of Europe)
Strasbūrā

2001. - 2003. gads

Politikas analītiķis Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju
centrā paralēli darbam Vidzemes augstskolā

2001.gada 25.oktobris – Vidzemes augstskolas Satversmes sapulces loceklis
2003.gada oktobris
Kopš 2006. gada

Profesors politoloģijā Vidzemes augstskolā

1996. - 2006. gads

Docents, asociētais profesors Vidzemes augstskolā

1996. - 1997. gads

Vidzemes Augstskolas pirmais rektors, docents

1995. - 1999. gads

Lektors Latvijas Universitātē

1994. gads

Ārštata lektors Aarhus universitātē, Dānijā

1988. - 1990. gads

Zinātniskais asistents mūsdienu vēstures nodaļā, Zinātņu

akadēmija
VALODAS

PUBLIKĀCIJAS

Latviešu – dzimtā
Angļu – ļoti labi
Krievu – labi
Vācu – apmierinoši
Dāņu - apmierinoši
Pabriks A. “Politikas mazais leksikons.” Rīga: Zvaigzne,
2006, 257 lpp.
Ethnic Limits of Civil Society: The Case of Latvia by
A.Pabriks “Civil Society in the Baltic Sea Region”
(Pilsoniskas sabiedrības etniskie ierobežojumi: Latvijas
gadījums A.Pabrika skatījumā – “Pilsoniskā sabiedrība
Baltijas jūras reģionā”). Red. N.Gotz un J.Hackmann.
Ashgate, 2003, 133.-145.lpp.
Pabriks A. “Occupational Representation and Ethnic
Discrimination in Latvia” (“Etniskā diskriminācija Latvijā
un tās atspoguļojums nodarbinātībā”). Rīga, Nordiks, 2002,
55 lpp.
Pabriks A. “Etnopolitika Latvijā un Igaunijā: no
koncepcijas līdz integrācijas fondam.” “Pilsoniskā
līdzdalība un integrācija” biļetens par sabiedrības
integrāciju. LR Naturalizācijas pārvalde, 2001, Nr.1, 15.16.lpp.
Pabriks A. “The Latvian NATO Membership – A Goal
Without Alternatives.” Baltic Securtiy, NATO and the EU.
(“Latvijas iestāšanās NATO – mērķis bez alternatīvām.”
Baltijas drošība, NATO un ES. Red. Karoliina Honkanen
un Tomas Ries.) Helsinki: The Atlantic Council of Finland,
2001, Occasional Papers (Helsinki: Somijas Atlantiskā
padome, 2001, Neplānotie raksti) Nr.1, 42.-44.lpp.
Pabriks A. (red.), E.Vēbers un R.Āboltiņš. “Atsvešinātības
pārvarēšana – Sabiedrības integrācija.” Rīga: SIA “NIMS”,
2001, 163 lpp.
Pabriks A. and Purs A. “Latvia: the Challenges of Change”
(“Latvija: pārmaiņu laika uzdevumi”). Londona un
Ņujorka: Routledge, 2001, 169 lpp.
Pabriks A. “The National Programme for Latvian
Language Training 1996-2000. Promotion of the
Integration of Society: Impact Report” (“Latviešu valodas
apmācības valsts programma 1996.-2000.gadam.

Sabiedrības integrācijas veicināšana: ziņojums par
rezultātiem”). LVAVP, 24 lpp.
"The Latvian Revenge or the Russian Political Morals",
Baltijai veltītais izdevums, www.ce-review.org. 2000.
Pabriks A. “1999.gada debates par Valodas likumu.”
“Tagad” LVAVP informatīvais biļetens. Red. A.Dimants,
1999, Nr.3, 13.lpp.
Apals G., G.Catlaks, J.Ikstens, A.Pabriks un V.Sarma.
“Politika Latvijā.” Rīga: Rasa ABC, 1999, 213 lpp.
Pabriks A. “Keeping a Course Toward the West.” The
Challenge of Integration. Annual Survey of Eastern Europe
and the Former Soviet Union (“Kurss uz Rietumiem”.
Integrēšanās uzdevums. Austrumeiropas un bijušās
Padomju Savienības gada apskats). New York: East West
Institute, 1998, 132.-137.lpp.
Pabriks A. “A Review of Latvia’s Follow-up to the UN
Global Conferences” (“Pārskats par Latvijas rīcību ANO
globālajās konferencēs”). Rīga, 1998, 37 lpp.
Pabriks A. “Komunitārisma un individuālisma vērtību
ietekme uz politiskās nācijas veidošanos Latvijā” Pilsoniskā
Apziņa. Red. E.Vēbers. Rīga: IU “Mācību apgāds”, 1998,
98.-116.lpp.
ANO Attīstības programmas attīstības ziņojuma par Latviju
līdzautors. 1996. Līdzautors etniskajai situācijai Latvijā
veltītajai nodaļai. (1997).
Pabriks A. “Komunitārisma un individuālisma vērtību
ietekme uz politiskās nācijas veidošanos Latvijā”
Cilvēktiesību Žurnāls. Red. O.Galanders. LU Juridiskās
fakultātes Cilvēktiesību institūta izdevums, 1997, Nr.4, 38.54.lpp.
“Ievada ziņojums ANO Cilvēktiesību komitejai par
starptautiskā pakta “Par pilsoņu un politiskajām tiesībām”
izpildi Latvijas Republikā.” Komentāri. Cilvēktiesību
Žurnāls. Red. O.Galanders. LU Juridiskās fakultātes
Cilvēktiesību institūta izdevums, 1996, Nr.2, 8.-69.lpp.
"Some Notes Regarding the Evolution of Nationalism",
"The Transition Towards Democracy: Experience in Latvia
and in the World", Latvijas Universitāte, 1994.
"Citizenship and Rights of Minorities in Latvia",
"Humanities and Social Sciences", Latvija, Nr. 1(2), 1994.
Recenzents Rasmas Kārkliņš grāmatai "Ethnopolitics and
Transition to Democracy. The Collapse of the USSR and
Latvia". 1996. Nord Ost Archiv.

Nodaļas par etniskajām attiecībām autors izdevumā
"Cilvēks un Dzīve socioloģijas skatījumā" (mācību
materiāls vidusskolām) 1996.
"Nations, Nationalism, and Ethnic Policy", Politikas
zinātnes nodaļa, Aarhus Universitāte, Dānija, 1995.
DALĪBA
STARPTAUTISKĀS
KONFERENCES AR
PRIEKŠLASĪJUMU

2005.gada 27.-28.aprīlī – konference Dānijā, Orhūsā,
priekšlasījums “Interplay of Perspectives. Security and
Mutual Trust on the Baltic Rim: Lessons from the past –
and prospects for the future”.
2001.gada oktobrī – konference Somijā, Helsinkos “Baltic
Security, NATO and the EU”, priekšlasījums “The Latvian
NATO Membership – A Goal Without Alternatives”.
2001.gada aprīlī – konference Francijā, Strasbūrā, Eiropas
padomē “Eiropejiskā identitāte”.
1999.gada oktobrī – Vācijā, Trāvemundē, priekšlasījums
“Minoritāšu politika Baltijā”.
1999.gada maijā – Vācijā, Trāvemundē, priekšlasījums
“Baltijas integrācija Eiropā”.
1998.gada septembrī – Vācijā, Trāvemundē, priekšlasījums
“Valodas un izglītības politika Latvijā”.
1998.gada 16.-19.aprīlī – ASV, Ņujorkā, Kolumbijas
universitātē priekšlasījums un paneļa vadīšana ASN
3.Gadskārtējā Konventā.

DALĪBA VIETĒJĀS
KONFERENCES AR
PRIEKŠLASĪJUMU

2006.gada janvārī – Rīgā, konference kopā ar Īrijas ārlietu
ministru Dermotu Ahernu (Dermot Ahern) “Vai Latvija iet
Īrijas pēdās: darbaspēka migrācija”.
2000.gada maijā – Rīgā priekšlasījums Latvijas
Cilvēktiesību komitejas organizētajā konferencē “Par
minoritāšu tiesībām un patriotismu”.
2000.gada martā – Līgatnē diskusijas vadītājs
naturalizācijas pārvaldes un EDSO organizētajā konferencē
par sabiedrības integrāciju.
1999.gada maijā – Jūrmalā paneļa vadītājs EDSO
organizētajā konferencē par sabiedrisko integrāciju.
1998.gada oktobrī – Rīgā diskutants konferencē
“Multikulturālā Rīga”.
1998.gada oktobrī – Rīgā, priekšlasījums par integrāciju
Starptautiskās Migrācijas organizācijas (International
Migration Organisation) rīkotā konferencē.
1998.gada maijā – Valmierā, konferences “Āfrikas –
Baltijas (ABC)” līdzpriekšsēdētājs.
1997.gada augustā – konferences “Vīrieši un sievietes
dialogā” organizētājs, līdzpriekšsēdētājs un dalībnieks ar
priekšlasījumu.

LĪDZDALĪBA
KONFERENCĒS

2005.gada 11.-13.februārī – Vācijā, Minhenē “Munich
Conference on Security”.
2002.gadā – ANO Sociālo Pētījumu Institūta konference
“Etniskā struktūra, nevienlīdzība un pārvalde”.
2001.gada maijā – Rīgā, “Pilsoniskā sabiedrība
multikulturālā valstī”.
2000.gada februārī – Ungārijā, Budapeštā, Centrālajā
Eiropas Universitātē “Tieša demokrātija sabiedrībā un
politikā”.
1997.gada maijā – Austrijā, Zalcburgā “Zalcburgas
seminārā” par etniskajām attiecībām (iegūts sertifikāts).
1996.gada oktobrī – Rīgā, konferencē “Par politiskās
nācijas veidošanās perspektīvu Latvijā”.
1996.gada septembrī – Jūrmalā, konferencē ‘Etniskās
attiecības un etnopolitika”.
1995.gadā – Igaunijā, Tallinā, konferencē “Nationalism:
Issues and Resources”.
1994.gada martā – Rīgā, konferencē “Demokrātija un
Etnopolitika – 94”.
1993.gada martā – Lielbritānijā, Londonā Karaliskā
Starptautisko attiecību institūta Chatam House konferencē
“Security and Cooperation in Europe and the Protection of
Minorities”.
1993.gada aprīlī – Rīgā, Eiropas Brīvo Latviešu Asociācijas
konferencē, kas veltīta parlamentārajām vēlēšanām Latvijā.

ZINĀTNISKIE
PROJEKTI

2003.gadā – ANO Sociālo pētījumu institūta (UNRISD)
projekta par “Etniskā struktūra nevienlīdzība un pārvalde
publiskajā sektorā (“Ethnic Structure, Inequality and
Governance of the Public Sector”) vadītājs.
2002.gadā – “Profesionālā pārstāvniecība un etniskā
diskriminācija Latvijā” (“Occupational Representation and
Ethnic Discrimination in Latvia”) projekta vadītājs, Sorosa
fonds – Latvija.
2001.gadā – projekta “Etniskā diskriminācija Latvijā:
Eiropas Savienības standarti” vadītājs.
2000.gadā – pētījuma un darba grupas vadītājs, publikāciju
galvenais redaktors “Sabiedrības integrācija: Atsvešinātības
pārvarēšana”, Sorosa fonds – Latvija.
1999.-2001.gadā – projekta “Pilsoniska sabiedrība”
eksperts.
1998.-2000.gadā – Baltijas-ASV partnerattiecību projekta
eksperts.

1998.gadā – Latvijas darba grupas vadītājs starptautiskajā
pētījumā par Baltijas valstu parlamentāriešu un partiju
institucionalizāciju. Partneri: Villanova universitāte (ASV)
un Tartu Universitāte.
2005.gadā – lekcija Baltijas starptautiskās vasaras skolas
LEKCIJU,
ietvaros
kursā “Foreign Policy for Small Nations”,
VIESLEKCIJU UN
2004.gadā
– lekcija Baltijas starptautiskās vasaras skolas
SEMINĀRU VADĪBA
ietvaros kursā “Baltijas politika”,
2003.gadā – lekcija ārvalstu studentiem “Latvia: Challenge
of Change”,
2003.gada oktobrī – Dānijā, Orhūsas Biznesa skolā,
2003.gadā – lekcijas Baltijas starptautiskās vasaras skolas
ietvaros kursā “Baltijas politikas un Ziemeļeiropas
nacionālisma kursu”,
2002.gadā - lekcija Baltijas starptautiskās vasaras skolas
ietvaros kursā “Baltijas politika”,
2001., 2002.gadā – lekcijas Baltijas starptautiskās vasaras
skolas ietvaros,
2002./2003.ak.g. – kursa “Ievads Baltijas politikā” lekciju
uz semināru vadība,
2002./2003.ak.g. – kursa “Baltijas politikas nākotnes
attīstība” lekciju uz semināru vadība,
kursa “Ievads politikas teorijā” lekciju un semināru vadība
(2000./2001.; 2001./2002; 2002./2003.ak.g.),
kursa “Mūsdienu politikas teorijas” lekciju un semināru
vadība (2000./2001.; 2002./2003.ak.g.),
2000.gada jūlijā – Latvijā, Peace Corps dalībniekiem, par
Baltijas politiku,
2000.gada maijā – Vexoe universitātē Zviedrijā par Baltijas
politiku,
kursa “Politikas metodes” lekciju un semināru vadība
(1999./2000.
“Politiskās
metodes”;
2000./2001.;
2001./2002.; 2002./2003.ak.g.),
kursa “Nacionālisms un liberālisms” lekciju un semināru
vadība (1999./2000.ak.g.),
1998.gadā - lekcija Baltic programmas ietvaros ārvalstu
studentiem no Eastern Uusimaa Polytechnic,
1998.gadā – ASV, Ņujorkā, Kolumbijas universitātē.
“Ievads Baltijas politikā” izstrāde 2002,
STUDIJU
“Baltijas politikas nākotnes attīstība” izstrāde 2002,
PROGRAMMU UN
“Mūsdienu politikas teorijas” izstrāde 2000,
KURSU IZSTRĀDE
“Ievads politikas teorijā” izstrāde 2000,
“Nacionālisms un liberālisms” izstrāde 1999,
“Politikas metodes” izstrāde 1999,
Politoloģijas studiju programmas izstrāde Vidzemes
Augstskolā.
Kursa darbi – 18,
KURSA,
Bakalaura darbi – 7,
BAKALAURA,

MAĢISTRA DARBU
VADĪBA
HOBIJI

Maģistra darbi – 2.

sports, austrumu cīņas, sarīkojumu dejas

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
Vārds Uzvārds
Izglītība
(kad un ko beidzis (gusi))
Darbības gadi universitātē,
zinātniskie vai akadēmiskie
grādi, ieņemamie amati

RAJEVSKA FELICIANA
Augstākā
1965 - LU Vēstures un Filoloģijas fakultāti -filologs;
1974 -LU Vēstures un filozofijas fakultātes aspirantūru
Kopš 2006 – Vidzemes Augstskola, Asociētā profesore
politoloģijas nodaļā
1999.05 – 2006 LU Asociētā profesore sociālo zinātņu fakultātē,
1999.02.-2005.06. - LU Politikas zinātnes maģistra studiju
programmas direktore
2003.02 –2004.06 – Daugavpils Universitātes sociālo zinātņu
fakultātes asociētā profesore (0.5 slodzē)
1989-1999 Lektore, docente LU VFF politikas zinātnes katedrā
1993-1995 TEMPUS programmas koordinātore LU politikas
zinātnes katedrā
1977–1989 LU vecākā pasniedzēja, docente
1974-1977 Jaun. zin.līdzstr. LR ZA Vēstures un Filozofijas
Institūtā
1969-1970- LU Sociālo zinātņu katedras Metodiskā kabineta
vadītāja
1965-1969 - LU Komjaunatnes organizācijas sekretāre

Iegūtie zinātniskie grādi
1975 .gads
1995. gads
1997.gads
1998. gads
1999. gads
Pētniecības virzieni (tai skaitā
aizstāvētās dirsertācijas, aizst.
datums, vieta,disertācijas
nosauk.)

-

filozofijas zinātņu kandidāte
politikas zinātnes maģistre;
politikas zinātnes doktore
LU docente
LU Asociētā Profesore

Virzieni: Sociālās politikas veidošana Latvijas Republikas
tranzītsabiedrībā.
Sociālās atstumtības būtība un darbības mehānisms
Maģistra grāds tika piešķirts 1995. gadā LU (Rīga) par
publikācijām: Kā Latvijas Universitātes studenti uztver
starpnacionālas attiecības // Acta Latviensis (krievu valoda) –
1990, sēj.557, 71.-100. lpp.; “Nacionālā politika”. Rīga, LU
(latviešu un krievu valodā) ; 1990 52 lpp.(līdzautore)
Doktora grāds par darbu 1997. gada maijā par darbu: Sociālās
politikas veidošana Latvijas Republikas (1990-1996)
Izstrādāti un tiek lasīti kursi
Politikas analīze - 64 stundas
Sociālā politika - 64 stundas
Politiskais process Latvijā (kopš neatkarības atjaunošanas) - 64
stundas
The Politics and Policy in the Baltic States (angļu val.) – 32 st.
Sociālā politika tranzītsabiedrībās – 32 stundas
1990.-1994. lasīju kursus "Ievads politikas zinātnē"
un

"Etnopolitika mūsdienu pasaulē" ekonomikas, pedagoģijas un
VFF fakultātes studentiem;
Kopš 1996. gada - vadu bakalaura un maģistra darbus politikas
zinātnes, socioloģijas un sabiedrības vadības speciālitātes
studentiem;
Esmu 6 doktorantu darbu zinātniskā vadītāja.

Publikācijas
( monogrāfijas, daiļdarbi,
zinātniskie un zinātniski
metodiskie darbi)

Publikācijas
Publikāciju saraksts tiek pievienots

Stažēšanās ārvalstīs,
starptautiskā sadarbība ar
zinātni saistītos jautājumos

1991.g. - Oslo Universitātes Politikas zinātnes institūts;
1993. un 1995. - Orhusas Universitātē, Dānijā;
1994. g. – Politikas katedra Velsas Universitātē Svonsī, Hansarda
biedrības Parlamentāras demokrātijas studijas, Londonā;
1996. g. - Brīvā Brisseles Universitātē
1997., 1998., 1999. - Hallas Universitātē (Lielbritānija);
Līdzdalība starptautiskājos projektos:
1996.-1998. - Eiropas Padomes projekts : Cilvēka pašcieņa un
sociālā atstumtība
1998.12.–1999.05
–Consensus-2 projekts, Sociālās drošības
reformu Centrāl-un Astrumeiropas vastīs uzraudzība, Latvijas
grupas vadītāja
2003- 2005 – Piedalos pētnieciskajā projektā “Nabadzība, sociālā
palīdzība un sociālā iekļaušana Latvijā un Igaunijā”, (partneri Fafo
un Tartu Universitāte), ko finansē Norvēģijas Pētnieciskā Padome
Kopš 1992. gada piedalījos 9 starptautiskajās konferencēs
(Olborga, Rīga, Svonsi, Tampere, Graca, Oslo, Tartu, Helsinki,
Kauņā, Daugavpilī, Bolognā) ar ziņojumiem; vienā no tām 1994.
gadā Gracā (Austrija) biju darba grupas vadītāja

Darbība ar zinātni saistītās
valsts un sabiedriskās
organizācijās
(kur, kad, kāds pienākums
tika veikts)

2001.; 2000.; 1996.- Pasaules Banka projektu vietējais konsultants
Labklājības Ministrijā
2002. gadā – piedalījos ACCESS projektu vērtēšanā (VARAM)
Uzstājos kā eksperte, izvērtējot sociālās un reģionālās integrācijas
projektus Īpašo uzdevumu ministra Sabiedrības integrācijas
jautājumos sekretariāta rīkotājā
konferencē „Sabiedrības
integrācijas politikas attīstība”, 2004.gada 13.maijā
Vērtēšanas eksperts Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektu
pieteikumiem Labklājības ministrijā 2004. gadā

Apbalvojumi, prēmijas, goda
nosaukumi u.c.

UNDP programmas Goda raksts par sekmīgu studentu zinātnisko
darbu vadīšanu (2002. gada rudens)

Asoc.profesores Felicianas Rajevskas publikāciju saraksts 2005. gadā
2005 - Policy Transfer as a Concept: Does It Help to Clarify the Social Policy-Making
Process in Latvia?// Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st
Century. Proceedings of the Norwegian-Latvian Academic Conference Oslo 7-9 April
2005. Oslo University College, HiO-report 2005 no 30; p.119-131
2005 - Disorder in the Remuneration System -Challenge for Latvia’s Europenization
Policy// Negotiating Futures – States, Societies and the World // Proceedings of the
International Conference, Riga, November 11-14, 2004; Rīga, LU, 2005; p.288-296
2005 - Social Policy in the Republic of Latvia During Transition// Acta Universitatis
Latviensis in Political Science, vol.686; LU izd. Rīga; p.79-92
2005- Ekonomiskās un sociālās tiesības// Cik demokrātiskā ir Latvija.
Demokrātijas audits Latvijā. Lpp.63-78; (līdzautors A.Vanags)
2005 -

Economic and Social Rights// How Democratic is Latvia. Audit of

democracy in Latvia, LU izd. Rīga; p.63-78; (co-author A.Vanags)
2005 - Politikas zinātnes jautājumi 1V(atb.red.) Rīga, LU
2004 - Politikas zinātnes jautājumi 111(atb.red.) Rīga, LU
2004 – Safety Net in Latvia –Latvijas Universitātes raksti; 663. sēj. Politika un
Socioloģija, Zinātne, 2004, 40-59.lpp.
2004 - Atstumtība, tās būtība, merogi un dziļums Latvijā. //„Drošība un tautas
attīstība“,Starptautiskās zinātniskās konferences (2004.gada 1.-2.jūnijs) rakstu
krājums, Daugavpils, 2004, 120.-128.lpp
2003 - Social Exclusion in Rural Areas in Latvia: Reasons and Possibilities to
Decrease it // Rural Development 2003 Globalization and Integration Challenges to
the Rural areas of East and central Europe. proceedings of International Scientific
Conference, Lithuanian University of agriculture, Akademija, 2003, p.149-150
2003 - Politikas zinātnes jautājumi 11 (atb.red.) Rīga, LU
2002 - Politikas zinātnes jautājumi (atb.red.) Rīga, LU
2001 - Sociālais ziņojums 2001, (redaktore). Rīga, LM, 2001
2000 - Sociālais ziņojums 2000, (redaktore). Rīga, LM, 2000
2000 – Sociālās politikas ietekme uz indivīda labklājību Latvijā// Sociālais ziņojums
LR Labklājības Ministrija, lpp.82-87 (angļu un latv.valodā)

2000 - “Social Reform in Latvia: Achievments and Constraints” // “Eiropas
Savienības paplašināšanās. Skats no Latvijas un Eiropas”. Rīga, 2000
1999 – Valsts varas institūcijas Latvijas Republikā (kopā ar V.Rajevski), Rīga, lpp. 48
1998 – Social Policy in the Republic of Latvia During Transition//Revue Baltique,
Vilnius, No.11,
1
998 - Sociālās tiesības // Ievads politikā// Rīga, Zvaigzne, 174.-194. lpp.
1997 - Country report on Latvia// Network of Research Correspondents//Project
Human Dignity and Social Exclusion// Council of Europe, Strasbourg, 13 June 1997,
69 lpp.
1997 - Sociālās politikas veidošana Latvijas Republikā pārejas posmā (1990.-1996.
gadi)// Doktora darba kopsavilkums , 45 lpp.
1997 - Nodaļa "Sociālā politika" // Socioloģijas pamati. Vārdnīca. Rīga
1996 –Latvia in a Search of a Social Policy Model//The European Legacy. Towards
New Paradigms. Special Issue. Journal of the International Society for the Study of
European Ideas , April 1996, vol. 1, number 2, p.652-658;
1996 Sociālās politikas modeļi//Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā, Rīga,139.149. lpp.
1996 Sociālā politika pēcsociālisma zemēs//Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā;
149.- 155.lpp.
1995 Sociālās tiesības // Demokrātijas pamati, (krievu val.) Rīga, lpp..56-73
1995- Economic Constraints Meeting the Development of Social Policy in Latvia//
Social Policy in Transition Societies. Experience from the Baltic Countries and
Russia, Helsinki, p.60-75
1994-Social policy in Latvia: wishes and opportunities- The Transition Towards
Democracy: Experience in Latvia and in the World. Riga
1994 - The Social Dimension of the Transition From a Command Economy to a
Market Economy in Latvia. Paper, presented to an Annual Conference of Political
Studies Association (UK), March 29-31, 1994. University College of Swansea, p.34
1993 - Sociālās tiesības // Demokrātijas pamati", Rīga, 44.-58.lpp
1990-Sociāldemokrātija mūsdienu pasaulē. Rīga (latviešu un krievu valodā), 24
lpp.(līdzautore)
1990 Kā Latvijas Universitātes studenti uztver starpnacionālas attiecības // Acta
Latviensis - sēj.557, 71.-100. lpp.
1990 Nacionālā politika. Rīga, LU (latviešu un krievu valodā) ; 52 lpp.(līdzautore)
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Personas dati
Uzvārds / Vārds Sarma Cakula
E-pasts Sarma.cakula@va.lv
Pilsonība

Latvijas

Dzimums

Siev.

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

No 2002
asociētā profesore
Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs
Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
IT
No 2001
IT nodaļas vadītāja
Organizatoriskais un metodiskais darbs darbs
Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
IT
No 1998
pasniedzēja
Akadēmiskais, pedagoģiskais darbs
Vidzemes ausgtskola, Cēsu 4, Valmiera, LV 4200, Latvija
IT

Laika periods

No 1996 - 1997

Profesija vai ieņemamais amats

datorspeciāliste

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese

Datortīklu un datorsistēmu uzturēšana
Vidzemes ausgtskola

Nozare IT
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
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1988-2003
informātikas skolotāja
Stundu pasniegšana, pedagoģiskais darbs, datorkabineta uzturēšana
Valmieras 1. Vidusskola ( tagad Valmieras ģimnāzija ),
IT
1984-1888
Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Eiropas Kopiena, 2003 20051110

Profesija vai ieņemamais amats

inženiere

Galvenie pienākumi Sistēmadminitratore, programmēšana
Darba vietas nosaukums un adrese Valmieras rajona skaitļošanas centrs, Meža 7, Valmiera, Lv 4200
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

IT
1983 - 1984
vecākā tehniķe – programmētāja
programmēšana
Latvijas lauksaimniecības un zemkopības attīstības institūts,
IT

Laika periods 1981.-1983
Profesija vai ieņemamais amats laborante
Galvenie pienākumi Programmu izpilde, sistēmas uzturēšana
Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valts P. Stučkas vārdā nosauktā unoiversitāte
Nozare IT

Izglītība
Laika periods

1999-2001

Piešķirtā izglītības dokumenta Doktora grāds pedagoģijā. Diploms C-D Nr.001618
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods

Doktorantūra
Latvijas universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
1996-1998

Piešķirtā izglītības dokumenta Maģistra grāds pedagoģijā. Diploms Nr. 005115
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids
Laika periods
Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un veids

Maģistratūra
Latvijas universitāte.Pedagoģijas fakultāte
1979-1984
Diploms – matemātiķis, lietišķā matemātika. Diploms ИB Nr.366203
Augstākā izglītība datorzinātnēs
Latvijas Valsts universitāte. Fizikas - matemātikas fakultāte. Lietišķā matemātika.

Prasmes
Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums
Eiropas līmenis (*)

Sapatne
Klausīšanās

Runāšana
Lasīšana

Dialogs

Rakstīšana

Monologs

Angļu valoda

B2

B2

B2

B1

C1

Krievu valoda

B1

B2

B1

B2

B2
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Vācu valoda

A2
(*)

Sociālās prasmes

Organizatoriskas prasmes

Tehniskas prasmes
Datora lietošanas prasmes
Mākslinieciskas prasmes
Citas prasmes
Vadītāja apliecība
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A1

A1

A1

B1

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Dalība projektos, projektu vadīšana.
Pedagoģiskais darbs. Skolēnu un studentu zinātnisko darbu vadīšana. Studentu bakalaura darbu
vadīšana, piedalīšanās diplomdarbu aizstāvēšanas komisijās. Pasniedzēja darbs.
Piedalīšanās profesionālās asociācijās:
Latvijas augstskolu profesoru asociācija (LAPA) no 2002.gada
LITTA no 2002.gada
IT profesionālā bakalaura un IT koledžas programmas izstrādes komisijas vadītāja, piedalīšanās
sociālo zinību pedagogu programmas izstrādē. IT nodaļas vadība.
Vidzemes augstskolas Satversmes un Senāta locekle
Kursu, semināru organizēšana un vadīšana.
Piedalīšanās skolu starptautiskajā projektā I*EARN. Projektu veidošana. Piedalīšanās Zviedrijas –
Latvijas projekta “Vērtības Baltijas jūras perspektīvā” (vadības grupa, IT programmas veidošanas
darba grupa).
Datoru apkalpes sistēmserviss. Darbs datortīklos.
MS Office, Open Office, Internet, grafikas apstrādes programmas. Algoritmu izstrāde.
Programmēšanas vides PL1, Assembler, Basic, Pascal. Statistisko datu apstrāde, SPSS
Rokdarbi- aušana, adīšana, izšūšana, meglošana, pīšana. Klavieru spēle
Orientēšanās sports, kalnu tūrisms
AV096367, B kateogorija

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Eiropas Kopiena, 2003 20051110

Papildu informācija
Publikācijas

1.

Vispāratzītos recenzējamos 2.
izdevumos: 3.
4.

5.
6.

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

Cakula S. IT Study programs in E-Learning perspective. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne.
Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2005. Sērija 5, sējums 23, 24-33. lpp
Cakula S. E-Learning in Regional Development Perspective ICTE in Regional Development. Annual
Proceedings of Vidzeme University Collegue. Valmiera, 2005. pp. 127-131.
S. Cakula. Datorbāzēta modelēšana studentu pētnieciskajā darbā. RTU zinātniskie raksti.
Datorzinātne. Informācijas tehnoloģija un vadība zinātne. Rīga. 2004. Sērija 5, sējums 20. 43-50 lpp.
S.Cakula, E.Ginters; Personības attīstība mūsdienu informatīvajā pasaulē. Jauno pētnieku III
conference “Valsts un tiesību sistēmas pilnveidošanas problēmas eiropas integrācijas kontekstā”,
ISBN 9984-9676-1-1, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2003.gada 17.aprīlis, Rīga, 7378.lpp.
S.Cakula. Information Technologies as a Mean in Formation of Students Creative Experience. //
Teachers, Students and Pupils in a Learning Society. ATEE (Association for Teacher Education in
Europe). Riga: Izglītības soļi, 2003, pp198-206
Egils Ginters, Andris Gutmanis, Yuri Merkuryev, Leonid Novicky, Sarma Cakula. LOGIS II –
Competence Fremework of Reference in Logistics Information Systems for Knowledge
Dissemination.// Lifelong learning- a challeng for all. Proceedings of the International conference.
Riga, Latvia, 2002. 48-51
S.Cakula. Studentu mērķa apzināšanās un satura apguves produktivitātes pretruna studijās. //
Konflikta teorija un prakse. Rīga. 2001, 268. – 278. lpp.
S. Cakula. Teacher in Changing Information Society.// Realising Educational Problems. ATEE
Spring University. Klaipeda: 2001, pp. 94 – 101.
S.Cakula. Productivity of studying process using IT. // Vide.Tehnoloģija. Resursi. Rēzekne, 2001,
250 – 257 lpp.
S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstskolā kā studentu radošās
pieredzes veidošanas līdzeklis.// Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2001, 55.sēj, 1./2., 33-41 lpp.
S. Cakula. IT in Teacher Education. // Society for Information Technology and Teacher Education
12th International Conference. Orlando: Florida. 2001. pp 803 - 808
S.Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā augstkolā kā studiju produktivitātes
pilnveidošanas līdzeklis. // Pedagoģija. LU raksti. ACTA Universitatis Latvienesis. Rīga: LU PPI.
2001, 641.sēj. 83. – 96. lpp.
Cakula S. Studentu sadarbības īpatnības informācijas tehnoloģiju apguvē augstskolā. //
Komunikācija un kopība. Starptautiskā konference LLU. 2001, 373.-379. lpp.
Cakula S. Studenta pieeja studijām un viņa radošās pieredzes veidošanās mijsakarības.// LU PPI
Starptautiskā konference 2001.gada 6.-7.06. (10 lpp.)

Papildu informācija: Publikācijas
Konferenču un kongresu tēzes.

S. Cakula. “Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu radošās pieredzes
pilnveidošnas līdzeklis”. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress. Tēzes. Pedagoģija, 78.lpp
S.Cakula (1998) The Internet in Latvian Schools. New Technologies in Education. Abstracts of
paoers from internatinal conference Baltic IT&T’98. Riga. Latvia, pp. 208 – 211.
2. S.Cakula (2001) Studentu sadarbības īpatnības informāciju tehnoloģijas apguvē augstskolā.
Starptautiska zinātniskā konference “Komunikācija un kopība” Tēzes. Peadagoģiskie jautājumi.
1.lpp.
3. S.Cakula.(2001) IT in Teacher Education . Abstracts of papers from Baltic IT&T’2001 Conference
pp.220 - 225
4. S.Cakula (2001) IT in Teacher Education. Society for Information Technology and Teacher
Education International Conference (Orlando, Florida). 2001. 5. – 10.03. CD-ROM
5. S. Cakula (1999) Informācijas tehnoloģiju izmantošana ārvalstīs. Konferences lasījumi.
LATSTE’99S. Cakula (1998) Kā veidot WWW lapas atbilstoši konkrētajiem mācību mērķiem.
Konferences lasījumi LATSTE’98. 63.-65.lpp.
6. S. Cakula (1998) Internet citu valstu izglītībā. Konferences lasījumi LATSTE’98, LXIII-LXV
7. S.Cakula (1999) The Internet in Learning Process. IT in Education and Training: Case Studies in the
Implementation of New Technologies. 3 rd internatinal conference Baltic IT&T’99. Riga. Latvia. pp.
90 – 92
8. S. Cakula. (1999) Internet citu valstu izglītībā. I*EARN (International Education and Research
Network) 3.konference. Daugavpils. 28.-29. jūnijs.
9. S. Cakula. (1999) IT izmantošanas iespējas. I*EARN (International Education and Research
Network) 3.konference. Daugavpils. 28.-29. jūnijs.
10. S.Cakula. (1998) The Internet in Latvian Schools. Abstracts of papers from Baltic IT&T’98
Conference p.208 - 211.

Papildu informācija: Publikācijas
Mācību grāmatas:

Sarma Cakula (1999) Būsim draugos ar datoru un Internetu. Rīga, Pētergailis,1999
/Iekļauta oficiālajā Izglītības un satura eksaminācijas centra izdotajā mācību grāmatu katalogā Ieteicamā mācību literatūra vispārizglītojošām mācību iestādēm, Rīga, 1999.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizatoriskā pieredze un dalība
starptautiskos projektos

Lapa 5 / 5 - Curriculum Vitae
Uzvārds Vārds

S. Cakula.E-Learning: Future for Latvia. East-West- Vision 2002. Proceedings.
Osterreichische Computer Gesellschaft, 2002, pp. 235 - 236
S. Cakula. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskā darbībā augstskolā kā studentu
radošās pieredzes pilnveidošnas līdzeklis. II Pasaules Latviešu Zinātnieku kongress.
Tēzes. Pedagoģija, Rīga. 2001,78.lpp.
S. Cakula. Studiju efektivitātes paaugstināšana. //Augstskolu profesionālo programmu
pasniegšanas metodika. Sociālo Tehnoloģiju Augstskola, Rīga. 2000, 8. – 11. lpp.
S. Cakula. Informātika Valmieras rajonā.// Skolotājs (Pieredze, Teorija, Prakse).
1999, Nr 3 (15)/99. 89.-91.lpp
S. Cakula. The Internet in the Learning Process. Education and Research // Baltic IT
Review(Official Journal of the Information Technology Committee of the Baltic
Council of Ministers). 1999, NR 2 (13), p53 –54
S. Cakula. New Technologies in Education: The Internet in Schools.// Baltic IT
Review(Official Journal of the Information Technology Committee of the Baltic
Council of Ministers). 1998, NR 1 (8), p.30 –32

1. ESF projekta vadītāja „Informācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas
sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā”
2. IKT sekcijas vadītāja starptautiskā konferencē 6th conference of Baltic Studies in
Europe. Revolution and Evolution. 17.06-19.06. 2005. Valmiera
3. No 2005. Comenius I projekts Network. Projekta koordinators
4. 2005.g. 6th Framework SocSimNet dalībnieks.
5. 2004.g. Leonardo da Vinči pasniedzēju mobilitātes projekts. Dalībnieki Vidzemes
augstskola, Eiropas Savienības valstis, kas piedalās Leonardo da Vinči projektos.
Sadarbības attīstība un IT programmu attīstības perspektīvas sadarbībā ar Siegenas
universitāti Vācijā un Balea universitāti Spānijā.
6. 2003.gada septembris, oktobris. Fullbright stipendija. Dalībnieki Vidzemes
augstskola, Viskonsinas universitāte ASV. Pētījumi par e-learning. Sadarbības
organizēšanas starp VIA un Viskonsinas universitāti.
7. 2001.gada februāris. Dalībnieki Vidzemes augstskola, Lillehammeres universitāte
Norvēģijā. Ziemeļvalstu atbalsta fonda stipendija (vai kas taml. – diemzzeel vairs
neatceros). Pētījumi disertācijai. Sadarbības organizēšanas starp VIA un
Lillehammeres universitāti.
8. 1999. gada maijs – Arhus universitāte Dānijā. Ziemeļvalstu atbalsta fonda stipendija
(vai kas taml. – diemzzeel vairs neatceros). Rezultātā tika uzrakstīta grāmata „Būsim
draugos ar datoru un Internet”, pētījumi disertācijai.
9. 1999.gada decembris, 2001.gada marts, aprīlis Vaxjo universitāte Zviedrijā,
Zviedrijas izglītības ministrija. Sadarbības projekts skolotāju tālākizglītībā „Vērtības
Baltijas jūras reģiona perespektīvā”. Vadības grupas sastāvā, pasniedzēju grupas
sastāvā, kas apmācīja Latvijas un Zviedrijas skolotājus, izstrādāju sadarbības
programmu un saturu.

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Eiropas Kopiena, 2003 20051110

EIROPAS
CURRICULUM VITAE
FORMĀTS

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
E-pasts
Nacionalitāte

Vija Daukšte
Vija.Daukste@va.lv
Latviete

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

2005 - līdz šim brīdim
Vidzemes augstskola
Augstākā izglītība
Rektore
Augstskolas stratēģiskā vadība

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

2003 - 2005
Vidzemes augstskola
Augstākā izglītība
Prorektore akadēmiskajā darbā, pilda rektora pienākumus
Akadēmiskā un zinātniskā darba stratēģiskā vadība, augstskolas stratēģiskā vadība

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

2003 – līdz šim brīdim
Vidzemes augstskola
Augstākā izglītība
Vieslektore
Studiju kursa Eiropas politiskā vēsturē 1648. – 1914. docēšana

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

1976 - 2006
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte
Augstākā izglītība
Vecākā pasniedzēja, docente, prodekāne, dekāne, senatore, studiju programmas direktore
Akadēmiskais darbs (lekciju kursi Eiropas un Latvijas politiskajā vēsturē, studentu zinātniski
pētnieciskā darba vadība, zinātniskas publikācijas par tēmu 19.gs. skolu politika, zinātnisku
rakstu un disertāciju recenzēšana, zinātniskas konferences), fakultātes stratēģiskā vadība,
augstākās izglītības normatīvo dokumentu izstrāde, studiju programmu izstrāde (Vēsture,
Tūristu gids), darbs pie pasaules vēstures mācību grāmatas ģimnāzijām

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

1999 - 2000
Ventspils novadpētniecības un mākslas muzejs
Muzeoloģija
Direktora vietniece zinātniskajā darbā
Muzeja zinātniskā darba organizācija un vadība

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare

1974 - 1976
Rīgas 5.vidusskola
Vidējā izglītība

3 lapa – Vija Daukšte Curriculum vitae

• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

Skolotāja
Vēstures priekšmeta pasniegšana un klases audzināšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas

2000
Rostokas universitāte, Vācija
Materiālu vākšana un apkopošana un studiju kursu izstrāde Eiropas viduslaiku vēsturē

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

1993
Latvijas Zinātņu akadēmija, Vēstures institūta Vispārējās vēstures zinātniskā padome
Piešķirts doktora grāds vēstures zinātnē, disertācijas tēma: Baltijas muižniecības skolu un
izglītības politika Vidzemē un Kurzemē 19.gs. 30-60 gadi

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums

1992
J. Gūtenberga universitāte Maincā, Getingenas universitāte, Ziemeļaustrumu vācu kultūras un
pētniecības institūts Lineburgā, Herdera institūts Marburgā, Vācija
Darbs arhīvos un bibliotēkās, zinātnisku publikāciju un lekciju kursu sagatavošana

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

1989
Latvijas Universitāte
Disertācijas izstrāde
Vēstures zinātņu kandidāte

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas

1978 - 1982
Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, aspirantūra
Doktora studijas

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

1969 - 1974
Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures nodaļa
Vēsture, kultūras vēsture, vēstures pasniegšanas metodika

3 lapa – Vija Daukšte Curriculum vitae

Vēsturniece, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav
nepieciešams formāls sertifikāts vai
diploms

Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Izpratne
Klausīšanās

Līmenis (*)

Runāšana
Lasīšana

dialogs

Rakstīšana
monologs

Vācu

C1 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs B1 Pastāvīgs lietotājs

Angļu

A2

Krievu

C2 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs B2 Pastāvīgs lietotājs C1 Profesionāls lietotājs

Pamata lietotājs

(*) Eiropas

SOCIĀLAS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN

A2

Pamata lietotājs

A1

Pamata lietotājs

A1

Pamata lietotājs

kopējām vadlīnijām valodu apguvē

Labas spējas pielāgoties daudzkultūru videi, tolerance, kas iegūtas profesionālās studijās,
dzīvojot un strādājot dažādu kultūru vidē
Vadītāja spējas

KOMPETENCES

TEHNISKĀS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

3 lapa – Vija Daukšte Curriculum vitae

Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, PowerPoint)

EIROPAS
CURRICULUM VITAE
FORMĀTS

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
Fakss
E-pasts
Nacionalitāte

Dace Jansone
(+371) 4281219
dace.jansone@va.lv, djansone@gmail.com
latviete

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

Kopš 2001
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV – 4200, Latvija
izglītība
docente
akadēmiskais darbs: Politikas analīze, Politikas analīzes prakse, Socioloģija,
Demokrātijas teorijas un publiskā pārvalde, Ētika un vērtības politikas procesā;
Publiskās pārvaldes aktuālās problēmas, Politiķu un birokrātu mijiedarbības
problēmas, Sociālā politika, Organizāciju teorija un prakse, Publiskā pārvalde.
Zinātniski pētnieciskais darbs: publiskās pārvaldes reformas; politikas analīze
Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

Kopš 2000
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera, LV-4200, Latvija
Izglītība
Politoloģijas nodaļas vadītāja
akadēmiskā procesa nodrošināšana
zinātniski pētnieciskais darbs
administratīvais darbs
nodaļas vadība
darbs ar studentiem

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

1998-2004
LU SZF Socioloģijas nodaļa
izglītība
lektore
Akadēmiskais darbs: Publiskā administrācija, Organizāciju teorijas, Publiskās
pārvaldes aktuālās problēmas, Nacionālo administratīvo sistēmu eiropeizācija,
Salīdzinošās administratīvās sistēmas, Birokrātijas teorijas, Patērētāju kultūra, Tautas
attīstība, Sociālo programmu īstenošana un novērtēšana.
Zinātniski pētnieciskais darbs
Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats

1996-2004
LU Eirofakultāte
izglītība
Asistente

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
3 lapa – Dace Jansone Curriculum vitae

2004.g. aprīlis – maijs
Pasaules Banka un Eiropas Komisija

• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

mācību kurss Pārvaldības jautājumos

Kopš
19902003
- 1994
Latvijas
zinātņu
fakultātes
politikasSocioloģijas
zinātnes doktorantūra
LatvijasUniversitātes
Universitāte,Sociālo
Vēstures
un filozofijas
fakultāte,
nodaļa
Publiskā
politika un administrācija
socioloģija
Bakalaura grāds socioloģijā
2003.g.2.jūnijs – 1.decembris
1990 - 1994
LU profesionālās pilnveides programma
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas nodaļa
„Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”
socioloģija
sertifikāts Nr. 0284
Bakalaura grāds socioloģijā

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas

2001.g. 14.-19.jūlijs
NISPAcee mācību seminārs
„Teaching Politico – Administrative Relations”

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

1994 - 1996
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas nodaļa
socioloģija

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

Maģistra grāds socioloģijā
1990 - 1994
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas nodaļa
socioloģija
Bakalaura grāds socioloģijā

DALĪBA PROFESIONĀLĀS
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums

Kopš 1997
NISPAcee

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums

Kopš 2005
Latvijas Politologu apvienība

SPĒJAS UN KOMPETENCES
Dzimtā valoda

Latviešu valoda

Citas valodas
Pašnovērtējums
Līmenis (*)

Izpratne
Klausīšanās

Runāšana
Lasīšana

dialogs

Rakstīšana
monologs

Angļu valoda

C1

C2

C1

C2

C2

Krievu valoda

C1

C2

C1

C2

C1

(*) Eiropas

SOCIĀLAS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

3 lapa – Dace Jansone Curriculum vitae

-

kopējām vadlīnijām valodu apguvē

Spēja strādāt komandā;
Spēja pielāgoties daudzkultūru videi
Labas saskarsmes iemaņas

ORGANIZATORISKĀS
SPĒJAS UN
KOMPETENCES

PAPILDINFORMĀCIJA

-

Pieredze projektu vadīšanā
Vadītāja spējas
Vidzemes augstskolas Senāta senatore

Pētnieciskā un profesionālā darbība
2005.g.novembris – 2007.g.aprīlis Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma
„Darba tirgus pētījumi” Projekts „Labklājības ministrijas pētījumi” Pētījums „Latvijas un tās
reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/ 0003
Līgums Nr. LM 17.6-04/ 35-2005 institucionālas un politikas analīzes darba grupas vadītāja
2004.g.decembris -2005.g.septembris projekta vadītāja ĪUMSILS pasūtītā pētījumā „Jaunatnes
politiskā līdzdalība pašvaldību vēlēšanās”
2004.g. maijs-decembris
līdzdalība Valsts Kancelejas un Vidzemes augstskolas pētījumā
”Latvijas ministriju politikas plānošanas kapacitāte.”
2004.g. augusts-2005.g.janvāris
pētniece pirmajā posmā Baltijas Studiju Centra īstenotā
starptautiskā projektā „Sievietes biznesā un lauksaimniecībā” (Līgums nr. LM 13-02/18-2004)
2004.g.jūnijs-2005.g.janvāris eksperte LU SZF Politikas zinātnes nodaļas pieteiktā projektā
”Latvijas sabiedrības demokratizācijas procesu dinamikas izvērtējums,” darbs pie sadaļām par
pārvaldes struktūru atsaucīgumu un decentralizāciju
2003.g. decembris – 2004.g. septembris
Phare projekta „Pilsoniskās sabiedrības
attīstība Latvijā 2002/2003 – pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģijas izstrāde” vadības
komitejas locekle, pārstāvu ViA
2003.g. oktobris – 2004.g. septembris projekta vadošā eksperte Phare projektā LE
0103.01/0004 ”Politikas dokumenta par sociālo dialogu izstrādāšana un pilotprojektu
īstenošana”
2003.g. septembris -

Valsts pārvaldes reformas padomes locekle, pārstāvot ViA

2002.g. augusts – 2003.g. maijs
ASV valdības Fulbraita programmas stipendiāte
Viskonsīnas universitātē Medisonā, R. Lafoleta Publiskās pārvaldes skolā. Projekts „Atklātība
un publiskās pārvaldes reforma Latvijā: izvērtējums ASV un ES pieredzes kontekstā.”
2000.g. aprīlis – 2001.g. aprīlis
līdzdalība projektā “Local Democracy in Central and
Eastern Europe” (www.t-rc.org) (OSI/LGI), Budapešta, Ungārija.
2000.g. maijs - novembris līdzdalība starptautiskā salīdzinošā pētniecības projektā “The
Impact of Decentralization on Social Policy” (OSI/LGI) Budapešta, Ungārija.
1999.g. augusts - oktobris līdzautore gadskārtējam ANAP (UNDP) pētījumam “Latvija.
Pārskats par tautas attīstību 1999” darbs pie sadaļas par Pārvaldību eirointegrācijas un
globalizācijas apstākļos.
1999.g. augusts - līdzdalība NISPAcee darba grupā par politiķu un birokrātijas mijiedarbības
problēmām.
1999.g. augusts – decembris eksperte – konsultante mārketinga pētījumu firmā Data Serviss
1999.g. maijs - jūnijs
eksperte ANAP (UNDP) projekta “Public Management Training
Program” ārējam novērtējumam.
1998. g. oktobris – novembris līdzdalība LZA Filozofijas un Socioloģijas institūta pētījumā “NVO
Forumu novērtējums”
PUBLIKĀCIJAS
D.Jansone, M.Sprindžuks 2.nodaļa “Pārvaldība un tautas attīstība globalizācijas un
eirointegrācijas apstākļos.” // Latvija Pārskats par Tautas Attīstību 1999 , Rīga UNDP
3 lapa – Dace Jansone Curriculum vitae

D.Jansone “Some Reflections about the Relationship between Central, Regional and Local
Governments in Latvia” pp.139-145 // National Science Council, Taipei, Bonna Office (ed.)
(2000) Conference Prague 1999: Transitional Societies in Comparison: East Central Europe vs.
Taiwan, Peter Lang
D. Jansone, I. Reinholde “Politico-Administrative Relations: The Case of Latvia” // T.Verheijen
(ed) (2001) Who Rules? Politico – Administrative Relations. NISPAcee
L.Zīverte, D.Jansone “Social Sector Development in Latvia” // Katalin Tauzs (ed) (2002) The
Impact of Decentralization on Social Policy. Budapest: OSI/LGI
Līdzautore mācību grāmatai “Tautas attīstība” nodaļām par valsts lomu efektīvas pārvaldības
nodrošināšanā un par pilsonisko sabiedrību un līdzdalību // E.Lune (red) (2002) Tautas
attīstība; Rīga: SFL, UNDP, Jumava
Līdzautore mācību grāmatai “Latvijas publiskā pārvalde” nodaļām par centralizāciju un
decentralizāciju, politiķu un birokrātu mijiedarbību; korupcijas novēršanu un atklātību valsts
pārvaldē; un Latvijas publisko pārvaldi ceļā uz ES. // D.Jansone; I.Reinholde; I.Ulnicāne (2002)
“Latvijas publiskā pārvalde,” LU, Eirofakultāte, Rīga, NIMS.
D. Jansone, I. Reinholde, I. Ulnicāne ”ES ietekme uz nacionālajām administrācijām”. Jaunā
pārvalde Nr.6 (48), 2003 http://www.vcp.gov.lv/faili/jp/2003gads/Nr6/ESietekmenacadmin.doc
Līdzautore rokasgrāmatai darbiniekiem un darba devējiem ”Veiksmīgas sadarbības piemēri,”
sagatavota ES Phare projekta ”Divpusējā sociālā dialoga veicināšana: politikas dokuments un
pilotprojektu ieviešana” ietvaros // D.Jansone, I.Dedze, I.Strode, S.Rībena, V.Valtenbergs,
L.Ose ”Veiksmīgas sadarbības piemēri: rokasgrāmatai darbiniekiem un darba devējiem,”
Madonas poligrāfists, 2004
Dace Jansone, Inga Vilka „Pārvaldes struktūru atsaucīgums” un „Decentralizācija” // Cik
demokrātiska ir Latvija: Demokrātijas audits. J.Rozenvalds (zin.red.), LU Akadēmiskais apgāds,
LU 2005
Dace Jansone, Vineta Silkāne, Jānis Ikstens „Jaunatnes politiskā līdzdalība pašvaldību
vēlēšanās” ViA, ĪUMSILS, 2005 http://www.integracija.gov.lv/index.php?id=768&sadala=22

3 lapa – Dace Jansone Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
Tālrunis
Fakss
E-pasts

Vineta Silkāne
29424567, 64281238
64281219
Vineta.Silkane@va.lv, Vineta.Silkane@gmail.com

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

No 2001
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera
docente
– Akadēmiskais darbs: Pētījumu metodoloģija, Lietišķās pētījumu metodes un statistika,
Organizāciju komunikācija, Grupu komunikācija, Komunikācijas treniņš, Cilvēkresursu
vadība un līderība, Sabiedriskās attiecības un ētika, Ētika un vērtības politikas veidošanas
procesā, Datori un sabiedrība
– Zinātniski pētnieciskais darbs (transformatīvā līderība, organizāciju komunikācija, TV ziņu
veidošana, objektu attiecību teorijas, profesionālā ētika)
– Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats

No 1997
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, Komunikācijas un sabiedrisko attiecību
studiju programmas direktore
– Akadēmiskā procesa nodrošināšana
– Zinātniski pētnieciskais darbs
– Administratīvais darbs
– Studiju programmas vadība
– Darbs ar studentiem

• Galvenās aktivitātes un atbildības

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

1996-2001
Vidzemes augstskola, Tērbatas 10, Valmiera
lektore
– Akadēmiskais darbs: Pētījumu metodoloģija, Organizāciju komunikācija, Grupu
komunikācija, Komunikāciju treniņš, Sabiedriskās attiecības un ētika, Sociālā attīstība un
indivīds, Attīstības psiholoģija
– Zinātniski pētnieciskais darbs
– Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

1994-2002
Latvijas Medicīnas akadēmija (Rīgas Stradiņa Universitāte), Dzirciema 16, Rīga
Lektore, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
– Akadēmiskais darbs: Attīstības psiholoģija, Personības un attīstības psiholoģijas teorijas,
Personības psiholoģija, Medicīniskā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija
– Zinātniski pētnieciskais darbs (objektu attiecību teorijas, ego psiholoģija, psihosomatiskā
medicīna)
– Metodiskais darbs

Vineta Silkāne Curriculum vitae
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• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats

1992-1994
Rīgas Skolotāju institūts
Psiholoģe, Psiholoģisko pētījumu zinātniskā laboratorija

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats

1991-1992
Latvijas Universitāte
Inženiere, Juridiskā fakultāte

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

1988-1990
Latvijas Universitāte
Vecākā laborante, Fizikas un matemātikas fakultāte
darbs pētījuma projekta ietvaros

IZGLĪTĪBA
• Laiks (no – līdz)
• Izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai
profesionālās spējas

1998-2002
Latvijas Universitāte
Doktorantūra psiholoģijā

• Laiks (no – līdz)
• Izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai
profesionālās spējas
• Akadēmiskais grāds un/vai
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

1994-1996
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Psiholoģija, klīniskā psiholoģija

• Laiks (no – līdz)
• Izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai
profesionālās spējas
• Akadēmiskais grāds un/vai
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

1990-1994
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Psiholoģija

• Laiks (no – līdz)
• Izglītības organizācijas nosaukums

1995-2001
Grupu analīzes institūts (Oslo, Norvēģija) sadarbībā ar Norvēģijas psihiatrijas asociāciju un
Lietuvas Grupu analītisko biedrību
Pēcdiploma izglītība grupu psihoterapijā un grupu analīzē

• Galvenie apgūtie kursi, temati vai
profesionālās spējas
• Akadēmiskais grāds un/vai
saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Laiks (no – līdz)
• Izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie apgūtie kursi, temati vai
profesionālās spējas
• Akadēmiskais grāds un/vai
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

Vineta Silkāne Curriculum vitae

Maģistra grāds psiholoģijā

Bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa asistenta kvalifikācija

Kvalifikācija: grupu analītiķis, grupu psihoterapeits
1985-1990
Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte
Matemātika
Matemātiķa kvalifikācija
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DALĪBA PROFESIONĀLĀS
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums
• Statuss organizācijā

No 1997
Latvijas Klīnisko psihologu asociācija
1997-2002 LKPA priekšsēdētāja
no 2002 LKPA priekšsēdētājas vietniece
no 1997 LKPA valdes locekle
2004-2007 LKPA Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums
• Statuss organizācijā

No 2002
Latvijas Psihologu apvienība
2002-2004 valdes locekle

SPĒJAS UN KOMPETENCES
DZIMTĀ VALODA

LATVIEŠU VALODA

Citas valodas
Pašnovērtējums
Līmenis (*)

Izpratne
Klausīšanās

Angļu valoda

B2

Vidējais
līmenis

Krievu valoda

C2

Augstākais
līmenis

(*) Eiropas

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES

Vineta Silkāne Curriculum vitae

Lasīšana

dialogs

Rakstīšana

monologs

B2 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis B1 Vidējais līmenis
C2

Augstākais
līmenis

C1

Augstākais
līmenis

C1

Augstākais
līmenis

B2 Vidējais līmenis

kopējām vadlīnijām valodu apguvē

Vidzemes augstskolas Senāta senatore (no 1997)
Vidzemes augstskolas Senāta priekšsēdētāja (no 2003.gada oktobra)
Vidzemes augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāja (1999-2003)
Vidzemes augstskolas Senāta Studiju un zinātņu komisijas vadītāja (2002-2003)
Vidzemes augstskolas attīstības stratēģijas darba grupas vadītāja (2003), Vidzemes augstskolas
stratēģijas izstrādes darba grupa (2004, 2005)
Vidzemes augstskolas un Växjo Universitātes (Zviedrija) projekta skolotāju izglītībā vadības
grupas locekle un lektore (1999-2000)
–
–
–

BRAUKŠANAS TIESĪBAS

Runāšana

Kursi un praktiskās nodarbības psiholoģijā un komunikācijā
Darbs ar grupām (komunikāciju treniņš, analītiski orientēta grupu psihoterapija, atbalsta
grupas skolotājiem un ārstiem)
Psiholoģiskā konsultēšana

B kategorija
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CURRICULUM VITAE
1.

Personīgie dati

Vārds:
Uzvārds:
e-mail:
2.
Izglītība:
Institūcija
Datums: no:
līdz:
Institūcija
Datums: no:
līdz:
Institūcija
Datums: no:
līdz:

Ligita
Začesta
ligita@lps.lv
Latvijas Universitāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
Sabiedrības vadības doktorantūra
2001.g. septembris
Latvijas Universitāte
Ekonomikas un vadības fakultāte
Sabiedrības vadības maģistratūra
1997.g. septembris
1999.g.jūnijs
Diploms par sociālo zinātņu maģistra
grāda iegūšanu sabiedrības vadībā
Latvijas Universitāte
Finansu un tirdzniecības fakultāte
1973.g. septembris
1977.g. jūnijs
Diploms par ekonomista kvalifikācijas
iegūšanu

3.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1999.g.jūnijs:
Diploms par sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanu
sabiedrības vadībā
4.
Darba pieredze:
Laiks (no-līdz)
Darba vieta

No 1997.gada aprīļa
Latvijas Pašvaldību savienība
Atbildīgā sekretāre

Laiks (no-līdz)
Darba vieta
Amats

No 2002.februāra
Vidzemes Augstskola
Politoloģijas nodaļas docente

Laiks (no-līdz)
Darba vieta
Amats

No 1998.gada janvāris – 2002.februāris
Vidzemes Augstskola
Politoloģijas nodaļas lektore

Laiks (no-līdz)

1991.g. oktobris – 1997.g. marts

1

5.

Darba vieta
Amats

Jūrmalas pilsētas dome
Domes priekšsēdētāja vietniece

Laiks (no-līdz)
Darba vieta
Amats

1989.g.decembris – 1991.g.oktobris
Jūrmalas Tautas Deputātu Padome
Finansu un ekonomikas komitejas
priekšsēdētāja

Laiks (no-līdz)
Darba vieta
Amats

1983.g.augusts – 1989.g.decembris
Jūrmalas Tirdzniecības skola
Pasniedzēja

Laiks (no-līdz)
Darba vieta
Amats

1977.g.augusts – 1983.g.augusts
LPSR Tirdzniecības ministrija
Revidente

Valodu prasme:
Valoda
Latviešu (dzimtā)
Angļu
Krievu

teicami
x

labi
x

x

6.

Zinātniski pētnieciskās intereses:
Vietējās demokrātijas attīstības tendences Eiropā.
Pašvaldību reformu procesi dažādās valstīs.
ES reģionālās attīstības politika.
Reģionalizācijas procesi Eiropā.

7.

Apmācības:
2000.g.novembris
1999.g.augusts
1998.g. septembris
1998.g. decembris
1995.g. februāris

8.

apmierinoši

Apmācību kurss Zviedrijā "Zviedrijas
pašvaldību pieredze pēc iestāšanās ES".
Apmācību kurss “Reģionālo attīstības aģentūru
sistēma Zviedrijā”.
Apmācību kurss pasniedzējiem vietējo politiķu
apmācībām -Rumānijā. Sertifikāts.
Apmācību kurss Nīderlandē – “Eiropas
Savienība un vietējās pašvaldības”. Sertifikāts.
Apmācību kurss politiskajā vadībā – Bornholmā,
Dānijā. Sertifikāts.

Līdzdalība konferencēs:
2005.g.februāris LU zinātniskā konference
2004.g.februāris LU zinātniskā konference
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2003.g.aprīlis Starptautiska zinātniska konference “Ilgtspējīga tūrisma
attīstība”, “Turība”, Biznesa augstskola
2003.g. aprīlis Baltijas pašvaldību konference “Eiropas savienība un
pašvaldības”, Rīga
2002.g.aprīlis Starptautiska konference “Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā
vide”, “Turība”, Biznesa augstskola
2002.g.februāris LU zinātniskā konference
Kopš 2004.gada līdzdalība visās ES Reģionu komitejas plenārsēdēs
Kopš 1995.gada līdzdalība visos Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu
kongresos, kā arī dažādās kongresa komitejās.
Kopš 1994.gada līdzdalība visās Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības
organizācijas konferencēs.
9.

Ziņojumi starptautiskās konferencēs:
“Possibility to establish greater-scale regional governments in Latvia”, OECD,
LEED programme, seminar, Riga, January 18, 2005.
“Twining and its role in the framework of European Union accession”,
Seminar for the twinning officers of the CEMR national associations, Riga, 29
– 30 November 2004
“Local administration in Latvia: present system, experiences on
decentralization and reforms”, International seminar “The European Union
and local administration in Turkey and in Sweden”, Ankara, Turkey, January
26-27, 2004.
“Association of Local and Regional governments as partner and opponent to
central government during self-government reforms in Latvia”, Aarhus,
Danmark, November 2-3, 2002.

10.

Publikācijas:
Māris Pūķis, Ligita Začesta. Iespēja izveidot Latvijā liela mēroga reģionālās
pašvaldības. Latvijas Universitātes raksti, 677.sējums. LU.2004.
Inga Vilka,Ligita Začesta,Inga Krūmiņa,Pēteris Šķiņķis,Andrejs
Baļčūns,Brigita Savicka.Novadu veidošanas rokasgrāmata.
RAPLM,Rīga.2004.
Ligita Začesta. Eiropas Savienības struktūrfondu vienotā
programmdokumenta ietekme uz reģionu attīstību Latvijā. Latvijas
Universitātes raksti, 665 sējums. LU. 2003.
Māris Pūķis,Ligita Začesta. Impact of the EU Regional Policy on SelfGovernments in the Baltic States. Union of Local and Regional Governments
of Latvia. Rīga. 2003.
Māris Pūķis,Ligita Začesta. ES reģionālās attīstības politika un pašvaldības
Latvijā. Latvijas pašvaldību savienība. Rīga. 2003
Māris Pūķis,Ligita Začesta. Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Konventā
jautājumā par subsidiaritātes vietu un lomu jaunajā Eiropas Konvencijā
(konstitūcijā). Rakstu krājums.“Turība”.Rīga.2003.
Māris Pūķis,Ligita Začesta. Pievienotās vērtības nodokļa izmantošanas
iespēja tūrisma attīstības veicināšanai.Rakstu krājums.”Turība”.Rīga.2003.
Māris Pūķis,Ligita Začesta. Subsidiaritātes principa pielietojuma iespējas
reģionālās attīstības plānošanā..Zinātniskie raksti.LU.Rīga.2002.
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Māris Pūķis,Ligita Začesta. Vietējo un reģionālo attīstības plānu
saskaņošana, ievērojot subsidiaritātes principu. “Turība”.Rīga. 2002.
Raksti Latvijas Pašvaldību savienības žurnālā "Logs" un laikrakstā "Latvijas
Vēstnesis" par pašvaldību attīstības aktualitātēm (valsts un pašvaldību sarunu
sistēma, pašvaldību sadarbība, reģionālā attīstība u.c.)
11.

Pētnieciskā darbība:
2005. Balvu pilsētas pašvaldības darbības analīze, eksperte (SIA PKC)
2004. Priekšlikums Valmieras rajona Kocēnu pagasta pašvaldības darbības
reorganizācijai, eksperte (“Pašvaldību konsultāciju centrs”)
2003. ANO Attīstības programmas pētījums “Dzimumlīdztiesības principu
īstenošana Latvijas pašvaldībās”, projekta direktore
2003. Eiropas Savienības paplašināšanās process un Baltijas pašvaldības,
vietējā eksperte, OCI, Budapešta
2002. Pašvaldību apvienošanās projekta izstrāde – Jaunpils un Dundagas
pašvaldību grupas, eksperte(“Pašvaldību konsultāciju centrs)
2002. Vidzemes augstskolas pētījums par pašvaldību darbinieku
gatavību iesaistīties ES
1999. Valmieras rajona administratīvi teritoriālās reformas izpētes vadītāja
("Blezūrs - Konsultāciju birojs")
1999. PHARE Valsts pārvaldes reformu projekta pašvaldību apmācību
stratēģijas izstrādāšana, eksperte

12.

Cita profesionālā pieredze:
Kopš 2003.g.
Eiropas Savienības Reģionu Komitejas Latvijas
nacionālās delegācijas koordinatore
Kopš 2002.g
Latvijas attīstības sadarbības politikas
konsultatīvās padomes locekle
Kopš 2000.g.
Nacionālā attīstības plāna vadības komitejas
Kopš 1996.g
Latvijas Tūrisma padomes locekle locekle
Kopš 1995.g
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu
kongresa Latvijas nacionālās delegācijas
sekretāre
Kopš 1995.g.
Baltijas jūras valstu reģionu konferences valdes
locekle
1989. - 2001.
Jūrmalas pilsētas domes deputāte
1993. - 2001.
Latvijas pašvaldību savienības (LPS) valdes
locekle
1993. - 2001.
LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas priekšsēdētāja
1995. - 2001.
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu
kongresa delegāte
1994. – 1997.
LPS priekšsēža vietniece
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EIROPAS
CURRICULUM VITAE
FORMĀTS

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
E-pasts

Karlīna Bākule
karlina.bakule@gmail.com

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

No 2004
Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera
lektore
Akadēmiskais darbs: Ievads politikas teorijā; Mūsdienu politikas filozofija; taisnīguma teorijas;
Akadēmiskā rakstība; Politekonomija; Attīstības politekonomija; Racionālās izvēles teorija
Metodiskais darbs

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

1998 – 1999
SIA Dan-lat Hotel „Cēsis”
tūrisms
referente
Tūrisma maršrutu sastādīšana un realizācija

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

1994 - 1996
Latvijas tūrisma aģentu asociācija „ALTA”
NVO
direktore
Starptautiskā tūrisma gadatirgus „Balttour” organizēšana
Asociācijas ikdienas darbības nodrošināšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

2002 - 2004
Central European University
Politikas zinātne; Politekonomija

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

1996 - 2001
Vidzemes augstskola
Politoloģija
Augstākā profesionālā izglītība politoloģijā

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

1981 - 1993
Rīgas 50. vidusskola
Vidējā izglītība

2 lapa –Karlīna Bākule Curriculum vitae

MA. Pol sc.

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav
nepieciešams formāls sertifikāts vai
diploms

Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Izpratne
Klausīšanās

Līmenis (*)

Runāšana
Lasīšana

Angļu

C2 Augstākais līmenis

C2

Augstākais
līmenis

Krievu

B2

B2

Vidējais līmenis

Vidējais līmenis

(*) Eiropas

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

BRAUKŠANAS TIESĪBAS

2 lapa –Karlīna Bākule Curriculum vitae

dialogs

monologs

C2 Augstākais līmenis C2 Augstākais līmenis

C2

Augstākais
līmenis

B2

B2

Vidējais līmenis

Vidējais līmenis

kopējām vadlīnijām valodu apguvē

Vidzemes augstskolas Plitoloģijas programmas direktore
NVO „ALTA” direktore

B kategorija

Rakstīšana

B2

Vidējais līmenis

CURRICULUM VITAE
JĀNIS KAPUSTĀNS
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA:
•
•
•
•

Adrese darbā: Vidzemes Augstskola, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4200
Tālr. (371) 4281238
Fakss: (371) 4207229
E-pasts: janis.kapustans@livas.lv

IZGLĪTĪBA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2002.g. 21.jūlijs-16.augusts Oriel koledža, Oksfordas universitāte, Lielbritānija
2002.gada aprīlis-maijs Politikas zinātnes departaments, Sodertornas augstskola,
Zviedrija
1999.gada jūlijs
Jauno zinātnieku vasaras skola „New Approaches to
Constructivism and Security”, Viļna, Lietuva
1999.g. janvāris Politikas zinātnes departaments, Lillehammeras augstskola,
Norvēģija
1998.g. janvāris Politikas zinātnes departaments, Oslo universitāte, Norvēģija
1997.g. janvāris-marts
Starptautisko attiecību departaments, Londonas
Ekonomikas un Politikas zinātnes skola (The London School of Economics and
Political Science), Londonas universitāte, Lielbritānija
1996.g. septembris–oktobris Politikas zinātnes departaments, Orhusas (Aarhus)
universitāte, Dānija
1996.g. jūnijs-augusts Queen Mary and Westfield koledža, Londonas universitāte,
Lielbritānija
1995.g. augusts Briseles Brīvā universitāte, Beļģija
1995.g. marts - 1998.g. jūlijs starptautisko attiecību doktorants, Politikas zinātnes
katedra, Latvijas Universitāte
1995.g. janvāris-februāris kurss reģionālajā drošībā un starptautiskajās attiecībās,
Zviedrijas Starptautisko attiecību institūts, Stokholma, Zviedrija
1989.g. septembris - 1994.g. jūlijs vēstures studijas, Vēstures un filozofijas
fakultāte, Latvijas Universitāte; iegūts maģistra grāds vēsturē (mag. hist.),
vēsturnieka un vēstures pasniedzēja kvalifikācija

PROFESIONĀLĀ DARBA PIEREDZE:
•
•
•

1998.g. septembris – pašlaik lektors, politoloģijas nodaļa, Vidzemes augstskola
2004.g. septembris vieslektors Socrates/Erasmus programmas ietvaros, Tamperes
universitāte, Somija
2004.g. jūlijs, 2003.g. jūlijs lektors, Baltijas starptautiskā vasaras skola, Valmiera

•
•
•
•
•
•

2003.g. janvāris-augusts projekta „Eiropas debates: informēšana par Latvijas vietu
Eiropas Savienībā” vadītājs, Latvijas Ārpolitikas institūts
2002.g. janvāris - 2003.g.augusts pētnieks, Latvijas Ārpolitikas institūts
2002.g. februāris-marts lektors, Politikas zinātnes katedra, Eiropas integrācijas
institūts, Rīgas Stradiņa universitāte
1998.g. novembris - 2001.g. decembris Starptautisko attiecību-Eiropas studiju
programmas vadītājs un lektors, Politikas zinātnes katedra, Eiropas Integrācijas
institūts, Rīgas Stradiņa universitāte
1998.g. janvāris-jūnijs lektors, Politikas zinātnes katedra, Latvijas Universitāte
1993.g. novembris - 1995.g. jūnijs vecākais referents, Ārzemju preses nodaļa,
Informācijas un preses departaments, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

PASNIEGTIE AKADĒMISKIE KURSI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eiropas Savienības politikas aspekti
Eiropas Savienības attīstība un institūcijas
Eiropas integrācija
Eiropas integrācija un Baltijas valstis
Starptautiskās attiecības
Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijas
Latvijas politiskā vēsture
Parlamentārā demokrātija

PUBLIKĀCIJAS:
Grāmatas:
•
“Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā: pensionāru informēšanas jautājumi”, Rīga,
Latvijas Ārpolitikas institūts, 2003., 96 lpp.
•
”Lacuaniai - 70” (redaktors), Rīga, Studentu korporācija Lacuania, 1999., 231 lpp.
Raksti:
•
“Sabiedrības attieksme jautājumā par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā:
ietekmējošie faktori un tendences” // Latvijas Vēsture, Nr. 1. (Nr. 49.), 2003.
•
“Migrācijas tendences Latvijā un Eiropas Savienībā” // Universitas, Nr. 84, 2003.
•
”Baltic Regionalism: a Myth or Reality?” // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes
zinātniskie raksti. XI zinātnisko lasījumu materiāli. Sociālo zinību sekcija.
Daugavpils, 2001.
•
“Studentu korporācija Lacuania laikmetu griežos”, Acta Latgalica 10, Daugavpils,
Latgales Pētniecības institūta izdevniecība, 1999.
•
“Cooperation among the Baltic States: Reality and Prospects” // NATO
pētnieciskās stipendijas (1996.-1998.) gala darbs – 1998.
Pieejams arī Internetā http://www.nato.int/acad/fellow/96-98/kapustan.pdf
•
“Inter-Baltic Cooperation and Common Institutions: the Latvian Perspective” // The
Baltic States: cooperation and looking for the new approaches (konferences
materiāli), Viļņa, 1998.
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•

“Eiropas Komisijas vērtējums par Igauniju – panākums visām Baltijas valstīm” //
Latvija un Eiropas Savienība, Nr. 6., 1997.
•
“Baltijos šaliu bendradarbiavimas: Latvijos žvilgsnis” // Lietuva ir jos kaimynai –
Viļņa, 1997.
[Baltijas valstu sadarbība: Latvijas viedoklis // Lietuva un tās
kaimiņi, Viļņa, 1997. (lietuviešu val.)]
Raksti plašsaziņas līdzekļos:
•
„Kāpēc EsS nav PēeSeReS” // Lauku Avīze, 2003.gada 18.septembris.
•
„Vai no Eiropas jābaidās?” // Lauku Avīze, 2003.gada 11.septembris.
•
„Vai Latvija var palikt ārpus ES un saglabāt neitralitāti?” // Lauku Avīze,
2003.gada 21.augusts.
•
”Gads pēc 11.septembra: ASV nevajadzētu rīkoties vienpusēji” // Interneta portāls
Politika.lv, 2002.gada 10.septembris.
Arī Interneta portāls Delfi.lv, 2002.gada 13.septembris
Recenzijas par Jāņa Kapustāna grāmatām:
•
Aina Verze. ”Palīgs iedzīvotāju informēšanā pirms referenduma par Eiropas
Savienību” // Latvijas Vēsture, Nr. 3. (51.), 2003. (Jānis Kapustāns ”Latvijas
iestāšanās Eiropas Savienībā: pensionāru informēšanas jautājumi”. – Rīga: LĀI,
2003.)
•
Jānis Stradiņš. ”Lacuaniai – 70. Studentu korporācija Lacuania / Red. J.Kapustāns.
– Rīga, 1999. – 231 lpp.” // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr.4. (37.), 2000.
Publicēts arī: Universitas, Nr. 82., 2002.
KONFERENCES:
•
•
•
•
•
•

2001.g. janvāris Daugavpils universitātes XI Zinātniskie lasījumi, Daugavpils.
Referāts “Baltic Regionalism: a Myth or Reality?”
2000.g. oktobris 6th Nordic-Baltic conference in regional science “Nordic-Baltic
Sea Region on the Eve of the 21st Century”, Rīga. Referāts “Baltic Visions of EU
Enlargement: Learning from the Nordic’s EU Experience?”
1998.gada aprīlis Konference “The Baltic States: Cooperation and Looking for the
New Approaches", Viļņa, Lietuva. Referāts “Inter-Baltic Cooperation and
Common Institutions: the Latvian Perspective”
1996.g. novembris Konference “Lithuania and its Neighbours”, Viļņa, Lietuva.
Referāts “The Inter-Baltic Cooperation: a Latvian View”
Konference “Problems and Prospects in Russian-Latvian
1995.g. decembris
Relations”, Pēterburgas Universitāte, Krievija. Referāts “Baltic Cooperation in
Relation to Baltic-Russian Relationships”
1994.g. jūnijs, 1995.g. novembris, 1998.g. oktobris Latgales Pētniecības Institūta
III zinātniskā konference (Jēkabpils), IV zinātniskā konference (Balvi), VII
zinātniskā konference (Ludza) – referāti par Latgales vēsturi
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PROFESIONĀLĀS UN AKADĒMISKĀS BIEDRĪBAS:
•
•
•

Latvijas Politologu apvienība
Eiropas kustība Latvijā
Studentu korporācija Lacuania

STIPENDIJAS:
•
•
•
•
•
•
•

Oxford Colleges Hospitality Scheme for Visiting Scholars, 21 July – 16 August,
2002
Scholarship by the New Visby Programme, the Swedish Institute, April–May, 2002
Fellowship, the Policy Analysis Programme, Soros Foundation-Latvia, 2002
Nordic Scholarship Scheme for the Baltic Countries and Northwest Russia, January
1998
Latvian Fellowship Programme, Foreign and Commonwealth Office & University
of London, January-March 1997
NATO Research Fellowship, July 1996 – June 1998
Nordic Scholarship Scheme for the Baltic Countries and Northwest Russia,
September-October, 1996

APBALVOJUMI:
•

1991.gada barikāžu dalībnieku Piemiņas zīme (par piedalīšanos Latvijas
neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī-augustā)
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Curriculum Vitae
Visvaldis Valtenbergs
Apiņa 20-10 Valmiera, LV 4200
Tel. (+371) 9107386.
E-pasts: visvaldis.valtenbergs@va.lv.

IZGLĪTĪBA

2006. g. 19. februāris

Doktorantūras studijas
Latvijas Universitātē Sociālo Zinātņu fakultātes politikas zinātnes nodaļā.
Apakšnozare: politikas teorija. Disertācijas tēma “No pārstāvnieciskās uz
elektronisko demokrātiju: publisko organizāciju analīze.”

Doktora
grāds 2006

Maģistra grāds politikas zinātnē
New School University For Social Research, Graduate School of Political and
Social Science, Ņujorka, ASV. Specializācija: politikas analīze, demokrātijas
teorijas.

2003

Augstākā profesionālā izglītība politologa kvalifikācija
Vidzemes augstskola, Valmiera. Kursa darbs “Politisko partiju valstiskās
finansēšanas konsekvences.” Paralēlā specializācija - biznesa vadība, sabiedriskās
attiecības.

2001

STIPENDIJAS
Socrates Erasmus mācībspēku mobilitātes stipendija. Nolasīts īsais lekciju kurss
Elektroniskās demokrātijas problemātikā. Tartu universitātē politikas zinātnes
fakultātē.

2005. g.
20-23
septembris.

Fulbraita stipendija
ASV valsts departaments (stipendija atjaunota atkārtorti).

2001-03

New School University Graduate Faculty stipendija
Akadēmiskās ekselences stipendija daļējas mācību maksas segšanai.

2001

Jaunās Akadēmijas stipendija
Daļējas mācību maksas segšanai New School Univrsity, ASV.

2002

DARBA PIEREDZE
Vidzemes augstskola
Lektors politoloģijas nodaļā. Kursi: “Ievads salīdzinošajā politikā”,
“Elektroniskās demokrātijas izredzes,” „Demokrātijas teorijas”, „Politikas teorija”
“Starptautiskā migrācija un globalizācija” latviešu un angļu valodā. Darba
uzdevumi: lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana un
pārbaudījumu organizēšana, studējošo pētniecisko darbu vadīšana, piedalīšanās
studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā.

2003

Pirmā banka, Merita Nordbanken
“Klients-banka” datorsistēmu administrators un klientu menedžeris.

1998-2001
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KURSI, KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA
ASV Starptautiskā līderības viesu programma “ASV ārpolitikas izaicinājumi.”
Intensīvā mācību programma par ASV par publiskā un privātā sektora
organizāciju lomu ASV ārpolitikas formulēšanā. Mācību vizītes, semināri,
lekcijas Vašingtonā, Norfolkā, Kanzasā, Hjūstonā, Ņujorkā.

2005. g.
8-29.
oktobris.

Starptautisko attīstības projektu monitorings un novērtēšana. Apmācību seminārs
Kanādas starptautiskās attīstības aģentūras ODACE programmas ietvaros.
Vidzemes augstskola.

2005.g.
8-9.aprīlis

Apmācību moduļa jauno mediju žurnālismā izstrādes semināru cikls Nordplus
atbalstītās programmas “Mediju konverģence un žurnālistika: Ziemeļu-BaltijasKrievijas sadarbības attīstība jauno mediju žurnālisma studiju ietvaros” Darba
grupas Kauņā, Tartu, Tampere, Orhūsa, Sanktpeterburga

2004.g.
oktobris2006.g.
Jūnijs.

Kanādas starptautiskā attīstības aģentūra. Stažēšanās York, Saint Mary’s,
Carleton, universitātēs un CIDA par starptautisko attīstības studiju saturu un
ieviešanu Latvijas augstskolās.

2004.g.
24.aprīlis1.maijs

Pedagoģiskais seminārs
Seminārs Latvijas Universitātē par pedagoģiskajām metodēm.

2004.g. 28.
janvāris.

INDIVIDUĀLĀ KONSULTANTA, PĒTNIEKA, EKSPERTA DARBS
Projekts „Baltic Innovation Circle.” Inovāciju akadēmija. Projekts finansēts
Interreg IIIB ietvaros.

2005. g.
septembris
– 2006.g.

Seminārs „Innovation Academy: Innovation, Competitiveness and
Spatial Development” Cēsīs, 2005. g. 14.-17. septembrī. Darba grupas vadītājs.
Seminārs „Innovation Academy: Changing Governance Cultures,” Robertsforsā,
Zviedrijā, 2005. g. 7.-9. decembrī. Eksperts.

Ārpolitisko pētījumu centra pie LR Ārlietu ministrijas koncepcija izstrāde.
Pētijumu institūtu taksonomijas apskats, juridisko modeļu analīze, ieteikumu
došana finansu un pētniecības vadībai, finansēšanas plāna izstrāde. Konsultants.

2005.g.
Janvārisaprīlis-

Projekts “Atklāti par 2005. g. pašvaldību vēlēšanām,” Providus. Priekšvēlēšanu
kampaņas monitoringa metodoloģijas izstrāde. Konsultatīvās darba grupas
eksperts.

2004-05.g.
septembris.

Phare “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana (LE01.03.01)” Labklājības
ministrija.
Labāko pieredžu apkopošana politikas dokumentam. Vietējais
eksperts.

2004.g.
maijs-jūnijs

“Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas,” LR Valsts kanceleja, UNDP.
Metodoloģiskās bāzes izstrāde un literatūras saraksta veidošana. Konsultants.

2003.g.
novembrisdecembris

“Latvijas ziņojums un analīze par likumdevēju un politisko partiju tīmekļa
lapām,” Eiropas Institūts, Florence Itālija. Asociētais pētnieks.

2003.g.
augustsoktobris

“Politisko partiju valstiskās finansēšanas konsekvences,” Helsinku universitāte,
Somija. Izpētes grants no Zviedru Institūta. Intervijas ar Somijas politsko partiju
organizāciju pārstāvjiem un ekspertiem. Pētnieks.

2001.g.
februārismaijs
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“The Adaptation of EU Business Incentives in Vidzeme Region,” Vidzemes
attīstības aģentūra. Intervijas ar uzņēmējiem un reģionu attīstības aģentūru
pārstāvijiem. Vietējais eksperts.

2000.g.
vasara

PUBLIKĀCIJAS
Autors rakstam citējamā rakstu krājumā
Valtenbergs, V. (2003) „Politisko partiju valstiskās finansēšanas konsekvences” Partiju finansēšana:
Latvijas pieredze pasaules kontekstā Rīga: Baltijas sociālo zinātņu institūts. Pieejams:
http://www.politika.lv/index.php?id=105897&lang=lv
Līdzautors pētnieciskam ziņojumam
Baerug, Richard & Valtenbergs, Visvaldis (2003), "Country report: Latvia", in Trechsel A., R. Kies,
F. Mendez, and P. Schmitter, Evaluation of the Use of New Technologies in Order to Facilitate
Democracy in Europe: E-democratizing the Parliaments and Parties of Europe, forthcoming
publication for STOA (Scientific and Technological Option Assessment), European Parliament,
Directorate-General for Research. Pieejams:
http://c2d.unige.ch/int/OverviewInstits/Main_Report_final%201.pdf
Cita veida akadēmiskā publikācija
Valtenbergs, Visvaldis (2004) Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas: Literatūras pārskats
LR Valsts Kanceleja. 56 lpp. Pieejams: http://www.politika.lv/index.php?id=108210&lang=lv
Cita veida publikācijas
Jansone, Dace., Dedze, Indra., Strode, Ieva., Rībena, Sanita., Valtenbergs, Visvaldis. Ose, Liesma.
(2004) Veiksmīgas sadarbības piemēri: Rokasgrāmata darbiniekiem un darba devējiem ES Phare
projekts “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana: politikas dokuments un pilotprojektu ieviešana,”
Madonas poligrāfists. 63 lpp.
Svarīgākās publikācijas masu saziņas līdzekļos
Valtenbergs, Visvaldis “Akadēmiskā sektora mājasdarbi attīstības sadarbībā” pieejams
http://www.politika.lv/index.php?id=111825&lang=lv 30 Aug, 2005. Tulkots angliski “The
Homeworks of Academic Sector in Development Cooperation” pieejams
http://www.policy.lv/index.php?id=103023&lang=en
Publikācijas sagatavošanā

Valtenbergs, Visvaldis (2006) „Latvijas partiju jaunās mājas vai izkārtnes:
politisko partiju mājas lapu analīze pirms 2005. gada pašvaldību vēlēšanām, “ Informācijas vide Latvijā, ed. Inta
Brikše.

Balcytiene, Aukse & Valtenbergs, Visvaldis (2005) “Journalism in the Age of Information: New
Management as a Key Function” žurnāls tiks precizēts.

KONFERENCES
Piedalījies ar ziņojumu
“Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju loma valsts pārvaldes demokratizācijā
Latvijas ceļā un informācijas sabiedrību: pilsoniskās līdzdalības perspektīva”
sekcija „Latvijas politiskais process mainīgā starptautiskā vidē” Latvijas
universitātes 64. konference, Rīga.

2006. g. 16.
februāris.

„Reaching out into Webscape: Virtual Forms of Campaigning in 2005 Local Government
Elections in Latvia” Conference „Borders: Communities and Identities”, University of
Latvia, November 9-12, 2005.

2005. g.
9-12.
novembris.
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„Studying Virtual Forms of Campaigning in Baltic Political Webscape: The Case
of 2005 Local Government Elections” 6th Conference on Baltic Studies in Europe
“The Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution”. Kopsavilkums publicēts
konferences brošūrā.

2005. g.
17-19.
jūnijs.

“Joining EU: Miserable Present and Return to the Past,”
Civic Education Project studentu konference Budapešta, Ungārija.

2000. g.
15.maijs

“Political Party Financing in Latvia: Sources and Tendencies” Transformation of
the Baltic Sea Region, Tartu Igaunija.

1999. g.
9.oktobris

Citas konferences, kas saistītas ar mācību darbu
“European Conference on Public Awareness and Development Education for
North-South Solidarity,” Briselē. Dalību atbalstija LR Ārlietu ministrija.

2005. g.
17-19.
maijs.
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PROJEKTU VADĪBA
Pētniecības projekti
Projekts “Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto
iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū”. 20,033.48 LVL. ESF grantu shēma
“Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”
VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3. Projekta vadītājs.

2005.g.
maijs-

Projekts “Inovācjas Vidzemes un Latgales pašvaldībās” 10,000 USD
S-LG750-03-GR-013 ASV Demokrātijas komisija. Projekta vadītājs.

2005.g.
marts-

Apmācību projekti
Apmācību semināru organizēšana Kanādas starptautiskās attīstības aģentūras
ODACE programmas ietvaros. Vidzemes augstskolā ar Saint Mary's universitātes
Kanādā mācībspēku piedalīšanos.

2005.g.
aprīlis.

Projekts “Pievienosim vērtību sociālajām zinībām: sabiedrības integrācijas
veicināšana sociālo zinību apgūšanas procesā” 47,875.01 EUR. Finansēts no ES
Phare grantu programmas “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”
2002/000-590-01-01/1-48. Projekta vadītājs, pieteikuma līdzautors.

2004.g.
oktobris-

Projekts “Informētības veicināšana par Eiropas integrāciju nelatviski runājošo
iedzīvotāju, čigānu un Latvijas aktīvo lauku iedzīvotāju vidū” 27,750 EUR.
Finansēts no EK Phare mazo projektu programmas SPP 2003/004-922010.Projekta vadītājs, pieteikuma līdzautors.

2004. g.
maijsnovembris

Baltijas starptautiskā vasaras skola
Organizators kopš 1999. gada. 2004. g. vasaras skolas vadītājs.

1999-2004

Iesniegtie projektu pieteikumi
„Attīstības studiju tālākizglītības kursa izstrāde un aprobācija” uz PIAA rīkoto
grantu konkursu ESF apakšaktivitātē 3.2.4.1 Tālākizglītības iespēju paplašināšana
ekonomikai svarīgāks nozarēs.

PIEDALĪŠANĀS PROFESIONĀLAJĀS, PĀRVALDES UN
KONSULTATĪVAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Profesionālās organizācijas
Amerikas politikas zinātnes asociācija

2001 -

Latvijas politikas zinātnes asociācija

2003 -

Vidzemes augstskolas pārvaldes organizācijas
Satversmes sapulces priekšsēdētājs

2005. g. 2.
novembris –

Senāta loceklis

2005. g. 2.
novembris –

Akadēmiskās šķīrējtiesas loceklis

2005. g. 2.
novembris -
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Konsultatīvās organizācijas
Konsultatīvā darba grupa, LR Ārlietu ministrija
Stratēģijas “Latvija Eiropas Savienībā” projekta sagatavošana.

2005 -

Latvijas ārpolitikas padome , LR Ārlietu ministrija
Latvijas ārpolitikas pamatnostādņu 2005-09 līdzautors.

2004 -

VALODAS
Angļu, Krievu, Lietuviešu (iesācējs).

PRASMES
MS Word, Excel, MS Access, PowerPoint, Outlook, SPSS, Adobe Photoshop, HTML un Web dizaina
pamatiemaņas, digitālā fotogrāfija.
Ziņu, komentāru, analītisku rakstu rakstītprasme, stils, precizitāte.
Autovadītāja apliecība.
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EIROPAS
CURRICULUM VITAE
FORMĀTS

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
E-pasts
Nacionalitāte

Inese Sniķere
Inese_snikere@va.lv
latviete

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

2002.g.Vidzemes augstskola, Cēsu 4, Valmiera

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

2002.g.Veselības centrs ,,Bastione”, Bastiones iela 24, Valmiera

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

2001.g.Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

1999.-2003.g.
Valsts Psihiatrijas centrs, Raiņa bulvāris 28, Rīga

lektore
Pasniegt lekcijas sociālajā psiholoģijā, vadīt studentu pētnieciskos darbus

Psihologa privātprakse
Klientu psihodiagnostika Valsts Darbaspēju ekspertīzes ārstu komisijām, psiholoģiska palīdzība
bērniem un pieaugušajiem

Klīniskais psihologs
Pacientu psihodiagnostika, konsultēšana, piedalīšanās ar psihiskās veselības aprūpi saistītos
projektos

Klīniskais psihologs
Bērnu un pieaugušo psihodiagnostika, konsultēšana

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja
var norādīt)
• Laiks (no – līdz)
3 lapa – [ vārds, uzvārds] Curriculum vitae

2003.- 2004.g.
Latvijas Universitātes Pēcdiploma medicīniskās izglītības institūts
Īstermiņa psihodinamiskā psihoterapija
Psihodinamiskās psihoterapijas konsultants
10 kredītpunkti

1998.-2001.g.

• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja
var norādīt)

Austrumeiropas geštaltterapijas Institūts
Geštaltterapijas metode

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja
var norādīt)

1994.-1996.g.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Psiholoģija, klīniskā psiholoģija

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja
var norādīt)

1990.-1994.g.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Psiholoģija, klīniskā psiholoģija

200 stundu

Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā

Bakalaura grāds klīniskajā psiholoģijā

DALĪBA PROFESIONĀLĀS
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums
• Statuss organizācijā

2004.g.Latvijas Bālinta asociācija
Asociācijas biedrs

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums
• Statuss organizācijā

1996.g.Latvijas Klīnisko psihologu asociācija
Asociācijas biedrs

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav
nepieciešams formāls sertifikāts vai
diploms

Dzimtā valoda

Norādiet dzimto valodu (ja nepieciešams, norādiet otru dzimto valodu) - latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums
Līmenis (*)

Izpratne
Klausīšanās

Runāšana
Lasīšana

dialogs

Rakstīšana
monologs

Krievu Valoda

brīvi

brīvi

brīvi

brīvi

brīvi

Angļu Valoda

daļēja

Ar vārdnīcas
palīdzību

Pamata līmenis

daļēji

Ar vārdnīcas
palīdzību

(*) Eiropas

SOCIĀLAS SPĒJAS UN

kopējām vadlīnijām valodu apguvē

[ Aprakstiet šī kompetences un norādiet, kur tās iegūtas]

KOMPETENCES

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

3 lapa – [ vārds, uzvārds] Curriculum vitae

KOPĪGI AR KOLĒĢIEM MEDIĶIEM PIEDALOS DAŽĀDU AR PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPI SAISTĪTU PROJEKTU
ORGANIZĒŠANĀ

TEHNISKĀS SPĒJAS UN

DATORPRASMES ( MS WORD, MS EXCEL )

KOMPETENCES

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES

[ Aprakstiet šī kompetences un norādiet, kur tās iegūtas]

BRAUKŠANAS TIESĪBAS

Autovadītāja apliecība, B kategorija, 1996.g.

PAPILDU INFORMĀCIJA

KOPŠ 1996.GADA PUBLICĒJU RAKSTUS PAR PSIHOLOĢISKĀM TĒMĀM DAŽĀDOS PRESES IZDEVUMOS

PIELIKUMI

3 lapa – [ vārds, uzvārds] Curriculum vitae

[ Nosauciet pievienotos pielikumus ]

EIROPAS
CURRICULUM VITAE
FORMĀTS

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
E-pasts

Sanda Liepiņa
sanda.liepina@synergy.lv

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats

Kopš 1999
Pasaules Banka
konsultācijas
konsultante

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats

1997.g.oktobris – 1999.g.maijs
Latvijas Attīstības aģentūra
Valsts pārvalde
Juridiskā konsultante

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats

1997.g. septembris – 1998.g. maijs
LU, Eirofakultāte, Juridiskā nodaļa
Izglītība, pētniecība
Pētniecības asistente

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

2002 -2003
Sirakūzu universitāte, Maksvela publiskās pārvaldes skola
Publiskā pārvalde

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

1997 - 2002
LU Juridiskā fakultāte
Administratīvās tiesības

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums

2 lapa – [ vārds, uzvārds] Curriculum vitae

Maģistra grāds

Jurista diploms
1996 -2000
LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes nodaļa
Politikas zinātne
Bakalaura grāds

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav
nepieciešams formāls sertifikāts vai
diploms

Dzimtā valoda

latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums
Līmenis (*)

Izpratne
Klausīšanās

Runāšana
Lasīšana

dialogs

Rakstīšana
monologs

Angļu

C2

C2

C2

C2

C2

Krievu

C2

C2

C2

C2

C2

A2

A2

A2

A2

A1

Vācu
(*) Eiropas

SOCIĀLAS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

TEHNISKĀS SPĒJAS UN

kopējām vadlīnijām valodu apguvē

-

Spēja strādāt komandā;
Spēja pielāgoties daudzkultūru videi
Labas saskarsmes iemaņas

-

Projektu vadīšana
Konsultācijas
Vadītāja spējas

SPSS, Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Works, Internet Explorer, u.c.

KOMPETENCES

BRAUKŠANAS TIESĪBAS

2 lapa – [ vārds, uzvārds] Curriculum vitae

B kategorija

CURRICULUM VITAE

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
E-pasts

Inese Suija
inese.suija@mikc.lv

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

09.2006. – pašlaik
SIA „Meža Īpašnieku Konsultatīvais Centrs”, „Lidlauks”, Priekuļu pag., Cēsu rajons, LV-4100
Attīstības direktore
Uzņēmuma attīstības projektu izstrāde un ieviešana, uzņēmuma stratēģijas ieviešana.

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

09.2003. – pašlaik
Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
Vieslektore
Kursa „Projektu vadība” lektore.

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

03.2005. – 09.2006.
Baltijas Inovāciju Grupa, Alitus, Lietuva
Interreg IIIB projekta „Inovāciju aplis” vadītāja
Projekta aktivitāšu ieviešanas koordinēšana; komunikācija ar projektā iesaistītajām pusēm,
sabiedrisko attiecību pasākumu organizēšana, tehnisko atskaišu gatavošana, iepirkumu
procedūru organizēšana.

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

09.1999. – 06.2006.
Cēsu rajona padomes Pieaugušo Izglītības Centrs, Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4100
Angļu valodas pasniedzēja
Angļu valodas kursu pasniegšana pieaugušajiem ar dažāda līmeņa zināšanām.

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

10.2002. – 03.2005.
Cēsu pilsētas dome, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4100
Projektu vadītāja
Pilsētas infrastruktūras, kultūras, tūrisma, u.c. nozaru projektu izstrāde finanšu līdzekļu piesaistei
no Latvijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko fondu un finanšu institūciju atbalsta
programmām; konsultāciju sniegšana pašvaldības struktūrvienībām, NVO un uzņēmējiem ar
projektu vadību saistītos jautājumos.

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

• Laiks (no – līdz)

10.2002. – 10.2003.
Cēsu rajona padome, Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4100, Latvija
Projekta koordinatore
ES Phare/Interreg IIIV projekta “PIPE, Latvija” koordinēšana; aktivitāšu ieviešana, komunikācija
ar ieinteresētajām pusēm; atskaišu gatavošana, iepirkumu procedūru organizēšana.
06.2000. – 09.2001.
Nevalstisko Organizāciju Centrs, Lāčplēša iela 52/54 -22, Rīga, LV-1011
Projekta koordinatore
ES projekta „Cilvēktiesību Atbalsta Tīkla” koordinēšana Vidzemes reģionā; atbildība par projekta
aktivitāšu ieviešanu un finanšu izlietojumu atbilstoši projekta mērķim un biroja ikdienas darba
vadīšanu.
09.1998. – 08.2001.

• Darba vietas nosaukums un adrese
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

Cēsu pilsētas ģimnāzija, L.Paegles iela 1, Cēsis, LV-4100
Angļu valodas skolotāja
Angļu valodas stundu vadīšana 10. – 12. klašu skolēniem

IZGLĪTĪBA
• Laiks (no – līdz)
• Izglītības organizācijas nosaukums
• Akadēmiskais grāds un/vai
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

09.1996. – 06.2000.
Vidzemes augstskola, Komunikācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa
Augstākā profesionālā izglītība,
iegūta Sabiedrisko Attiecību speciālista profesionālā kvalifikācija

• Laiks (no – līdz)
• Izglītības organizācijas nosaukums

09.2004. – 06.2006.
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Norvēģijas – Latvijas profesionālā
biznesa vadības maģistra (MBA) studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”.
MBA (profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā)

• Akadēmiskais grāds un/vai
saņemtās kvalifikācijas nosaukums

KURSI UN KVALIFIKĀCIJAS
CELŠANA

• Laiks (no – līdz)
• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

10.2003. – 11.2003.
UNESCO Bank Fellowship Programme 2002 – 2003 individuālā stipendija pētnieciskā darba
veikšanai Eiropas Pieaugušo Izglītības Asociācijā, Briselē (Beļģija)

• Laiks (no – līdz)
• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

05.2003. – 06.2003
ASV Valsts departamenta starptautiskās programmas “Uzņēmējdarbība ASV” stipendiāte,
Vašingtona (ASV)

• Laiks (no – līdz)
• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

11.2000. – 12.2002
Ziemeļu Ministru Padomes atbalstītā projekta „A Nordic – Baltic Module Based Further Training
for Adult Educators” Latvijas grupas dalībniece, Latvijas Pieaugušo Izglītības Apvienība, Rīga,
Latvija

• Laiks (no – līdz)
• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

06.2001. – 07.2001.
Kanādas valdības stipendija līdzdalībai Vasaras Starptautiskajā Cilvēktiesību skolā, Monreālā
(Kanāda)

• Laiks (no – līdz)
• izglītības vai apmācības
organizācijas nosaukums

12.1999.
Eiropas Padomes apmācību programmas “Demokrātijas Skola – Brīvprātīgo Organizācijas un
Demokrātija” stipendiāte, Budapešta (Ungārija)

ZINĀTNISKAIS DARBS,
PĒTNIECĪBAS UN/VAI
PROFESIONĀLIE PROJEKTI UN
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKĀS
KONFERENCĒS

• Laiks
• Konferences rīkotājs, konferences
vieta
• Konferences nosaukums vai temats
• Referāta vai tēžu nosaukums

PUBLIKĀCIJAS

05.1998.
Naturalizācijas pārvalde sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, Valmiera
Ceļā uz pilsonisku sabiedrību
Baltijas valstu nākotnes attīstības perspektīvas

• “Vietējās pašvaldības pilsoņa rokasgrāmata”, materiāls izstrādāts ES Phare programmas projekta “Solis uz atvērtu sabiedrību – Rūjiena”
ietvaros;
• “Kompass. Rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem”, izdevums tapis Ziemeļu Ministru Padomes finansētā projekta „A Nordic – Baltic Module
Based Further Training for Adult Educators” ietvaros.

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav
nepieciešams formāls sertifikāts vai
diploms

DZIMTĀ VALODA

Latviešu

CITAS VALODAS
• lasīšanas spējas
• rakstīšanas spējas
• mutvārdu spējas

ANGĻU
Ļoti labi
Labi
Ļoti labi
KRIEVU

• lasīšanas spējas
• rakstīšanas spējas
• mutvārdu spējas

CITAS SPĒJAS UN KOMPETENCES
Cēsis, 2006.gada 10.oktobris

Labi
Pamata
Labi
DATORPRASMES: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Front Page, MS Publisher

EIROPAS
CURRICULUM VITAE
FORMĀTS

PERSONAS INFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds
E-pasts
Nacionalitāte

Elza Šusta
Elza.Susta@gmail.com
Latviete

DARBA PIEREDZE
• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

2002. gada 02. septembris – līdz šim laikam
Vidzemes augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera
Izglītība
Vieslektore
Kursi “Akadēmiskā rakstība”, “Publiskā pārvalde”, “Organizāciju teorijas” un “Eiropas valstu
politiskās sistēmas”

• Laiks (no – līdz)
• Darba vietas nosaukums un adrese
• Biznesa veids vai nozare
• Nodarbošanās vai amats
• Galvenās aktivitātes un atbildības

2001. gada 10. septembris – 2002. gada 12. septembris
LR Ārlietu ministrija, Brīvības bulv. 36, Rīga
Valsts pārvalde
Referente
Sadarbība ar starptautiskajām ekonomiskajām organizācijām

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja
var norādīt)

2003. gada 01. septembris – līdz šim laikam
Latvijas Universitāte, Sociālo Zinātņu fakultāte, Politikas zinātnes maģistratūra
Eiropas publiskā administrācija

• Laiks (no – līdz)
• izglītības organizācijas nosaukums
• Galvenie mācītie priekšmeti, temati
vai profesionālās spējas
• Saņemtās kvalifikācijas nosaukums
• Stundu vai kredītpunktu skaits (ja
var norādīt)

1996. gada 01. septembris – 2000. gada 22. junijs
Vidzemes Augstskola
Salīdzinošā politika

80 kp

Politologs
162 kp

DALĪBA PROFESIONĀLĀS
ORGANIZĀCIJĀS

• Laiks (no – līdz)
3 lapa – [ vārds, uzvārds] Curriculum vitae

2001. gada jūnijs - līdz šim laikam

• Organizācijas nosaukums
• Statuss organizācijā

Society for Applied European Thought
Biedre

• Laiks (no – līdz)
• Organizācijas nosaukums
• Statuss organizācijā

2000. gada novembris – līdz šim laikam
Latvijas Transatlantiskā Organizācija
Biedre

SPĒJAS UN KOMPETENCES

Iegūtas kursos vai karjeras laikā, bet nav
nepieciešams formāls sertifikāts vai
diploms

Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums
Līmenis (*)

Izpratne
Klausīšanās

Runāšana
Lasīšana

dialogs

Rakstīšana
monologs

Angļu

C2 Profesionāls lietotājs C2 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs

Krievu

C2 Profesionāls lietotājs C2 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs C1 Profesionāls lietotājs

Vācu

B1 Patstāvīgs lietotājs B1 Patstāvīgs lietotājs A1 Patstāvīgs lietotājs B1 Patstāvīgs lietotājs B1 Patstāvīgs lietotājs
(*) Eiropas

SOCIĀLAS SPĒJAS UN
KOMPETENCES

ORGANIZATORISKĀS SPĒJAS UN

kopējām vadlīnijām valodu apguvē

- prasme sastrādāties komandā, kas iegūta līdzdarbojoties dažādu projektu veidošanā;
- prasme argumentēt savu viedokli.
-pieredze projektu plānošanā, kas iegūta darbojoties studentu pašpārvaldē

KOMPETENCES

BRAUKŠANAS TIESĪBAS

3 lapa – [ vārds, uzvārds] Curriculum vitae

B kategorija, kopš 1997. gada

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
IEVADS SALĪDZINOŠAJĀ POLITIKĀ
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:
Kursa anotācija:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
pirmais
A daļa
latviešu
Kursa mērķis ir sniegt izpratni par sabiedrības funkcionēšanas apstākļiem, par
politikas lomu un nozīmi sabiedrības dzīvē, kā arī par politisko lēmumu pieņemšanu
un īstenošanu salīdzinošā perspektīvā. Kursa ietvaros studenti apgūs plašāk lietotos
jēdzienus politikas zinātnē, iepazīsies ar raksturīgākajām pētījumu problēmām, kā arī
gūs zināšanas par biežāk lietoto salīdzinošo pieeju lietojumiem politikas pētniecībā.

Kursa saturs:

1. Ievads. Politikas jēdziens. Paradigmas politikas zinātnē. Salīdzinošā pieeja
politikas zinātnē.
2. Salīdzināšanas pieejas. Gadījumu izvēle. Salīdzināšanas problēmas.
3. Politiskie režīmi. Leģitimitātes jēdziens. Politiskā kultūra.
4. Ekonomiskā attīstība un demokratizācija. Demokratizācijas novērtēšanas metodes.
5. Sociālā stratifikācija. Vērtību loma politikā. Politiskās ideoloģijas.
6. Politiskā līdzdalība. Interešu grupas un sabiedriskās kustības.
7. Pieejas politiskās mobilizācijas pētniecībā.
8. Politiskās partijas. Partiju sistēmas. Partiju sistēmu pētniecības iespējas.
9. Pārstāvniecība. Vēlēšanas. Referendumi. Vēlēšanu sistēmas.
10. Likumdevēji. Izpildvara. Koalīciju veidošana.
11. Parlamentārisms. Prezidentālisms. Konsensuālie un mažoritārie demokrātijas
modeļi.
12. Birokrātija, tiesu vara, konstitūcijas.
13. Masu saziņas līdzekļi politikā.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Jāapmeklē vismaz 75% nodarbību.
2. Aktīvi jāpiedalās vismaz vienas semināra grupas darbā.
3. Jāsaņem pozitīvs vērtējums starpeksāmenā.
4. Jāsaņem pozitīvs vērtējums par literatūras pārskatu vai eseju.
5. Jāsaņem pozitīvs vērtējums eksāmenā.

Gala vērtējums:

Aktīva līdzdalība semināru grupās un prezentācijā - 20%
Starpeksāmens - 15%
Eseja vai literatūras pārskats - 35%
Eksāmens - 30%

Obligātā
literatūra:

Heywood, Andrew.1997. Politics. Macmillan, chs. 3, 12-16.
Brown, Bernard and Macridis, Roy. 1996 Comparative Politics: Notes and Readings
8th ed. Wadsworth, pp. 20-30, 105-114, 250-259, 260-268.
Landman, Todd. 2003. Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction
Routledge, chs. 1, 2.
Blondel, Jean. 1995. Comparative Government: An Introduction 2nd ed. Prentice
Hall, ch. 3.
Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern
Italy Princeton University Press, pp. 83-120.
“Viedokļu skaidrošana” Diena, 27.08.2004.
Rajevskis, V., Ikstens, J. 1996. Pasaules vēlēšanu sistēmas. Krauklītis.
Linz, Juan. 1996. “The Perils of Presidentialism” Journal of Democracy 1(1).
Peters, B. Guy. 1995. The Politics of Bureaucracy. Longman, ch. 6.
Norris, Pippa.2000. A Virtuous Circle. Political Communication in Postindustrial
Societies Cambridge University Press, pp. 3-35.
Harro-Loit, Halliki & Balcytiene, Aukse .2005. “Media Accountability Systems – An
Ecological Viewpoint” in Richard Baerug ed. The Baltic Media World pp. 25-39.

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
POLITIKAS ZINĀTNES PARADIGMAS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 kontaktstundas
pirmais
A daļa
Latviešu

Kursa anotācija:

Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar nozīmīgākajām politikas zinātnes paradigmām
– institucionālismu, strukturālismu, biheiviorismu, u.c, kā arī ar to lomu pētījuma procesā
un īpatnībām katrā no šiem virzieniem. Semināru ietvaros tiks apspriesti un analizēti
obligātās literatūras teksti, veicinot studentu izpratni par apskatāmajiem jautājumiem.
- institucionālisms
- biheiviorisms
- strukturālisms
- modernizācijas teorijas
- konstruktīvisms (constructivism)
- racionālās izvēles teorija

Kursa saturs:

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Lai saņemtu sekmīgu novērtējumu, studentam ir jāapmeklē visas lekcijas. Arī semināru
apmeklējums un aktīva līdzdalība tajos ir obligāts nosacījums sekmīgas atzīmes
saņemšanai. Studentiem norādītajos termiņos ir jāiesniedz visi patstāvīgie darbi. Pēc
norādītā termiņa darbi netiks pieņemti un par konkrēto darbu students saņems “0”.
Studenti, kas neattaisnotu iemeslu dēļ nav izpildījuši kursa prasības (lekciju, semināru
apmeklējums, neiesniegti darbi) un / vai saņēmuši mazāk kā 50% no kopējā iespējamā
vērtējuma nav nokārtojuši šo kursu.
Uz katru semināru studentam ir jāsagatavo uzdotie patstāvīgie darbi un/vai jāiepazīstas ar
obligāto literatūru. Lai saņemtu augstu novērtējumu kursā aktīva līdzdalība semināros ir
obligāta prasība.
Kursa noslēgumā studentiem ir jākārto gala eksāmens par visa kursa ietvaros apskatītajām
tēmām. Eksāmena laikā studentiem NAV atļauts izmantot jebkādus materiālus, tai skaitā
lekciju pierakstus, grāmatas, kopētos materiālus, u.c. palīglīdzekļus.

Gala vērtējums:

Gala vērtējumu kursā veido:
Aktīvs darbs semināros – 25%
Gala eksāmens – 40%
Praktiskie darbi - 35%

Obligātā
literatūra:

Guzzini, S., (2000) A Reconstruction of Constructivism in International Relations, in:
European Journal of International Relations, Vol. 6(2), pp. 147–182
Chalmers, A.F., (1999) "Theories as Structures I: Kuhn's Paradigms" In What Is This Thing
Called Science? 3rd ed. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Chapter 8
Ball, T., (1976) "From Paradigms to Research Programs: Toward a Post-Kuhnian Political
Science." American Journal of Political Science 20(1), pp.151-177
Susser, B., (1992) Approaches to the Study of Politics
Sanders, D., (2002) "Behaviouralism." In Theory and Methods in Political Science, 2nd
ed., eds. David Marsh and Gerry Stoker, Chapter 2
Easton, D., (1997) "The Future of the Postbehavioral Phase in Political Science." In

Contemporary Empirical Political Theory, ed. Kristen Renwick Monroe.
Ward, H., (2002) "Rational Choice." In Theory and Methods in Political Science, 2nd ed.,
eds. David Marsh and Gerry Stoker, Chapter 3
Lowndes, V., (2002) "Institutionalism." In Theory and Methods in Political Science, 2nd
ed., eds. David Marsh and Gerry Stoker, Chapter 4
Little, D., (1991) "Functional and Structural Explanation." In Varieties of Social
Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science, Chapter 5
Marsh, D., (2002) "Marxism." In Theory and Methods in Political Science, 2nd ed., eds.
David Marsh and Gerry Stoker

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
IEVADS POLITIKAS TEORIJĀ
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontakstundas
pirmais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa merķis ir iepazīstināt studentus ar nozīmīgākajām politikas teorijām un to attīstības
vēsturi. Kursa ietvaros tiks apskatīti dažadu teorētiķu darbi no senās Grieķijas līdz
mūsdienām. Tiks aplūkota ideju attīstības vēsture analizējot nozīmīgākos politikas teorijas
darbus, apskatot jautājumus, kas sastīti ar valsts un likumu leģitimitāti, indivīda attiecībām
ar sabiedrību un valsti, to, kas ir vai nav taisnīga valdība, kā arī tiks skarti jautājumi par
reliģijas lomu valsts pārvaldē.

Kursa saturs:

Senā Grieiķija: Platons, Aristotelis
Kristīgie domātāji: Akvīnas Toms un Sv. Augustīns
Renesanse: N. Makiavelli
Kontrakta teorijas: T. Hobss, Dž. Loks, Ž. Ž. Russo
Utilitārisms: Dž. Benthems, Dž. Mills, Dž. S. Mills
Marksisms: K. Markss, A. Gramši
Liberalisms: Dž. Rolss, R. Dvorkins, R. Noziks
Komunitarisms: Makintairs, Teilors, Valzers
Frankfurtes skola: J. Habermass

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Šī kursa ietvaros macību process tiek organizēts lekciju un semināru formā. Semināru
apmeklējums un aktīva Iīdzdalība tajos ir obligāts nosacījums sekmīgas atzīmes
saņemšanai. Studenti, kas neattaisnotu iemeslu deļ nav izpildījuši kursa prasības (semināru
apmeklējums, prezentācijas, eksāmeni) un/vai saņēmuši mazāk kā 50% no kopējā
iespējamā vērtējuma nav nokārtojuši šo kursu. Uz katru semināru studentam ir jāsagatavo
uzdotie patstāvīgie darbi un/vai jaiepazīstas ar obligāto literatūru. Kursa ietvaros katram
studentam ir jāsagatavo divas prezentācijas par iepriekš izvēlētu tēmu.
Pēc kursa pirmās daļas studentiem ir jākārto starpeksāmens par šajš kursa daļā
apskatītajiem jautājumiem. Kursa noslēgumā studentiem ir jākārto gala eksāmens par visa
kursa ietvaros apskatītajām tēmām. Eksāmenu laikā studentiem NAV atļauts izmantot
nekādus materiālus, tai skaitā lekciju pierakstus, grāmatas, kopētos materiālus, u.c.
palīglīdzekļus.

Gala vērtējums:

Gala vērtējumu veido:
Aktīvs darbs semināros - 20%
Prezentacijas - 20%
Starpeksamens - 20%
Gala eksamens - 40%

Obligātā
literatūra:

A. Gramschi, Prison Notebooks, State and Civil Society
Aristotle, Politics, Book I
Cohen, Fermon (eds) Princeton Readings in Political Thought, Ch. 5, 6, 8
J. Bentham, Selected Writings on Utilitarianism. Ch. 1- 4
J. Locke, Second Treatise of Government, Ch. 2. 5, 9.12,13
J. Rawles, Theory of Justice, Ch. 1.1 – l.4, Ch. 2.10 - 2.12
J.J. Rousseau, The Social Contract, Book I Ch 5 -9, Book II Ch 1-5,8 -10, Book III Ch 15 18, Book IV Ch 1 - 3
J.S. Mill, On Liberty and Other Essays, Ch. 7

N. Machiavelli "The Prince" Ch. 15-18,21
Plato, Appology.
Plato, Crito.
Plato, Republic, Part 1I, Part IV.
R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Ch. 12
T. Hobbes. Leviathan, Ch 13, 14.17, 18
W. Kymlicka, Contemporary Political Phylosophy, Ch. "Communitarianism"
Papildu
literatūra:

Aristotle, Politics
Bentham, J. Selected Writings on Utilitarianism Hobbes, T., Leviathan
Kymlicka, W., Contemporary Political Phylosophy Locke, J., Second Treatise of
Government Machiavelli, N., The Prince
Marx, K., Capital
Mill, J.S., On Liberty and Other Essays
Plato, Republic
Rawles. J., Theory of Justice
Rousseau, J..I., The Social Contract

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
ORGANIZĀCIJU TEORIJA UN PRAKSE
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
pirmais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Sniegt zināšanas par organizācijas būtību, uzbūvi un funkcionēšanu, sniegt studentiem
sistemātisku un kritisku izpratni par organizāciju teoriju, veidot izpratni par organizācijas
funkcionēšanu ietekmējošiem faktoriem un to pielietojumu organizāciju analīzē, attīstīt
prasmes teorijas praktiskai izmantošanai, veidot iemaņas personāla resursu plānošanā un
vadīšanā, darbinieku atlases un apmācības procesu organizēšanā, iemācīt izprast un realizēt
morāles un ētikas principiem atbilstošu kultūru organizācijā, efektīvu izmaiņu procesu.

Kursa saturs:

1. Organizācija, tās būtība un raksturojums, organizāciju klasifikācija.
2. Organizāciju teorijas hronoloģiskā attīstība. Strukturālā pieeja Cilvēkresursu pieeja.
Politiskā pieeja. Simboliskā pieeja. Organizācijas kā sistēmas.
5. Vadība. Līderis.
6. Organizācija un personāls, darbinieku motivācija.
7. Organizācijas kultūra.
8. Organizācijas izmaiņas un attīstība.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Apmierinošs vērtējums par literatūras pārskatu, gadījuma studiju un eksāmenu, kā arī
jēgpilna līdzdalība diskusijās. Nokavētās nodarbības iespējams atstrādāt, veicot individuālu
uzdevumu.

Gala vērtējums:

Literatūras pārskats - 15%
Gadījuma studija - 30%
Līdzdalība semināros - 15%
Eksāmens - 40%

Obligātā
literatūra:

Lee G. Bolman and Terrence E. Deal (1997) Reframing organizations: Artistry, Choice,
and Leadership, 2nd ed. Jossey-Bass, San Francisco.
Florence Heffron (1989) Organization Theory and Public Organizations: the Political
Connection, Prentice Hall, New Jersy
Jay M. Shafritz and J.Steven Ott (2001) Classics of Organization Theory, 5th ed. Harcourt
Brace.

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
PUBLISKĀ PĀRVALDE
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
otrais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt kritisku ieskatu birokrātijas un administrācijas funkcionēšanā dažādās
pasaules valstīs. Birokrātija tiks skatīta gan no organizāciju teorijas perspektīvas, gan kā
politikas procesa daļa, gan arī no indivīda pozīcijām - kādus ierobežojumus tā uzliek un kādas
iespējas tā paver šajā sistēmā nodarbinātajām amatpersonām. Tiks aplūkoti arī tādi publiskās
pārvaldes aspekti kā birokrātijas loma politikas realizācijā, publiskās pārvaldes struktūra,
politiskā kontrole pār birokrātiju, birokrātijas atbildība, rekrutācija darbam valsts pārvaldē.
Kursa saturs tiks atklāts teorētiskās lekcijās, kuras papildinās seminārnodarbības.

Kursa saturs:

1. Ievads publiskajā pārvaldē. Kultūra un sabiedrības pārvalde.
2. Administratīvā struktūra.
3. Decentralizācija un pašvaldību loma.
4. Reorganizācija un administratīvā reforma.
5. Birokrātija un politikas īstenošana.
6. Ierobežojumi un efektivitāte.
7. Problēmu risinājums: tirgus vai birokrātija.
8. Personāls valsts pārvaldē.
9. Birokrātijas politika. Birokrātijas intereses un mērķi.
10. Birokrātija, interešu grupas un politika.
11. Budžeta veidošanas process.
12. Atbildības mehānismi.
13. E – pārvalde.
14. Publiskās pārvaldes nākotne.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1.Jāapmeklē vismaz 75 % lekcijas.
2.Obligāti jāapmeklē visi semināri un praktiskās nodarbības. Nokavētās nodarbības
iespējams atstrādāt veicot individuālu uzdevumu.
3.Jāsagatavo priekšlasījums par vienu no kursā aplūkojamiem tematiem.
4.Jāiesniedz referāts par brīvi izvēlētu tematu, kas saistīts ar kursā aplūkojamo
problemātiku. Pēc norādītā termiņa darbi netiks pieņemti un par konkrēto darbu students
saņems vērtējumu „0”.

Gala vērtējums:

Pārbaudes darbs – 25%
Priekšlasījums un aktivitāte semināros 20%
Referāts – 25%
Eksāmens – 30%
Peters, B. Guy: The Politics of Bureaucracy, Fourth Edition, Longman Publishers USA,
1995.
Wilson, James Q: Bureaucracy. What government Agencies Do and Why They Do It,
Basic Books, United States, 1989.

Obligātā
literatūra:

Papildu
literatūra:

Page, Edward C: "Territorial differentiation, functions and hierarchy", and "Interest
Groups and Bureaucracy", in Page: Political Authority and Bureaucratic Power, Harvester
Wheatsheaf, 1992.
Smith, B.C: "Alternatives to Bureaucracy : Decentralisation", in Smith: Bureaucracy and
Political Power, Wheatsheaf Books, Sussex, 1988
Tullock, Gordon: "The Economic Theory of Bureaucracy", in Hill (Ed): The Policy
Process: A Reader, Harvester Wheatsheaf, 1993

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
DEMOKRĀTIJAS TEORIJAS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kredītpunkti
trešais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par demokrātijas jēdziena attīstību politiskās domes
vēsturē sākot no Senās Grieķijas līdz mūsdienām. Studenti apgūs svarīgākos
pamatnošķīrumus demokrātijas teorijas ietvaros, spēs novērtēt demokrātijas
priekšnoteikumus un pazīmes kā arī apgūs pieejas demokrātijas attīstības novērtēšanā.

Kursa saturs:

1. Demokrātijas jēdziens, pamatpieņēmumi, nošķīrumi.
2. Demokrātijas novērtējuma iespējas un metodika. Demokrātijas dinamika Latvijā.
3. Demokrātijas normatīvais un empīriskais pamatojums. Demokrātijas problēmas un
paradoksi. Argumenti par un pret demokrātiju I.
4. Demokrātijas problēmas un paradoksi. Argumenti par un pret demokrātiju II.
5. Demokrātijas aizsākumi Senajā Grieķijā.
6. Demokrātijas sociālie, ekonomiskie un kultūras priekšnoteikumi modernajās sabiedrībās.
7. Liberālās demokrātijas idejas attīstība Lielbritānijā un ASV 18.gs-19.gs.
8. Demokrātiskā elītisma koncepcijas. Demokrātijas nozīme Marksismā.
9. Demokrātija pēc 2. pasaules kara. Labklājības konsensus, leģitimitātes krīzes, valsts
pārslodzes teorijas.
10. Plurālisms, neoplurālisms, korporatīvisms, poliarhijas koncepcija.
11. Līdzdalības demokrātija.
Postmoderniskais demokrātijas traktējums. Deliberatīvā demokrātija.
12. Demokrātijas institucionālais ietvars: konsocionālā un mažoritārā demokrātija.
Demokrātijas problēmas etniski dalītās sabiedrībās.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Jāapmeklē vismaz 75% nodarbību.
2. Aktīvi jāpiedalās vienas semināra grupas darbā un jāiesniedz pozīcijraksts.
3. Jāsaņem pozitīvs vērtējums starpeksāmenā.
4. Jāsaņem pozitīvs vērtējums par literatūras pārskatu vai eseju.
5. Jāsaņem pozitīvs vērtējums eksāmenā.

Gala vērtējums:

Aktīva līdzdalība semināros, grupas prezentācija, pozīcijas raksts - 20%
Starpeksāmens - 15%
Eseja vai literatūras pārskats -35%
Eksāmens - 30%

Obligātā
literatūra:

Przeworski, Adam. et.al. 2000. Democracy and Development. Political institutions and
well-being in the world, 1950-1990. Cambridge University Press, pp. 1-12 and 269-278.
Brown, Bernard and Macridis, Roy. 1996 Comparative Politics: Notes and Readings 8th
ed. Wadsworth.
Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern
Italy Princeton University Press, pp. 83-120.
Putnam, Robert. 1996. “The Strange Disappearance of Civic America” The American
Prospect.
vol
7,
No.
24.
Available
at
http://www.prospect.org/printfriendly/print/V7/24/putnam-r.html. Accessed on 04.09.2005.
Putnam, Robert.

2002. “Bowling Together” The American Prospect. Vol 13, No. 3

Available at http://www.prospect.org/print-friendly/print/V13/3/putnam-r.html. Accessed
on 04.08.2005.
Reynolds, Andrew ed. 2002. The Architecture of Democracy: Constitutional Design,
Conflict Management and Democracy Oxford University Press. chs. 4-6.
Shugart, Matthew. (1996) “Executive-Legislative Relations in Post-Communist Europe”
Transition No. 13 Dec.
Interneta avoti
Pasaules vērtību pētījumu sērija - World Value Survey dati par 1981-2001.
http://wvs.isr.umich.edu/
Sociālā kapitāla uzkrāšanas metodoloģijai veltīts projekts - Saguaro seminārs.
http://www.bettertogether.org/
Starptautiskais ACE projekts par vēlēšanu sistēmu analīzi
http://www.aceproject.org/
Vēlēšanu rezultāti visās pasaules valstīs
http://www.electionworld.org/
IDEA demokrātijas audits un aktivitāte vēlēšanās
http://www.idea.int
Konstitūcijas un starptautisko tiesību akti http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/index.html
CID Datavine datu bāze par politiskajām institūcijām
http://paradocs.pols.columbia.edu:8080/datavine/MainFrameSet.jsp

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
IEVADS STARPTAUTISKAJĀS ATTIECĪBĀS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas

otrais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt ieskatu galvenajās starptautisko attiecību teorijās un koncepcijās uz
konkrēto politisko notikumu piemēra, saistīt kopā teorijas ar mūsdienu politiskajiem
notikumiem un veicināt spēju pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas svarīgāko starptautisko
attiecību izvērtēšanā. Studentiem ir jāspēj diskutēt un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs:

1. Ievads. Starptautisko attiecību priekšmets: definīcijas un izpētes līmeņi. Trīs pieejas
starptautiskajai politikai.
2. Starptautiskās sistēmas raksturojums.
3. Reālisms. Spēka politika.
4. Plurālisms. Alternatīvas spēka politikai.
5. Globālisms. Ziemeļu – dienvidu atšķirības.
6. Drošība. Terorisms. Pasaule pēc 2001.g. 11.septembra.
7. Kā rakstīt kursa darbu. Konsultācijas par kursa darbu tēmām. Starptautiskās
organizācijas un tiesības.
8. Starptautiskie konflikti un to analīze.
9. Reģionālā sadarbība un integrācija. Alianses.
10. Lēmumu pieņemšana ārpolitikā.
11. Mazu valstu ārpolitika.
12. Tirdzniecība, finanses un multinacionālais bizness.
13. Kursa darba izstrāde.
14. Gadījuma izpēte: Baltijas valstu savstarpējo attiecību vērtējums.
15. Globālā ekoloģija. Starptautisko attiecību attīstības perspektīvas.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Lekciju apmeklējums ir brīvprātīga izvēle.
2.Semināru nodarbību apmeklējums ir obligāts. Lai tiktu pie eksāmena, ir jābūt vismaz
50% apmeklētiem semināriem ar pozitīvām atzīmēm (no 5 līdz 10 ballēm)
3.Kursa darba apjoms: 15-18.lpp. Par savlaicīgi neiesniegtu kursa darbu atzīme tiek
samazināta par 10% par katru nokavēto dienu. Bez kursa darba iesniegšanas students
netiek pielaists pie eksāmena kārtošanas.
4.Darbi, kuros tiks konstatēts plaģiāts, tiks novērtēti ar 0. Dažādu neatļautu palīglīdzekļu
izmantošanas gadījumā eksāmenā tā vērtējums būs 0.
5.Eksāmena kārtošanas atlikšana iespējama tikai ārkārtas situācijas gadījumā (ģimenes
apstākļi, slimība), kuru apstiprina attiecīgi dokumenti. Par neierašanos uz eksāmenu
jāpaziņo pasniedzējam līdz eksāmena sākumam.

Gala vērtējums:

Līdzdalība semināros – aktivitāte un atbilžu kvalitāte – 40%
Kursa darbs – 30%

Eksāmena darbs - 30%
Obligātā
literatūra:

1. Goldstein, J.S. (1999). International Relations. New York: Longman, 672
2. Viotti, P.R., Kauppi, M.V. (1999). International Relations Theory: Realism, Pluralism,
Globalism and Beyond. Boston: Allyn & Bacon, 509
3. Viotti, P.R., Kauppi, M.V. (1993). International Relations Theory. Realism, Pluralism,
Globalism. Boston: Allyn & Bacon, 606
4. Dougherty, J.E., Pfaltzgraff, R.L. (1997). Contending Theories of International
Relations. New York: Longman, 608
5. Holsti, K.J. (1995). International Politics: A Framework for Analysis. London:

Prentice-Hall, 399
6. Williams, P., Goldstein, D., Shafritz, J. (1999). Classic Readings of International
Relations. New York : Harcourt Brace College Publ., 689
7. Baylis, J., Smith, S. (1999). The Globalization of World Politics. Oxford: Oxford
Univ. Press, 526
8. Buzans, B. (2000). Cilvēki, valstis un bailes. Rīga : AGB, 375
9. Buzan, Barry. (1991). People, States and Fear: An Agenda for International Security
Studies in the Post-Cold War Era, New York: Harvester Wheatsheaf, 393
10. Nelsen, B.F., Stubb, A. (1994). The European Union. Readings on Theory and
Practise of European Integration, 69-97, 111-123
11. Ozoliņa, Ž. (2001). Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi. Rīga : Latvijas
Ārpolitikas institūts, 80
12. Halliday, F. (1994). Rethinking International Relations.
13. Huntington, S.P. (1993). The Clash of Civilizations? Foreign Affairs, No.72, 22-49

Vidzemes augstskola,

studiju programma

SPSS
Studiju kursa autors: asoc.profesore Dr.Sarma Cakula
Studiju kursa veids: A daļa
Studiju kursa forma: Pilna laika
Studiju kursa līmenis: bakalaurs
Studiju gads: pirmais
Studiju valoda: latviešu
Studiju kursa metodes: lekcijas, praktiskie darbi, ieskaite, papildus uzdevumi
Studiju kursa anotācija: Sniegt pamatzināšanas datu analīzes teorētiskajos jautājumos,

veidot pamatiemaņas un prasmes datoru lietošanā pētniecisko darbu izstrādē un datu
analīzē
Studiju rezultāti: Kursa klausītāji iegūst zināšanas par informācijas tehnoloģiju
izmantošanas iespējām pētījumu datu analīzei. Kursa laikā tiks apgūtas zināšanas un
prasmes datorprogrammas SPSS lietojumos datu analīzei
Nepieciešamās priekšzināšanas (t.sk. iepriekš apgūstamie studiju kursi): Pētījumu

metodooģija
Vērtējums

•
•
•
•

Prasības kredītpunktu ieguvei:

Laikā jāsagatavo un jānodod praktiskie darbi.
Jānokārto paredzētās ieskaites.
Obligāti jāapmeklē semināri un praktiskie darbi. Nokavētās nodarbības
iespējams atstrādāt, izpildot individuālu uzdevumu.
Visos pārbaudes darbos un ieskaitēs nepieciešams saņemt pozitīvu vērtējumu.
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens

Gala vērtējumu veido:
1. Individuālais darbs semināros un praktiskajos darbos - 30 %,
2. Ieskaite-20%
3. Eksāmens - 50 %
Studiju kursa saturs:

Statistisko datu apstrādes programmas
Mainīgo definēšana un attīstība. Datu ievads
Aprakstošās statistikas elementi: aprakstošās un biežuma tabulas, grafiki, centrālās
tendences rādītāji
Korelācija. Pārskata tabulas. Lineārā regresija
Statistisko testu realizācija SPSS
Datu bāzes veidošana anketām

Studiju kursa literatūra:

1. Arhipova S., Bāliņa. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un MS
Excel.Datorzinību centrs, 2003, 348 lpp.
2. Lasmanis Aivars. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos / SPSS. Aivars Lasmanis. - Rīga : Izglītības soļi, 2002.
3. Darren George, Paul Mallery (1999) SPSS for Windows. Step by step. Allyn and
Bacon, p 340
Papildu literatūra:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Berenson Mark L., Levine David M. Basic Business Statistics. Concepts and
Applications.
Prentice
Hall,
New
Jersey.
1999,
1058,
http://cw.prenhall.com/berenson/
Dexter J. Booth Msc Phd Cmath Fima. A First Course in Statistics. London, DP
Publications, 1992
Fleming M.(1996) The Essence of Statistics for Business. Prentice-Hall, USA.
James T.McClave and P.George Benson. Statistics for Business and Economics.
Prentice – Hall. ,USA, 1994, 339-690
Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. LR Centrālā statistikas pārvalde, Rīga,
1998, 149 - 267
Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos. Rīga, 1999.
Lasmanis A. Matemātiskās statistikas metodes pedagoģijas un psiholoģijas
pētījumos. Rīga, 1999
Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes. Rīga, 2001.
Leonard J. Kazmier (1996) Business Statistics. The McGraw – Hill Companies,
USA.
Marija J.Norusis (1993) SPSS for Windows: Base System User’s Guide.
Chicago, USA,
M.Fogiel. Staff of Research and Education Association (1998) The Statistics
Problem Solver, Researc & Education Assiciation, USA
Neil A.Weiss (1996) Elementary Statistics. Addison-Wesley Company, USA
Scott A.Miller (1998) Developmental Research Methods. Prentice-Hall, New
Jersay, USA
Perry R.Hinton (1995) Statistics Explained. T.J.Press, Great Britain

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
INTERNETA RESURSI POLITIKĀ
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 kontaktstundas
pirmais
A daļa
Latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par pieejamajiem informācijas resursiem
politikas studiju jomā, kā arī attīstīt prasmes interneta resursu pieietojumā studiju un
pētniecības procesā.

Kursa saturs:

Bibliotēkas un meklēšanas palīgresursi
E-publikācijas, datu bāzes, indeksi
Interneta tekstu materiāli
Nacionālie un reģionālie resursi, valdības un politika
Pārlūkprogrammas
Pētniecības institūti un smadzeņu centri
Pētniecības resursi
Politekonomijas resursi
Politikas analīzes resursi
Politikas teorijas resursi
Profesionālās asociācijas, konferences, jaunumi
Programmatūras
Starptautiskā politika un organizācijas
Statistisko datu krātuves
Vispārējie politikas zinātnes resursi

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Lekciju apmeklējums ir obligāta prasība
Izpildīti un laikā nodoti praktiskie darbi
Kursa parbaudes darba izstrāde - resursu datu bāzes izveide izvēlētajā tēmā

Gala vērtējums:

Vērtējumu veido:
Līdzdalība nodarbībās – 20%
Praktiskie darbi – 40%
Pārbaudes darbs – 40%

Obligātā
literatūra:

Publikācijas žurnālā
“Internet Research”

Vidzemes augstskola
Politoloģijas studiju programma
EIROPAS VALSTU POLTISKĀS SISTĒMAS
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju gads
Studiju valoda:

A (obligāts studiju kurss)
4 kredītpunkti
otrais
Latviešu valoda

Studiju kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt ieskatu par ietekmīgu Eiropas valstu politisko sistēmu analīzes
iespējām, izmantojot salīdzinošo perspektīvu. Kursa gaitā tiks raksturota gan valstu
vēsturiskā attīstība, gan arī mūsdienu procesi un to veidojošie elementi (institūcijas,
amatpersonas). Īpaša uzmanība tiks pievērsta dažādo valstu kopīgajām un atšķirīgajām
iezīmēm, to rašanās cēloņiem, kā arī iespējamā ietekme uz pasaules procesiem kopumā.
Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, literatūras pārskati, teksta
kopsavilkumi, esejas u.c.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt
sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to
pielietojumu praksē
– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautājumus, kas saistīti ar kursa
galvenajiem tematiem.
– Ievads. Politiskās sistēmas. Salīdzinošā perspektīva.
– Politika un sabiedrība. Šķirtnes.
– Politiskās partijas Eiropā
– Vēlēšanu sistēmas Eiropā.
– Likumdevēji un to vara
– Izpildvara. Premjerministri, prezidenti.
– Izpildvara. Kontrole.
– Birokrātijas politika.
– Politiskais process Eiropā.
- Lai saņemtu sekmīgu novērtējumu, studentam jāapmeklē vismaz 75 %
lekcijas.
- Obligāti jāapmeklē visi semināri un praktiskās nodarbības. Nokavētās
nodarbības iespējams atstrādāt veicot individuālu uzdevumu.
- Studenta darba vērtējums sastāv no vairākām daļām, lai nokārtotu kursu, katrā
no tām jāsaņem sekmīgs vērtējums.
- Akadēmiskās ētikas pārkāpumi tiks bargi sodīti.
- Jāiesniedz viens referāts un viena eseja. Referāts jāsagatavo salīdzinot vienas
politiskas institūcijas darbs divās Eiropas valstīs. Referāta apjoms 7 – 10 lpp.
- Eseja sagatavojama par brīvi izvēlētu tematu , kas saistīts ar kursā aplūkojamo
problemātiku – divu Eiropas valstu politisko sistēmu salīdzinājums. Esejas
apjoms 10 – 15 lpp.

Studiju kursa metodes
Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

Studiju kursa
literatūra

eksāmens
- teksta kopsavilkumi – 15%
- referāts 25%
- pārbaudes darbs– 20%
- eseja – 40%
1. Allum, P., (1995), “State and Society in Western Europe”, Cambridge: Polity Press
2. Meny, Y., Knapp, A., (1998), “Government and Politics in Western Europe. Britain,
France, Italy, Germany”, 3rd ed., Oxford: Oxford University Press
3. ELGIE, R., (1995) Models of Executive Politics: A Framework for the Study of
Executive Power Relations in Parliamentary and Semi-Presidential Regimes, Political
Studies Vol. 45 (2), pp. 217-231.

Papildu literatūra

1/ Theen , R.H.W., Wilson, F.L., (2001), “Comparative Politics: An Introduction to Seven
Countries”, New Yersey: Prentice Hall
2. Norris, P., (2004), “Electoral Engineering”
http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/Books/Electoral%20Engineering.htm.

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
LATVIJAS POLITIKAS ASPEKTI
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
otrais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Vēstures kolīzijām pārbagātais 20.gadsimts Latvijā noslēdzās ar negaidīti atgūtu neatkarību
un centieniem veidot demokrātisku sabiedrības pārvaldes modeli, kas veicinātu valsts
saimniecisko un garīgo uzplaukumu. Neieslīgstot garās pārdomās par PSRS sabrukuma
cēloņiem, šis lekciju kurss ir vispirms vērsts uz izpratnes veicināšanu par šībrīža
politiskajiem procesiem Latvijā, ņemot vērā citu valstu pieredzi. Svarīgi apzināties, ka
kursa gaitā netiks aplūkoti visi Latvijas politikas aspekti -- galvenais uzsvars tiek likts uz
demokrātijas principiālo institūciju un politiskās sāncensības veidošanos.

Kursa saturs:

1.Latvija jaunāko laiku vēsturē. Pāreja uz demokrātiju 1985-1994.
2.Valsts konstitucionālie pamati – Satversmes analīze. Valsts Prezidentūra.
3.Sociālā stratifikācija. Pilsonības problēma.
4.Latvijas partiju sistēma.
5.7. Saeima un tās vēlēšanu likums. Eiroparlamenta vēlēšanu likums. Lobisms.
6.Ministru kabinets. Ierēdniecība. Tiesu sistēma. Korupcijas problēma.
7.Plašsaziņas līdzekļi un politika Latvijā.
8.Pašvaldības. Nevalstisko organizāciju sektors.
9.Latvijas ārpolitika.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Šī kursa ietvaros studentiem būs jāapgūst vērā ņemams literatūras apjoms, kā arī jāveic
vairāki patstāvīgi darbi. Gatavojoties semināriem, katram studentam ir jāuzraksta savas
pozīcijas formulējums (aptuveni 2000 zīmju), lai to izmantotu seminārā un pēc tam
iesniegtu pasniedzējam.
Ieskaite par pirmajām piecām nodarbībām
Referāts par brīvi izvēlētu tematu
Pašvaldību vēlēšanu projekts
Obligāts priekšnosacījums sekmīgai līdzdalībai šai kursā ir elektroniskā pasta adrese
katram studentam, kā arī prasme ar to rīkoties.

Gala vērtējums:

Ieskaite
Referāts
Pašvaldību vēlēšanu projekts
Aktivitāte semināros
Eksāmens

Obligātā
literatūra:

Kārlis Dišlers. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga, 1930. 46.-80.lpp.
Valdis Blūzma, Ojārs Celle u.c. Latvijas valsts atjaunošana 1986.-1993. Rīga, 1998. 64.133.lpp.
Sandra Kalniete. Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza. Rīga, 2000.
Latvijas Republikas Satversme
Kārlis Dišlers. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga, 1930. 81.-208.lpp.
LSDSP izstrādātie Satversmes grozījumi 2002.gadā (“Bojāra Satversme”)
Artis Pabriks. Etniskās proporcijas, nodarbinātība un diskriminācija Latvijā. Rīga, 2002.
Artis Pabriks, Reinis Āboltiņš, Elmārs Vēbers. Sabiedrības integrācija: atsvešinātības
pārvarēšana. Rīga, 2001.
Pilsonības likuma teksts (NAIS)
publiskās diskusijas par pilsonības un sabiedrības integrācijas jautājumiem
Valdis Blūzma, Ojārs Celle u.c. Latvijas valsts atjaunošana 1986.-1993. Rīga, 1998. 190.-

20%
20%
20%
15%
25%

207.lpp; 258.-278.lpp.; 361.-390.lpp.
Saeimas vēlēšanu likuma teksts
Saeimas kārtības rullis
Valts Kalniņš. Lobēšana: politikas ietekmēšana starp pilsoņa tiesībām un korupciju.
R.,2004. (elektroniski)
Valdis Blūzma, Ojārs Celle u.c. Latvijas valsts atjaunošana 1986.-1993. Rīga, 1998. 239.258.lpp.; 315-333.lpp.
Dace Jansone, Iveta Reinholde, Inga Ulnicāne. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga, 2002. 71.93.lpp.
Valts Kalniņš. Korupcijas novēršanas politika Latvijā: problēmas un izredzes. Rīga, 2002.
Rihards Treijs. Latvijas Republikas prese 1918-1940. Rīga, 1996.
Valsts pārvaldes, pašvaldību un teritoriālā reforma. Latvijas Inteliģences apvienība: Rīga,
2000.
Edvīns Vanags. Pašvaldību organizācija un ekonomika. Rīga, 1997.
Dace Jansone, Iveta Reinholde, Inga Ulnicāne. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga, 2002. 94.117.lpp., 217-243.lpp.
Valdis Blūzma, Ojārs Celle u.c. Latvijas valsts atjaunošana 1986.-1993. Rīga, 1998. 347.361.lpp
Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi. Rīga, 2001.
Interneta resursi

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

POLITEKONOMIJA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
trešais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa ietvaros studenti iepazīsies ar svarīgākajiem politekonomijas terminiem, teorijām un
mūsdienu politiskajiem un ekonomiskajiem attīstības virzieniem. Kursa gaitā studentiem ir
jāapgūst zināšanas un iemaņas, lai patstāvīgi spētu izprast un analizēt nozīmīgākos politiski
ekonomiskos procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē, kā arī jāspēj izmantot kursa gaitā iegūtās
zināšanas turpmākajās studijās, kritiski izvērtējot politiskās un ekonomiskās teorijas,
procesus un tendences.

Kursa saturs:

Nosacīti mācību plānu var iedalīt trīs daļās: pirmās daļas ietvaros tiks apskatīti nozīmīgākie
makroekonomiskie rādītāji, to savstarpējā mijiedarbība un sakarības. Otrajā kursa daļā tiks
apskatītas nozīmīgākās politekonomiskās teorijas, to saistība ar politiski-ekonomiskajām
attīstības tendencēm vēsturiskā perspektīvā. Trešajā kursa daļā uzsvars tiks likts uz
mūsdienu politekonomisko procesu (globalizācija, reģionalizācija, darba attiecības,
attīstība) izvērtēšanu, tos saistot ar kursa gaitā iegūtajām teorētiskajām zināšanām.
Lekciju apmeklējums nav obligāts. Semināru apmeklējums un aktīva līdzdalība tajos ir
obligāts nosacījums sekmīgas atzīmes saņemšanai. Studenti, kas neattaisnotu iemeslu dēļ
nav izpildījuši kursa prasības (nav apmeklēti semināri, nesagatavotas prezentācijas,
sekmīgi nenokārtots starpeksāmens un/vai gala eksāmens) un / vai saņēmuši mazāk kā
50% no kopējā iespējamā vērtējuma nav nokārtojuši šo kursu.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Ar norādīto obligāto literatūru studentam ir jāiepazīstas uz katru semināru. Lai sekmīgi
piedalītos semināros, studentiem ir jāizlasa, jāizprot un jāspēj izteikt savu argumentētu
viedokli par tekstos apskatīto problemātiku. Lai saņemtu augstu novērtējumu kursā aktīva
līdzdalība semināros ir obligāta prasība.
Pēc kursa pirmās daļas (ievads makroekonomikā) studentiem ir jākārto starpeksāmens par
šajā kursa daļā apskatītajiem jautājumiem. Eksāmena laikā studentiem NAV atļauts
izmantot jebkādus materiālus, tai skaitā lekciju pierakstus, grāmatas, kopētos materiālus,
u.c. palīglīdzekļus. Lai varētu turpināt kārtot saistības šī kursa ietvaros, studentam ir
sekmīgi jānokārto starpeksāmens. Starpeksāmenu var atkārtoti kārtot divas reizes
(gadījumā, ja pirmajā reizē ir saņemta nesekmīga atzīme), un pirmo atkārtoto reizi to var
darīt vienu nedēļu pēc starpeksāmena vērtējuma saņemšanas. Trešo reizi starpeksāmenu
kārto pie komisijas vienu nedēļu pēc iepriekšējā vērtējuma paziņošanas. Ja arī trešajā reizē
starpeksāmens nav nokārtots, studentam šis kurss ir atkārtoti jāklausās nākamajā mācību
gadā.
Karam studentam (līdzdarbojoties savā grupā) ir jāsagatavo viena prezentācija par attiecīgo
tēmu. Prezentācijai ir jābūt 30 min. garai un pirms prezentācijas tās kopsavilkums uz 1-2
lpp. ir elektroniski jānosūta kursabiedriem un docētājai. Lai sagatavotu prezentāciju
studentiem patstāvīgi ir jāiepazīstas ar pēc iespējas plašu lietratūru par attiecīgo tēmu.
Kursa noslēgumā studentiem ir jākārto gala eksāmens par visiem kursa ietvaros
apskatītajiem jautājumiem. Eksāmena laikā studentiem NAV atļauts izmantot jebkādus
materiālus, tai skaitā lekciju pierakstus, grāmatas, kopētos materiālus, u.c. palīglīdzekļus.
Gala vērtējums:

20% - līdzdalība semināros
20% - starpeksāmens
20% - prezentācija

40% - gala eksāmens

Obligātā
literatūra:

Sloman, J. (1998) Essentials of Economics, London: Prentice Hall
A. Smith, The Wealth of Nations, Book I Ch 1, 5, 8, 10; Book II Ch 3
D. Miller, Market, State, and Community, Ch 12
F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, Ch. 1, 5, 6, 9
A. Glyn, S. Wood, New Labour`s Economic Policy
J.Stiglitz, Globalization and it`s Discontents, London: Penguin Books, pp. 195 – 213
J. Stiglitz, Democratizing the IMF and the World Bank: Governance and Accountability
Le Grand, J. (1999) New Approaches to Welfare State, in: A. Gamble, T. Wright eds. The
New Social Democracy, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 142 – 150
J. Holmwood, Three Pillars of Welfare State Theory
R.J. Holton, The Global Economy: Organizations, networks and regulatory Arrangements
J. Stiglitz, Globalization and the economic role of the state in the new millennium
Hall, P.A., Franzese, R.J. (1998) Mixed Signals: Central Bank Independence, Coordinated
Wage Bargaining and European Monetary Union
Ekins, P., Jacobs, M. (1995) Environmental Sustainability and the Growth of GDP:
Conditions for Compatibility

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
ATTĪSTĪBAS POLITEKONOMIJA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
ceturtais
A daļa
latviešu un angļu

Kursa anotācija:

Attīstības jautājumi ir svarīgi ne tikai saistībā ar cilvēkresursu, ekonomisko un vides
attīstību tepat Latvijā, bet arī saistībā ar Latvijas pienākumu iesaistīties attīstības
palīdzības programmās nododot Latvijas pieredzi mazāk attīstītām valstīm. Tai pat laikā
katrai valstij ir savas vajadzības un specifika, kamdēļ nav iespējams simtprocentīgi
pārņemt citas valsts pieredzi. Vēl vairāk, kopš 1950tajiem gadiem ir teorētiski izstrādāti
un praktiski pārbaudīti virkne attīstības teoriju un modeļu, kas lai arī maz palīdz izprast
to, kas būtu jādara, tomēr daudz pasaka priekšā ko un kā nevajadzētu darīt. Kursa ietvaros
tiks apskatīti šie teorētiskie un praktiskie modeļi, tādējādi sniedzot studentiem ieskatu
attīstības jautājumu specifikā.

Kursa saturs:

1. Kas ir attīstības politekonomija.
2. Attīstības teorijas.
3. Nevienlīdzība un nabadzība.
4. Attīstību veicinošie un kavējošie faktori.
5. Attīstības starptautiskie faktori.
6. Attīstības stratēģijas.
7. Āfrikas pieredze.
8. Ķīnas pieredze.
9. Ilgtspējīga attīstība.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Aktīva dalība semināros, iepriekš iepazīstoties ar obligāto literatūru.
2. Sagatavota viena prezentācija strādājot grupā ar citiem studentiem, prezentācijas
kopsavilkums uz 1-2 lpp pirms semināra elektroniski ir jānosūta kursabiedriem un
docētājai.
3. Izpildītas kursa vieslektora prasības
4. Nokārtots eksāmens.

Gala vērtējums:

20% - aktīva līdzdalība
20% - prezentācija
20% - patstāvīgie darbi pie vieslektora
40% - eksāmens

Obligātā
literatūra:

N. Stern, P. Collier, D. Dollar, Fifty years of development
A. Harberger, The view from the trenches: development process and policies as seen by a
working profesional
P. Th. Bauer, Disregard of reality
G. Meier, The old generation of development economists and the new
R. Kanbur, L. Squire, The evolution of thinking about powerty: exploring the interactions
J. Aron, Growth and Institutions: a review of the evidence
D. Greenaway, W. Morgan, P. Wright, Trade
L. Summers, International Financial crises: causes, prevention and cures
J. Stiglitz, Reflections on the theory and practise of reform
P. Collier, W. Gunning, Explaining African economic performance

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
ES INSTITŪCIJAS UN PĀRVALDE
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
otrais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir iepazīties ar Eiropas integrācijas idejisko un praktisko attīstību. Tiks
apskatīta Eiropas Savienības izveidošana, izejot no sākotnējo sešu dibinātāju valstu
aktivitātēm līdz pat jaunākajiem Eiropas Savienības attīstības notikumiem. Tiks apskatīts
Eiropas Savienības paplašināšanās process šodienas kontekstā, pievēršot īpašu uzmanību
Austrumeiropas un Baltijas valstu integrācijas problēmām. Baltijas valstis tiks aplūkotas
savstarpēji salīdzinošā kontekstā.
Kursa mērķis ir panākt, lai studenti izprastu esošā Eiropas apvienošanās procesa
vēsturiskos cēloņus un procesa gaitu līdz pat jaunākajām Eiropas integrācijas aktualitātēm.
No studenta tiek gaidīta analītiska pieeja Eiropas integrācijai, t.i., pozitīvi kritiska pieeja.
Sekmīgi nobeidzot šo kursu, tiek gaidīts iegūt spējas koncentrēti izteikt analītiskas atziņas,
ņemot galvenās izziņas gan no akadēmiskiem avotiem, gan no Interneta avotiem, kā arī
izpratni, kā jānovērtē šāda informācija.

Kursa saturs:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ievads. Eiropas vienotības ideja un apvienošanās aizsākumi.
Vai ir iespējams apvienot Eiropu?
Eiropas kopienu izveidošana un attīstība līdz 60.gadu beigām.
Eiropas Kopienas trīs paplašināšanās.
Ekonomiskā integrācija: no Kopējā Tirgus līdz Vienotam Tirgum.
Eiropas Komisija.
Eiropas Savienības Padome un Ministru Padome.
Eiropas Parlaments.
Pārējās ES institūcijas.
Māstrihtas līgums un ratifikācijas krīze. Ceturtā paplašināšanās un Amsterdamas
līgums.
11. Darba kārtība-2000. Paplašināšanās austrumu virzienā.
12. Latvija ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā.
13. Eiropas Konstitūcija. Eiropas Savienības nākotne.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Lekciju apmeklējums ir brīvprātīga izvēle.
2. Semināru nodarbību apmeklējums ir obligāts.
3. Par savlaicīgi neiesniegtu kursa darbu atzīme tiek samazināta par 10% par katru
nokavēto dienu. Bez kursa darba iesniegšanas students netiek pielaists pie eksāmena
kārtošanas.
4. Darbi, kuros tiks konstatēts plaģiāts, tiks novērtēti ar 0. Dažādu neatļautu palīglīdzekļu
izmantošanas gadījumā eksāmenā tā vērtējums būs 0.
5. Eksāmena kārtošanas atlikšana iespējama tikai ārkārtas situācijas gadījumā (ģimenes
apstākļi, slimība), kuru apstiprina attiecīgi dokumenti. Par neierašanos uz eksāmenu

jāpaziņo pasniedzējam līdz eksāmena sākumam.
Gala vērtējums:

Līdzdalība semināros – aktivitāte un atbilžu kvalitāte – 30%
Kursa darbs – 30%

Eksāmena darbs - 40%
Obligātā
literatūra:

Deksnis, E.B. (1998). Eiropas Apvienošanās… Integrācija un Suverenitāte. Rīga: Junda,
580
Dinan, D. (1999). Ever Closer Union. Boulder: Lynne Reiner Publishers, 596
Urwin, D.W. (1995). The Community of Europe: A History of European Integration Since
1945
Veidenfelds, V., Vesels, V. (2000). Eiropa no A līdz Z. Eiropas integrācijas rokasgrāmata.
Rīga: Alberts XII, 411

Kursa apraksta pamatforma
Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
ES POLITIKAS ASPEKTI
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
trešais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir iepazīties ar Eiropas Savienības politisko un ekonomisko attīstību. Eiropas
Savienības politikas aspekti tiks apskatīt ciešā kontekstā ar situāciju Latvijā un pārējās
Baltijas valstīs.
Kursa mērķis ir panākt, lai studenti izprastu esošā Eiropas Savienības politiku vēsturiskos
cēloņus un procesu gaitu līdz pat jaunākajām Eiropas integrācijas aktualitātēm. No
studenta tiek gaidīta analītiska pieeja Eiropas integrācijai, t.i., pozitīvi kritiska pieeja.
Sekmīgi nobeidzot šo kursu, tiek gaidīts iegūt spējas koncentrēti izteikt analītiskas atziņas,
ņemot galvenās izziņas gan no akadēmiskiem avotiem, gan no Interneta avotiem, kā arī
izpratni, kā jānovērtē šāda informācija.

Kursa saturs:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Lekciju apmeklējums ir brīvprātīga izvēle.
2. Semināru nodarbību apmeklējums ir obligāts.
3. Par savlaicīgi neiesniegtu kursa darbu atzīme tiek samazināta par 10% par katru
nokavēto dienu. Bez kursa darba iesniegšanas students netiek pielaists pie eksāmena
kārtošanas.
4. Darbi, kuros tiks konstatēts plaģiāts, tiks novērtēti ar 0. Dažādu neatļautu palīglīdzekļu
izmantošanas gadījumā eksāmenā tā vērtējums būs 0.
5. Eksāmena kārtošanas atlikšana iespējama tikai ārkārtas situācijas gadījumā (ģimenes
apstākļi, slimība), kuru apstiprina attiecīgi dokumenti. Par neierašanos uz eksāmenu
jāpaziņo pasniedzējam līdz eksāmena sākumam.

Gala vērtējums:

Līdzdalība semināros – aktivitāte un atbilžu kvalitāte – 40%
Kursa darbs – 30%
Eksāmena darbs - 30%

Obligātā
literatūra:

1. Verners Veidenfelds, Volfgangs Vesels “Eiropa no A līdz Z. Eiropas integrācijas
rokasgrāmata”, 2000.
2. Eduards Bruno Deksnis “Eiropas Apvienošanās… Integrācija un Suverenitāte”, 1998.
3. Desmond Dinan, „Ever Closer Union: An Introduction To European Integration „
Lynne Rienner Publishers, 3rd edition, 2005
4. Helen Wallace (Editor), William Wallace (Editor), Mark A. Pollack (Editor), „PolicyMaking In The European Union”, Oxford University Press, 5th edition, 2005
5. Ali M. El-Agraa, „The European Union: Economics and Policies”, Financial Times

Ievads.
Eiropas integrācijas teorijas.
Eiroskepticisma idejas.
Eiropeizācija.
ES tiesības.
Kopējā Lauksaimniecības politika: izveidošanās un reformas.
Vienotais tirgus.
Ekonomiskā un Monetārā savienība.
Kopējā Tirdzniecības politika. Attīstības politika. ES-ASV attiecības.
Kopējā Ārējā un drošības politika.
ES sociālā politika.
ES pilsoņi.
ES un dalībvalstu attiecības.

Prentice Hall Publishers, 7th edition, 2004
6. Brent F. Nelsen (Editor), Alexander Stubb (Editor), „The European Union: Readings
on the Theory and Practice of European Integration”, Lynne Rienner Publishers, 3rd
edition, 2003
7. Neill Nugent, „The Government and Politics of the European Union”, Duke University
Press, 5th edition, 2003
8. Esther Brimmer (Editor), Stefan Fröhlich (Editor), „The Strategic Implications Of
European Union Enlargement”, Johns Hopkins University Press, 2005

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

LATVIJAS VALSTS PĀRVALDE UN PAŠVALDĪBAS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
otrais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas valsts pārvaldes un pašvaldību organizācijas
teorētiskajos un praktiskajos jautājumos, veidot izpratni par publiskās varas un pārvaldes
demokratizācijas un decentralizācijas lomu sabiedrības attīstībā.
Lekciju kursā tiks analizēti valsts pārvaldes un pašvaldību reformu principi un
virzieni Latvijā, kā arī turpmākie uzdevumi reformu procesā saistībā ar iestāšanās procesu
Eiropas Savienībā. Kursa ietvaros tiks apskatītas pašvaldību sistēmas un modeļi,
pašvaldību attīstība saskaņā ar Eiropas hartu par vietējām pašvaldībām, pašvaldību
funkcijas, pienākumi un tiesības, darba organizācija, attiecības starp valsti un
pašvaldībām, pašvaldību ekonomika un budžets, pašvaldību vēlēšanas; parādīta Eiropas
Savienības, valsts un pašvaldību loma reģionālās attīstības veicināšanā.
Kursa noslēgumā studentiem jāspēj patstāvīgi analizēt un vērtēt publiskās
pārvaldes realizācijas un attīstības procesus.

Kursa saturs:

1.daļa. Valsts pārvaldes organizācija un reformas.
1.Valsts pārvaldes reformas attīstītās valstīs.
2.Valsts pārvaldes reformas pārejas perioda valstīs.
3.Valsts pārvaldes reformu saturs un principi Latvijā.
4.Valsts pārvaldes institūciju funkcijas un struktūra.

5.Valsts civildienesta reforma.
2.daļa. Pašvaldību organizācija.
1.Pašvaldību pamatprincipi.
2.Pašvaldību sistēma Latvijā.
3.Pašvaldību kompetence.
4.Pašvaldību domju (padomju) vēlēšanas.
5.Darba organizācija pašvaldībā.
6.Pašvaldību ekonomika.
7.Pašvaldību budžets.
8.Attiecības starp valsti un pašvaldībām.
9.Pašvaldību reformas Latvijā un ārvalstīs.
10.Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību loma reģionālās attīstības veicināšanā.
Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Izlasītā literatūra
2. Piedalīšanās semināros
3. Īss referāts (eseja) 7-8 lpp. datorsalikumā par kādu aktuālu valsts pārvaldes un
pašvaldību problēmu.

Gala vērtējums:

Aktivitāte semināros
Referāta vērtējums, t.sk. referāta prezentācija
Rakstiskā eksāmena vērtējums

Obligātā
literatūra:

Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta. – Rīga: LU, 1938.
Vanags Edvīns. Pašvaldību organizācija un ekonomika – Rīga: LU, 1997.
Vanags Edvīns. Valsts pārvaldes reformas. – Rīga: LU, 1998.
Vanags Edvīns, Vilka Inga. Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija. – Rīga: LU, 1999.
Vilka Inga. Valsts un pašvaldību loma ekonomikas attīstībā. Rīga: LU, 1997.
Basse Martin, Jorgensen Oluf. Sabiedrība un demokrātija. Rīga: LPMC, LPIA, 1995.
Kanitz Horst. Pilsonis un pašvaldība. Rīga: Konrada Adenauera fonds, 1994.

25%
25%
50%

Kristofers Polits un Gerts Bukerts. Sabiedrības vadības reforma. Salīdzinošā analīze. Rīga.
Īpašo uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts. 2002.
Pašvaldību politiķa rokasgrāmata. Rīga: Valsts reformu ministrija, 1995.
Waara Lennarts, Lindholms Lars. Menedžments sabiedriskā sektora vadītājiem pārejas
ekonomikā. Rīga: 1995.
Administrative Transformation in Central and Eastern Europe: Towards Public sector
Reform in Post-Communist Societies/Edited by Joachim Jens Hesse. – Oxford and
Cambridge: Blackwell Publishers, 1993.
Deming W.Edwards. Out of the Crisis. – Cambridge: Massachusetts Instituts of
Tehnolodgy, 1992.

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

SOCIĀLĀ POLITIKA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
trešais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par sociālo politiku kā vienu no svarīgiem valsts
politikas virzieniem. Kurss balstās uz teorētisko bloku, kurš ietver informāciju par
sociālās politikas specifiku, sociālās politikas izstrādes, ieviešanas un novērtēšanas
procesu, dažādu teorētiķu izstrādātām pieejām sociālajai politikai, labklājības valsts
modeļiem un sociālo problēmu risinājumiem. Otra kursa daļa ir veltīta empīriskajai
informācijai, kas ietver zināšanas par Latvijas sociālās drošības sistēmas modeli, tās
tapšanas vēsturi, īpatnībām, sociālās drošības sistēmas uzbūvi, kā arī salīdzinājumu ar
citām pasaules valstīm. Kursa noslēguma daļa veltīta dažādu aktuālu sociālo problēmu un
tendenču analīzei un vērtēšanai.

Kursa saturs:

1. Ievads kursā. Sociālās politikas būtība, sociālās politikas sistēmas raksturojums.
2. Sociālās labklājības sistēmu vēsture.
3. Labklājības valsts modeļi.
4. Latvijas labklājības sistēmas vēsture un attīstība mūsdienās.
5. Nabadzība.
6. Sociālā atstumtība.
7. Sociālās drošības sistēma.
8. Sociālās palīdzības sistēmas attīstība Latvijā.
9. Pensiju politika.
10. Bezdarbs un nodarbinātības politika.
11. Ģimenes politika.
12. Dzimumu vienlīdzības politika.
13. Veselības politika.
14. Mājokļu politika.
15. Sociālā politika ES.
16. Globalizācija un sociālā politika. Labklājības valsts nākotne: reformas un attīstības
tendences.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Grupu darbu prezentācijas:
Prezentācija tiks vērtēta pēc tā, cik profesionāli tā ir sagatavota, cik skaidri un saprotami
tiek pasniegtas idejas un tēzes, kā tiek formulētas un izskaidrotas pamatproblēmas, kā arī
spēju atbildēt uz jautājumiem, izraisīt diskusiju auditorijā un spēju sasaistīt prezentāciju ar
sociālās politikas problemātiku Latvijā. Ne vēlāk kā nedēļu pēc prezentācijas iesniegt
prezentācijas kopsavilkumu izdrukātā veidā.
Eseja:
Jāizvirza mērķis, jādefinē problēma, jāveic problēmas analīze, balstoties uz atbilstoši
izvēlētiem vismaz 5 avotiem un izmantojot nepieciešamo papildinformāciju. Jāatspoguļo
problēmas konteksts un kompleksitāte, jāapkopo diskusiju pamatojoši dati, jāizvērtē
konfliktējoši viedokļi un argumenti, jāizvirza savi secinājumi, un jāsniedz to pamatojums.
Jābūt korekti noformētām atsaucēm uz izmantotajiem avotiem. Apjoms 7-9.lpp. Jāiesniedz
izdrukātā veidā.
Anotēta bibliogrāfija:
Izvēlēties 3 žurnālu rakstus (publicēti 1999.-2004. g), saistībā ar kursa ietvaros
apskatāmajiem sociālās politikas jautājumiem un raksturot pēc šādas shēmas:

Raksta pilns nosaukums un bibliogrāfija;
Raksta kopsavilkums, raksturojot teorētisko perspektīvu, kādā autors ir skatījis problēmu;
Skaidri formulēts pētījuma jautājums (vai analīzes priekšmets);
Pētījuma (vai analīzes) hipotēzes (vai pamatpieņēmumi);
Datu ieguves metodes;
Pētījuma (vai analīzes) rezultāti (vai secinājumi);
Idejas tālākiem pētījumiem un / vai politikas rekomendācijas;
Raksta izvērtējums, t.sk. personīgais viedoklis par aplūkoto jautājumu nozīmīgumu gan
teorētiskā līmenī, gan praktiski, - izejot no Latvijas situācijas.
Grāmatas apskats:
Grāmata, kas skar sociālās politikas tematiku ir jāizvēlas un izvēle jāsaskaņo ar
pasniedzēju 15.aprīlim. Netiks akceptēta mācību grāmatu izvēle. Apjoms 5-7 lpp., kuru
ietvaros proporcionāli atklāti sekojoši aspekti:
1) ir apkopotas grāmatas centrālās idejas, tēzes, secinājumi;
2) padziļināti (ar pamatojumu, kāpēc) tiek analizēta viena - divas no grāmatā akcentētajām
idejām vai tēzēm vai secinājumiem
3) šī analīze tiek sasaistīta ar atbilstošām Latvijas sociālās politikas problēmām.
Vērtēta tiks prasme izveidot kompaktu kopsavilkumu, sniegt saturīgu analīzi un attiecināt
to uz Latvijas sociālās politikas problēmām.
Gala vērtējums:

1. grupu darba prezentācijas (t.sk.tēzes) un līdzdalība diskusijās 20%
2. eseja 20%
3. anotēta bibliogrāfija 15%
4. grāmatas apskats 15%
5. eksāmens 30%

Obligātā
literatūra:

1. Pete Alcock, Angus Erskine, Margaret May (eds)(1998)The Students Companion to
Social Policy, Blackwell Publishers,
2. G.Esping-Andersen (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press
3. Ivor Roberts and Beverly Springer (2001) Social Policy in the European Union:
Between Harmonization and National Autonomy, Lynne Rienner Publishers
4. Stella Z. Theodoulou (2002) Policy and Politics in Six Nations: A Comparative
Perspective on Policy Making, Prentice Hall.

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
POLITIKAS ANALĪZE
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
trešais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas politikas analīzē, aplūkojot nozīmīgākās, ar
politikas analīzi saistītās teorijas un teorētiskās pieejas, kas tiek pielietotas valdības
rīcībpolitiku analīzē. Ieskats tiks veikts vadoties no divām galvenajām perspektīvām, 1)
process, kā šīs politikas tiek veidotas 2) metodes, kā tiek izvērtētas politikas izvēles un
pašas publiskās politikas. Politikas veidošanas procesa analīze – lai izprastu valdības
darbību loģiku, kā arī ierobežojumus, kas ietekmē politikas efektivitāti; tāpat tiks diskutēts
par sabiedrības vērtībām un mērķiem, kam būtu jāvirza publiskās politikas un veidiem, kā
izvērtēt dažādas politikas izvēles / alternatīvas. Kursa noslēgumā studentiem ir jāspēj
patstāvīgi analizēt un vērtēt politikas veidošanas un politikas realizācijas procesus.

Kursa saturs:

1. Ievads kursā politikas analīze.
2. Politikas process. Politikas procesa konteksts.
3. Publiskie labumi
4. Politiskā vara un valsts. Vara un lēmumu pieņemšana.
5. Politikas procesa dalībnieki un viņu vara. Līdzdalībnieku mijiedarbība politikas
veidošanā.
6. Dienas kārtības veidošanas modeļi. Cobb&Elder pieeja politiskās dienas kārtības
veidošanai. Kingdon pieeja politiskās dienas kārtības veidošanai.
7. Lēmumu pieņemšanas modeļi.
8. Racionālā pieeja lēmumu pieņemšanai. Inkrementālisms. Atkritumu tvertnes modelis.
9. Priekšlikumu formulēšana lēmumu pieņemšanai, problēmu meklēšana, filtrēšana,
definēšana.
10. Politikas instrumenti.
11. Politiku realizācija. Lejupejošā (top-down) pieeja politikas realizācijai. Augšupejošā
(bottom-up) pieeja politikas realizācijai. Zemākā līmeņa birokrātijas loma politikas
realizācijā.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1.Apgūta pamatliteratūra
2.Izpildīti un laikā iesniegti grupu un individālie darbi, to prezentācijas & diskusijas,
iesniegtas prezentāciju tēzes ar diskusijas jautājumiem (Prezentācija tiek vērtēta pēc tā, cik
profesionāli tā ir sagatavota, cik skaidri un saprotami tiek pasniegta, kā spēj atbildēt uz
jautājumiem un diskutēt tematu ar auditoriju)
3.Aktīva un saturiski pilnvērtīga līdzdalība semināros.
4.Literatūras pārskats par kādu no politikas analīzes teorētiskajiem jautājumiem. Iesniegt
izdrukātā veidā. Apjoms 8-10 lpp.
5.Eseja par politikas analīzes problemātiku, tās prezentēšana un cita studenta esejas
diskutēšana. Esejai jāizvirza mērķis, jādefinē problēma, jāveic problēmas analīze,
balstoties uz atbilstoši izvēlētiem avotiem. Jāatspoguļo problēmas konteksts un
kompleksitāte, jāapkopo diskusiju pamatojoši dati, jāizvērtē konfliktējoši viedokļi un
argumenti, jāizvirza savi secinājumi, un jāsniedz to pamatojums. Jābūt korekti noformētām
atsaucēm uz izmantotajiem avotiem. Jāiesniedz izdrukātā veidā. Apjoms 10.-15..lpp

Gala vērtējums:

Grupu darbi - 15%
Individuālie darbi - 15%
Vērtējums par literatūras pārskatu - 20%
Vērtējums par eseju, tās prezentāciju un līdzdalību diskusijās - 20%
Rakstiskā eksāmena darba vērtējums semestra noslēgumā - 30%

Obligātā
literatūra:

Ham and Hill (1993) The policy process in modern capitalist state. Hempstead: Harvester
Wheatsheaf.
Hill (ed.) (1993) The policy process: A reader. Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Hogwood and Gunn (1984) Policy analysis for the real world. Oxford University Press
C.Jones (1984) An introduction to the study of public policy. Wadsworth Inc, California.
Kingdon (1995) Agendas, alternatives and public policies. 2nd ed. Harper Collins College
Publishers.
J.M.Shafritz&A.C.Hyde (1992) Classics of Public Administration.
S.Z.Theodoulou, M.A.Cahn (ed) (1995) Public Policy: The Essential Readings

Papildu
literatūra:

Politikas lēmumu pieņemšanas process Latvijā / Guntas Veismanes priekšv. - Rīga :
Politikas koordinācijas departaments, 2001. - 38 lpp.
Birkland Thomas A. An Introduction to the Policy Process : Theories, Concepts and
Models of Policy Making / Thomas A.Birkland. - New York : M.E.Sharpe, 2001. - XIII,
294 p. - Notes: p.249.-264. - Glossary: p.265.-272. - Ref.: p.273.-284. - Ind.: p.285.-294.
ISBN 0765604183
Gerston Larry. Public Policy Making : Process and Principles / Larry Gerston. - New
York : M.E. Sharpe, 1997. - X, 164 p. - Ind.: p.157.-164. ISBN 0765600803
Hill Michael. Implementing Public Policy : governance in theory and in practice / Michael
Hill, Peter Hupe. - London : SAGE Publications, 2002. - XII, 231 p. - (Sage Politics
Texts). - References: p.205.-227. - Index: p.228.-231. ISBN 0761966293
Lindblom Charles E. The Policy- Making Process / Charles E.Lindblom, Edward
J.Woodhouse. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1993. - IX, 163 p. : ill. (Prentice Hall Foundations of Modern Political Science Series / series ed. Robert
A.Dahl). - Name Ind.: p.151.-155. - Subj. Ind.: p.156.-163. ISBN 0136823602
Birch Anthony H. The Concepts and Theories of Modern Democracy / Anthony H.Birch. repr. - New York : Routledge, 1995. - VII,260 p. - Bibl. notes p. 243.-246. - Bibl. p. 247.255. - Ind. of concepts p.256.-257. - General ind. p. 258.-260. ISBN 041509108X
Handbook of Public Policy Evaluation / ed.by Stuart S.Nagel. - Thousand Oaks : Sage
Publications, 2001. - XII, 423 p. - Law Bibliography: p.405. - Bibliography from Legal
Scholarship, Microcomputers, and Superoptimizing Decision-Making: p.407.-412. - Index:
p.413.-421. ISBN 0761923748

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
PUBLISKĀS TIESĪBAS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
trešais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Sniegt zināšanas un attīstīt izpratni par publisko tiesību sistēmu, galvenajiem
teorētiskajiem jautājumiem, publisko tiesību piemērošanu un tiesību izstrādi.
Lekciju kursā studenti iepazīsies ar valsts organizācijas tiesisko regulējumu, valsts
pārvaldes sistēmu un institucionālo uzbūvi Latvijā, valsts pārvaldes darbības
pamatprincipiem, arī administratīvo procesu, kā valsts pārvaldes darbības un uzraudzības
mehānismu. Kursa apguves gaitā studenti tiks iepazīstināti ar juridiska rakstura
teorētiskajām un praktiskajām problēmām, kas saistās ar demokrātiskas, tiesiskas, efektīvas
un atklātas, sabiedrībai pieejamas valsts pārvaldes attīstību.
Pēc kursa apgūšanas studentam ir jāizprot publisko tiesību galvenie uzdevumi un
realizācijas metodes, valsts pārvaldes uzbūves un darbības galvenie pamatprincipi, kā arī
jāprot pielietot savas zināšanas praksē.

Kursa saturs:

1.Ievads publiskajās tiesībās.
2Tiesību piemērošana.
3.Tiesību jaunrade. Publiskās tiesības kā politikas realizācijas instruments.
4.Iestādes iekšējā darba organizācija saskaņā ar publiskās pārvaldes
reglamentējošiem tiesību aktiem.
5.Publiskās pārvaldes atbildība un atbildības (accountability) sistēmas.

darbību

Gala vērtējums:

Aktivitāte semināros, diskusijās un praktiskajās nodarbībās - 30%
Viena rakstiskā darba vērtējums - 20%
Grupas darba prezentācija par izvēlēto tēmu, rakstiskā darba (~ 10-15 lpp.) un
prezentācijas vērtējums - 25%
Rakstiskā eksāmena vērtējums - 25%

Obligātā
literatūra:

Latviešu valodā:
Briede, J. (2003). Administratīvais akts. Rīga: Latvijas vēstnesis. (ISBN 9984-731-32-4)
Jansone, D., Reinholde, I, Ulnicāne, I. (2002). Latvijas publiskā pārvalde. Rīga:
Eurofaculty.
Levits, E. (2003). Rakstu krājums : Cilvēktiesības. Administratīvais process. Valsts
pārvaldes pamatjēdzieni. Tiesību sistēmas transformācija Latvijā. Rīga : Publisko tiesību
institūts.
Paine, F., J. (2002). Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā
procesa likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra.
Vildbergs, H.J, Krasts, V. (2002). Salīdzinošās administratīvās tiesības: lietas un
risinājumi. Rīga: Eurofaculty. (ISBN 9984-725-61-8)
Angļu valodā:
Baldwin R., M. Cave. (1999). Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice.
Oxford University Press.
Bouckert B., Geest. G. (2000). Encyclopedia of Law and Economics. Edwad Egar,
http://allserv.ugent.be/~gdegeest/ [brīvi pieejama internetā]
Cooper, Phillip J. (Editor), Newland, Chester A. (Editor). (1997). Handbook of Public Law
and Administration. Jossey-Bass. (ISBN 0787909300)

Emiliou Nicholas. (1996). The principle of proportionality in European law : A
Comparative Study. London ; Hague ; Boston : Kluwer Law International. (ISBN 90-4110866-1)
OECD. (1997). Scope and Form of Regulation.
Ogus, A. and Veljanovski, C. (1983). Readings in the Economics of Law and Regulation.
Oxford: Oxford University Press.
Ogus A. (1994). Regulation: Legal Form and Economic Theory. Clarendon Press.
Posner, R. A. (1998). Economic Analysis of Law, 5th ed. Aspen, New York.
Posner, R. A. (2004). Frontiers of Legal Theory. Harvard University Press.
Likumi:
Latvijas Republikas Satversme
06.06.2002. Valsts pārvaldes iekārtas likums/Latvijas Vēstnesis - 21.06.2002., Nr. 94.
25.10.2001. Administratīvā procesa likums
13.06.2002. Likums par Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos/Latvijas Vēstnesis –
28.06.2002. - Nr. 97.

Vidzemes Augstskola
Politoloģijas nodaļa
PĒTĪJUMU METODOLOĢIJA
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju kursa forma
Studiju kursa līmenis
Studiju gads
Studiju valoda:
Studiju kursa anotācija

Studiju kursa metodes
Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei

Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido

A (obligāts studiju kurss)
4 kredītpunkti
Pilna laika studijas
Bakalaura
Pirmais gads
Latviešu valoda
sniegt zināšanas sociālo un uzvedības zinātņu metodoloģijas pamatjautājumos. Radīt
izpratni par pētījuma problēmu, hipotēzi, mainīgajiem, ētiskajiem principiem
ētiskajiem principiem pētījumos, izlases veidošanas principiem. Sniegt zināšanas par
datu ievākšanas metodēm un datu analīzē pielietojamām metodēm un to izmantošanas
iespējām.
Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, praktiskie darbi u.c.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt
sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām jautājumiem un to
pielietojumu praksē
– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautajumus, kas saistīti ar kursa
galvenajiem tematiem
– Spēs praksē pielietot kursa laikā apgūtās zināšanas un prasmes.
– Pētījums un tā izstrādes process. Pētījumu veidi. Pētījuma dizains. Pētījuma
struktūra.
– Pētījumu ētiskie principi
– Akadēmiskā valoda, rakstības stils un rindkopu uzbūve, kritiskā domāšana.
Citēšana, atsauces, plaģiātisms. Ziņu avoti, kas ir, kas nav pieļaujams, ka
izmantojams, citējams informācijas avots. Ka atrast darba tematu, literatūras
kopsavilkums, literatūras apskats
– Pētījuma jautājumi un hipotēzes, to formulēšana.
– Koncepti un konstrukti. Mainīgie. Konceptualizācija, operacionalizācija un
mērīšana. Mērījumu skalas.
– Izlase, tās veidošana.
– Datu ievākšanas metodes
– Datu analīzes metodes
– Kvalitatīvo datu analīze.
– Kvantitatīvo datu analīzes metodes. Datu analīzes vispārīgā shēma.
– Aprakstošā statistika. Empīriskie sadalījumi un to attēlošana. Empīrisko
sadalījumu raksturotāji.
– Normālais sadalījums un tā lietošana. Normālā sadalījuma aprēķināšana
empīriskam sadalījumam
– Statistiskās hipotēzes un to pārbaude
– Dispersiju analīze
– Lineārā regresija un korelācija.
– Neparametriskās metodes
1. Jāpiedalās visos semināros un grupu nodarbības. Nokavēto nodarbību vietā
iespējams izpildīt individuālu uzdevumu, vienojoties ar docētāju.
2. Jāpiedalās vismaz 85% lekciju.
3. Pētniecības un praktiskie darbi jāsagatavo un jāiesniedz norādītajos termiņos.
4. Par visiem pētniecības darbiem, praktiskiem un pārbaudes darbiem nepieciešams
saņemt pozitīvu novērtējumu.
5. Jāievēro akadēmiskā ētika
eksāmens
1. Darbs semināros un nodarbībās - 10%
2. Pētnieciskie, praktiskie un pārbaudes darbi - 30%

Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

3. pētniecības projekta pieteikums 30%
4. Eksāmens – 30% (gala vērtējums tiek izlikts tikai tad, ja eksāmena darba vērtējums
ir virs 4 (ieskaitot)
1. Arhipova I., Bāliņa S (2003). Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un
Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs
2. Babbie, E. (2004) The Practice of Social research. Belmont, California:
Wadsworth Publishing Company
3. Dooley D. (1995) Social research methods. New Jersey: Prentice Hall
4. Raščevska, M., Kristapsone, S. (2000) Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga:
Izglītības soļi
1. Babbie, E. (1992) The Practice of Social research. Belmont, California:
Wadsworth Publishing Company
2. Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (1994) Handbook of Qualitative Research. SAGE
Publications
3. Flick, U. (1998) An Introduction to Qualitative Research. SAGE Publications
4. Geske A., Grīnfelds A. (2001) Izglītības pētījumu metodoloģijas un metodes. Rīga:
RaKa
5. Howell, D.C. (1995) Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. Duxbury
Press.
6. Howell, D.C. (1997) Statistical Methods for Psychology. Duxbury Press.
7. Krastiņš, O. (1998) Statistika un ekonometrija. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā
statistikas pārvalde
8. Krastiņš, O. (2003) Ekonometrija. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde
9. Krastiņš, O. (2003) Statistika. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde
10. Kroplijs, A., Raščevska, M. (2004) Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās
zinātnēs. Rīga: RaKa
11. Lasmanis, A. (1999) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos. Rīga: Mācību apgāds NT
12. Lasmanis, A. (2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un
psiholoģijas pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: Izglītības soļi
13. Raizs, Ļ. (2000) Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
AKADĒMISKĀ RAKSTĪBA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 kontaktstundas
pirmais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar akadēmiskās rakstības prasībām – darba valodu un
uzbūvi, dažādiem darbu veidiem, kā arī literatūras un citu informācijas avotu izmantošanu
un atsauču noformēšanu.

Kursa saturs:

1.Akadēmiskā valoda, rakstības stils, rindkopu uzbūve.
2.Akadēmiska darba struktūra.
3.Akadēmisku darbu veidi.
4.Atsauces, citēšana, plaģiātisms.
5.Ziņu avoti.
6.Darba temata izvēle.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1.Lai saņemtu sekmīgu novērtējumu, studentam jāapmeklē vismaz 75 % lekcijas.
2.Obligāti jāapmeklē visi semināri un praktiskās nodarbības. Nokavētās nodarbības
iespējams atstrādāt veicot individuālu uzdevumu.
3.Norādītājos termiņos jāiesniedz visi patstāvīgie darbi. Pēc norādītā termiņa darbi netiks
pieņemti un par konkrēto darbu students saņems vērtējumu „0”.
4.Aktīvi un jēgpilni jāpiedalās semināros, jāsagatavo uzdotie pastāvīgie darbi un/vai
jāiepazīstas ar obligāto literatūru.

Gala vērtējums:

Līdzdalība semināros – 30%
Patstāvīgie darbi – 35%
Eksāmens – 35%

Obligātā
literatūra:

Blaxter, L., et. al., „How to Research”
Gortner, H. F. et. al.(1997), „Organization Theory: a Public Perspective”,
Held, D., (1996), „Models of Democracy”, 2nd edition, Ofxord: Polity press,

Papildu
literatūra:

Babbie, E., (1992), „The Practice of Social Research”, Wadsworth Publishing Company

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
ANGĻU VALODA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
pirmais
A daļa
angļu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir uzlabot studentu kompetences līmeni angļu valodā, apgūstot augstāka
līmeņa (advanced) angļu valodu specialitātei radniecīgās un vispārizglītojošās jomās.
Attīstīt runas plūdumu un saturisko precizitāti, atbilstošā formālās valodas lietošanas
līmenī. Aktivizēt rakstīšanas prasmes, atbilstoši organizējot informācijas pasniegšanu.
Apgūt publiskās runas pamatprincipus angļu valodā un pielietot iemaņas publiski
uzstājoties. Aktivizēt un attīstīt diskusiju iemaņas angļu valodā.
Paplašināt un aktivizēt savu vārdu krājumu. Nostiprināt gramatikas zināšanas un valodas
struktūru lietošanas prasmes.

Kursa saturs:

Valdība un sabiedrība, demokrātija un personība, uzskati un pārliecība, avīžu publikācijās
un TV ziņu pārraides lietotās valodas īpatnības, aktuālie notikumi, vēlēšanas un sabiedrība,
Eiropa, Eiropas Savienība, globalizācijas procesi; starpkultūru jautājumi, publiskās runas
angļu valodā; publikācijas un raksti par radniecīgām tēmām.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:
Gala vērtējums:

Obligāti jāapmeklē 50 % lekciju; sekmīgi jāuzraksta visi kontroldarbi; jāiesniedz 2
rakstiskie darbi un jāveic 4 publiskās uzstāšanās.
Kursa gala vērtējums sastāv no semestru darba vērtējuma (70%) un gala eksāmena
vērtējuma (30%).

Obligātā
literatūra:

1) Virginia Evans, Lynda Edwards, UPSTREAM Advanced, Students Book. Express
Publishing 2003
2) Advanced Language Practice, Macmillan Publishers Ltd, 1998
3) Raksti no interneta, akademiskām publikācijām un angļu val. iznākošajiem
žurnāliem
4) John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press 1999

Papildu
literatūra:

1) John&Liz Soars, HEADWAY Advanced, Oxford University Press 1998
2) John Langan, College Writing Skills and Readings, McGraw-Hill Inc.
3) Mark Powell, Presenting in English, Language Teaching Publications 1997

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

EIROPAS POLITISKĀ VĒSTURE
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
otrais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Studiju kursa ,,Eiropas politiskā vēsture no 1648. gada līdz 1945. gadam,, mērķis ir veidot
vēsturisko zināšanu bāzi, kas nepieciešama mūsdienu Eiropas politisko procesu un
starpvalstu attiecību apguvei un izpratnei. Lai šādu mērķi sasniegtu, studiju kursa ietvaros
tiek analizēti Eiropas valstu politiskās vēstures galvenie notikumi, noskaidrotas
likumsakarības, veidota izpratne par iekšpolitiskajiem procesiem atsevišķās valstīs un
starpvalstu attiecībām.

Kursa saturs:

1. Telpas un laika dimensija studiju kursā apskatāmajām vēsturiskajām norisēm.
2. Eiropas vēsturiskās attīstības galvenās iezīmes viduslaiku beigās (15.gs. beigas).
3. Modernās Eiropas veidošanās 16. gs.
4. Eiropa 16. gs. beigās un pēc Vestfālenes miera līguma.
5. Absolūtisms kontinentālajā Eiropā.
6. Hegemonijas un spēku līdzsvara problēma starpvalstu attiecībās. Eiropas valstis un
apgaismība. Apgaismotais absolūtisms.
7. Eiropas valstu iekšpolitiskās attīstības galvenās iezīmes 18. gs. beigās.
8. Nacionālu valstu veidošanās Eiropā 19.gs.
9. Starptautiskā situācija Eiropā 19. – 20. gs. mijā.
10. Liberālisms un konservatīvisms Eiropas valstu iekšpolitikā 19. gs. Eiropas valstu
politisko sistēmu raksturojums 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā.
11. Versaļas miera līguma noteikumi un konsekvences.
12. Eiropas valstu iekšpolitiskā attīstība starpkaru periodā.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Kolokvijs Saruna, kurā piedalās visi akadēmiskās grupas studenti.
Kontroldarbi Kontroldarbos semestra laikā studenti rakstiski analizē vēstures avotus.
Noslēguma kontroldarbā testa formā ietverta visa studiju kursa ietvaros apgūtā
problemātika un faktoloģiskās zināšanas.
Individuālais referāts (prezentācija)
Ikvienam studentam jāsagatavo referāts un jānolasa kalendārajā plānā paredzētajā laikā,
iepriekš pierakstoties vienā no datumiem. Referāta ilgums 15 – 20 min. Referāta tēzes
jānoformē rakstiski un pirms referāta lasīšanas jāizdala klausītājiem. Līdzdalība diskusijā
par referātu tematiku ir obligāta. Referāts tiek vērtēts pēc šādiem parametriem:
a) Tēmas formulējums.
b) Orientēšanās izvēlētajā problemātikā (tēzes)
c) Prasme materiālu sastrukturēt un koncentrēti izklāstīt (tēzes)
d) Atbildes uz jautājumiem

Gala vērtējums:

Lai apgūtu studiju kursu 4 kredītpunktu apjomā un saņemtu vērtējumu studentiem
jāpiedalās semināra nodarbībās un jākārto rakstisks eksāmens.
Semināra darba veidi ir šādi:
1. Kolokviji – 0,5 k.p.
2. Kontroldarbi – 2 k.p.
3. Individuālais referāts – 1,5 k.p.

Obligātā
literatūra:

Ārende, Hanna. Totalitārisma izcelsme – Rīga, 2000
Breuning Ch. The Age of Revolution and Reaction 1789 – 1850 – pp. 3 - 113.

Davies, Norman. Europe: A History – Oxford, New York, 1996, - Pp.469 – 569.
Дебидур, Антоэн. Дипломатическая история Европы, 1.том. - Ростов – на – Дону,
1995 – стр. 17. – 105.
Lerner, Robert; Mecaham, Standish; McNall Burns, Edvard. Western Civilizations.
Pipes, Richard. Russia under Bolshevik Regime – New York, 1995. – pp.51- 153.
Rice F., Eugene, Jr. The foundation of Early Modern Europe 1460 – 1559. – New York,
London, - 1970. – pp.122 – 172.
Rotčailds, Džozefs. Valstis Viduseiropas austrumos starp diviem pasaules kariem – Rīga,
1999.
Schirrer, William. The Rise and Fall of the Third Reich – New York, 1960., - pp.625 – 665
Teilors A. Habsburgu monarhija 1809. – 1918. – Rīga, 1999.
Their History and their Culture – New York, London, 1998. – pp. 593 – 633.

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
SOCIOLOĢIJA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 kontaktstundas
pirmais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar socioloģijas pamatkategorijām, pētniecības
virzieniem un socioloģisko skatījumu uz dažādiem sociālās dzīves aspektiem, kā arī dot
ieskatu socioloģiskās domas attīstības vēsturē.

Kursa saturs:

1. Socioloģijas pamatnostādnes.
2. Socioloģiskās teorijas, to attīstība.
3. Indivīds, kultūra, sabiedrība.
4. Deviance.
5. Dzimums un seksualitāte.
6. Etnicitāte.
7. Stratifikācija un šķiru struktūra, sociālā mobilitāte.
8. Grupas un organizācijas.
9. Politika, valdība un valsts.
10. Dzimta, laulība un ģimene.
11. Izglītība.
12. Reliģija.
13. Darbs un ekonomiskā dzīve.
14. Iedzīvotāji, veselība, novecošana.
15. Sociālās kustības; Sociālās izmaiņas.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Apgūta pamatliteratūra.
2. Izpildīti un laikā iesniegti grupu un individuālie darbi, to prezentācijas un diskusijas,
iesniegtas prezentāciju tēzes ar diskusijas jautājumiem (Prezentācija tiek vērtēta pēc tā, cik
profesionāli tā ir sagatavota, cik skaidri un saprotami tiek pasniegta, kā spēj atbildēt uz
jautājumiem un diskutēt tematu ar auditoriju).
3. Aktīva un saturiski pilnvērtīga līdzdalība semināros, semināru apmeklējums ir obligāts,
nokavētas nodarbības ir iespējams atstrādāt veicot individuālus uzdevumus.
4. Referāts par kādu no socioloģiskiem tematiem, iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju,
referāta prezentācija auditorijā.
5. Eksāmena darbs.
6. Par visiem kursa ietvaros izstrādātajiem darbiem jāsaņem pozitīvs vērtējums.

Gala vērtējums:

1. Līdzdalība semināros - 15%
2. Grupu darbi, to prezentācija un līdzdalība diskusijās - 35%
3. Vērtējums par referātu, tā prezentāciju un līdzdalību diskusijās - 25%
4. Rakstiskā eksāmena darba vērtējums semestra noslēgumā - 25%

Obligātā
literatūra:

1. A.Giddens (1989) Introduction to Sociology, Polity Press
2. A.Giddens (ed) (1997) Sociology: introductory readings, Polity Press
3. J.J. MacIonis, N.V.Benokratis (1997) Seeing Ourselves: Classic, Contemporary, and
Cross-Cultural Readings in Sociology.

4. I.Marsh (ed.) (1998) Classic and Contemporary Readings in Sociology.

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA POLITIKĀ
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kontaktstundas
trešais
A daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Sniegt zināšanas par sociālās psiholoģijas pamatjautājumiem, par sociālās izziņas procesu
un cilvēku sociālās uzvedības un savstarpējās mijiedarbības jautājumiem, kā arī par masu
psiholoģijas fenomeniem. Veidot prasmes un iemaņas politisko procesu un notikumu
analīzē, pielietojot sociālās psiholoģijas likumsakarību pārzināšanu.

Kursa saturs:

1. Sociālās psiholoģijas jēdziens, pētījuma objekti, pielietojums, saistība ar politisko
psiholoģiju.
2. Sociālā izziņa, uztveres shēmas;
3. Pirmā iespaida par cilvēku veidošanās; verbālā un neverbālā komunikācija;
4. Stereotipi un aizspriedumi;
5. Attieksmes veidošanās, to mainīšana;
6. Sociālā ietekmēšana; konformisms, piekrišana, pakļaušanās;
7. Masu psiholoģija, stratēģiskā mijiedarbība;
8. Atribūcijas teorija;
9. Agresija;
10. Altruisms;
11. Dzimums un sociālā uzvedība.
12. Līderisma teorijas.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Piedalīšanās un darba semināros – 25% (piedalīšanās obligāta )
2. Individuāliem un pētniecības darbiem, kontroldarbiem – 25%
3. Eksāmena vērtējuma – 50%
4. Ieteicams apmeklēt vismaz 85% lekciju.

Gala vērtējums:

Rakstiskais eksāmens

Obligātā
literatūra:

Sabini J. Social Psychology.-2nd ed.
V.Reņģe Sociālā psiholoģija, 2002.g.
Hilgards Introduction to Psychology
Maija Pļaveniece, Daina Škuškovnika Sociālā psiholoģija pedagogiem

Papildu
literatūra:

Vidzemes augstskola
Politoloģijas studiju programma
MŪSDIENU POLITIKAS FILOZOFIJA
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju gads
Studiju valoda:

B (izvēles kurss)
4 kredītpunkti
Ceturtais gads
Angļu un latviešu valoda

Studiju kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem ieskatu mūsdienu politikas filozofijas problemātikā.
Politikas filozofija mūsdienās aptver ļoti plašu jautājumu loku un atbildes uz šiem
jautājumiem meklē dažādas filozofijas skolas. Tā kā kursa ietvaros nav iesējams
apskatīt visu mūsdienu politikas filozofijas jomu, kursa ietvaros uzmanība tiks
pievērsta galvenokārt angļu-amerikāņu tradīcijai, un konkrētāk tiks meklētas atbildes
uz diviem jautājumiem – kas ir politiskās varas pamatā, jeb kas dara varu leģitīmu?, un
kas raksturo taisnīgu varu, vai valsti?
Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, teksta kopsavilkumi, u.c.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt
sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām paradigmām un to
pielietojumu praksē
– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautajumus, kas saistīti ar kursa
galvenajiem tematiem.
Politiskās varas leģitimitāte – dievišķās varas teorija; dabiskās pakļautības teorija;
piekrišanas teorija, u.c.
Mūsdienu sociālā kontrakta teorijas – Hobs, Loks, Ruso.
Piekrišana un demokrātija – kāpēc mums ir vajadzīga valsts, u.c.
Pārdales taisnīgums – utilitārisms, Rolss, egalitārisms, libertarianisms.
Liberālisms un komunitārisms, post liberālisma teorija
Feminisms un ekoloģisms
Obligāts semināru apmeklējums
Aktīva līdzdalība semināros
Veiksmīga prezentācija
Nokārtots eksāmens
eksāmens
Līdzdalība semināros – 30%
Eksāmens – 50%
Prezentācija – 20 %
R. Filmer „Patriarcha” I nod.
Aristotelis „Politics” 1. grāmata
Platons „Republic” II un IV nod.
Platons „Crito”
Hobss „Leviathan” XIII un XIV nod.
Loks „The Second Treatiese on Civil Government” 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13 nod
Ruso „Social contract”
J. Bentham „An Introduction to the principles of morals and legislation” I – IV nod.
J. Rawls, Theory of Justice, Ch. 1.1 – l.4, Ch. 2.10 - 2.12
Amartaya Sen „Equality of What?”
R. Dworkin „What is Equality?”
J. Derrida „Spectres of Marx”
WILL KYMLICKA „CONTEMPORARY POLITICAL PHILOSOPHY”

Studiju kursa metodes
Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei
Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido
Studiju kursa
literatūra

Papildu literatūra

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
STARPTAUTISKO ATTIECĪBU TEORIJAS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 kontaktstundas
ceturtais
B daļa
Latviešu

Kursa anotācija:

Kursa ietvaros tiks skatītas dažādas konkurējošas starptautisko attiecību teorijas. Kursa
fokuss ir uz alternatīviem teorētiskiem pieņēmumiem, dažādām analītiskām struktūrām un
kopējiem pamat konceptiem. Kursa ietvaros salīdzinoša perspektīvā tiks analizēts reālisms,
liberālisms, Institucionālisms un dažādas jaunākās teorijas. Tiks skatīta un analizēta
saistība starp starptautisko attiecību teorijām un dažādiem notikumiem starptautiskajā
arēnā.
Ievads: koncepti un konteksts
Reālisms un Neo-reālisms
Liberālisms un Neo-liberālisms
Institucionālisms un konstruktīvisms
Vides perspektīvas
Starptautiskie konflikti un karadarbība
Globalizācija SA teorijā
Normatīvie un empīriskie izaicinājumi 21 gs.

Kursa saturs:

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:
Gala vērtējums:

Obligātā
literatūra:

Aktīva līdzdalība semināros
Izlasīta kursa literatūra
Patstāvīgie darbi
Eseja
Gala vērtējumu kursā veido:
Aktīvs darbs semināros – 30%
Gala eksāmens – 50%
Patstāvīgie darbi – 20%
- Mingst, Karen., and Jack Snyder, eds. (2001) Essential Readings in World Politics. Ch 1,
3, 4, 7, 12
- Ashley, Richard. K."The Poverty of Neorealism." In Neorealism and Its Critics. Edited
by Robert O. Keohane. New York: Columbia University Press, 1986, pp. 255-300.
- Immanuel Wallerstein, William C. Wohlforth, Samuel P. Huntington, and The
Economist. NY: W. W. Norton & Co., 2001.
- Alker, Hayward R. Jr., and Thomas J. Biersteker. "The Dialectics of World Order: Notes
for a Future Archeologist of International Savoir Faire." International Studies Quarterly 28
(1984): 121-42.
- Keohane, Robert O. "International Institutions: Two Approaches." International Studies
Quarterly 32 (1988): 379-96. [Reprinted in Oran R. Young, ed., The International Political
Economy and International Institutions Volume I. Brookfield, Vermont: Edward Elgar
Publishing Co., 1996, pp. 289-306.
- Ruggie, John Gerard. "Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a
Neorealist Synthesis." In Neorealism and Its Critics. Edited by Robert O. Keohane. New
York: Columbia University Press, 1986, pp. 131-57.
- Homer-Dixon, Thomas F. "Physical Dimensions of Global Change." In Global Accord:
Environmental Challenges and International Responses. Edited by Nazli
Choucri. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993, pp. 43-66.
- Weiss, Edith Brown. "Intergenerational Equity: Toward an International Legal
Framework." In Global Accord: Environmental Challenges and International Responses.
Edited by Nazli Choucri. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993, pp. 333-353.

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

TAISNĪGUMA TEORIJAS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

4 kredītpunkti
56 kredītpunkti
ceturtais
B daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Jautājumi par taisnīgumu ir vienmēr bijuši un aizvien ir nozīmīga politikas teorijas
problemātika. Par to, kas ir taisnīgs diskutēja jau Platons saistot taisnīgumu gan ar
indivīdu, gan valsti. Kopš Platona jautājums par taisnīgumu ir interesējis daudzus, tomēr šī
kursa ietvaros tiks skatītas taisnīguma jēdziens un tā pamatojums mūsdienu teorētiķu
darbos. Kursa ietvaros uzmanība tiks pievērsta taisnīguma teorijām starptautiskā,
starppaaudžu, indivīda un jo īpaši resursu pārdales kontekstā. Resursu pārdales taisnīgums
(distributive justice) tiks skatīts, saistot to galvenokārt ar Dž. Rolsa darbiem, kur
taisnīgums tiek saprasts kā nozīmīgs sociālas institūcijas raksturojošs rādītājs. Kursa
ietvaros tiks apskatīti arī citu autoru darbi, tostarp R. Dvorkina, R. Nozika.

Kursa saturs:

1. Taisnīgums kā tikums.
2. Starppaaudžu taisnīgums.
3. Starptautiskais taisnīgums.
4. Resursu pārdales taisnīgums.
5. Egoisms un pārdales taisnīgums.
6. Vienlīdzīgu sākotnējo tiesību ideja.
7. Talanti kā kopīgs īpašums.
8. Veiksme un atbildība.
9. Citu indivīdu labklājība.
10. Labklājības vienlīdzība vs. resursu vienlīdzība.
11. Taisnīgums kā sabiedrisks pienākums.
12. Taisnīgums un kopiena.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Semināru apmeklējums un aktīva līdzdalība tajos ir obligāts nosacījums sekmīgas atzīmes
saņemšanai.
Kursa ietvaros studentam ir jāsagatavo viena prezentācija, strādājot grupā. Prezentācija ir
jāsagatavo uz norādīto semināru, un prezentācijas kopsavilkums uz 1 – 2 lpp. pirms
semināra elektroniski ir jānosūta kursa biedriem un docētājai.
14. decembrī studentiem ir jāiesniedz eseja par tēmu, kas saistīta ar kursā apskatītajiem
jautājumiem. Esejas apjomam nevajadzētu pārsniegt 2000 vārdus. Ir vēlams esejas tēmu
iepriekš saskaņot ar docētāju. Eseja ir jāiesniedz norādītajā datumā līdz plkst. 17.00 un
elektroniskā versija jānosūta docētājai uz norādīto e-pastu.
Studentiem norādītajos termiņos ir jāiesniedz patstāvīgie darbi. Pēc norādītā termiņa darbi
netiks pieņemti un par konkrēto darbu students saņems “0”. Studenti, kas neattaisnotu
iemeslu dēļ nav izpildījuši kursa prasības (semināru apmeklējums, neiesniegti darbi) un /
vai saņēmuši mazāk kā 50% no kopējā iespējamā vērtējuma nav nokārtojuši šo kursu.
Akadēmiskās ētikas normu pārkāpuma gadījumā students automātiski saņem
neapmierinošu vērtējumu kursā un šajā mācību gadā nav tiesīgs atkārtoti kārtot šo kursu.

Gala vērtējums:

30% - līdzdalība
25% - prezentācija
45% - eseja

Obligātā
literatūra:

H. Sidgwick, Methods of Ethics
D.O.Brink, Rational Egoism and the Separatness of Persons
D. Gauthier, Morality and Advantage
B. Williams, Equality
G. Vlastos, Justice and Equality
A. Kronman, Talent Pooling
A. Kronman, Talent Pooling
B. Williams, Moral Luck
T. Nagel, Moral Luck
G.A. Cohen, On the Currency of egalitarian Justice
T. Mulgan, Two Concepts of Benevolence
L.B. Murphy, Demands of Beneficience
J. Feinberg, the Moral Responsibility of the Bad Samaritan
J. Rawls, The Law of Peoples
S. Scheffler, Liberalism, Nationalism and Egalitarianism
O.O`Neill, Lifeboat Earth

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
IDEOLOĢIJAS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 kontaktstundas
ceturtais
B daļa
Latviešu

Kursa anotācija:

Kursa ietvaros tiks skatītas nozīmīgākās politiskās ideoloģijas, kā arī kā tās ir saistāmas ar
politikas teorijas pamatvirzieniem. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mūsdienu
politisko debašu pamatvirzieniem, tas kā šajās debatēs mūsdienās iezīmējas tradicionālās
ideoloģijas. Kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar pamat instrumentiem, kas viņiem
varētu būt noderīgi politiskās situācijas analīzē.
Ievads: politikas teorija un politiskās ideoloģijas
Liberālisms
Konservatīvisms
Marksisms un sociālisms
Fašisms
Feminisms

Kursa saturs:

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:
Gala vērtējums:

Obligātā
literatūra:

Semināru apmeklējums
Aktīva līdzdalība lekcijās un semināros
Grupu darbs
Eseja
Gala vērtējumu kursā veido:
Aktīvs darbs semināros – 25%
Eseja – 40%
Grupu darbs - 35%

Terence Ball, Richard Dagger. Political Ideologies and the Democratic Ideal.
Longman, 1999.
Terence Ball, Richard Dagger. Ideals and Ideologies: A Reader. Longman, 1999.
Martin Luther King, Jr. "Letter from Birmingham Jail."
Michael Oakeshott, "On Being Conservative."
Robert Owen, "Address to the Inhabitants of New Lanark"
Eduard Bernstein, "Evolutionary Socialism."
Alfredo Rocco, "The Political Theory of Fascism"
John Corvino, "Homosexuality: The Nature and Harm of Arguments."
Abd al-Salam Faraj, "The Neglected Duty"
Oren Lyons, "Spirituality, Equality, and Natural Law

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
RACIONĀLĀS IZVĒLES TEORIJAS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 kontaktstundas
ceturtais
B daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar racionālās izvēles teorijas pamatnostādnēm un tās
pielietojumu sociālajās zinātnēs. Lai arī racionālās izvēles teorija sākotnēji ir veidojusies kā
ekonomikas teorija, tā ir plaši un lielā mērā veiksmīgi izmantojama sociālo un politisko
procesu analīzē. Kursa ietvaros tiks sniegts ieskats racionālās izvēles teorijas pielietojuma
iespējās analizējot vēlēšanu procesus, korupciju, u.c. jautājumus.
Šī kursa ietvaros mācību process tiks organizēts lekciju un semināru veidā. Nosacīti
mācību plānu var iedalīt divās daļās: pirmās daļas ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar
lēmumu pieņemšanas pamatprincipiem un spēļu teoriju. Uzmanība tiks vērsta uz praktisku
iemaņu apgūšanu, semināros risinot un analizējot uzdevumus. Otrajā kursa daļā tiks skatīti
jautājumi saistībā ar publiskās izvēles teorijām. Semināru ietvaros tiks apspriesti un
analizēti obligātās literatūras teksti, veicinot studentu izpratni par šajā daļā apskatāmajiem
jautājumiem.

Kursa saturs:

1. Lēmumu pieņemšana.
2. Spēļu teorija.
3. Publiskās izvēles teorija.
4. Līdzdalība vēlēšanās.
5. Korupcija.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

Kursa ietvaros lekciju apmeklējums nav obligāts, tomēr semināru apmeklējums un aktīva
līdzdalība tajos ir obligāts nosacījums sekmīgas atzīmes saņemšanai. Uz katru semināru
studentam ir jāsagatavo uzdotie patstāvīgie darbi un/vai jāiepazīstas ar obligāto literatūru.
Kursa noslēgumā studentiem ir jākārto gala eksāmens par visa kursa ietvaros apskatītajām
tēmām. Eksāmena laikā studentam nav atļauts izmantot jebkādus materiālus, tai skaitā
lekciju pierakstus, grāmatas, kopētos materiālus u.c. palīglīdzekļus.
Gadījumā, ja students tiek pieķerts akadēmiskās ētikas normu pārkāpumā (eksāmenu vai
citu patstāvīgo darbu kārtošanas laikā) viņš/viņa automātiski saņem neapmierinošu
vērtējumu kursā un šajā mācību gadā nav tiesīgs atkārtoti kārtot šo kursu.

Gala vērtējums:

Aktīvs darbs semināros un praktiskie darbi – 40%
Gala eksāmens – 60%

Obligātā
literatūra:

1. Osborne, M. J. (1999) An Introduction to Gane Theory, Oxford University Press
2. Elster, J. (1992) Nuts and Bolts for the Social Sciences, Cambridge University
Press
3. Mueller, D. C. Ed (1997) Perspectives on Public Choice, Cambridge University
Press
4. Nurmi, H. (1983) Voting Procedures: a summary analysis, British Journal of
Political Science, 13
5. Tiebout, C. (1956) A Pure Theory of Local Expenditures, Journal of Political
Economy, 64
6. Rose – Ackerman, S. (1997) The Political Economy of Corruption, in: Corruption and
the Global Economy (Elliot ed.), IIE

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
NACIONĀLISMS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 kontaktstundas
ceturtais
B daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kurss ir radīts studentiem, kas interesējas par etniskajām attiecībām, nacionālismu un
multikulturālismu. Studenti tiks iepazīstināti ar piecām galvenajām tēmām, - nāciju
veidošanās, nācijas valsts rašanās, nacionālisms, etniskie konflikti un etniskā politika kā
instruments konfliktu risināšanai. Kursa dalībnieki tiek aicināti aktīvi iesaistīties diskusijās
par dotajiem jautājumiem. Kursā tiks kombinētas nacionālisma teorijas ar gadījumu
studijām par reģioniem, kur notiek etniskie konflikti vai arī tie ir iespējami. Tiks izvērtētas
dažādas etniskās politikas stratēģijas. Kurss ir īpaši piemērots tiem studentiem, kas
ieradušies Latvijā ar interesi par Baltijas vēsturi un reģiona multikulturālismu.

Kursa saturs:

1. Nācija kā sociāl-bioloģiska vienība.
2. Nācija kā sociāli konstruēta sabiedrība.
3. Nācija kā vēsturisks un kulturāls veidojums.
4. Rietumu tipa nācijas valsts.
5. Austrumu tipa nācijas valsts.
6. Nacionālisms.
7. Nacionālisma veidi.
8. Etniskās politikas stratēģijas.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Aktīva līdzdalība semināros un diskusijās.
2. Esejas prezentācija.
3. Izlasīta literatūra.

Gala vērtējums:

Eseja - 80%
Līdzdalība - 20%

Obligātā
literatūra:

Andersons, B. (1991): Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism, Verso.
Gellner, E. (1983): Nations and Nationalism, Basil Blackwell Ltd.
Gellner, E. (1997): Nationalism, New York University Press.
Kymlicka, W.(1995): Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, New
York: Clarendon Press.
Taylor, C.(1992): „The Politics of Recognition,“ in A.Gutmann (ed.), Multiculturalism and
„The Politics of Recognition,“ Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Smith, A.D. (1991): National Identity, Penguin Books.

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
ELEKTRONISKĀS DEMOKRĀTIJAS IZREDZES
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 akadēmiskās kontaktstundas
ceturtais
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par demokrātijas jēdziena evolūciju
moderno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju laikmetā. Kursa
gaitā tiks izvērtēta interneta kā jauna medija loma politisko procesu
mediācijā un publisko organizāciju demokratizācijā. Studenti spēs
izvērtēt interneta komunikāciju stratēģijas organizācijas mērķu
sasniegšanai un apgūs interneta komunikācijas analīzes metodes.

Kursa saturs:

Ievads.
Informācijas sabiedrības teorijas. Interneta lietojamība pasaulē.
Publiskās sfēras vēsturiskā attīstība no laikrakstiem līdz virtuālajiem
sociālajiem tīkliem.
Demokrātijas modeļi. Elektroniskās demokrātijas jēdziens. Internets
un pilsoniskā iesaistīšanās. Elektroniskās sabiedrības iesaistīšanas
metodes e-informēšana, e-lēmumu pieņemšana, e-konsultācija.
Internets un deliberatīvā demokrātija.
Internets politiskajā komunikācijā: politiskās kampaņas, partijas un
parlamenti. Internets interešu aizstāvībā. Internets sociālajā
mobilizācijā.
Noslēgums. Kursa novērtējums.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Jāapmeklē visi semināri. Nokavētos seminārus ir iespējams
atstrādāt veicot individuālus uzdevumus.
2. Aktīvi jāpiedalās semināru darbā
3. Jāizpilda visi patstāvīgie un mājas darbi un jāsaņem pozitīvs
novērtējums tajos.

Gala vērtējums:

1.Aktīva līdzdalība semināros
2.Patstāvīgie darbi un mājas darbi

20%
80%

1

Obligātā
literatūra:

Chadwick, A. (2003). “Bringing E-Democracy Back In. Why It Matters for
Future Research on E-Governance,” Social Science Computer Review, 21(4)
pp. 443-455.
Fagan, H. et.al. (2006). “E-consultation: evaluating appropriate technologies
and processes for citizens’ participation in public policy” eConsultation
Research Project Final Report, pieejams: www.e-consultation.org.
United Nations. (2004). Global E-Government Readiness Report, p. 1-10,
75-86.
Grīnings, P. (2004) Sabiedrības iesaistīšana. Konsultāciju metodes. Rīga:
Valsts Kanceleja.
Coleman, S., Gotze, J. (2001). Bowling Together: Online Public
Engagement in Policy Deliberation. London: Hansard Society.
Local e-Democracy National Project. (2006). Deeper and Wider Community
Engagement. E-democracy and its benefits for local authorities councillors
and communities. London.

Papildu literatūra:

Brīvpieejas akadēmiskie žurnāli
Social Science Computer Review, http://ssc.sagepub.com.
Journal of Computer Mediated Communication http://jcmc.indiana.edu/
Management Communication Quarterly, http://mcq.sagepub.com
Political Communication
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713774515
Journal of Communiation Management,
http://www.emeraldinsight.com/1363-254X.htm
Interneta resursi
“Steven Clift’s Notes – Democracies Online”, http:// dowire.org/
„E-politics” http://www.epolitics.com
“Personal Democracy Forum – Technology is Changing Politics” ,
www.personaldemocracy.com
“Pew Internet and American Life Project, ” http://www.pewinternet.org/
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Vidzemes augstskola
Politoloģijas studiju programma
LATVIJAS ĀRPOLITIKAS ASPEKTI
Studiju kursa veids
Studiju kursa apjoms
Studiju gads,
Studiju valoda:

B (izvēles kurss)
2 kredītpunkti
Ceturtais gads
Latviešu valoda

Studiju kursa anotācija

Šī kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latvijas ārpolitikas prioritātēm un
pamatnostādnēm pēc Latvijas pievienošanās ES un NATO. Kursa ietvaros tiks runāts
par Latvijas ārpolitikas nostādnēm gan attiecībā uz ES dalībvalstīm, gan Latvijas loma
kā NATO dalībniece. Tiks skatītas arī Latvijas divpusējās attiecības ar tādām
nozīmīgām partnervalstīm kā Krievija, Turcija, u.c.
Nodarbību veidi: lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, gadījumu analīze;
Studiju darbu veidi: pētniecības darbi, literatūras studijas, teksta kopsavilkumi, u.c.
Pēc kursa apgūšanas studenti:
– Izpratīs un spēs izskaidrot ar kursa saturu saistītos tematus un jēdzienus
– Spēs demonstrēt zināšanas saistībā ar kursa tematiem un spēs parādīt
sistemātisku un kritisku izpratni par kursā aplūkotajām teorijām un to
pielietojumu praksē
– Spēs analizēt gadījumus un problēmjautajumus, kas saistīti ar kursa
galvenajiem tematiem.

Studiju kursa metodes
Studiju rezultāti

Studiju kursa saturs

Prasības kredītpunktu
ieguvei
Gala pārbaudījums
Gala vērtējumu veido
Studiju kursa
literatūra

Ievads
ES drošības politika un ārpolitika
Izaicinājumi ES paplašināšanās politikā: Turcija
Afganistāna un Irāka: Latvijas loma
Starptautiskā drošība un terorisms
Obligāts semināru apmeklējums
Aktīva līdzdalība semināros
Sekmīgi uzrakstīta eseja
Eseja
Līdzdalība semināros – 30%
Eksāmens – 70%
Banks, M., The Inter Paradigm Debate, London School of Economics and Political
Science
Brown, C., Development and Dependency, University of Kent
Reuck, A.V.S. de, Power, Influence and Authority, University of Surrey
James Fallows, "Councils of War," Atlantic Monthly, December 2001.
Hunter, Robert E. The European Security and Defense Policy. (New York: Rand
Corporation, 2002.)

Mohamed ElBaradei, "Towards A Safer World," The Economist, 16 October
2003

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
STARPTAUTISKĀ MIGRĀCIJA UN GLOBALIZĀCIJA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 akadēmiskās kontaktstundas
ceturtais
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par globālo migrācijas
procesu sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem aspektiem.
Šajā kursā galvenā uzmanība tiks pievērsta valstu migrācijas politiku
veidošanai sūtītājvalstīs un saņēmējvalstīs. Kurss noslēgsies ar
diskusiju par transnacionālo pilsonību un valsts lomu globalizācijas
apstākļos.

Kursa saturs:

Ievads.
Kāpēc cilvēki migrē? Migrācijas teorijas. Migrācijas viļņi.
Imigrācijas politika ASV un to noteicošie faktori.
Imigrācijas politika Eiropā un to noteicošie faktori.
Imigrantu iekļaušana. Pilsonības teorijas. Pilsonības politiku attīstība.
Migrācija un attīstība sūtītājvalstu un saņēmējvalstu perspektīvā.
Noslēgums. Kursa novērtējums.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Jāapmeklē visi semināri. Nokavētos seminārus ir iespējams
atstrādāt veicot individuālus uzdevumus.
2. Aktīvi jāpiedalās semināru darbā.
3. Jāsaņem pozitīvs novērtējums par literatūras pārskatu.

Gala vērtējums:

1.Aktīva līdzdalība semināros
2.Literatūras pārskats

20%
80%

1

Obligātā
literatūra:

Castles, S., Miller, M. J. (2003). The Age of Migration: International
Population Movements in the Modern World. 3rd ed. New York: Guilford
Press.
Hirschman, C., Kasinitz, P. and De Wind, J. eds. (1999). The Handbook of
International Migration: The American Experience, New York: Russell
Sage.

Papildu literatūra:

Castles, S. Miller, M.J. (2003). The Age of Migration: International
Population Movements in the Modern World. 3rd ed. New York: Guilford
Press.
Cornelius, W.A., Martin, P.L., Hollifield, J. eds. (1994). Controlling
Immigration: A Global Perspective Stanford University Press.
Aleinikoff, T. Alexander, and Douglas Klusmeyer (eds.). (2000). From
Migrants to Citizens. Membership in a Changing World. Washington, DC:
Carnegie Endowment for International Peace.
Deshingkar, P., Sven , G. (2005). Internal Migration and Development: A
Global Perspective IOM.
Soysal, Y.N. (1994). Limits of Citizenship: Migrants and Postnational
Membership in Europe. Chicago: University of Chicago Press.
Brīvpieejas akadēmiskie žurnāli
Journal of Sociology, SAGE, http://jos.sagepub.com.
Economic Development Quarterly, SAGE, http://edq.sagepub.com.
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Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
DIPLOMĀTIJA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28 kontaktstundas
ceturtais
B daļa
Latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir skatīt un skaidrot dažādu diplomātisko misiju būtību un nozīmi, un to lomu
valsts ārlietu politikā. Kursa ietvaros tiks runāts par dažādu diplomātisko amatu
uzdevumiem un lomu, kā arī šo amatu turētājiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
Tāpat tiks skatīts, kā pilsoņi, organizācijas un uzņēmumi var palīdzēt diplomātiskajām
misijām to darbā, kā arī kā diplomāti var atbalstīt savu pilsoņu un dažādu organizāciju
intereses.
Ievads
Nacionālās intereses, ārpolitika un diplomātija
Diplomātiskā misija
Diplomātiskās misijas struktūra: vēstnieks un misijas komanda
Konsulārā misija
Ekonomiskās un politiskās sadarbības misija
Darbības instrumenti: pārliecināšana, skaidrošana, pārstāvniecība

Kursa saturs:

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:
Gala vērtējums:

Obligātā
literatūra:

Obligāts semināru apmeklējums
Aktīva līdzdalība diskusijās
Patstāvīgie darbi
Eksāmens
Gala vērtējumu kursā veido:
Aktīvs darbs semināros – 25%
Gala eksāmens – 40%
Patstāvīgie darbi - 35%
- Freeman Jr., Chas. W., Arts of Power: Statecraft and Diplomacy, United States Institute
for Peace, Washington, DC 1997
- The Vienna Convention on Diplomatic Relations
(http://www.un.org/law/ilc/texts/diplomat.htm )
- “What is Public Diplomacy?” http://www.publicdiplomacy.org/1.htm
- U.S. Department of State and U.S. Agency for International Development
FY 2006 Joint Performance Plan, “Strategic Planning Framework”
http://www.state.gov/documents/organization/41600.pdf
- “Responding To Crises Abroad: The Consular Affairs Role”
http://www.afsa.org/fsj/feb03/Consulars.pdf

- Barbara Farnham (ed.) Avoiding Losses/Taking Risks: Prospect Theory and
International Conflict (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994
- Richard Haass, (ed.) Economic Sanctions and American Diplomacy (A Council
on Foreign Relations book, Washington DC: Brookings Institution Press, 1998)
- Robert Jervis, Richard Lebow, Janice Stein, (eds.) Psychology and Deterrence
(Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1985)
- Michael Klare, Rogue States and Nuclear Outlaws (NY: Hill and Wang, 1995)
- Raymond Tanter, Rogue Regimes: Terrorism and Proliferation (NY: St. Martin's
Press, 1998)

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
BUDŽETS UN FINANŠU VADĪBA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28
trešais
B daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir veidot izpratni par publiskā sektora lomu labklājības nodrošināšanā caur
finanšu perspektīvu. Studenti tiek iepazīstināti ar budžeta veidošanas un izmantošanas
principiem; ar nodokļu politiku un citiem budžeta un finanšu vadības aktuāliem
jautājumiem.

Kursa saturs:

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

Publisko izdevumu politika: valdības intervences pamatojums
Publiskā – privātā partnerība
Budžeta teorijas
Publiskā sektora izdevumu lietderības izvērtēšana
Nodokļu politika, nodokļu veidi, to pielietojums
Fiskālā decentralizācija

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Jāapmeklē vismaz 75% nodarbību.
2. Aktīvi jāpiedalās vienas semināra grupas darbā un jāiesniedz gadījuma analīze.
3. Jāsaņem pozitīvs vērtējums starpeksāmenā.
4. Jāsaņem pozitīvs vērtējums par literatūras pārskatu vai eseju.
5. Jāsaņem pozitīvs vērtējums eksāmenā.

Gala vērtējums:

Aktīva līdzdalība semināros, grupas prezentācija, gadījuma analīze - 20%
Starpeksāmens - 15%
Eseja vai literatūras pārskats -35%
Eksāmens - 30%

Obligātā
literatūra:

1.Rosen, H.S. (2004). Public Finance. Mc Graw-Hill,
2.Stiglitz, J.E. Economics of the Public Sector, Norton

Papildu
literatūra:

1. Hillman, A.L. (2003). Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of
Government. Cambridge: Cambridge University Press,
2.Gruber, J. (2004). Public Finance and Public Policy.
3.Slemrod, J. Taxing Ourselves: A Citizen’s Guide to the Debate over Taxes

Kursa apraksta pamatforma
Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
VADĪBAS METODES
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28
ceturtais
B daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par publiskajā sektorā izmantojamajām vadības
metodēm, veidot izpratni par šo metožu pielietošanas specifiku, kā arī attīstīt
izpratni par dažādu vadības metožu stiprajām pusēm un trūkumiem

Kursa saturs:

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

Vadības metožu pielietojums publiskajā sektorā
Stratēģiskā plānošana
Jaunizveide
Visaptverošās kvalitātes vadība (TQM)
Salīdzināšana ar labāku pieredzi
Uz rezultātu orientētas vadības sistēmas

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Jāapmeklē vismaz 75% nodarbību.
2. Aktīvi jāpiedalās vienas semināra grupas darbā un jāiesniedz gadījuma analīze.
3. Jāsaņem pozitīvs vērtējums starpeksāmenā.
4. Jāsaņem pozitīvs vērtējums par literatūras pārskatu vai eseju.
5. Jāsaņem pozitīvs vērtējums eksāmenā.

Gala vērtējums:

Aktīva līdzdalība semināros, grupas prezentācija, gadījuma analīze - 20%
Starpeksāmens - 15%
Eseja vai literatūras pārskats -35%
Eksāmens - 30%

Obligātā
literatūra:

Cohen Steven. Tools for Innovators : Creative Strategies for Managing Public
Sector Organizations / Steven Cohen, William Eimicke. - San Francisco : JosseyBass Publishers, 1998.
John M. Bryson, Farnum K. Alston Creating and Implementing Your Strategic
Plan: A Workbook for Public and Nonprofit Organizations, 2nd Edition
Theodore H. Poister Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations
2003,Jossey-Bass

Papildu
literatūra:

Cohen Steven. The Effective Public Manager : achieving success in a changing
government / Steven Cohen, William Eimicke. - 3rd ed. - San Francisco : JosseyBass, 2002.

Kursa apraksta pamatforma

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
PĀRVALDES REFORMAS
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28
ceturtais
B daļa
latviešu

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par pārvaldes reformu tendencēm pasaulē,
izmantojot atsevišķu valstu piemērus analizēt reformu dažādas pieejas reformu
pamatojumam, reformu politikas plānošanai un īstenošani, kā arī reformu izvērtējumam.

Kursa saturs:

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

pārmaiņu process publiskajā sektorā
nepieciešamība pēc reformām, reformu politiku veidošana
reformu modeļi
Jaunā publiskā pārvalde un tās kritika
laba pārvaldība
reformu rezultātu izvērtēšana

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Jāapmeklē vismaz 75% nodarbību.
2. Aktīvi jāpiedalās vienas semināra grupas darbā un jāiesniedz pozīcijraksts.
3. Jāsaņem pozitīvs vērtējums starpeksāmenā.
4. Jāsaņem pozitīvs vērtējums par literatūras pārskatu vai eseju.
5. Jāsaņem pozitīvs vērtējums eksāmenā.

Gala vērtējums:

Aktīva līdzdalība semināros, grupas prezentācija, pozīcijas raksts - 20%
Starpeksāmens - 15%
Eseja vai literatūras pārskats -35%
Eksāmens - 30%

Obligātā
literatūra:

Tony Bovaird and Elke Lofler (eds) Public Management and Governance, 2003, Routledge
Janet Denhardt, Robert Denherdt, The New Public Service, 2003, M.E. Sharpe
Christopher Hood, The Art of the State – Culture, Rhetoric and Public Management, 1998,
Clarendon, Oxford
Christopher Pollitt, Geert Bouckaert, Public Management Reform, 2nd ed., 2004, Oxford

Papildu
literatūra:

Raksti no žurnāliem:
Governance
The International Journal of Public Sector Management
International Review of Administrative Sciences
Public Administration
Public Administration & Development
Public Administration Review
Public Management Review
Public Policy and Administration

Kursa apraksta pamatforma
Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa
PERSONĀLA VADĪBA
Kursa apjoms:
Stundu skaits:
Studiju gads:
Kursa statuss:
Kursa valoda:

2 kredītpunkti
28
ceturtais
B daļa
latviešu

Kursa
anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas personālvadības jautājumos, īpaši akcentējot
personāla politikas specifiku publiskajā sektorā;

Kursa saturs:

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

Cilvēkresursu problēmas publiskajā sektorā
Personāla vadības funkcijas
Personāla atlase, adaptācija, vērtēšana
Personāla apmācība, atestācija, karjeras vadīšana
Personāla novērtēšanas sistēmas
Personāla atalgojuma sistēmas
Personāla stratēģiskā plānošana.

Prasības
kredītpunktu
ieguvei:

1. Jāapmeklē vismaz 75% nodarbību.
2. Aktīvi jāpiedalās vienas semināra grupas darbā un jāiesniedz gadījuma analīze.
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4. Jāsaņem pozitīvs vērtējums par literatūras pārskatu vai eseju.
5. Jāsaņem pozitīvs vērtējums eksāmenā.

Gala vērtējums:

Aktīva līdzdalība semināros, grupas prezentācija, gadījuma analīze - 20%
Starpeksāmens - 15%
Eseja vai literatūras pārskats -35%
Eksāmens - 30%

Obligātā
literatūra:

Inese Ešenvalde, Personāla praktiskā vadība, 2004, Merkurijs
Dresang Dennis L. Public Personnel Management and Public Policy / Dennis
L.Dresang. - 3rd ed. - New York : Longman, 1998.

Papildu
literatūra:

Public Personnel Management: Current Concerns, Future Challenges / ed.by
Carolyn Ban and Norma M.Riccucci. - 2nd ed. - New York : Longman, 1997
Dictionary of Human Resources and Personnel Management / A.Ivanovic. - 3rd
ed. - London : A&C Black, 2006
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Studiju programmas pašnovērtējums
Vidzemes Augstskolas (ViA) Politoloģijas (POL) studiju programma ir profesionāla
augstākās izglītības studiju programma, kura tiek realizēta saskaņā ar 2001.gada
12.decembrī izsniegto akreditācijas lapu Nr.011-410 (studiju programma ar Akreditācijas
komisijas 2001.gada 5.decembra sēdes lēmumu Nr.444 ir akreditēta uz sešiem gadiem).
Beidzot studijas POL studiju programmā, tiek piešķirts diploms par otrā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības un politologa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu (pēc LR
Profesiju klasifikatora 244309). Sekmīgi pabeigtas politoloģijas studijas dod iespēju
tālākai izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs. (Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas
Rīkojums Nr.700 Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās
izglītības iegūšanas, 5.02.1997.). POL programma tiek realizēta pilna laika studiju formā.

1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
1. 1. Programmas mērķis:
Vidzemes augstskolas politoloģijas studiju programmas mērķis ir gatavot mūsdienīgi
izglītotus valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus, kā arī masu saziņas līdzekļu un
nevalstisko institūciju darbiniekus, - kvalificētus speciālistus, kompetentus profesionāļus,
kuru zināšanas un prasmes ir konkurētspējīgas mainīgajos sociālekonomiskajos
apstākļos.
1. 2. Programmas uzdevumi:
Politoloģijas studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
- Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par politiskajiem procesiem pasaulē un
Latvijā, par dažādajām to konceptualizēšanas iespējām;
- Veicināt profesionālo zināšanu un prasmju apguvi, veidot un attīstīt studentos
politikas analīzes iemaņas;
- Sekmēt studentos motivāciju tālākai izglītībai;
- Papildināt politoloģijas nodaļā koncentrēto akadēmisko personālu ar
pieredzējušiem praktiķiem;
- Piesaistīt mācībspēkus no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām
Latvijā un ārvalstīs;
- Veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskām organizācijām.
- Veicināt esošās POL materiāli tehniskās bāzes nepārtrauktu paplašināšanu un
uzlabošanu;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla ieguldījumu politoloģijas jomas
praktiskā un teorētiskā attīstībā Latvijā;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla regulāru kvalifikācijas celšanu.

2. Studiju programmas vispārējs raksturojums
2. 1. Studiju programmas nosaukums un iegūstamā kvalifikācija
Studiju programmas nosaukums ir „Politoloģija,” tās kods atbilstoši LR izglītības
klasifikatoram (IZM rīkojums Nr.649 apstiprināts 11.11.1997.) ir 443021.
Beidzot studijas politoloģijas programmā, tiek piešķirts diploms par otrā līmeņa
augstākās profesionālās izglītības iegūšanu un politologa profesionālās kvalifikācijas
iegūšanu (pēc LR profesiju klasifikatora Nr. 2443 09)
2. 2. Nosacījumi studiju uzsākšanai
Pilna laika studijām uzņem personas ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību. Lai uzsāktu
studijas Politoloģijas nodaļā, ir nepieciešama vidējā izglītība un labas svešvalodu
zināšanas, ir jāiztur konkurss iestājeksāmenos. Uzņemšanas noteikumus izstrādā ViA
Studiju daļa un tos apstiprina ViA Senāts.
2. 3. Imatrikulācijas noteikumi
Pilna laika studijas
1. Tests specialitātē
2. Centralizētā eksāmena sertifikāts angļu valodā (vismaz E līmenis),
3.Centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā un literatūrā (vismaz E līmenis).
2. 4. Studiju apjoms un ilgums
Politoloģijas studiju programma paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaļā studiju apjoms ir 160 kredītpunkti, studiju ilgums 4 gadi (8 semestri).
2. 5. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību regulējošiem
dokumentiem
Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un
Latvijas Republikas Augstskolu likumu. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
apstiprinātajiem noteikumiem (Nr. 481, 20. 11. 2001.) par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu. Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA
Satversme un studijas regulējošie normatīvie akti.
2. 6. Studiju programmas struktūra un programmas satura raksturojums
Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. Studiju programma izstrādāta
saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 481 27.11.2001. ”Par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības standartu”.
Saskaņā ar valsts profesionālās augstākās izglītības standartu studiju programmas saturs
ir šāds:
- Vispārizglītojošie studiju kursi - 20 kredītpunkti
- Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi - 36 kredītpunkti
- Nozares profesionālās specializācijas kursi - 60 kredītpunkti
- Brīvās izvēles kursi - 6 kredītpunkti
- Prakses - 26 kredītpunkti
- Valsts pārbaudījums – diplomprojekts, 12 kredītpunkti.

Obligātajā - A daļā iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi,
studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, nozares profesionālās specializācijas kursi,
kā arī prakses, gada projektu un diplomprojekta izstrāde. Obligātās izvēles - B daļā
iekļauti nozares profesionālās specializācijas kursi, kas pēc studējošo individuālajām
vēlmēm ļauj padziļināt teorētiskās zināšanas kādā atsevišķā zinātnes nozarē vai arī
padziļināti apgūt profesionālajā darbībā nepieciešamās prasmes un zināšanas. Brīvās
izvēles - C daļas studiju kursus studējošie var izvēlēties jebkurā no Vidzemes
augstskolas, Latvijas un / vai ārvalstu augstskolu piedāvātajiem citu zinātņu nozaru
studiju kursiem.
Studiju programmu veido kursi, kuru apjoms pārsvarā ir 2 un 4 kp. Katru studiju gadu
veido 7-10 kursi, prakse un gada projekta izstrāde. Studiju noslēgumā students izstrādā
un aizstāv diplomprojektu.
Politoloģijas studiju programma ir veidota tā, lai nepieciešamo zināšanu, prasmju un
iemaņu apguvē tiktu ievērots pakāpenības un secīguma princips sākot no ievadkursiem,
pārejot uz vidēja līmeņa kursiem, augstāka līmeņa kursiem un padziļinātām studijām.
Vēlākajos semestros studentiem tiek piedāvāti vairāki izvēles kursi, kuru nolūks ir
padziļināt studentu zināšanas izvēlētājā specialitātē un palīdzēt sagatavoties diplomdarba
rakstīšanai un aizstāvēšanai astotā semestra beigās.
Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir gada projektu un diplomprojekta
izstrādei, kas studentiem palīdz pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās
zināšanas un veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba veikšanai. Tāpat, svarīga vieta
ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē, un iegūt
jaunas iemaņas.
2. 7. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts, Vidzemes reģiona un ViA
interešu viedokļa
Pēdējos gados arvien lielāka vērība tiek veltīta pārvaldības konceptam, t.i., tiek piedāvāts
plašs skatījumu uz sabiedrībā notiekošajiem procesiem, norādot, ka pārvaldības ideja
ietver ne tikai valsti un tās atbildību, tā integrē arī privāto sektoru un pilsonisko
sabiedrību. Visu šo triju sektoru cieša un koordinēta sadarbība ir nepieciešama attīstības
nodrošināšanai. Valsts efektīvas pārvaldības nodrošināšanā spēlē koordinējošo lomu
cenšoties atrast balansu starp daudzām interesēm – ekonomiskajām, politiskajām,
sociālajām, pie kam to dara ņemot vērā ne tikai valsts iekšpolitisko situāciju, bet arī
daudz plašāko globalizācijas procesu ietekmi uz konkrētajai sabiedrībai būtiskiem
jautājumiem. Šajā kontekstā tiek akcentētas valsts pamatfunkcijas – tās uzdevums ir
uzturēt stabilu, efektīvu un taisnīgu vidi publiskajām un privātajām aktivitātēm, īstenot
kontroli pār notiekošo, nest pilnīgu atbildību par publiskajiem pakalpojumiem, radīt un
uzturēt vidi ilgtspējīgai attīstībai. Tas nozīmē, ka arvien vairāk darba tirgū tiek pieprasīti
speciālisti ar plašām starpnozaru zināšanām, ViA politoloģijas programmā studiju
virzieni ir savstarpēji integrēti tādā veidā, kas ļauj akcentēt politisko un administratīvo
problēmu savstarpējo saistību.

2.8. Nosacījumi otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības un profesionālās
kvalifikācijas ieguvei
Lai saņemtu otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu un iegūtu politologa
kvalifikāciju, jāapgūst studiju programmā noteiktais minimālais kredītpunktu skaits (ne
mazāk kā 160 kp, t.sk. 12 kp par diplomprojektu) un jānokārto valsts pārbaudījums –
jāizstrādā un jāaizstāv diplomprojekts, kas atbilst politologa kvalifikācijas darbam.

3. Studiju programmas novērtējums
3. 1. Studiju programmas organizācija
Šī programma ir izstrādāta četriem gadiem pilna laika studijās - augstākās profesionālās
izglītības iegūšanai, studentiem jāapgūst vismaz 160 kredītpunkti. Viens kredītpunkts ir
40 akadēmiskās stundas (12 līdz 16 kontaktstundas) nedēļā vai 1 prakses nedēļa.
Studijas reglamentē izglītības programma, kursu plāns, kursu programmas un studiju
procesa grafiks. Izglītības programma un studiju plāns nosaka apgūstamos kursus, to
formas, apjomu, sadalījumu pa gadiem un secību. Studiju procesa grafiks nosaka studiju
gada termiņus. Kursu programmas norāda studiju un prakšu tematiku. Izglītības
programmu studenti apgūst teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, praksēs un
patstāvīgajās studijās.
Studiju pamatmetodes ir lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, grupu darbi, mācību
prakses, kontroldarbi, kursa darbi un patstāvīgās studijas.
Liels uzsvars apmācības procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko vai
projektu darbu, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet arī veicina daudzu nozīmīgu
prasmju un iemaņu veidošanos. Auditoriju nodarbību īpatsvars nepārsniedz 50% no
kopējā studiju laika.
Viena kredītpunkta ietvaros studentam jāapgūst ne mazāk kā 100 lappušu zinātniska
teksta. Katra kursa ietvaros jāizstrādā ne mazāk kā divi patstāvīgie pētnieciskie darbi, kā
arī jāizstrādā mazāka apjoma darbi un jākārto pārbaudes darbi. Kursa noslēgumā katram
studentam ir jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens vai jāiesniedz plašāks pētnieciskais
darbs, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī studenta spēja saistīt tās ar
agrāk gūtajām prasmēm, iemaņām un zināšanām.
Politoloģijas studiju programmā iekļautas četras nozīmīgākās politoloģijas apakšnozares:
politikas teorija, salīdzinošā politoloģija, starptautiskās attiecības un sabiedrības pārvalde.
Ņemot vērā studiju programmas lietišķo ievirzi, īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības
pārvaldes apguvei. Tāpat studentiem tiek piedāvāti izvēles kursi par dažādu
problemātiku. Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir kursa darbu un
diplomprojekta izstrādei, kas studentiem palīdz pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un
praktiskās zināšanas un veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba veikšanai. Tāpat,
svarīga vieta ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē,
un iegūt jaunas iemaņas.

Katru gadu studenti pavada sešas nedēļas mācību praksē. Tā tiek organizēta atbilstoši
mācību programmai un prakses nolikumam. Praksē students pilda prakses uzdevumus un
raksta atskaiti. Par prakses veikšanu un atskaitēm atbildīga ir Politoloģijas nodaļa.
Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis un augstskolas
mācībspēks.
ViA Politoloģijas nodaļas studenti ir bijuši praksē vairāk nekā 20 organizācijās. Ar
vairākām institūcijām jau ir noslēgti sadarbības līgumi par pastāvīgu sadarbību prakses
vietu nodrošināšanā.
Kopš 2001.gada ir iespēja iziet praksi arī Leonardo da Vinci programmas ietvaros Vācijā
un Norvēģijā, Austrijā, Dānijā, Zviedrijā un Somijā.
Plašā sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem un visai vienkāršā lēmumu
pieņemšanas struktūra ļauj ViA Politoloģijas nodaļai (nepieciešamības gadījumā) īsā
laikā pārkārtot studiju procesu, izdarīt izmaiņas studiju programmā, sekojot darba tirgus
pieprasījumam un valsts vajadzībām.
Dialoga veicināšanai tiek plānotas sekojošas darba formas:
- detalizētu kursa aprakstu izstrāde un izsniegšana katram studentam, kas ļauj
ievārot secīgu izklāstu un panākt studiju vērtējuma sistemātiskumu;
- studijas mazās grupās, kas veicina studentu iesaisti mācību procesā
- aktīvu mācību metožu pielietošana;
- patstāvīgo, pētniecisko un projektu darbu izvērtēšana un apspriešana ar autoriem;
- kursa projekti, diplomprojekti, to recenzēšana un publiska aizstāvēšana, ārējo
eksaminētāju dalība novērtēšanā
- konsultācijas;
- komulatīvā novērtējuma sistēma;
- studentu aptaujas par lekciju kursu.
- prakses vadītāja atsauksme par studenta praksi
Dialoga veidošanas metode rada atklātību, savstarpēju izpratni, studiju teorētiskās daļas
saistību ar praktiskiem piemēriem. Komunikācijai tiek izmantotas ne vien auditoriju
nodarbības, elektroniskie saziņas līdzekļi, bet arī projektu darbu aizstāvēšanas, eksāmeni,
prakses novērtējumi.
Vidzemes augstskolas studentiem ir iespējas papildināt savas zināšanas citās augstskolās
Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā ViA studiju programmā.
3. 2. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma sistēma
Studiju programma tiek apstiprināta ViA Politoloģijas nodaļas sēdē, to izvērtē un ieteic
Senātam izskatīšanai Senāta Mācību komisija. Saskaņā ar ViA profesionālo studiju
nolikumu pirms studiju programmas izskatīšanas Senāta sēdē tiek organizēta neatkarīga
programmas ekspertīze. Lēmumu par studiju programmas darbības uzsākšanu pieņem
ViA Senāts. Par studiju programmas īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs
programmas direktors. Ik semestri tiek veiktas studējošo aptaujas un to rezultāti apspriesti
nodaļas sēdē. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju programmas,

nodaļas docētāju, Senāta Mācību komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās
apstiprina ViA Senāts.
Studiju darba norisi studiju programmas īstenošanas gaitā nodaļas vadītājs pārrunā ar
docētājiem. Nodaļas vadītājs izlases veidā piedalās lekciju un semināru nodarbībās, pēc
kurām kopā ar attiecīgo docētāju veic šo nodarbību izvērtējumu.
Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Dialoga veicināšanai starp
pasniedzēju un studentu kursu aprakstus, studiju kursu uzsākot, var saņemt katrs students.
Katra semestra noslēgumā studenti izpilda aptauju anketas par katru studiju kursu un
docētājiem. Aptauju veic Studiju daļa. Katra docētāja pienākums ir iepazīties ar aptaujas
rezultātiem un to izvērtēt.
3. 3. Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju programmām
Salīdzinājumam ir izvēlētas: Linkolnšīras un Hambersaidas Universitāte (Lielbritānija)un
Helsinku Universitāte, Somija
Salīdzinājums (Izvērsts studiju programmu salīdzinājums Politoloģijas nodaļā.):
obligātie mācību kursi:
Abās ES augstskolās obligātie kursi ir nedaudz atšķirīgi pēc to nosaukuma un satura.
Salīdzinoši ViA politoloģijas studijas piedāvā labu abu iepriekšminēto augstskolu
obligāto kursu kombināciju. Arī kopējais apgūstamo kursu skaits ir samērā līdzīgs.
studiju ilgums un nepieciešamo kredītpunktu skaits:
ViA politoloģijas studijas ilgst 4 gadus un tiek iegūti vismaz 160 kp, Linkolnas
Universitātē studiju ilgums – 3 gadi, bet Helsinku Universitātē noteicošais ir iegūstamo
kp skaits - 120 kp
vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits:
visās salīdzināmajās studiju programmās vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits ir 5-7
politoloģijas studiju īpatsvars studiju programmā:
politoloģijas kursu īpatsvars studiju programmā veido 70-80%
Kopējā iezīme- paralēli politoloģijas studijām, ir iespēja studēt izvēles kursus ne tikai
specialitātē, bet atbilstoši savām interesēm.
individuālā pētniecība:
ViA politoloģijas programmā liels uzsvars tiek likts uz patstāvīgajiem pētnieciskajiem
darbiem, savukārt gan Linkolnšīras, gan Helsinku universitātēs liela apjoma individuālais
pētījums ir jāveic tikai vienu reizi studiju beigu posmā, vai arī tas tiek veikts kā
individuālā izvēle.
prakses:
ViA politoloģijas studentiem prakses ilgums ir 6 nedēļas, Linkolnas universitātē prakse ir
iespējama kā individuāla izvēle, Helsinku universitātē prakses nav atrunātas studiju
programmā.
Rezumējums: Salīdzinot ar ES studiju programmām var apgalvot, ka ViA politoloģijas
programmas uzbūves pamatprincipi un apjomi, kā arī tās īstenošanas veids ir tuvi un
salīdzināmi, līdz ar to var teikt, ka ViA politoloģijas programma nodrošina līdzvērtīgu
izglītības līmeni, pie kam jāatzīmē, ka ViA, kā profesionālā augstskolā lielāka nozīme
tiek piešķirta studentu patstāvīgo pētniecisko dabu izstrādei, kā arī praksēm.

3. 4. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Pilna laika studijās semestrī studentam
jāapgūst 20 kredītpunkti.
Kredītpunkts ir atsevišķu studiju priekšmetu, kursu vai citu studiju veidu, kā arī studiju
programmas izpildes, studenta darba apjoma mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst
studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam nedēļā un ietver 12
kontaktstundas, no kurām lekcijas ir vismaz 45%, bet semināri, grupu darbi un praktiskās
nodarbības vismaz 50%, un studenta patstāvīgās studijas (literatūras studijas, interneta
resursu izmantošana, grupu darbs u.c.) attiecīgajā studiju programmā. Kredītpunkti tiek
ieskaitīti par katru apgūtu kursu vai citu studiju veidu, ieskaitot praksi (viena prakses
nedēļa atbilst vienam kredītpunktam), ja vērtējums pārbaudījumā 10 punktu sistēmā nav
zemāks par četri (gandrīz viduvēji) vai arī ir “ieskaitīts” (ja pārbaudījums bijusi ieskaite).
Studenta darba apjoms mācību gada laikā pilna laika studijām ir vismaz 40 kredītpunkti.
Studiju programmu realizācija notiek ar dažādu studiju formu palīdzību, kas ietver
lekcijas, seminārus, diskusijas, praktiskās nodarbības, literatūras studijas, studentu
patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un grupās), kā arī praktisku problēmu un situāciju
analīzi. Svarīgākā vieta studijās ierādīta praktisko un teorētisko zināšanu, prasmju un
iemaņu integrēšanai, pētījumu projektu izstrādei.
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlas no ViA kursu piedāvājuma, kas tiek organizēti
pārējās studiju programmās, citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Sekmīgi pabeigtas četru gadu studijas dod iespēju saņemt otrā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības diplomu un politologa kvalifikāciju, sākt strādāt vai turpināt
studijas maģistra līmenī (atbilstoši LIZM rīkojumam nr.700 “Par tiesībām turpināt
akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas” 5.02.97.)
3. 5. Studiju rezultātu kontroles formas un vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti: semestra laikā, pārbaudījumos pēc
studiju kursa pilnīgas apguves, pēc pilnas studiju programmas apguves - valsts
pārbaudījums.
Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās
zināšanas un ieguvis prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā
darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai. Katrā kursā ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji,
kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā students kārto
rakstisku vai mutisku eksāmenu vai ieskaiti. Studiju darba kopējais novērtējums tiek
veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no
vairākiem studenta darbiem katrā kursā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala
vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studējošo regulāru un sistemātisku darbu.

Pēc praksēm studenti iesniedz prakses atskaiti, kas ietver prakses laikā veiktā darba
aprakstu un rezultātu analīzi. Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta
Gada projekts tiek publiski aizstāvēts Gada projektu komisijā un gada projektu vērtē
darba vadītājs, recenzents un komisija. Diplomprojektu aizstāvēšana notiek Valsts
pārbaudījumu komisijā un darbu vērtēšanā piedalās gan nodaļas docētāji, gan nozares
profesionāļi. Diplomprojekta galīgo vērtējumu veido: komisijas vērtējums - 50%,
recenzenta vērtējums - 30 %, darba vadītāja vērtējums - 20%.
Studentu zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvais rādītājs ir novērtējums ballēs 10 ballu
sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles. Tiesības iegūt diplomu ar izcilību ir
tad, ja neviens vērtējums nav zemāks par 8 ballēm un vērtējumi ar 9 un 10 ballēm sastāda
ne mazāk kā 75 % no kopējā vērtējumu skaita. Vērtējums valsts pārbaudījumā nedrīkst
būt zemāks par 9 ballēm.
3. 6. Studējošie.
Politoloģijas nodaļā studē 107 studenti (1.12.2003. dati). 2003.gadā imatrikulēti 33
studenti. Laika posmā 01.09.2002.-01.10.2003. eksmatrikulēti 6 studenti.
Kopš 2000.gada Politoloģijas studiju programmu absolvējuši 62 studenti (2000.gadā –
10, 2001.gadā – 17, 2002.gadā – 19, 2003.gadā – 16).
Par programmas konkurētspēju var liecināt fakts, ka daudzi absolventi veiksmīgi
uzsākuši studijas gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolu maģistrantūras un doktorantūras
programmās, un lielākā daļa ir atraduši ar izvēlēto profesiju saistītu nodarbošanos.
3. 7. Studentu aptauja un tās analīze
Akadēmiskā personāla darbību nosaka Komunikācijas nodaļas nolikums un darba līgums
ar pievienotu pienākumu sarakstu. Viens no akadēmiskā personāla darbības kvalitātes
nodrošināšanas veidiem ir studējošo aptaujas. Tās tiek veiktas par katru jaunu lekciju
kursu un – reizi divos gados – par atkārtotiem lekciju kursiem. To mērķis ir, ar dialoga
starp studentiem un docētājiem starpniecību, konstatēt problēmas un tās risināt, tā
garantējot studiju kvalitātes kontroli.
Anketās ir iekļauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto
zināšanu un prasmju noderība, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba nozīmes
novērtējums, iespējas konsultēties ar pasniedzēju, tehniskā nodrošinājuma vērtējums un
iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā par docētāja darbu
studenti izvērtē docētāju no profesionālās kompetences viedokļa, prasmes izraisīt interesi
par mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi, darba organizācijas prasmi, attieksmi
pret studentiem un citas. Anketas ļauj izvērtēt studentu vērtējumu par kursu, tā saturu un
docētāja sadarbību ar studentiem. Atvērtie jautājumi ļauj studentiem izteikt
ierosinājumus, norādīt uz studiju kursa docēšanas stiprajām un vājajām vietām, kam
pievērst papildus uzmanību.

2002./2003.mācību gadā veikto aptauju rezultāti uzrāda pozitīvu ainu. Kopumā studiju
programmā pasniegtie kursi tiek vērtēti pozitīvi. Kursu laikā iegūto zināšanu un prasmju
lietderība tiek vērtēta kā laba. Ļoti labi tiek novērtēta praktisko nodarbību loma kursu
apguvē. Kursu tehniskais nodrošinājums tiek vērtēts spektrā kā daļēji apmierinoši līdz
labi. Studenti savas aktivitātes un ieinteresētību studiju programmas kursos vairumā
gadījumu ir vērtējuši kā gandrīz labu. Studentu interesi galvenokārt piesaista piesaistīja
faktu daudzveidība, atbilstošu piemēru izvēle, semināru organizācija. Docētāju darbs tiek
vērtēts kā labs vai ļoti labs. Īpaši pozitīvi tiek vērtēta docētāju profesionālā kompetence,
prasme izraisīt interesi par mācību kursu, kā arī spējas izklāstīt mācību vielu. Arī
docētāju darbs organizējot mācības un objektivitāte vērtējot studentu zināšanas tiek atzīts
par labu.
3. 8. Akadēmiskais personāls
Politoloģijas studiju programmas ietvaros strādā 9 docētāji. Trim mācībspēkiem ir
zinātņu doktora grāds, četri docētāji studē doktorantūrā. Absolūts vairums pasniedzēju ir
ilgāku laiku stažējušies ārvalstīs, kā arī piedalījušies ar ziņojumiem un referātiem
starptautiskās konferencēs. Daži pasniedzēji lasa lekcijas arī citās Latvijas augstskolās.
Politoloģijas studentiem un pasniedzējiem lekcijas regulāri pasniedz arī ārvalstu
mācībspēki. Tāpat būtu jāatzīmē iedibinātā sadarbība ar Viskonsīnas universitāti, ASV
valdības Fulbright programmas vieslektoru regulāra piesaiste, kā arī sadarbība Kauņas un
Tartu Universitātēm. Lai uzlabotu teorijas sasaisti ar praksi, atsevišķu kursu lasīšanai tiek
piesaistīti profesionāli speciālisti.
Docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē aktīva dalība zinātniskās konferencēs gan Latvijā,
gan ārvalstīs, radošie komandējumi, sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām,
līdzdarbošanās dažādu projektu izstrādē.
3. 9. Studiju programmas materiāli – tehniskā bāze un finansējums
Materiāli tehniskā bāze
Vidzemes augstskola ir neliela reģionālā augstskola, kas realizē 5 studiju programmas,
kurās pašlaik studē 532 pilna laika un 224 nepilna laika studenti. Augstskolai nav
mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un finansu līdzekļus atsevišķi katrai studiju
programmai, tāpēc politoloģijas studiju programmas materiāli tehniskā bāze ir vienota ar
Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko bāzi. Pašreizējā studiju bāze ir 13 auditorijas
(kopējā platība 920 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 70 darba vietā un Interneta
pieslēgumu (220 m2.). Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu
informācijas apriti. Visiem ir nodrošināta pieeja Interneta tīklam, CD-ROM u.c. datu
bāzu izmantošanai. Studiju procesā tiek izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m2.) un IT
laboratorija (45 m2.).
ViA viena no prioritātēm ir modernas bibliotēkas izveide. Pašreiz ViA rīcībā ir bibliotēka
ar lasītāju zāli (380 m2.). ViA bibliotēka ir Valmieras Informācijas centra sastāvdaļa un
atrodas vienās telpās ar Valmieras rajona Centrālās bibliotēkas mācību lasītavu un
Lielbritānijas Padomes atbalstīto Valmieras angļu valodas mācību centra bibliotēka. Šāds

sadarbības modelis ļauj racionālāk koncentrēt līdzekļus jaunu informācijas nesēju
iegādei, un studentiem racionālāk organizēt studiju laiku, jo zinātniskā, mācību, mācību
metodiskā un uzziņu literatūra tiek koncentrēta vienuviet. Studijām nepieciešamā
zinātniskā literatūra, mācību grāmatas un mācību metodiskie materiāli politoloģijas
studiju programmas nodrošinājumam tiek iepirkti ik gadu kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.
Pašreiz visu triju bibliotēku kopējā fondā ir ap 15 000 grāmatu, no tām vairāk kā 1000
nosaukumi ir grāmatas politoloģijas nozarē. Grāmatas ir angļu (apm. 60% no bibliotēkas
grāmatu fonda), latviešu, vācu, krievu, zviedru, norvēģu, somu u.c. valodās Bibliotēkā ir
izveidots elektroniskais katalogs (IT Alise), automatizēta lasītāju apkalpošana, ir
Interneta pieslēgums un iespēja izmantot datorus. Tiek izmantotas pilnu tekstu bāzes
EBSCO un OCLC, nozare.lv un LETA2000 arhīvs, kā arī Latvijas Vēstnesis un
NAIS(Normatīvo aktu Informatīvā sistēma). Datu bāzes ir reģistrētas pēc IP numuriem
un ir pieejamas no visiem datoriem augstskolas ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, kā
arī studentu kopmītnēs.
Finansējums
Studiju programmā paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko
personu līdzekļiem. Vidzemes augstskolas budžeta ienākumu daļu galvenokārt veido
sekojošie finansējuma avoti: valsts budžeta dotācija 46%, studiju maksa 41%, pārējie
ViA ieņēmumi 13%. Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes augstskolas
Senāts saskaņā ar valstī noteiktajām studiju izmaksām. Studiju programmā paredzēto
prakšu nodrošinājumam tiek piesaistīti līdzekļi Leonardo da Vinči programmas ietvaros.
3. 10. Ārējie sakari
Saistība ar darba devējiem.
Studentu mācību prakses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī nevalstiskajās
organizācijās ir galvenais veids, kādā notiek sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem.
Mācību prakses ilgums ir 6 nedēļas katru gadu. POL nodaļai ir noslēgti līgumi ar
vairākām institūcijām par sadarbību mācību prakses nodrošināšanā. Prakses gaitā
students sagatavo prakses atskaiti un prakses vadītājs sniedz rakstisku atsauksmi no
prakses vietas (atsauksme aptver prakses laikā veikto uzdevumu un pienākumu
novērtējumu un praktikanta raksturojumu). Lielākā daļa prakšu vadītāji ir pozitīvi
novērtējuši POL nodaļas studentu darbu prakšu laikā. Daudzas institūcijas labprāt
atkārtoti piedāvā prakses vietas nodaļas studentiem, kā arī vairākas institūcijas ir
piedāvājušas pastāvīgu darbu POL nodaļas vecāko kursu studentiem un absolventiem.
Turklāt jāuzsver, ka mācību prakses tiek organizētas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās –
Latvijas vēstniecībās ārvalstīs un citu valstu institūcijās, izmantojot Leonardo da Vinci
programmas iespējas.
Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām.
Barona programmas ietvaros 2004.gada pavasara semestrī POL docētāji pasniegs kursu
Rīgas ekonomikas augstskolā.
Sadarbība ar ārvalstu partneriem.
Studiju sistēma un apmācības metodes dod iespēju ViA studentiem papildināt savas
zināšanas citās augstskolās Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā

ViA studiju programmā. ViA ir Sorcates/Erasmus, HESP un Leonardo da Vinči projektu
dalībniece; vidēji vienā mācību gadā šo iespēju izmanto 6 politoloģijas studenti.
Sadarbība ar Viskonsīnas universitāti Medisonā paredz mācībspēku apmaiņu un
videokonferenču rīkošanu. Sadarbībā ar Hārvarda universitātes Dž.Kenedija valdības
skolu tiek veidots Baltijas pārvaldes inovāciju konkurss. Sadarbībā ar Kauņas un Tartu
universitātēm tiek izstrādāta Baltijas studiju programma. Sadarbībā ar Tartu Universitāti,
Vytautas Magnus Universitāti, Lillehammeres augstskolu un Bergenes universitāti
sagatavots pieteikums par atbalstu ViA pētniecības centram. Ir noslēgts līgums ar
Pasaules Bankas (PB) Global Development Learning Network (GDLN) par iespēju
piedalīties PB GDLN videokonferencēs.
3.11. Studiju programmas attīstības plāns
Vidzemes augstskolas Senāts ir apstiprinājis Politoloģijas nodaļas attīstības plānu
turpmākajiem gadiem, kas izriet no ViA stratēģijas. Minētajā plānā izvirzīti šādi mērķi:
piedāvāt principiāli atšķirīgu, praktiski ievirzītu augstāko izglītību politoloģijā Latvijā;
nedublējot citu augstskolu programmas, dot ViA studentiem reālas iespējas turpināt
studijas Latvijas un citu valstu augstskolu maģistratūrā; veidoties par konkurētspējīgu
akadēmisko centru Baltijā. Politoloģijas nodaļas darbība un attīstības plāni ir pakārtoti
šiem mērķiem. Izvērtējot politoloģija studiju programmas līdzšinējo īstenošanas pieredzi
ir noteiktas programmas stiprās puses un problēmas, kā arī to risināšanas ceļi.
Studiju programmas stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas:
- Politoloģijas studiju programmā ir saglabāts līdzsvars starp akadēmisko un
profesionālo, starp teorētisko un praktisko, studiju slodze ir veidota vienmērīgi un
sabalansēti, studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, liekot
uzsvaru uz patstāvīgā darba formām, kumulatīvā vērtēšanas sistēma, kas veicina
regulāru un sistemātisku darbu
- Programma ir pietiekami elastīgi veidota, līdz ar to tā spēj ātri reaģēt uz
sabiedrības un tirgus vajadzībām
- ViA programma ir praktiski orientēta, tā ļauj tās beidzējiem vieglāk uzsākt savu
profesionālo karjeru pēc studiju noslēguma, ViA absolventi ir konkurētspējīgi gan
darba tirgū, gan maģistra līmeņa studijās
- ir izveidoti labi kontakti ar pastāvīgajām prakses vietu institūcijām un tas
nodrošina studentiem reālistisku izpratni par notiekošajiem procesiem un veicina
pētnieciskā darba piesaisti aktuālu un praktisku jautājumu risināšanā
- pateicoties aktīvai starptautiskajai sadarbībai studentiem ir iespējas papildināt kā
akadēmiskās, tā arī praktiskās zināšanas ārvalstīs
- Nodaļas docētāji un studenti ir aktīvi pētnieciskā darba veikšanā, ir aktīvi
līdzdalībnieki dažāda mēroga konferencēs un semināros, kā arī to organizēšanā,
nodaļas pasniedzējiem ir salīdzinoši daudz publikāciju
- Kvalitātes kontroles sistēma parāda, ka līdzšinējā studiju kārtība politoloģijas
studiju programmā nodrošina studenta izaugsmi un veicina personības aktīvu,
radošu un vispusīgu pilnveidošanos, kā arī motivē iesaistīties dažādās sociālajās
aktivitātēs.

-

ir uzsākta veiksmīga sadarbība ar citu valstu augstskolām, kā arī studiju
finansēšanas fondiem, kas ļauj paaugstināt mācību kvalitāti ar pasniedzēju
apmaiņas starpniecību, paver iespējas studentu apmaiņai, kā arī rada iespēju
studentiem praktizēties ārvalstīs;
- studentiem ir pieejama mūsdienīga, strauji augoša bibliotēka, aizvien pieaugoša
interneta datu bāze;
- studentiem ir iespēja strādāt reālos projektos;
- tiek nodrošināti radošam un sekmīgam studiju procesam atbilstoši apstākļi;
- iespējas aktīvi reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, attiecīgi pielāgojot mācību
programmas;
- veiksmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijam, kas nodrošina aktīvu
studiju atgriezenisko saiti;
Galvenās problēmas, kas risināmas studiju programmas tālākā attīstības gaitā:
- jāpalielina finansējums
- jāpalielina sabalansēts, darba tirgus prasībām atbilstošs, elastīgs izvēles kursu
piedāvājums,
- perspektīvā jāplāno jaunas specializācijas
- mācību spēku akadēmiskās kvalifikācijas celšana un mācību spēku piesaiste
pamatdarbā ar pilna laika darba slodzi ViA nosakāma par vienu no ViA
prioritātēm.
- sekmīgai nepilna laika studiju organizācijai jāveido Vidzemes virtuālā
universitāte,
- īpaša vērība jāveltī jau uzsāktajai kursu un materiālu sagatavošanai, tā lai
studentiem būtu iespēja strādāt elektronisko komunikāciju vidē.
- jāsagatavo un pakāpeniski jāīsteno programma, kas ļautu paaugstināt mācību
spēku atalgojumu, kas, salīdzinot ar nozarē nodarbināto darba algām, nav
konkurēt spējīgs, un tās kavē augsti kvalificētu mācību spēku un jo īpaši nozarē
strādājošo praktiķu piesaisti studiju programmai,
- jāveicina mācību spēku un studentu iesaistīšanās nozares pētnieciskos projektos
kā augstskolas līmenī, tā arī reģiona projektos.
- jāpiedāvā dažādi reģionā pieprasīti tālākizglītības kursi.
- jāpilnveido prakses process, - palielinot pastāvīgo prakses vietu skaitu, izveidojot
prakses novērtējuma anketu; jāstrādā pie tālākas prakses līgumu slēgšanas
- jāturpina pilnveidot un nostiprināt uzsāktā starptautiskā sadarbība
- jārada iespēja mācībspēkiem tipogrāfiski izdot mācību materiālus un mācību
palīglīdzekļus
- jāievieto ViA mājaslapā mācībspēku un studentu pētniecības darbu anotācijas,
jāstrādā pie ViA zinātnisko rakstu krājuma izveidošanas
- jāmotivē nodaļas docētāju doktorantūras studiju pabeigšana
- jāstrādā pie labāko maģistra grādu ieguvušo absolventu piesaistes programmas
tālākā pilnveidošanā un nostiprināšanā
- jāpilnveido studiju kvalitātes aptaujas sistēma, jāveic pasniedzēju labākās
pieredzes popularizēšana, jāorganizē mācību metožu semināri nodaļas
mācībspēkiem;

-

Izstrādāt vienotu augstskolas docētāju kvalifikācijas celšanas koncepciju un tās
kontekstā izstrādāt nodaļas docētāju kvalifikācijas pilnveides programmu visam
ievēlēšanas periodam.
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Studiju programmas pašnovērtējums
Vidzemes Augstskolas (ViA) Politoloģijas (POL) studiju programma ir profesionāla
augstākās izglītības studiju programma, kura tiek realizēta saskaņā ar 2001.gada
12.decembrī izsniegto akreditācijas lapu Nr.011-410 (studiju programma ar Akreditācijas
komisijas 2001.gada 5.decembra sēdes lēmumu Nr.444 ir akreditēta uz sešiem gadiem).
Beidzot studijas POL studiju programmā, tiek piešķirts diploms par otrā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības un politologa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu (pēc LR
Profesiju klasifikatora 244309). Sekmīgi pabeigtas politoloģijas studijas dod iespēju
tālākai izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs. (Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas
Rīkojums Nr.700 Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās
izglītības iegūšanas, 5.02.1997.). POL programma tiek realizēta pilna laika studiju formā.

1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
1. 1. Programmas mērķis:
Vidzemes augstskolas politoloģijas studiju programmas mērķis ir gatavot mūsdienīgi
izglītotus valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus, kā arī masu saziņas līdzekļu un
nevalstisko institūciju darbiniekus, - kvalificētus speciālistus, kompetentus profesionāļus,
kuru zināšanas un prasmes ir konkurētspējīgas mainīgajos sociālekonomiskajos
apstākļos.
1. 2. Programmas uzdevumi:
Politoloģijas studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
- Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par politiskajiem procesiem pasaulē un
Latvijā, par dažādajām to konceptualizēšanas iespējām;
- Veicināt profesionālo zināšanu un prasmju apguvi, veidot un attīstīt studentos
politikas analīzes iemaņas;
- Sekmēt studentos motivāciju tālākai izglītībai;
- Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un
iemaņas – darbs ar datoru, svešvalodu zināšanas, darbs komandā, pētnieciskā un
praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties
atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.;
- Papildināt politoloģijas nodaļā koncentrēto akadēmisko personālu ar
pieredzējušiem praktiķiem;
- Piesaistīt mācībspēkus no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām
Latvijā un ārvalstīs;
- Veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskām organizācijām.
- Veicināt esošās POL materiāli tehniskās bāzes nepārtrauktu paplašināšanu un
uzlabošanu;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla ieguldījumu politoloģijas jomas
praktiskā un teorētiskā attīstībā Latvijā;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla regulāru kvalifikācijas celšanu.

2. Studiju programmas vispārējs raksturojums
2. 1. Studiju programmas nosaukums un iegūstamā kvalifikācija
Studiju programmas nosaukums ir „Politoloģija,” tās kods atbilstoši LR izglītības
klasifikatoram (IZM rīkojums Nr.649 apstiprināts 11.11.1997.) ir 443021.
Beidzot studijas politoloģijas programmā, tiek piešķirts diploms par otrā līmeņa
augstākās profesionālās izglītības iegūšanu un politologa profesionālās kvalifikācijas
iegūšanu (pēc LR profesiju klasifikatora Nr. 2443 09)
2. 2. Nosacījumi studiju uzsākšanai
Pilna laika studijām uzņem personas ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību. Lai uzsāktu
studijas Politoloģijas nodaļā, ir nepieciešama vidējā izglītība un labas svešvalodu
zināšanas, ir jāiztur konkurss iestājeksāmenos. Uzņemšanas noteikumus izstrādā ViA
Studiju daļa un tos apstiprina ViA Senāts.
2. 3. Imatrikulācijas noteikumi
Pilna laika studijas
1. Tests specialitātē
2. Centralizētā eksāmena sertifikāts angļu valodā (vismaz E līmenis),
3.Centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā un literatūrā (vismaz E līmenis).
2. 4. Studiju apjoms un ilgums
Politoloģijas studiju programma paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaļā studiju apjoms ir 160 kredītpunkti, studiju ilgums 4 gadi (8 semestri).
2. 5. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību regulējošiem
dokumentiem
Studiju programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu un
Latvijas Republikas Augstskolu likumu. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
apstiprinātajiem noteikumiem (Nr. 481, 20. 11. 2001.) par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu. Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA
Satversme un studijas regulējošie normatīvie akti.
2. 6. Studiju programmas struktūra un programmas satura raksturojums
Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. Studiju programma izstrādāta
saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 481 27.11.2001. ”Par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības standartu.”
Saskaņā ar valsts profesionālās augstākās izglītības standartu studiju programmas saturs
ir šāds:

Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi
Nozares profesionālās specializācijas
kursi (t.sk. ierobežotās izvēles kursi

KP

Obligātie studiju
kursi
(A daļa)

20
36
60

20
36
42

Ierobežotās
izvēles kursi
specialitātē
(B daļa)

18

Brīvas izvēles
kursi
(C daļa)

(B daļa) – 18 kp un gada projekti – 12
kp)
Valsts pārbaudījums (diplomprojekts)
Prakse
Brīvas izvēles kursi
KP

12
26
6
160

12
26
136

18

6
6

Obligātajā - A daļā iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi,
studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, nozares profesionālās specializācijas kursi,
kā arī prakses, gada projektu un diplomprojekta izstrāde. Obligātās izvēles - B daļā
iekļauti nozares profesionālās specializācijas kursi, kas pēc studējošo individuālajām
vēlmēm ļauj padziļināt teorētiskās zināšanas kādā atsevišķā zinātnes nozarē vai arī
padziļināti apgūt profesionālajā darbībā nepieciešamās prasmes un zināšanas. Brīvās
izvēles - C daļas studiju kursus studējošie var izvēlēties jebkurā no Vidzemes
augstskolas, Latvijas un / vai ārvalstu augstskolu piedāvātajiem citu zinātņu nozaru
studiju kursiem.
Studiju programmu veido kursi, kuru apjoms pārsvarā ir 2 un 4 kp. Katru studiju gadu
veido 7-10 kursi, prakse un gada projekta izstrāde. Studiju noslēgumā students izstrādā
un aizstāv diplomprojektu.
Politoloģijas studiju programma ir veidota tā, lai nepieciešamo zināšanu, prasmju un
iemaņu apguvē tiktu ievērots pakāpenības un secīguma princips sākot no ievadkursiem,
pārejot uz vidēja līmeņa kursiem, augstāka līmeņa kursiem un padziļinātām studijām.
Vēlākajos semestros studentiem tiek piedāvāti vairāki izvēles kursi, kuru nolūks ir
padziļināt studentu zināšanas izvēlētājā specialitātē un palīdzēt sagatavoties diplomdarba
rakstīšanai un aizstāvēšanai astotā semestra beigās.
Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir gada projektu un diplomprojekta
izstrādei, kas studentiem palīdz pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās
zināšanas un veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba veikšanai. Tāpat, svarīga vieta
ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē, un iegūt
jaunas iemaņas.
POL studiju programmas īstenošanas konceptuālais plāns pa studiju gadiem
1.gads
Vispārizglītojošie kursi –
12 kp
Nozares teorētiskie un IT
kursi – 18 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
2 kp

Prakse – 8 kp
Kopā: 40 kp

2.gads
Vispārizglītojošie kursi –
4kp
Nozares teorētiskie un
IT kursi – 8 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
20 kp

Prakse – 8 kp
Kopā: 40 kp

3.gads
Vispārizglītojošie kursi –
4 kp
Nozares teorētiskie un
IT kursi – 4 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
24 kp

4.gads
Nozares teorētiskie un
IT kursi – 6 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi – 12
kp

Prakse – 6 kp
Kopā: 42 kp

Brīvās izvēles kursi – 6
kp
Diplomprojekts – 12 kp
Prakse – 4 kp
Kopā: 38 kp

2. 7. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts, Vidzemes reģiona un ViA
interešu viedokļa
Pēdējos gados arvien lielāka vērība tiek veltīta pārvaldības konceptam, t.i., tiek piedāvāts
plašs skatījumu uz sabiedrībā notiekošajiem procesiem, norādot, ka pārvaldības ideja
ietver ne tikai valsti un tās atbildību, tā integrē arī privāto sektoru un pilsonisko
sabiedrību. Visu šo triju sektoru cieša un koordinēta sadarbība ir nepieciešama attīstības
nodrošināšanai. Valsts efektīvas pārvaldības nodrošināšanā spēlē koordinējošo lomu
cenšoties atrast balansu starp daudzām interesēm – ekonomiskajām, politiskajām,
sociālajām, pie kam to dara ņemot vērā ne tikai valsts iekšpolitisko situāciju, bet arī
daudz plašāko globalizācijas procesu ietekmi uz konkrētajai sabiedrībai būtiskiem
jautājumiem. Šajā kontekstā tiek akcentētas valsts pamatfunkcijas – tās uzdevums ir
uzturēt stabilu, efektīvu un taisnīgu vidi publiskajām un privātajām aktivitātēm, īstenot
kontroli pār notiekošo, nest pilnīgu atbildību par publiskajiem pakalpojumiem, radīt un
uzturēt vidi ilgtspējīgai attīstībai. Tas nozīmē, ka arvien vairāk darba tirgū tiek pieprasīti
speciālisti ar plašām starpnozaru zināšanām, ViA politoloģijas programmā studiju
virzieni ir savstarpēji integrēti tādā veidā, kas ļauj akcentēt politisko un administratīvo
problēmu savstarpējo saistību. Vidzemes augstskolas Politoloģijas studiju programmas
absolventi var sekmīgi strādāt valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību iestādēs,
masu informācijas līdzekļos, nevalstiskajās organizācijās un citās organizācijās, kur
nepieciešamas plaša spektra starpnozaru zināšanas apvienojumā ar analītiskām darba
iemaņām. Politoloģijas nodaļas absolventi strādā gan valsts institūcijās, nevalstiskās
organizācijās, gan pašvaldībās.
2.8. Nosacījumi otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības un profesionālās
kvalifikācijas ieguvei
Lai saņemtu otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu un iegūtu politologa
kvalifikāciju, jāapgūst studiju programmā noteiktais minimālais kredītpunktu skaits (ne
mazāk kā 160 kp, t.sk. 12 kp par diplomprojektu) un jānokārto valsts pārbaudījums –
jāizstrādā un jāaizstāv diplomprojekts, kas atbilst politologa kvalifikācijas darbam.

3. Studiju programmas novērtējums
3. 1. Studiju programmas organizācija
Šī programma ir izstrādāta četriem gadiem pilna laika studijās - augstākās profesionālās
izglītības iegūšanai, studentiem jāapgūst vismaz 160 kredītpunkti. Viens kredītpunkts ir
40 akadēmiskās stundas (12 līdz 16 kontaktstundas) nedēļā vai 1 prakses nedēļa.
Studijas reglamentē izglītības programma, kursu plāns, kursu programmas un studiju
procesa grafiks. Izglītības programma un studiju plāns nosaka apgūstamos kursus, to
formas, apjomu, sadalījumu pa gadiem un secību. Studiju procesa grafiks nosaka studiju
gada termiņus. Kursu programmas norāda studiju un prakšu tematiku. Izglītības

programmu studenti apgūst teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, praksēs un
patstāvīgajās studijās.
Studiju pamatmetodes ir lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, grupu darbi, mācību
prakses, kontroldarbi, kursa darbi un patstāvīgās studijas.
Liels uzsvars apmācības procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko vai
projektu darbu, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet arī veicina daudzu nozīmīgu
prasmju un iemaņu veidošanos. Auditoriju nodarbību īpatsvars nepārsniedz 50% no
kopējā studiju laika.
Viena kredītpunkta ietvaros studentam jāapgūst ne mazāk kā 100 lappušu zinātniska
teksta. Katra kursa ietvaros jāizstrādā ne mazāk kā divi patstāvīgie pētnieciskie darbi, kā
arī jāizstrādā mazāka apjoma darbi un jākārto pārbaudes darbi. Kursa noslēgumā katram
studentam ir jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens vai jāiesniedz plašāks pētnieciskais
darbs, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī studenta spēja saistīt tās ar
agrāk gūtajām prasmēm, iemaņām un zināšanām.
Politoloģijas studiju programmā iekļautas četras nozīmīgākās politoloģijas apakšnozares:
politikas teorija, salīdzinošā politoloģija, starptautiskās attiecības un sabiedrības pārvalde.
Ņemot vērā studiju programmas lietišķo ievirzi, īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības
pārvaldes apguvei. Tāpat studentiem tiek piedāvāti izvēles kursi par dažādu
problemātiku. Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir kursa darbu un
diplomprojekta izstrādei, kas studentiem palīdz pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un
praktiskās zināšanas un veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba veikšanai. Tāpat,
svarīga vieta ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē,
un iegūt jaunas iemaņas.
Katru gadu studenti pavada sešas nedēļas mācību praksē. Tā tiek organizēta atbilstoši
mācību programmai un prakses nolikumam. Praksē students pilda prakses uzdevumus un
raksta atskaiti. Par prakses veikšanu un atskaitēm atbildīga ir Politoloģijas nodaļa.
Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai organizācijas pārstāvis un augstskolas
mācībspēks.
ViA Politoloģijas nodaļas studenti ir bijuši praksē vairāk nekā 20 organizācijās. Ar
vairākām institūcijām jau ir noslēgti sadarbības līgumi par pastāvīgu sadarbību prakses
vietu nodrošināšanā.
Kopš 2001.gada ir iespēja iziet praksi arī Leonardo da Vinci programmas ietvaros Vācijā
un Norvēģijā, Austrijā, Dānijā, Zviedrijā un Somijā.
Plašā sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem un visai vienkāršā lēmumu
pieņemšanas struktūra ļauj ViA Politoloģijas nodaļai (nepieciešamības gadījumā) īsā
laikā pārkārtot studiju procesu, izdarīt izmaiņas studiju programmā, sekojot darba tirgus
pieprasījumam un valsts vajadzībām.
Dialoga veicināšanai tiek plānotas sekojošas darba formas:
- detalizētu kursa aprakstu izstrāde un izsniegšana katram studentam, kas ļauj
ievārot secīgu izklāstu un panākt studiju vērtējuma sistemātiskumu;
- studijas mazās grupās, kas veicina studentu iesaisti mācību procesā

-

aktīvu mācību metožu pielietošana;
patstāvīgo, pētniecisko un projektu darbu izvērtēšana un apspriešana ar autoriem;
kursa projekti, diplomprojekti, to recenzēšana un publiska aizstāvēšana, ārējo
eksaminētāju dalība novērtēšanā
konsultācijas;
komulatīvā novērtējuma sistēma;
studentu aptaujas par lekciju kursu.
prakses vadītāja atsauksme par studenta praksi

Dialoga veidošanas metode rada atklātību, savstarpēju izpratni, studiju teorētiskās daļas
saistību ar praktiskiem piemēriem. Komunikācijai tiek izmantotas ne vien auditoriju
nodarbības, elektroniskie saziņas līdzekļi, bet arī projektu darbu aizstāvēšanas, eksāmeni,
prakses novērtējumi.
Vidzemes augstskolas studentiem ir iespējas papildināt savas zināšanas citās augstskolās
Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā ViA studiju programmā.
3. 2. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma sistēma
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POL programmas kvalitāte tiek vērtēta dažādos līmeņos:
– Stratēģisko kontroli īsteno ViA Senāts, bet administratīvo un uzskaites kontroli
realizē POL nodaļa.
– POL nodaļa regulāri, ne retāk kā reizi divos mēnešos izvērtē savu darbību
kopsapulcēs.
– POL nodaļas vadītāja regulāri tiekas ar studentiem.
– Regulāri notiek visu ViA nodaļu vadītāju sanāksmes.
- Prakses darba vērtējumu studentam veic prakses vadītāji prakses organizācijās.
Studiju programma tiek apstiprināta ViA Politoloģijas nodaļas sēdē, to izvērtē un ieteic
Senātam izskatīšanai Senāta Mācību komisija. Saskaņā ar ViA profesionālo studiju
nolikumu pirms studiju programmas izskatīšanas Senāta sēdē tiek organizēta neatkarīga
programmas ekspertīze. Lēmumu par studiju programmas darbības uzsākšanu pieņem
ViA Senāts. Par studiju programmas īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs
programmas direktors. Ik semestri tiek veiktas studējošo aptaujas un to rezultāti apspriesti
nodaļas sēdē. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju programmas,
nodaļas docētāju, Senāta Mācību komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās
apstiprina ViA Senāts.
Studiju darba norisi studiju programmas īstenošanas gaitā nodaļas vadītājs pārrunā ar
docētājiem. Nodaļas vadītājs izlases veidā piedalās lekciju un semināru nodarbībās, pēc
kurām kopā ar attiecīgo docētāju veic šo nodarbību izvērtējumu.
Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Dialoga veicināšanai starp
pasniedzēju un studentu kursu aprakstus, studiju kursu uzsākot, var saņemt katrs students.
Katra semestra noslēgumā studenti izpilda aptauju anketas par katru studiju kursu un
docētājiem. Aptauju veic Studiju daļa. Katra docētāja pienākums ir iepazīties ar aptaujas
rezultātiem un to izvērtēt.

3. 3. Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju programmām
Salīdzinājumam ir izvēlētas: Linkolnšīras un Hambersaidas Universitāte (Lielbritānija)un
Helsinku Universitāte, Somija
Salīdzinājums (Izvērsts studiju programmu salīdzinājums Politoloģijas nodaļā.):
obligātie mācību kursi:
Abās ES augstskolās obligātie kursi ir nedaudz atšķirīgi pēc to nosaukuma un satura.
Salīdzinoši ViA politoloģijas studijas piedāvā labu abu iepriekšminēto augstskolu
obligāto kursu kombināciju. Arī kopējais apgūstamo kursu skaits ir samērā līdzīgs.
studiju ilgums un nepieciešamo kredītpunktu skaits:
ViA politoloģijas studijas ilgst 4 gadus un tiek iegūti vismaz 160 kp, Linkolnas
Universitātē studiju ilgums – 3 gadi, bet Helsinku Universitātē noteicošais ir iegūstamo
kp skaits - 120 kp
vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits:
visās salīdzināmajās studiju programmās vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits ir 5-7
politoloģijas studiju īpatsvars studiju programmā:
politoloģijas kursu īpatsvars studiju programmā veido 70-80%
Kopējā iezīme- paralēli politoloģijas studijām, ir iespēja studēt izvēles kursus ne tikai
specialitātē, bet atbilstoši savām interesēm.
individuālā pētniecība:
ViA politoloģijas programmā liels uzsvars tiek likts uz patstāvīgajiem pētnieciskajiem
darbiem, savukārt gan Linkolnšīras, gan Helsinku universitātēs liela apjoma individuālais
pētījums ir jāveic tikai vienu reizi studiju beigu posmā, vai arī tas tiek veikts kā
individuālā izvēle.
prakses:
ViA politoloģijas studentiem prakses ilgums ir 6 nedēļas, Linkolnas universitātē prakse ir
iespējama kā individuāla izvēle, Helsinku universitātē prakses nav atrunātas studiju
programmā.
Rezumējums: Salīdzinot ar ES studiju programmām var apgalvot, ka ViA politoloģijas
programmas uzbūves pamatprincipi un apjomi, kā arī tās īstenošanas veids ir tuvi un
salīdzināmi, līdz ar to var teikt, ka ViA politoloģijas programma nodrošina līdzvērtīgu
izglītības līmeni, pie kam jāatzīmē, ka ViA, kā profesionālā augstskolā lielāka nozīme
tiek piešķirta studentu patstāvīgo pētniecisko dabu izstrādei, kā arī praksēm.

3. 4. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Pilna laika studijās semestrī studentam
jāapgūst 20 kredītpunkti.
Kredītpunkts ir atsevišķu studiju priekšmetu, kursu vai citu studiju veidu, kā arī studiju
programmas izpildes, studenta darba apjoma mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst
studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba apjomam nedēļā un ietver 12
kontaktstundas, no kurām lekcijas ir vismaz 45%, bet semināri, grupu darbi un praktiskās
nodarbības vismaz 50%, un studenta patstāvīgās studijas (literatūras studijas, interneta
resursu izmantošana, grupu darbs u.c.) attiecīgajā studiju programmā. Kredītpunkti tiek

ieskaitīti par katru apgūtu kursu vai citu studiju veidu, ieskaitot praksi (viena prakses
nedēļa atbilst vienam kredītpunktam), ja vērtējums pārbaudījumā 10 punktu sistēmā nav
zemāks par četri (gandrīz viduvēji) vai arī ir “ieskaitīts” (ja pārbaudījums bijusi ieskaite).
Studenta darba apjoms mācību gada laikā pilna laika studijām ir vismaz 40 kredītpunkti.
Studiju programmu realizācija notiek ar dažādu studiju formu palīdzību, kas ietver
lekcijas, seminārus, diskusijas, praktiskās nodarbības, literatūras studijas, studentu
patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un grupās), kā arī praktisku problēmu un situāciju
analīzi. Svarīgākā vieta studijās ierādīta praktisko un teorētisko zināšanu, prasmju un
iemaņu integrēšanai, pētījumu projektu izstrādei.
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlas no ViA kursu piedāvājuma, kas tiek organizēti
pārējās studiju programmās, citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Sekmīgi pabeigtas četru gadu studijas dod iespēju saņemt otrā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības diplomu un politologa kvalifikāciju, sākt strādāt vai turpināt
studijas maģistra līmenī (atbilstoši LIZM rīkojumam nr.700 “Par tiesībām turpināt
akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas” 5.02.97.)
3. 5. Studiju rezultātu kontroles formas un vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti: semestra laikā, pārbaudījumos pēc
studiju kursa pilnīgas apguves, pēc pilnas studiju programmas apguves - valsts
pārbaudījums.
Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās
zināšanas un ieguvis prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā
darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai. Katrā kursā ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji,
kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus. Katra kursa noslēgumā students kārto
rakstisku vai mutisku eksāmenu vai ieskaiti. Studiju darba kopējais novērtējums tiek
veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no
vairākiem studenta darbiem katrā kursā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala
vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studējošo regulāru un sistemātisku darbu.
Pēc praksēm studenti iesniedz prakses atskaiti, kas ietver prakses laikā veiktā darba
aprakstu un rezultātu analīzi. Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta.
Gada projekts tiek publiski aizstāvēts Gada projektu komisijā un gada projektu vērtē
darba vadītājs, recenzents un komisija. Diplomprojektu aizstāvēšana notiek Valsts
pārbaudījumu komisijā un darbu vērtēšanā piedalās gan nodaļas docētāji, gan nozares
profesionāļi. Diplomprojekta galīgo vērtējumu veido: komisijas vērtējums - 50%,
recenzenta vērtējums - 30 %, darba vadītāja vērtējums - 20%.
Studentu zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvais rādītājs ir novērtējums ballēs 10 ballu
sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles. Tiesības iegūt diplomu ar izcilību ir
tad, ja neviens vērtējums nav zemāks par 8 ballēm un vērtējumi ar 9 un 10 ballēm sastāda

ne mazāk kā 75 % no kopējā vērtējumu skaita. Vērtējums valsts pārbaudījumā nedrīkst
būt zemāks par 9 ballēm.
3. 6. Studējošie.
2003./2004.mācību gadā Politoloģijas nodaļā konkurss uz vienu valsts budžeta finansētu
studiju vietu bija 3,15 pretendenti, 2004./2005 mācību gadā 5 cilvēki.
Politoloģijas nodaļā studē 106 studenti (01.09.2004. dati), no tiem 60 personas studē par
budžeta līdzekļiem. Laika posmā 01.09.2003.-01.19.2004.
2004.gadā POL nodaļu absolvējuši 26 studenti.
Par programmas konkurētspēju var liecināt fakts, ka daudzi absolventi veiksmīgi
uzsākuši studijas gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolu maģistrantūras un doktorantūras
programmās, un lielākā daļa ir atraduši ar izvēlēto profesiju saistītu nodarbošanos.
3. 7. Studentu aptauja un tās analīze
Akadēmiskā personāla darbību nosaka Politoloģijas nodaļas nolikums un darba līgums ar
pievienotu pienākumu sarakstu. Viens no akadēmiskā personāla darbības kvalitātes
nodrošināšanas veidiem ir studējošo aptaujas. Tās tiek veiktas par katru jaunu lekciju
kursu un – reizi divos gados – par atkārtotiem lekciju kursiem. To mērķis ir, ar dialoga
starp studentiem un docētājiem starpniecību, konstatēt problēmas un tās risināt, tā
garantējot studiju kvalitātes kontroli.
Anketās ir iekļauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto
zināšanu un prasmju noderība, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba nozīmes
novērtējums, iespējas konsultēties ar pasniedzēju, tehniskā nodrošinājuma vērtējums un
iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā par docētāja darbu
studenti izvērtē docētāju no profesionālās kompetences viedokļa, prasmes izraisīt interesi
par mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi, darba organizācijas prasmi, attieksmi
pret studentiem un citas. Anketas ļauj izvērtēt studentu vērtējumu par kursu, tā saturu un
docētāja sadarbību ar studentiem. Atvērtie jautājumi ļauj studentiem izteikt
ierosinājumus, norādīt uz studiju kursa docēšanas stiprajām un vājajām vietām, kam
pievērst papildus uzmanību.
2003./2004.mācību gadā veikto aptauju rezultāti uzrāda pozitīvu ainu.

3. 8. Akadēmiskais personāls
Politoloģijas studiju programmas ietvaros strādā 9 docētāji. Trim mācībspēkiem ir
zinātņu doktora grāds, pieci docētāji studē doktorantūrā. Absolūts vairums pasniedzēju ir
ilgāku laiku stažējušies ārvalstīs, kā arī piedalījušies ar ziņojumiem un referātiem
starptautiskās konferencēs (skatīt pielikumu).
Daži pasniedzēji lasa lekcijas arī citās Latvijas augstskolās. Politoloģijas
studentiem un pasniedzējiem lekcijas regulāri pasniedz arī ārvalstu mācībspēki. Tāpat
būtu jāatzīmē iedibinātā sadarbība ar Viskonsīnas universitāti, ASV valdības Fulbright
programmas vieslektoru regulāra piesaiste, kā arī sadarbība Kauņas un Tartu

Universitātēm. Lai uzlabotu teorijas sasaisti ar praksi, atsevišķu kursu lasīšanai tiek
piesaistīti profesionāli speciālisti.
Docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē aktīva dalība zinātniskās konferencēs gan Latvijā,
gan ārvalstīs, radošie komandējumi, sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām,
līdzdarbošanās dažādu projektu izstrādē, kā arī dalība dažādos semināros (skatīt
pielikumu).
Vairums Politoloģijas nodaļas mācībspēku sastāv politikas zinātnes profesionālās
organizācijās.

3. 9. Studiju programmas materiāli – tehniskā bāze un finansējums
Vidzemes augstskola ir neliela reģionālā augstskola, kas realizē 5 studiju
programmas, kurās pašlaik studē 661 pilna laika un 504 nepilna laika studenti un 40
maģistranti uzņemti šogad. Augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko bāzi un
finansu līdzekļus atsevišķi katrai studiju programmai, tāpēc politoloģijas studiju
programmas materiāli tehniskā bāze ir vienota ar Vidzemes augstskolas materiāli
tehnisko bāzi. Pašreizējā studiju bāze ir 13 auditorijas (kopējā platība 920 m2.), t.sk. 3
datoru auditorijas ar 70 darba vietā un Interneta pieslēgumu (220 m2.). Visi datori ir
saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu informācijas apriti. Visiem ir nodrošināta
pieeja Interneta tīklam, CD-ROM u.c. datu bāzu izmantošanai. Studiju procesā tiek
izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m2.) un IT laboratorija (45 m2.).
ViA viena no prioritātēm ir modernas bibliotēkas izveide. Pašreiz ViA rīcībā ir
bibliotēka ar lasītāju zāli (380 m2.). ViA bibliotēka ir Valmieras Informācijas centra
sastāvdaļa un atrodas vienās telpās ar Valmieras rajona Centrālās bibliotēkas mācību
lasītavu un Lielbritānijas Padomes atbalstīto Valmieras angļu valodas mācību centra
bibliotēka. Šāds sadarbības modelis ļauj racionālāk koncentrēt līdzekļus jaunu
informācijas nesēju iegādei, un studentiem racionālāk organizēt studiju laiku, jo
zinātniskā, mācību, mācību metodiskā un uzziņu literatūra tiek koncentrēta vienuviet.
Studijām nepieciešamā zinātniskā literatūra, mācību grāmatas un mācību metodiskie
materiāli politoloģijas studiju programmas nodrošinājumam tiek iepirkti ik gadu kā
Latvijā, tā arī ārvalstīs.
Kopš 2003. gada 1. oktobra bibliotēkas krājums ir papildinājies ar 850
nosaukumiem (1322 eksemplāriem). Kopējais krājums 13419 vienības (neskaitot
elektroniskos abonētos resursus un presi)
61% krājuma ir angļu valodā
30% krājuma ir izdoti 2000-2004. gadā.
Grāmatas ir arī latviešu, vācu, krievu, zviedru, norvēģu, somu u.c. valodās
Bibliotēkā ir izveidots elektroniskais katalogs (IT Alise), automatizēta lasītāju
apkalpošana, ir Interneta pieslēgums un iespēja izmantot datorus. Datu bāzes ir reģistrētas
pēc IP numuriem un ir pieejamas no visiem datoriem augstskolas ēkās Cēsu ielā 4 un
Tērbatas ielā 10, kā arī studentu kopmītnēs.
Vairāk kā 1000 nosaukumi ir grāmatas politoloģijas nozarē. Kopš 2003. gada 1.
oktobra Politikas zinātnes nodaļas literatūras klāsts ir papildinājies ar sabiedrības
pārvaldes literatūras 61 nosaukumu (87 eks.) un politikas zinātnes literatūras 81

nosaukumu ( 94 eks.). Finansējums Politikas zinātnes nodaļai nepieciešamās literatūras
iegādei tika iegūts arī HESP bibliotēku atbalsta programmas ietvaros.
Tā kā studiju programmas ietver arī starpnozaru priekšmetus, var uzskatīt, ka
pieejamais studiju materiālu klāsts ir paplašinājies un daļēji atjauninājies. 2004. gada
rudenī grāmatu klāsts ir papildināts ar maģistra studiju līmenim nepieciešamām
grāmatām
Kopā ar Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē ap 50 centrālos Latvijas
preses izdevumus.
Studentiem ir pieejami sekojoši tiešsaistes elektroniskie resursi: EBSCO (arī
tūrisma nozares elektorniskie žurnāli angļu valodā), www.nozare.lv, LETAs arhīvs,
BNS, www.eiropa.lv (tūrisma datu bāze), NAIS (pēc pieprasījuma), Latvijas vēstnesis
(pēc pieprasījuma), Dienas bizness (pēc pieprasījuma).
ViA bibliotēka ir piedalījusies arī dažādu pilntekstu elektronisko datu bāzu
izmēģinājumos.
Bibliotēka ir paplašinājusi datorizēto darba vietu skaitu līdz 26 vietām. Pēdējā
gada laikā klāt nākušas 3 darba vietas portatīvo datoru īpašniekiem, kā arī datorklase
(sākusi darbu 4. oktobrī) ar 10 darba vietām, kuras tiks izmantotas gan apmācībām
bibliotekāriem un lietotājiem, gan studentu patstāvīgajam darbam.
Finansējums
Studiju programmā paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un
juridisko personu līdzekļiem. Vidzemes augstskolas budžeta ienākumu daļu galvenokārt
veido šādi finansējuma avoti: valsts budžeta dotācija 46%, studiju maksa 44,1%, pārējie
ViA ieņēmumi 9,9 %. Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes augstskolas
Senāts saskaņā ar valstī noteiktajām studiju izmaksām. Studiju maksas apjomu ik gadus
nosaka Vidzemes augstskolas Senāts saskaņā ar valstī noteiktajām studiju izmaksām.
Studiju programmā paredzēto prakšu nodrošinājumam tiek piesaistīti līdzekļi Leonardo
da Vinči programmas ietvaros.
3. 10. Ārējie sakari
Saistība ar darba devējiem.
Studentu mācību prakses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī nevalstiskajās
organizācijās ir galvenais veids, kādā notiek sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem.
Mācību prakses ilgums ir 6 nedēļas katru gadu. POL nodaļai ir noslēgti līgumi ar
vairākām institūcijām par sadarbību mācību prakses nodrošināšanā. Prakses gaitā
students sagatavo prakses atskaiti un prakses vadītājs sniedz rakstisku atsauksmi no
prakses vietas (atsauksme aptver prakses laikā veikto uzdevumu un pienākumu
novērtējumu un praktikanta raksturojumu). Lielākā daļa prakšu vadītāji ir pozitīvi
novērtējuši POL nodaļas studentu darbu prakšu laikā. Daudzas institūcijas labprāt
atkārtoti piedāvā prakses vietas nodaļas studentiem, kā arī vairākas institūcijas ir
piedāvājušas pastāvīgu darbu POL nodaļas vecāko kursu studentiem un absolventiem.
Turklāt jāuzsver, ka mācību prakses tiek organizētas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās –
Latvijas vēstniecībās ārvalstīs un citu valstu institūcijās, izmantojot Leonardo da Vinci
programmas iespējas.

Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām.
Barona programmas ietvaros 2004.gada pavasara semestrī POL docētāji pasniegs kursu
Rīgas ekonomikas augstskolā.
Sadarbība ar ārvalstu partneriem.
Studiju sistēma un apmācības metodes dod iespēju ViA studentiem papildināt savas
zināšanas citās augstskolās Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā
ViA studiju programmā. ViA ir Sorcates/Erasmus, HESP un Leonardo da Vinči projektu
dalībniece; vidēji vienā mācību gadā šo iespēju izmanto 6 politoloģijas studenti.
2004./2005.mācību gadā ārvalstu augstskolās studējošo Politoloģijas nodaļas studentu
skaits sasniegs 7.
Vārds, Uzvārds
Anna Bernadska
Kristīne Hauga
Zane Aizbalte
Larisa Vaļte
Dace Bordane
Anna Kamradze
Maira Taure

2004./2005 mācību gadā ārvalstīs studējošie:
Universitāte
Valsts
University of Lincoln
Lielbritānija
Tartu University
Igaunija
Humboldt-Universitat zu Berlin Vācija
University of Tampere
Somija
University of Lincoln
Lielbritānija
Universita Degli Studi di Perugia Itālija
Universidad de A Coruna
Spānija

Semestris
Rudens
Rudens
Rudens
Rudens
Pavasaris
Pavasaris
Pavasaris

Sadarbība ar Viskonsīnas universitāti Medisonā paredz mācībspēku apmaiņu un
videokonferenču rīkošanu. Sadarbībā ar Hārvarda universitātes Dž.Kenedija valdības
skolu tiek veidots Baltijas pārvaldes inovāciju konkurss. Sadarbībā ar Kauņas un Tartu
universitātēm tiek izstrādāta Baltijas studiju programma. Sadarbībā ar Tartu Universitāti,
Vytautas Magnus Universitāti, Lillehammeres augstskolu un Bergenes universitāti
sagatavots pieteikums par atbalstu ViA pētniecības centram. Ir noslēgts līgums ar
Pasaules Bankas (PB) Global Development Learning Network (GDLN) par iespēju
piedalīties PB GDLN videokonferencēs.
2004./2005.mācību gadā pasniedzēju apmaiņas rezultātā POL nodaļas lektors Jānis
Kapustāns strādāja Tamperes Universitātē Somijā.
2003./2004. akadēmiskajā gadā tika uzsākta sadarbība ar Franciju. Pavasarī Politoloģijas
nodaļa organizēja vienas dienas semināru ar franču profesoru līdzdalību, pēc tam tika
noslēgts sadarbības līgums Socrates/Erasmus programmas ietvaros; 2004.gada rudenī
vieslektors no Grenobles universitātes Gerald Assouline pasniedz kursu Politoloģijas
nodaļas studentiem „Territorial development.”
Politoloģijas nodaļa pavasarī ar Fulbright Senior Specialist programmas starpniecību bija
uzaicinājusi prof. Julia Melkers (University of Illiois at Chicago), kas konsultēja nodaļu
darbā pie maģistra programmas izveidošanas. Nodaļa aicināja profesori dalīties savā
pieredzē arī plašāk - augstskolas vadībai, administrācijai un pasniedzējiem tika piedāvāti
divi semināri, - par stratēģisko plānošanu augstskolā un par mācību procesa un
mācībspēku kvalitātes izvērtēšanu.

3.11. Studiju programmas attīstības plāns
Vidzemes augstskolas Senāts ir apstiprinājis Politoloģijas nodaļas attīstības plānu
turpmākajiem gadiem, kas izriet no ViA stratēģijas. Minētajā plānā izvirzīti šādi mērķi:
piedāvāt principiāli atšķirīgu, praktiski ievirzītu augstāko izglītību politoloģijā Latvijā;
nedublējot citu augstskolu programmas, dot ViA studentiem reālas iespējas turpināt
studijas Latvijas un citu valstu augstskolu maģistratūrā; veidoties par konkurētspējīgu
akadēmisko centru Baltijā. Politoloģijas nodaļas darbība un attīstības plāni ir pakārtoti
šiem mērķiem. Izvērtējot politoloģija studiju programmas līdzšinējo īstenošanas pieredzi
ir noteiktas programmas stiprās puses un problēmas, kā arī to risināšanas ceļi.
Studiju programmas stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas:
- Politoloģijas studiju programmā ir saglabāts līdzsvars starp akadēmisko un
profesionālo, starp teorētisko un praktisko, studiju slodze ir veidota vienmērīgi un
sabalansēti, studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, liekot
uzsvaru uz patstāvīgā darba formām, kumulatīvā vērtēšanas sistēma, kas veicina
regulāru un sistemātisku darbu
- Programma ir pietiekami elastīgi veidota, līdz ar to tā spēj ātri reaģēt uz
sabiedrības un tirgus vajadzībām
- ViA programma ir praktiski orientēta, tā ļauj tās beidzējiem vieglāk uzsākt savu
profesionālo karjeru pēc studiju noslēguma, ViA absolventi ir konkurētspējīgi gan
darba tirgū, gan maģistra līmeņa studijās
- ir izveidoti labi kontakti ar pastāvīgajām prakses vietu institūcijām un tas
nodrošina studentiem reālistisku izpratni par notiekošajiem procesiem un veicina
pētnieciskā darba piesaisti aktuālu un praktisku jautājumu risināšanā
- pateicoties aktīvai starptautiskajai sadarbībai studentiem ir iespējas papildināt kā
akadēmiskās, tā arī praktiskās zināšanas ārvalstīs
- Nodaļas docētāji un studenti ir aktīvi pētnieciskā darba veikšanā, ir aktīvi
līdzdalībnieki dažāda mēroga konferencēs un semināros, kā arī to organizēšanā,
nodaļas pasniedzējiem ir salīdzinoši daudz publikāciju
- Kvalitātes kontroles sistēma parāda, ka līdzšinējā studiju kārtība politoloģijas
studiju programmā nodrošina studenta izaugsmi un veicina personības aktīvu,
radošu un vispusīgu pilnveidošanos, kā arī motivē iesaistīties dažādās sociālajās
aktivitātēs.
- ir uzsākta veiksmīga sadarbība ar citu valstu augstskolām, kā arī studiju
finansēšanas fondiem, kas ļauj paaugstināt mācību kvalitāti ar pasniedzēju
apmaiņas starpniecību, paver iespējas studentu apmaiņai, kā arī rada iespēju
studentiem praktizēties ārvalstīs;
- studentiem ir pieejama mūsdienīga, strauji augoša bibliotēka, aizvien pieaugoša
interneta datu bāze;
- studentiem ir iespēja strādāt reālos projektos;
- tiek nodrošināti radošam un sekmīgam studiju procesam atbilstoši apstākļi;
- iespējas aktīvi reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, attiecīgi pielāgojot mācību
programmas;

-

veiksmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijam, kas nodrošina aktīvu
studiju atgriezenisko saiti;

Galvenās problēmas, kas risināmas studiju programmas tālākā attīstības gaitā:
- jāpalielina finansējums
- jāpalielina sabalansēts, darba tirgus prasībām atbilstošs, elastīgs izvēles kursu
piedāvājums,
- perspektīvā jāplāno jaunas specializācijas
- mācību spēku akadēmiskās kvalifikācijas celšana un mācību spēku piesaiste
pamatdarbā ar pilna laika darba slodzi ViA nosakāma par vienu no ViA
prioritātēm.
- sekmīgai nepilna laika studiju organizācijai jāveido Vidzemes virtuālā
universitāte,
- īpaša vērība jāveltī jau uzsāktajai kursu un materiālu sagatavošanai, tā lai
studentiem būtu iespēja strādāt elektronisko komunikāciju vidē.
- jāsagatavo un pakāpeniski jāīsteno programma, kas ļautu paaugstināt mācību
spēku atalgojumu, kas, salīdzinot ar nozarē nodarbināto darba algām, nav
konkurēt spējīgs, un tās kavē augsti kvalificētu mācību spēku un jo īpaši nozarē
strādājošo praktiķu piesaisti studiju programmai,
- jāveicina mācību spēku un studentu iesaistīšanās nozares pētnieciskos projektos
kā augstskolas līmenī, tā arī reģiona projektos.
- jāpiedāvā dažādi reģionā pieprasīti tālākizglītības kursi.
- jāpilnveido prakses process, - palielinot pastāvīgo prakses vietu skaitu, izveidojot
prakses novērtējuma anketu; jāstrādā pie tālākas prakses līgumu slēgšanas
- jāturpina pilnveidot un nostiprināt uzsāktā starptautiskā sadarbība
- jārada iespēja mācībspēkiem tipogrāfiski izdot mācību materiālus un mācību
palīglīdzekļus
- jāievieto ViA mājaslapā mācībspēku un studentu pētniecības darbu anotācijas,
jāstrādā pie ViA zinātnisko rakstu krājuma izveidošanas
- jāmotivē nodaļas docētāju doktorantūras studiju pabeigšana
- jāstrādā pie labāko maģistra grādu ieguvušo absolventu piesaistes programmas
tālākā pilnveidošanā un nostiprināšanā
- jāpilnveido studiju kvalitātes aptaujas sistēma, jāveic pasniedzēju labākās
pieredzes popularizēšana, jāorganizē mācību metožu semināri nodaļas
mācībspēkiem.

Vidzemes augstskola
Politoloģijas nodaļa

Profesionālās studiju programmas
”Politoloģija”

Pašnovērtējuma ziņojums
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Studiju programmas pašnovērtējums
Vidzemes Augstskolas (ViA) Politoloģijas (POL) studiju programma ir profesionāla augstākās izglītības studiju
programma, kura tiek realizēta saskaņā ar 2001.gada 12.decembrī izsniegto akreditācijas lapu Nr.011-410
(studiju programma ar Akreditācijas komisijas 2001.gada 5.decembra sēdes lēmumu Nr.444 ir akreditēta uz
sešiem gadiem).
Beidzot studijas POL studiju programmā, tiek piešķirts diploms par otrā līmeņa augstākās profesionālās
izglītības un politologa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu (pēc LR Profesiju klasifikatora 244309). Sekmīgi
pabeigtas politoloģijas studijas dod iespēju tālākai izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs. (Latvijas Izglītības un
zinātnes ministrijas Rīkojums Nr.700 Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās
izglītības iegūšanas, 5.02.1997.). POL programma tiek realizēta pilna laika studiju formā.

1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
1. 1. Programmas mērķis:
Vidzemes augstskolas politoloģijas studiju programmas mērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus valsts un
pašvaldību iestāžu darbiniekus, kā arī masu saziņas līdzekļu un nevalstisko institūciju darbiniekus, - kvalificētus
speciālistus, kompetentus profesionāļus, kuru zināšanas un prasmes ir konkurētspējīgas mainīgajos
sociālekonomiskajos apstākļos.

1. 2. Programmas uzdevumi:
Politoloģijas studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
- Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par politiskajiem procesiem pasaulē un Latvijā, par dažādajām to
konceptualizēšanas iespējām;
- Veicināt profesionālo zināšanu un prasmju apguvi, veidot un attīstīt studentos politikas analīzes
iemaņas;
- Sekmēt studentos motivāciju tālākai izglītībai;
- Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – darbs ar
datoru, svešvalodu zināšanas, darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski
domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.;
- Papildināt politoloģijas nodaļā koncentrēto akadēmisko personālu ar pieredzējušiem praktiķiem;
- Piesaistīt mācībspēkus no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs;
- Veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskām organizācijām.
- Veicināt esošās POL materiāli tehniskās bāzes nepārtrauktu paplašināšanu un uzlabošanu;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla ieguldījumu politoloģijas jomas praktiskā un teorētiskā
attīstībā Latvijā;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla regulāru kvalifikācijas celšanu.

2. Studiju programmas vispārējs raksturojums
2. 1. Studiju programmas nosaukums un iegūstamā kvalifikācija
Studiju programmas nosaukums ir „Politoloģija,” tās kods atbilstoši LR izglītības klasifikatoram (IZM rīkojums
Nr.649 apstiprināts 11.11.1997.) ir 443021.
Beidzot studijas politoloģijas programmā, tiek piešķirts diploms par otrā līmeņa augstākās profesionālās
izglītības iegūšanu un politologa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu (pēc LR profesiju klasifikatora Nr. 2443
09).
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2. 2. Nosacījumi studiju uzsākšanai
Pilna laika studijām uzņem personas ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību. Lai uzsāktu studijas Politoloģijas
nodaļā, ir nepieciešama vidējā izglītība un labas svešvalodu zināšanas, ir jāiztur konkurss. Uzņemšanas
noteikumus izstrādā ViA Studiju daļa un tos apstiprina ViA Senāts.

2. 3. Imatrikulācijas noteikumi
Pilna laika studijas
1. Centralizētā eksāmena sertifikāts angļu valodā (vismaz E līmenis),
2. Centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā un literatūrā (vismaz E līmenis).

2. 4. Studiju apjoms un ilgums
Politoloģijas studiju programma paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaļā - studiju apjoms ir 160
kredītpunkti, studiju ilgums 4 gadi (8 semestri).

2. 5. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību regulējošiem dokumentiem
Politoloģijas studiju programma ir 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma, kura tiek
realizēta saskaņā ar 1996.gada 3.jūnijā LR IZM izsniegto licenci. 2004. gada 28.jūlijā LR IZM izsniedz atkārtotu
licenci (licences nr.04031-8) līdz 2008.gadam par tiesībām īstenot 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmu ”Politoliğija” (programmas kods: 4231006) politologa kvalifikācijas iegūšanai.
2001.gada 5.decembrī akreditācijas komisija to akreditēja uz sešiem gadiem (akreditācijas lapa Nr.011-410,
12.12.2001). Beidzot studijas Politoloģijas studiju programmā, tiek piešķirts diploms par 2.līmeņa profesionālās
augstākās izglītības iegūšanu un politologa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.
Sekmīgi pabeigtas Politoloģijas programmas studijas dod iespēju tālākai izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs.
(Izglītības un zinātnes ministrijas Rīkojums Nr.700 “Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās
profesionālās izglītības iegūšanas,” 05.02.1997.) Politoloģijas studiju programma tiek realizēta pilna laika
studiju formā.
Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie normatīvie akti.

2. 6. Politoloģijas studiju programmas izmaiņas
Politoloģijas studiju programma ir sagatavota, lai iegūtu licenci profesionālā bakalaura grāda Politikā un
Politologa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Izmaiņas Politoloģijas studiju programmā saskaņā ar LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” (izmaiņas apstiprinātas 2004. gada 27. novembrī Vidzemes augstskolas Senāta sēdē ar lēmumu nr.
11/2.5.):
2.6.1.Izdarītas izmaiņas programmas struktūrā:
1) noteikts obligātais studiju programmas saturs:
- vispārizglītojošie studiju kursi – 20 kredītpunkti
- nozares teorētiskie un informāciju tehnoloģiju kursi – 36 kredītpunkti
- nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 kredītpunkti
- brīvās izvēles kursi – 6 kredītpunkti
- prakses – 26 kredītpunkti
- valsts pārbaudījums – 12 kredītpunkti
2) izstrādāts jauns studiju kursu plānojums pa semestriem pilna laika studiju formai (sk pielikumu).
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Politoloģijas studiju programmas daļu īpatsvars Politoloģijas programmā
kredītpunkti
Vispārizglītojošie kursi (A daļa)
20
Nozares teorētiskie pamatkursi (A daļa)
36
Nozares profesionālās specializācijas kursi, tai skaitā
60
- nozares profesionālās specializācijas kursi (A
34
daļa)
- nozares profesionālās specializācijas kursi (B
16
daļa)
- zinātnisko darbu (gada projektu) izstrāde
10
Brīvās izvēles kursi (C daļa)
6
Prakses
26
Valsts pārbaudījums (diplomdarba izstrāde)
12
160

%
12.5
22.5
37.5

3.8
16.2
7.5
100%

2.6.2.Izdarīta studiju programmas satura papildināšana saskaņā ar mainītās studiju programmas satura
prasībām un jaunākajām attīstības tendencēm politikas zinātnē:
1. Ieviesti jauni studiju kursi:
- Demokrātijas teorijas (4kp)
- Politekonomija (4kp)
- Attīstības politekonomija (4kp)
- Eiropas Savienības institūcijas un pārvalde (4kp)
- Publiskās tiesības (4kp)
2. Samazināts kursa apjoms un kredītpunktu skaits:
- Ievads politikas teorijā no 6 kredītpunktiem uz 4
- Latvijas politikas aspekti no 6 kredītpunktiem uz 4
- Latvijas valsts pārvalde un pašvaldības no 6 kredītpunktiem uz 4
- Socioloģija no 4 kredītpunktiem uz 2
- Sabiedriskās attiecības un politika no 4 kredītpunktiem uz 2
- Otrā semestra gada projektam no 4 kredītpunktiem uz 2
- Projektu vadība no 4 kredītpunktiem uz 2
3. Mainīti kursu nosaukumi, precizējot kursu saturu:
- Politikas metodes (4kp) aizstāts ar Politikas zinātnes paradigmas (2kp)
- Latviešu valodas kultūra (2kp) aizstāts ar Akadēmiskā rakstība latviešu valodā (2kp)
- Datorzinības (4kp) aizstāts ar SPSS (2kp) un Internet resursi politikā (2kp)
- Krievijas politika Baltijas valstu reģionā (2kp) aizstāts ar Krievija un NVS valstis (2kp)
- Apvienot kursus Latvijas politiskā vēsture (4kp) un Eiropas politiskā vēsture (4kp) izveidojot
vienotu kursu Eiropas politiska vēsture (4kp).
- Eiropas integrācija un Baltijas valstis (2kp) aizstāts ar Eiropas savienības politikas aspekti (4kp)
- Precizēts nosaukums kursam Ievads mūsdienu politikas teorijā, mainot to uz Mūsdienu politikas
filozofija
5. Aizstāt iepriekšējo “B” daļas izvēles kursu piedāvājumu (citu studiju programmu piedāvātie kursi) ar jauniem
izvēles kursiem nozares profesionālajā specializācijā:
- Ideoloģijas (2kp)
- Racionālās izvēles teorijas (2kp)
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Starptautisko attiecību teorijas (2kp)
Taisnīguma teorijas (2kp)
Latvijas ārpolitikas aspekti (2kp)
Diplomātija (2kp)
Globalizācija un starptautiskā migrācija (2kp)
Starptautiskās organizācijas (2kp)
Budžets un finanšu vadība (2kp)
Pārvaldes reformas (2kp)
Kultūrpolitika (2kp)
Izglītība un politika (2kp)
Krīžu un konfliktu vadība (2kp)

2.7. Studiju programmas struktūra un programmas satura raksturojums
Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. Studiju programma izstrādāta saskaņā ar LR MK
noteikumiem Nr. 481 27.11.2001. ”Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu.”
Obligātajā - A daļā iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, nozares profesionālās
specializācijas kursi, kā arī prakses, gada projektu un diplomdarbu izstrāde. Obligātās izvēles - B daļā iekļauti
nozares profesionālās specializācijas kursi, kas pēc studējošo individuālajām vēlmēm ļauj padziļināt teorētiskās
zināšanas kādā atsevišķā zinātnes nozarē (publiskajā pārvaldē, starptautiskajās attiecībās, salīdzinošajā politikā,
vai politikas teorijā) kā arī padziļināti apgūt profesionālajā darbībā nepieciešamās prasmes un zināšanas. Brīvās
izvēles - C daļas studiju kursus studējošie var izvēlēties jebkurā no Vidzemes augstskolas, Latvijas un / vai
ārvalstu augstskolu piedāvātajiem citu zinātņu nozaru studiju kursiem.
Studiju programmu veido kursi, kuru apjoms pārsvarā ir 2 un 4 kp. Katru studiju gadu veido 7-10 kursi, prakse
un gada projekta izstrāde. Studiju noslēgumā students izstrādā un aizstāv diplomdarbu.
Politoloģijas studiju programma ir veidota tā, lai nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvē tiktu
ievērots pakāpenības un secīguma princips sākot no ievadkursiem, pārejot uz vidēja līmeņa kursiem, augstāka
līmeņa kursiem un padziļinātām studijām. Vēlākajos semestros studentiem tiek piedāvāti vairāki izvēles kursi,
kuru nolūks ir padziļināt studentu zināšanas izvēlētājā specialitātē un palīdzēt sagatavoties diplomdarba
rakstīšanai un aizstāvēšanai astotā semestra beigās.
Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir gada projektu un diplomdarba izstrādei, kas studentiem palīdz
pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba
veikšanai. Tāpat, svarīga vieta ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē, un
iegūt jaunas iemaņas.
Politoloģijas studiju programmas īstenošanas konceptuālais plāns pa studiju gadiem
1.gads
Vispārizglītojošie kursi –
12 kp
Nozares teorētiskie un IT
kursi – 18 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
2 kp

Prakse – 8 kp
Kopā: 40 kp

2.gads
Vispārizglītojošie kursi –
4kp
Nozares teorētiskie un
IT kursi – 8 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
20 kp

Prakse – 8 kp
Kopā: 40 kp

3.gads
Vispārizglītojošie kursi –
4 kp
Nozares teorētiskie un
IT kursi – 4 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
26 kp

4.gads
Nozares teorētiskie un
IT kursi – 6 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi – 12
kp

Prakse – 6 kp
Kopā: 40 kp

Brīvās izvēles kursi – 6
kp
Diplomdarbs – 12 kp
Prakse – 4 kp
Kopā: 40 kp
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2. 8. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts, Vidzemes reģiona un ViA interešu
viedokļa
Pēdējos gados arvien lielāka vērība tiek veltīta pārvaldības konceptam, t.i., tiek piedāvāts plašs skatījumu uz
sabiedrībā notiekošajiem procesiem, norādot, ka pārvaldības ideja ietver ne tikai valsti un tās atbildību, tā integrē
arī privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību. Visu šo triju sektoru cieša un koordinēta sadarbība ir nepieciešama
attīstības nodrošināšanai. Valsts efektīvas pārvaldības nodrošināšanā spēlē koordinējošo lomu cenšoties atrast
balansu starp daudzām interesēm – ekonomiskajām, politiskajām, sociālajām, pie kam to dara ņemot vērā ne
tikai valsts iekšpolitisko situāciju, bet arī daudz plašāko globalizācijas procesu ietekmi uz konkrētajai sabiedrībai
būtiskiem jautājumiem. Šajā kontekstā tiek akcentētas valsts pamatfunkcijas – tās uzdevums ir uzturēt stabilu,
efektīvu un taisnīgu vidi publiskajām un privātajām aktivitātēm, īstenot kontroli pār notiekošo, nest pilnīgu
atbildību par publiskajiem pakalpojumiem, radīt un uzturēt vidi ilgtspējīgai attīstībai. Tas nozīmē, ka arvien
vairāk darba tirgū tiek pieprasīti speciālisti ar plašām starpnozaru zināšanām, ViA politoloģijas programmā
studiju kursi ir savstarpēji integrēti tādā veidā, kas ļauj akcentēt politisko, ekonomisko un administratīvo
problēmu savstarpējo saistību. Vidzemes augstskolas Politoloģijas studiju programmas absolventi var sekmīgi
strādāt valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldību iestādēs, masu informācijas līdzekļos, nevalstiskajās
organizācijās un citās organizācijās, kur nepieciešamas plaša spektra starpnozaru zināšanas apvienojumā ar
analītiskām darba iemaņām. Politoloģijas nodaļas absolventi strādā gan valsts institūcijās, nevalstiskās
organizācijās, gan pašvaldībās.

2.9. Nosacījumi otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas
ieguvei
Lai saņemtu otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu un iegūtu politologa kvalifikāciju, jāapgūst
studiju programmā noteiktais minimālais kredītpunktu skaits (ne mazāk kā 160 kp, t.sk. 12 kp par diplomdarbu)
un jānokārto valsts pārbaudījums – jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs, kas atbilst politologa kvalifikācijas
darbam.

3. Studiju programmas novērtējums
3. 1. Studiju programmas organizācija
Šī programma ir izstrādāta četriem gadiem pilna laika studijās - augstākās profesionālās izglītības iegūšanai,
studentiem jāapgūst vismaz 160 kredītpunkti. Viens kredītpunkts ir 40 akadēmiskās stundas (12 līdz 16
kontaktstundas) nedēļā vai 1 prakses nedēļa.
Studijas reglamentē izglītības programma, kursu plāns, kursu programmas un studiju procesa grafiks. Izglītības
programma un studiju plāns nosaka apgūstamos kursus, to formas, apjomu, sadalījumu pa gadiem un secību.
Studiju procesa grafiks nosaka studiju gada termiņus. Kursu programmas norāda studiju un prakšu tematiku.
Izglītības programmu studenti apgūst teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, praksēs un patstāvīgajās studijās.
Studiju pamatmetodes ir lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, grupu darbi, mācību prakses, kontroldarbi,
kursa darbi un patstāvīgās studijas.
Liels uzsvars apmācības procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko vai projektu darbu, kas ne vien
nostiprina iegūtās zināšanas, bet arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaņu veidošanos. Auditoriju
nodarbību īpatsvars nepārsniedz 50% no kopējā studiju laika.
Viena kredītpunkta ietvaros studentam jāapgūst ne mazāk kā 100 lappušu zinātniska teksta. Katra kursa ietvaros
jāizstrādā patstāvīgie pētnieciskie darbi, kā arī jāizstrādā mazāka apjoma darbi un jākārto pārbaudes darbi. Kursa
noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens vai jāiesniedz plašāks pētnieciskais darbs,
kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī studenta spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm,
iemaņām un zināšanām.
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Politoloģijas studiju programmā iekļautas četras nozīmīgākās politoloģijas apakšnozares: politikas teorija,
salīdzinošā politoloģija, starptautiskās attiecības un sabiedrības pārvalde. Ņemot vērā studiju programmas
lietišķo ievirzi, īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības pārvaldes apguvei. Tāpat studentiem tiek piedāvāti
izvēles kursi par dažādu problemātiku. Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir kursa darbu un
diplomdarba izstrādei, kas studentiem palīdz pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un
veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba veikšanai. Tāpat, svarīga vieta ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās
zināšanas un prasmes reālā darba vidē, un iegūt jaunas iemaņas.
Katru gadu studenti pavada četras līdz astoņaas nedēļas mācību praksē. Tā tiek organizēta atbilstoši mācību
programmai un prakses nolikumam. Praksē students pilda prakses uzdevumus un raksta atskaiti. Par prakses
veikšanu un atskaitēm atbildīga ir Politoloģijas nodaļa. Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai
organizācijas pārstāvis un augstskolas mācībspēks.
ViA Politoloģijas nodaļas studenti ir bijuši praksē vairāk nekā 20 organizācijās. Ar vairākām institūcijām jau ir
noslēgti sadarbības līgumi par pastāvīgu sadarbību prakses vietu nodrošināšanā.
Kopš 2001.gada ir iespēja iziet praksi arī Leonardo da Vinci programmas ietvaros Vācijā un Norvēģijā, Austrijā,
Dānijā, Zviedrijā, Igaunijā, Rumānijā un Somijā.
Plašā sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem un visai vienkāršā lēmumu pieņemšanas struktūra ļauj ViA
Politoloģijas nodaļai (nepieciešamības gadījumā) īsā laikā pārkārtot studiju procesu, izdarīt izmaiņas studiju
programmā, sekojot darba tirgus pieprasījumam un valsts vajadzībām.
Dialoga veicināšanai ir izveidotas sekojošas darba formas:
- detalizētu kursa aprakstu izstrāde un izsniegšana katram studentam, kas ļauj ievārot secīgu izklāstu un
panākt studiju vērtējuma sistemātiskumu;
- studijas mazās grupās, kas veicina studentu iesaisti mācību procesā
- aktīvu mācību metožu pielietošana;
- patstāvīgo, pētniecisko un projektu darbu izvērtēšana un apspriešana ar autoriem;
- kursa projekti, diplomprojekti, to recenzēšana un publiska aizstāvēšana, ārējo eksaminētāju dalība
novērtēšanā
- konsultācijas;
- komulatīvā novērtējuma sistēma;
- studentu aptaujas par lekciju kursu.
- prakses vadītāja atsauksme par studenta praksi
Dialoga veidošanas metode rada atklātību, savstarpēju izpratni, studiju teorētiskās daļas saistību ar praktiskiem
piemēriem. Komunikācijai tiek izmantotas ne vien auditoriju nodarbības, elektroniskie saziņas līdzekļi, bet arī
projektu darbu aizstāvēšanas, eksāmeni, prakses novērtējumi.
Vidzemes augstskolas studentiem ir iespējas papildināt savas zināšanas citās augstskolās Latvijā un ārzemēs,
iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā ViA studiju programmā.

3. 2. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma sistēma
Politoloģijas programmas kvalitāte tiek vērtēta dažādos līmeņos:
– Stratēģisko kontroli īsteno ViA Senāts, bet administratīvo un uzskaites kontroli realizē POL nodaļa.
– POL nodaļa regulāri, ne retāk kā reizi divos mēnešos izvērtē savu darbību kopsapulcēs.
– POL nodaļas vadītāja regulāri tiekas ar studentiem.
– Regulāri notiek visu ViA nodaļu vadītāju sanāksmes.
- Prakses darba vērtējumu studentam veic prakses vadītāji prakses organizācijās.
Studiju programma tiek apstiprināta ViA Politoloģijas nodaļas sēdē, to izvērtē un ieteic Senātam izskatīšanai
Senāta Mācību komisija. Lēmumu par studiju programmas darbības uzsākšanu pieņem ViA Senāts. Par studiju
programmas īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs programmas direktors. Ik semestri tiek veiktas studējošo
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aptaujas un to rezultāti apspriesti nodaļas sēdē. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju
programmas, nodaļas docētāju, Senāta Mācību komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina ViA
Senāts.
Studiju darba norisi studiju programmas īstenošanas gaitā nodaļas vadītājs pārrunā ar docētājiem. Nodaļas
vadītājs izlases veidā piedalās lekciju un semināru nodarbībās, pēc kurām kopā ar attiecīgo docētāju veic šo
nodarbību izvērtējumu.
Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Dialoga veicināšanai starp pasniedzēju un studentu
kursu aprakstus, studiju kursu uzsākot, saņemt katrs students. Katra semestra noslēgumā studenti izpilda aptauju
anketas par katru studiju kursu un docētājiem. Katra docētāja pienākums ir iepazīties ar aptaujas rezultātiem un
to izvērtēt.

3. 3. Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju programmām
Salīdzinājumam ir izvēlētas: Linkolnšīras un Hambersaidas Universitāte (Lielbritānija)un Helsinku Universitāte,
Somija
Salīdzinājums (Izvērsts studiju programmu salīdzinājums Politoloģijas nodaļā.):
obligātie mācību kursi:
Abās ES augstskolās obligātie kursi ir nedaudz atšķirīgi pēc to nosaukuma un satura. Salīdzinoši ViA
politoloģijas studijas piedāvā labu abu iepriekšminēto augstskolu obligāto kursu kombināciju. Arī kopējais
apgūstamo kursu skaits ir samērā līdzīgs.
studiju ilgums un nepieciešamo kredītpunktu skaits:
ViA politoloģijas studijas ilgst 4 gadus un tiek iegūti vismaz 160 kp, Linkolnas Universitātē studiju ilgums – 3
gadi, bet Helsinku Universitātē noteicošais ir iegūstamo kp skaits - 120 kp
vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits:
visās salīdzināmajās studiju programmās vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits ir 5-7
politoloģijas studiju īpatsvars studiju programmā:
politoloģijas kursu īpatsvars studiju programmā veido 70-80%
Kopējā iezīme- paralēli politoloģijas studijām, ir iespēja studēt izvēles kursus ne tikai specialitātē, bet atbilstoši
savām interesēm.
individuālā pētniecība:
ViA politoloģijas programmā liels uzsvars tiek likts uz patstāvīgajiem pētnieciskajiem darbiem, savukārt gan
Linkolnšīras, gan Helsinku universitātēs liela apjoma individuālais pētījums ir jāveic tikai vienu reizi studiju
beigu posmā, vai arī tas tiek veikts kā individuālā izvēle.
prakses:
ViA politoloģijas studentiem prakses ilgums ir 6 nedēļas, Linkolnas universitātē prakse ir iespējama kā
individuāla izvēle, Helsinku universitātē prakses nav atrunātas studiju programmā.
Rezumējums: Salīdzinot ar ES studiju programmām var apgalvot, ka ViA politoloģijas programmas uzbūves
pamatprincipi un apjomi, kā arī tās īstenošanas veids ir tuvi un salīdzināmi, līdz ar to var teikt, ka ViA
politoloģijas programma nodrošina līdzvērtīgu izglītības līmeni, pie kam jāatzīmē, ka ViA, kā profesionālā
augstskolā lielāka nozīme tiek piešķirta studentu patstāvīgo pētniecisko dabu izstrādei, kā arī praksēm.

3. 4. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Pilna laika studijās semestrī studentam jāapgūst 20 kredītpunkti.
Kredītpunkts ir atsevišķu studiju priekšmetu, kursu vai citu studiju veidu, kā arī studiju programmas izpildes,
studenta darba apjoma mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba
apjomam nedēļā un ietver 12 kontaktstundas, no kurām lekcijas ir vismaz 45%, bet semināri, grupu darbi un
praktiskās nodarbības vismaz 50%, un studenta patstāvīgās studijas (literatūras studijas, interneta resursu
izmantošana, grupu darbs u.c.) attiecīgajā studiju programmā. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu kursu
vai citu studiju veidu, ieskaitot praksi (viena prakses nedēļa atbilst vienam kredītpunktam), ja vērtējums
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pārbaudījumā 10 punktu sistēmā nav zemāks par četri (gandrīz viduvēji) vai arī ir “ieskaitīts” (ja pārbaudījums
bijusi ieskaite). Studenta darba apjoms mācību gada laikā pilna laika studijām ir vismaz 40 kredītpunkti.
Studiju programmu realizācija notiek ar dažādu studiju formu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus,
diskusijas, praktiskās nodarbības, literatūras studijas, studentu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un
grupās), kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi. Svarīgākā vieta studijās ierādīta praktisko un teorētisko
zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanai, pētījumu projektu izstrādei.
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlas no ViA kursu piedāvājuma, kas tiek organizēti pārējās studiju
programmās, citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Sekmīgi pabeigtas četru gadu studijas dod iespēju saņemt otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu
un politologa kvalifikāciju, sākt strādāt vai turpināt studijas maģistra līmenī (atbilstoši LIZM rīkojumam nr.700
“Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas” 5.02.97.)
3. 5. Studiju rezultātu kontroles formas un vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti: semestra laikā, pārbaudījumos pēc studiju kursa pilnīgas
apguves, pēc pilnas studiju programmas apguves - valsts pārbaudījums.
Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas un ieguvis
prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai.
Katrā kursā ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus. Katra kursa
noslēgumā students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu vai ieskaiti. Studiju darba kopējais novērtējums tiek
veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem studenta
darbiem katrā kursā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studējošo
regulāru un sistemātisku darbu.
Pēc praksēm studenti iesniedz prakses atskaiti, kas ietver prakses laikā veiktā darba aprakstu un rezultātu analīzi.
Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta.
Gada projekts tiek publiski aizstāvēts Gada projektu komisijā un gada projektu vērtē darba vadītājs, recenzents
un komisija. Diplomdarbu aizstāvēšana notiek Valsts pārbaudījumu komisijā un darbu vērtēšanā piedalās gan
nodaļas docētāji, gan nozares profesionāļi. Diplomdarbu galīgo vērtējumu veido: komisijas vērtējums - 50%,
recenzenta vērtējums - 30 %, darba vadītāja vērtējums - 20%.
Studentu zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvais rādītājs ir novērtējums ballēs 10 ballu sistēmā. Zemākais
pozitīvais vērtējums ir 4 balles. Tiesības iegūt diplomu ar izcilību ir tad, ja neviens vērtējums nav zemāks par 8
ballēm un vērtējumi ar 9 un 10 ballēm sastāda ne mazāk kā 75 % no kopējā vērtējumu skaita. Vērtējums valsts
pārbaudījumā nedrīkst būt zemāks par 9 ballēm.

3. 6. Studējošie.
2004./2005.mācību gadā Politoloģijas nodaļā konkurss uz vienu valsts budžeta finansētu studiju vietu bija 5
pretendenti, 2005./2006 mācību gadā 3.1 cilvēki.
Politoloģijas nodaļā studē 100 studenti (01.11.2005. dati), no tiem 61 personas studē par budžeta līdzekļiem.
Laika posmā 01.09.2004.-30.06.2005. eksmatrikulēti 15 studenti.
2004.gadā POL nodaļu absolvējuši 20 studenti.
Par programmas konkurētspēju var liecināt fakts, ka daudzi absolventi veiksmīgi uzsākuši studijas gan Latvijas,
gan ārvalstu augstskolu maģistrantūras un doktorantūras programmās, un lielākā daļa ir atraduši ar izvēlēto
profesiju saistītu nodarbošanos.
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3. 7. Studentu aptauja un tās analīze
Akadēmiskā personāla darbību nosaka Politoloģijas nodaļas nolikums un darba līgums ar pievienotu pienākumu
sarakstu. Viens no akadēmiskā personāla darbības kvalitātes nodrošināšanas veidiem ir studējošo aptaujas. Tās
tiek veiktas par visiem lekciju kursiem. To mērķis ir, ar dialoga starp studentiem un docētājiem starpniecību,
konstatēt problēmas un tās risināt, tā garantējot studiju kvalitātes kontroli.
Anketās ir iekļauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto zināšanu un prasmju
noderība, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba nozīmes novērtējums, iespējas konsultēties ar pasniedzēju,
tehniskā nodrošinājuma vērtējums un iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā par
docētāja darbu studenti izvērtē docētāju no profesionālās kompetences viedokļa, prasmes izraisīt interesi par
mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi, darba organizācijas prasmi, attieksmi pret studentiem un citas.
Anketas ļauj izvērtēt studentu vērtējumu par kursu, tā saturu un docētāja sadarbību ar studentiem. Atvērtie
jautājumi ļauj studentiem izteikt ierosinājumus, norādīt uz studiju kursa docēšanas stiprajām un vājajām vietām,
kam pievērst papildus uzmanību.
2004./2005.mācību gadā veikto aptauju rezultāti uzrāda pozitīvu ainu.

3. 8. Akadēmiskais personāls
Politoliģijas nodaļā ir 2 profesoru vietas. Uz vienu profesora vietu konkurss ir izsludināts 2005.g. rudenī, uz otru
tiks izsludināts 2006.g. pavasarī. Pašreiz politoloģijas nodaļā ir viens asociētais profesors, divi docenti, trīs
lektori un četri vieslektori.
Politoloģijas studiju programmas ietvaros strādā 6 docētāji. Vienam mācībspēkam ir zinātņu doktora grāds, pieci
docētāji studē doktorantūrā, no tiem lielākā daļa ir tuvu grāda iegūšanai. Absolūts vairums pasniedzēju ir ilgāku
laiku stažējušies ārvalstīs, kā arī piedalījušies ar ziņojumiem un referātiem starptautiskās konferencēs (skatīt
pielikumu).
Politoloģijas studentiem un pasniedzējiem lekcijas regulāri pasniedz arī ārvalstu mācībspēki. 2004./2005. m.g.
Politoloģijas nodaļā lekcijas lasīja viens vieslektors no Grenobles Universitātes. 2005./2006. m.g. nodaļā ar
lekcijām viesosies divi vieslektori – turpināsies sadarbība ar Gearld Assouline (Grenobles Universitāti) un
lekciju kursu Nacionālismā lasīs Centrāleiropas Universitātes absolvente Magdalena Misleanu. Tāpat būtu
jāatzīmē iedibinātā sadarbība ar Viskonsīnas universitāti, kā arī sadarbība ar Kauņas un Tartu Universitātēm. Lai
uzlabotu teorijas sasaisti ar praksi, atsevišķu kursu lasīšanai tiek piesaistīti nozares profesionāļi.
Docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē aktīva dalība zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, radošie
komandējumi, sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām, līdzdarbošanās dažādu projektu izstrādē, kā arī
dalība dažādos semināros (skatīt pielikumu).
2004./2005. mācību gadā Politoloģijas nodaļas docētāji ir publicējuši virkni pētījumu:
Jansone, Dace., Dedze, Indra., Strode, Ieva., Rībena, Sanita., Valtenbergs, Visvaldis. Ose, Liesma.
(2004) Veiksmīgas sadarbības piemēri: Rokasgrāmata darbiniekiem un darba devējiem ES Phare
projekts “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana: politikas dokuments un pilotprojektu ieviešana”,
Madonas poligrāfists. 63 lpp.
Valtenbergs, Visvaldis (2004) Politikas plānošanas metodoloģija un vadlīnijas: Literatūras pārskats LR
Valsts Kanceleja. 56 lpp. Pieejams: http://www.politika.lv/index.php?id=108210&lang=lv
Dace
Jansone,
Inga
Vilka
(2005)
„Pārvaldes
struktūru
atsaucīgums"
un
„Decentralizācija"
//
Cik
demokrātiska
ir
Latvija:
Demokrātijas
audits. J.Rozenvalds (zin.red.), LU Akadēmiskais apgāds, LU
Dace

Jansone,

Vineta

Silkāne,

Jānis

Ikstens

(2005)

„Jaunatnes

politiskā
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līdzdalība
pašvaldību
vēlēšanās"
http://www.integracija.gov.lv/index.php?id=768&sadala=22

ViA,

ĪUMSILS

Bākule, K., Jansone, D., Silkāne, V. (2005) Metodiskie norādījumi skolēnu pētniecisko darbu izstrādei
sociālajās zinātnēs, Junior Achievement
Visvaldis Valtenbergs ir piedalījies starptautiskā konferencē ar ziņojumu:
Valtenbergs, Visvaldis. (2005) Studying Virtual Forms of Campaigning in Baltic Political Webscape: The Case
of 2005 Local Government Elections” 6th Conference on Baltic Studies in Europe “The Baltic Way in Europe.
Revolution and Evolution”, June 17-19. Kopsavilkums publicēts konferences brošūrā.
Nodaļas docētāji ir piedalījušies dažādu pētījumu veikšanā un projektu izstrādē, dodot iespēju arī studentiem
piedalīties šo projektu realizēšanā. Uzsāktie un realizētie projekti:
“Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana 2005.g. maijssabiedrībā un darba tirgū”. 20,033.48 LVL. ESF grantu shēma “Pētījumu veikšana
par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3.
Projekta vadītājs: Visvaldis Valtenbergs
“Pievienosim vērtību sociālajām zinībām: sabiedrības integrācijas veicināšana 2004.g. oktobrissociālo zinību apgūšanas procesā” 47,875.01 EUR. Finansēts no ES Phare grantu 2005.g.jūnijs.
programmas “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” 2002/000-590-0101/1-48. Projekta vadītājs: Visvaldis Valtenbergs
Politoloģijas nodaļa piedalās ES projektā Nr. 05/00S9 A/5641 European
Integration. Projekta ietvaros POL nodaļas docētājs J.Kapustāns izstrādā kursu 01.09.2005.par Eiropas Integrācijas tēmu un to pasniedz POL un KSA nodaļās. Projekta 31.08.2008.
mērķis veicināt zināšanas par Eiropas integrāciju. EU Jean Monnet Activities,
Jean Monnet Modules Budžets 14 235 EUR Pieprasītais grants10 676 EUR ViA
līdzfinansējums 3559 EUR
Politoloģijas nodaļa piedalās projektā „Semināru organizēšana studiju 07.2005. – 03.2006.
programmas izvēlei” Eiropas Sociālais fonds, 3.2.7.2. Aktivitāte /
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3272/0090/0122 Budžets 6888 LVL ESF un Valsts
budžets. Iesaistītas POL nodaļa, KSA nodaļa Projekta vadītāja - V.Silkāne ,
D.Jansone, L.Lotiņa, projekta mērķis - Organizēt seminārus vidusskolēniem, lai
atvieglu viņu karjeras izvēli, izskaidrotu atšķirības starp Vidzemes augstskolā
piejamajām sociālo zinātņu studiju programmām.
POL un KSA nodaļas 2005.gada maijā rīkoja skolēnu pētniecisko darbu 05.2005.
konkursu, tika pieteikti 180 skolēnu pētnieciskie darbi no visas Latvijas
Nodaļa ir izstrādājusi pedagogu profesionālās meistarības pilnveides programmu
vidusskolu skolotājiem prikšmetā Politika un tiesības B1 un B2 līmeņos.
Programmas īstenošanā piedalās lielākā daļa nodaļas docētāju.
Vairums Politoloģijas nodaļas mācībspēku sastāv politikas zinātnes profesionālās organizācijās.
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3. 9. Studiju programmas materiāli – tehniskā bāze un finansējums
Vidzemes augstskola ir neliela reģionālā augstskola, kas realizē 8 studiju programmas, kurās pašlaik studē 666
pilna laika un 560 nepilna laika studenti un 78 maģistranti. Augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli tehnisko
bāzi un finansu līdzekļus atsevišķi katrai studiju programmai, tāpēc Politoloģijas studiju programmas materiāli
tehniskā bāze ir vienota ar Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko bāzi. Pašreizējā studiju bāze ir 13 auditorijas
(kopējā platība 920 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 70 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220 m2.). Visi
datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu informācijas apriti, un ir nodrošināta pieeja Interneta tīklam,
CD-ROM u.c. datu bāzu izmantošanai. Studiju procesā tiek izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m2.) Mācību
korpusos ir atpūtas telpas (280 m2.), kurās studenti var gatavoties nodarbībām, kā arī veikt grupu darbu. Pašlaik
noris renovācijas darbi augstskolas ēkā Cēsu ielā 4, kuru rezultātā tika iegūtas 5 auditorijas, 2 laboratorijas un 1
semināru telpa.
ViA viena no prioritātēm ir modernas bibliotēkas izveide. Pašreiz ViA rīcībā ir bibliotēka ar lasītāju zāli (380
m2). ViA bibliotēka ir Valmieras Informācijas centra sastāvdaļa un atrodas vienās telpās ar Valmieras rajona
Centrālās bibliotēkas mācību lasītavu un Lielbritānijas Padomes atbalstīto Valmieras angļu valodas mācību
centra bibliotēka. Šāds sadarbības modelis ļauj racionālāk koncentrēt līdzekļus jaunu informācijas nesēju
iegādei, un studentiem racionālāk organizēt studiju laiku, jo zinātniskā, mācību, mācību metodiskā un uzziņu
literatūra tiek koncentrēta vienuviet. Studijām nepieciešamā zinātniskā literatūra, mācību grāmatas un mācību
metodiskie materiāli Politoliģijas studiju programmas nodrošinājumam tiek iepirkti ik gadu kā Latvijā, tā arī
ārvalstīs. Pašreiz visu triju bibliotēku kopējā fondā ir ap 15 000 grāmatu. Bibliotēkā ir izveidots elektroniskais
katalogs (IT Alise), automatizēta lasītāju apkalpošana, ir Interneta pieslēgums un iespēja izmantot 26 datorus.
Tiek izmantotas pilnu tekstu bāzes EBSCO un OCLC, nozare.lv un LETA2000 arhīvs, kā arī Latvijas Vēstnesis
un NAIS (Normatīvo aktu Informatīvā sistēma). Datu bāzes ir reģistrētas pēc IP numuriem un ir pieejamas no
visiem datoriem augstskolas ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, kā arī studentu kopmītnēs.
Kopējais krājums 15290 vienības (neskaitot elektroniskos abonētos resursus un presi)
61% krājuma ir angļu valodā
734 nosaukumi ir izdoti 2000-2004. gadā.
Grāmatas ir arī latviešu, vācu, krievu, zviedru, norvēģu, somu u.c. valodās
Vairāk kā 1050 nosaukumi ir grāmatas politoloģijas nozarē. Kopš 2004. gada 1. novembra Politikas zinātnes
nodaļas literatūras klāsts ir papildinājies ar sabiedrības pārvaldes literatūras 24 nosaukumu un tiesību un
juridisko zinību literatūru 28 nosaukumiem, kā arī vēsturē 115 nosaukumiem. Finansējums Politikas zinātnes
nodaļai nepieciešamās literatūras iegādei tika iegūts arī HESP bibliotēku atbalsta programmas ietvaros.
Tā kā studiju programmas ietver arī starpnozaru priekšmetus, var uzskatīt, ka pieejamais studiju materiālu klāsts
ir paplašinājies un daļēji atjauninājies. 2004. gada rudenī grāmatu klāsts ir papildināts ar maģistra studiju
līmenim nepieciešamām grāmatām
Kopā ar Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē ap 50 centrālos Latvijas preses izdevumus.
Studentiem ir pieejami sekojoši tiešsaistes elektroniskie resursi: EBSCO (arī tūrisma nozares elektorniskie
žurnāli angļu valodā), www.nozare.lv, LETAs arhīvs, BNS, www.eiropa.lv (tūrisma datu bāze), NAIS (pēc
pieprasījuma), Latvijas vēstnesis (pēc pieprasījuma), Dienas bizness (pēc pieprasījuma).
ViA bibliotēka ir piedalījusies arī dažādu pilntekstu elektronisko datu bāzu izmēģinājumos.
Bibliotēka ir paplašinājusi datorizēto darba vietu skaitu līdz 26 vietām. Pēdējā gada laikā klāt nākušas 3 darba
vietas portatīvo datoru īpašniekiem, kā arī datorklase (sākusi darbu 4. oktobrī) ar 10 darba vietām, kuras tiks
izmantotas gan apmācībām bibliotekāriem un lietotājiem, gan studentu patstāvīgajam darbam.

3.10. Finansējums
Studiju programmā paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko personu
līdzekļiem. Vidzemes augstskolas budžeta ienākumu daļu galvenokārt veido šādi finansējuma avoti:
valsts budžeta dotācija 46%, 465189 Ls, studiju maksa 44,1%, 419000 Ls, pārējie ViA ieņēmumi 9,9
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% 64900 Ls. Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes augstskolas Senāts saskaņā ar valstī
noteiktajām studiju izmaksām. Studiju programmā paredzēto prakšu nodrošinājumam tiek piesaistīti
līdzekļi arī no Leonardo da Vinči programmas ietvaros.
3. 11. Ārējie sakari
3.11.1 Sadarbība ar darba devējiem
Studentu mācību prakses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī nevalstiskajās organizācijās ir galvenais veids,
kādā notiek sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem. Mācību prakses ilgums ir 4-8 nedēļas katru gadu.
Prakses reglamentē Politoloģijas nodaļā izstrādātais prakses nolikums. POL nodaļai ir noslēgti līgumi ar
vairākām institūcijām par sadarbību mācību prakses nodrošināšanā. Prakses gaitā students sagatavo prakses
atskaiti un prakses vadītājs sniedz rakstisku atsauksmi no prakses vietas (atsauksme aptver prakses laikā veikto
uzdevumu un pienākumu novērtējumu un praktikanta raksturojumu). Lielākā daļa prakšu vadītāji ir pozitīvi
novērtējuši POL nodaļas studentu darbu prakšu laikā. Daudzas institūcijas labprāt atkārtoti piedāvā prakses
vietas nodaļas studentiem, kā arī vairākas institūcijas ir piedāvājušas pastāvīgu darbu POL nodaļas vecāko kursu
studentiem un absolventiem.
Turklāt jāuzsver, ka mācību prakses tiek organizētas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās – Latvijas vēstniecībās
ārvalstīs un citu valstu institūcijās, izmantojot Leonardo da Vinci programmas iespējas.
3.11.2. Sadarbība ar ārvalstu partneriem
Studiju sistēma un apmācības metodes dod iespēju ViA studentiem papildināt savas zināšanas citās augstskolās
Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā ViA studiju programmā. ViA ir Sorcates/Erasmus,
HESP un Leonardo da Vinči projektu dalībniece; vidēji vienā mācību gadā šo iespēju izmanto 6 politoloģijas
studenti. 2004./2005.mācību gadā ārvalstu augstskolās studējošo Politoloģijas nodaļas studentu skaits sasniedza
7.
2004./2005 mācību gadā ārvalstīs studējošie:
Vārds, Uzvārds
Universitāte
Anna Bernadska
University of Lincoln
Kristīne Hauga
Tartu University
Zane Aizbalte
Humboldt-Universitat zu Berlin
Larisa Vaļte
University of Tampere
Dace Bordane
University of Lincoln
Anna Kamradze
Universita Degli Studi di Perugia
Maira Taure
Universidad de A Coruna

Valsts
Lielbritānija
Igaunija
Vācija
Somija
Lielbritānija
Itālija
Spānija

Semestris
Rudens
Rudens
Rudens
Rudens
Pavasaris
Pavasaris
Pavasaris

2004./2005. m.g. Politoloģijas nodaļā studēja pieci ārvalstu studenti no nodaļas sadarbības partneru augstskolām.
Divi studenti bija no Vācijas un trīs no Kirgistānas.
Sadarbība ar Viskonsīnas universitāti Medisonā paredz mācībspēku apmaiņu un videokonferenču rīkošanu.
Sadarbība ar Kauņas un Tartu universitātēm tiek izstrādāta Baltijas studiju programma. Turpinās sadarbībā ar
Tartu Universitāti un Vytautas Magnus Universitāti.
2004./2005.mācību gadā pasniedzēju apmaiņas rezultātā POL nodaļas lektors Jānis Kapustāns strādāja Tamperes
Universitātē Somijā.
2003./2004. akadēmiskajā gadā tika uzsākta sadarbība ar Franciju. Pavasarī Politoloģijas nodaļa organizēja
vienas dienas semināru ar franču profesoru līdzdalību, pēc tam tika noslēgts sadarbības līgums Socrates/Erasmus
programmas ietvaros; 2004.gada rudenī vieslektors no Grenobles universitātes Gerald Assouline pasniedza kursu
Politoloģijas nodaļas studentiem „Teritorial development.”, savukārt Politoloģijas nodaļas lektore Karlīna
Bākule šīs apmaiņas programmas ietvaros lasīja lekcijas par pašvaldību attīstības problemātiku Latvijā
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Grenobles universitātē. Uzsāktā sadarbība ar Grenobles universitāti turpināsies arī 2005./2006. mācību gadā ar
pasniedzēju apmaiņu rudens semestrī. Tiek plānota arī šīs sadarbības tālāka attīstība iesaistot tajā augstskolas
Dānijā.
Politoloģijas nodaļa līdzdarbojās starptautiskās vasaras skolas “Improved Public Service through Strategic
Budgeting and Improved Analytical Capacity - The 1st International Public Management Summer Institute”
organizēšanā Siguldā 2005.g. jūlijā caur Fulbright (ASV) programmu piesaistot prof. Julia Melkers (University
of Illinois at Chicago). Vasaras skolas mācību metodiskie materiāli tagad tiek izmantoti Politoloģijas nodaļas
mācību procesā.
Nodaļas lektori ir piedalījušies dažādos semināros un kvalifikācijas celšanas kursos. Visvaldis Valtenbergs un
Karlīna Bākule ir piedalījušies un papildinājuši zināšanas ODACE (Kanāda) rīkotajos starptautiskajos semināros
par attīstības un sadarbības jautājumiem. Vienu no šiem semināriem sadarbībā ar ODACE un Kanādas
vēstniecību organizēja arī Vidzemes augstskola. Izmantojot semināros gūtās zināšanas Karlīna Bākule
2005./2006 m.g. izvedoja jaunu mācību kursu “Attīstības politekonomija”.
Visvaldis Valtenbergs 2005.g. rudenī piedalījās ASV Starptautiskā līderības viesu programmā “ASV ārpolitikas
izaicinājumi” par ASV publiskā un privātā sektora organizāciju lomu ASV ārpolitikas formulēšanā. Tās ietvaros
piedalījās mācību vizītēs, semināros, lekcijās Vašingtonā, Kanzasā, Hjūstonā, Ņujorkā.
Laikā no 2004.g. oktobra līdz 2005.g. augustam Visvaldis Valtenbergs piedalījās apmācību moduļa jauno mediju
žurnālismā izstrādes semināru ciklā Nordplus atbalstītās programmas “Mediju konverģence un žurnālistika:
Ziemeļu-Baltijas-Krievijas sadarbības attīstība jauno mediju žurnālisma studiju ietvaros”. Cikla ietvaros
piedalījās darba grupās Kauņā, Tartū, Orhūsā.

3.12. Studiju programmas attīstības plāns
Vidzemes augstskolas Senāts ir apstiprinājis Politoloģijas nodaļas attīstības plānu turpmākajiem gadiem, kas
izriet no ViA stratēģijas. Minētajā plānā izvirzīti šādi mērķi: piedāvāt principiāli atšķirīgu, praktiski ievirzītu
augstāko izglītību politoloģijā Latvijā; nedublējot citu augstskolu programmas, dot ViA studentiem reālas
iespējas turpināt studijas Latvijas un citu valstu augstskolu maģistratūrā; veidoties par konkurētspējīgu
akadēmisko centru Baltijā. Politoloģijas nodaļas darbība un attīstības plāni ir pakārtoti šiem mērķiem. Izvērtējot
politoloģija studiju programmas līdzšinējo īstenošanas pieredzi ir noteiktas programmas stiprās puses un
problēmas, kā arī to risināšanas ceļi.
3.12.1. Studiju programmas stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas:
- politoloģijas studiju programmā ir saglabāts līdzsvars starp akadēmisko un profesionālo, starp teorētisko
un praktisko, studiju slodze ir veidota vienmērīgi un sabalansēti, studiju procesā tiek izmantotas
mūsdienīgas mācību metodes, liekot uzsvaru uz patstāvīgā darba formām, tiek izmantota kumulatīvā
vērtēšanas sistēma, kas veicina regulāru un sistemātisku darbu
- programma ir pietiekami elastīgi veidota, līdz ar to tā spēj ātri reaģēt uz darba tirgus vajadzībām
- ViA programma ir praktiski orientēta, tā ļauj tās absolventiem vieglāk uzsākt savu profesionālo karjeru
pēc studiju noslēguma, ViA absolventi ir konkurētspējīgi gan darba tirgū, gan maģistra līmeņa studijās
- ir izveidoti labi kontakti ar pastāvīgajām prakses vietu institūcijām un tas nodrošina studentiem
reālistisku izpratni par notiekošajiem procesiem un veicina pētnieciskā darba piesaisti aktuālu un
praktisku jautājumu risināšanā
- pateicoties aktīvai starptautiskajai sadarbībai studentiem ir iespējas papildināt kā akadēmiskās, tā arī
praktiskās zināšanas ārvalstīs
- nodaļas docētāji un studenti ir aktīvi pētnieciskā darba veikšanā, ir aktīvi līdzdalībnieki dažāda mēroga
konferencēs un semināros, kā arī to organizēšanā, nodaļas pasniedzējiem ir salīdzinoši daudz publikāciju
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-

kvalitātes kontroles sistēma parāda, ka līdzšinējā studiju kārtība politoloģijas studiju programmā
nodrošina studenta izaugsmi un veicina personības aktīvu, radošu un vispusīgu pilnveidošanos, kā arī
motivē iesaistīties dažādās sociālajās aktivitātēs.
ir uzsākta veiksmīga sadarbība ar citu valstu augstskolām, kā arī studiju finansēšanas fondiem, kas ļauj
paaugstināt mācību kvalitāti ar pasniedzēju apmaiņas starpniecību, paver iespējas studentu apmaiņai, kā
arī rada iespēju studentiem praktizēties ārvalstīs;
studentiem ir pieejama mūsdienīga, strauji augoša bibliotēka, aizvien pieaugoša interneta datu bāze;
studentiem ir iespēja iesaistīties nodaļas pētnieciskajos projektos;
tiek nodrošināti radošam un sekmīgam studiju procesam atbilstoši apstākļi;
veiksmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijam, kas nodrošina aktīvu studiju atgriezenisko
saiti;
ir palielināts darba tirgus prasībām atbilstošs, elastīgs izvēles kursu piedāvājums ietverot tajā tādus
kursus kā Projektu vadība, Attīstības politekonomija, Demokrātijas teorijas, u.c.

3.12.2. Galvenās problēmas, kas risināmas studiju programmas tālākā attīstības gaitā:
- jāpalielina finansējums
- tālāk jāattīsta sabalansēts, darba tirgus prasībām atbilstošs, elastīgs izvēles kursu piedāvājums,
- perspektīvā jāplāno jaunas specializācijas
- mācību spēku akadēmiskās kvalifikācijas celšana un mācību spēku piesaiste pamatdarbā ar pilna laika
darba slodzi ViA nosakāma par vienu no ViA prioritātēm.
- īpaša vērība jāveltī jau uzsāktajai kursu un materiālu sagatavošanai, tā lai studentiem būtu iespēja strādāt
elektronisko komunikāciju vidē.
- jāsagatavo un pakāpeniski jāīsteno programma, kas ļautu paaugstināt mācību spēku atalgojumu, kas,
salīdzinot ar nozarē nodarbināto darba algām, nav konkurēt spējīgs, un tās kavē augsti kvalificētu
mācību spēku un jo īpaši nozarē strādājošo praktiķu piesaisti studiju programmai,
- jāveicina tālāka mācību spēku un studentu iesaistīšanās nozares pētnieciskos projektos kā augstskolas
līmenī, tā arī reģiona projektos.
- jāpiedāvā dažādi reģionā pieprasīti tālākizglītības kursi.
- jāpilnveido prakses process, - palielinot pastāvīgo prakses vietu skaitu, pilnveidojot prakses novērtējuma
anketu; jāstrādā pie tālākas prakses līgumu slēgšanas
- jāturpina pilnveidot un nostiprināt uzsāktā starptautiskā sadarbība
- jārada iespēja mācībspēkiem tipogrāfiski izdot mācību materiālus un mācību palīglīdzekļus
- jāievieto ViA mājaslapā mācībspēku un studentu pētniecības darbu anotācijas, jāstrādā pie ViA
zinātnisko rakstu krājuma izveidošanas
- jāmotivē nodaļas docētāju doktorantūras studiju pabeigšana
- jāstrādā pie labāko maģistra grādu ieguvušo absolventu piesaistes programmas tālākā pilnveidošanā un
nostiprināšanā
- jāpilnveido studiju kvalitātes aptaujas sistēma, jāveic pasniedzēju labākās pieredzes popularizēšana,
jāorganizē mācību metožu semināri nodaļas mācībspēkiem.
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Pielikums

Politoloģijas studiju programmas saturs
(apstiprināts ViA Senātā 27.11.2004, lēmums Nr. 11/2.5.)
Kurss/Semestris

1

Prakse
Diplomdarbs
Nozares teorētiskie un IT kursi
Ievads salīdzinošajā politikā
Politikas zinātnes paradigmas
Ievads politikas teorijā
Organizāciju teorija un prakse
Publiskā pārvalde
Demokrātijas teorijas
Mūsdienu politikas filozofija
vai Starptautisko attiecību teorijas
vai Taisnīguma teorijas
Ideoloģijas
vai Racionālās izvēles teorijas
Ievads starptautiskajās attiecībās
SPSS
Interneta resursi politikā

2

3

8

4

5

8

6

7

6

Salīdzinošā politika
Eiropas valstu politiskās sistēmas
Latvijas politikas aspekti
Politekonomija
Attīstības politekonomija
Nacionālisms
vai Politika un masu mediji
vai kurss pie vieslektora
Starptautiskās attiecības
ES institūcijas un pārvalde
ES politikas aspekti
Latvijas ārpolitikas aspekti

Kopā

4
12

26
12
36

4
2
4
4
4
4
4

2
4
2
2
60

Nozares profesionālās specializācijas kursi
Gada projekts

8

2

4

4

4
4
4
4
2

4
4
2

17

vai Globalizācija un starptautiskā migrācija
vai Starptautiskās organizācijas
vai Krievija un NVS
vai Diplomātija
vai kurss pie vieslektora

2

Publiskā pārvalde
Latvijas valsts pārvalde un pašvaldības
Sociālā politika
Politikas analīze
Publiskās tiesības
Budžets un finanšu vadība
vai Vadības metodes
vai Pārvaldes reformas
vai Kultūrpolitika
vai Izglītība un politika
vai Personāla vadība
vai Krīžu un konfliktu vadība
vai Projektu vadība

4
4
4
4
2
2

vai kurss pie vieslektora
Vispārizglītojošie studiju kursi
Pētījumu metodoloģija
Akadēmiskā rakstība latviešu valodā
Angļu valoda
Eiropas politiskā vēsture
Socioloģija
Sociālā psiholoģija politikā

20
4
2
4
4
2
4
6

Brivās izvēles kursi
Valodas

2

4

vai citu nodaļu piedāvātie kursi
Kopā

20 20 20 20 20 20 20 20

160

18

Akreditētās politoloģijas studiju programmas saturs
Akreditācijas lapa Nr. 011-410, 12.12.2001
Kurss/Semestris

1

2

3

4

5

6

7

8

Kopā

Obligātie studiju kursi ( A daļa)
Obligātie specialitātes studiju kursi (A1)

100

Ievads politikas teorijā
Ievads salīdzinošajā politoloģijā

6
4

Latvijas politikas aspekti
Politikas metodes

6
4

Organizāciju teorija un prakse

4

Sabiedrības pārvalde

4

Valsts pārvalde un pašvaldības

6

Ievads mūsdienu politikas teorijā

4

Eiropas politiskās sistēmas

4

Ievads starptautiskajās attiecībās

4

Politikas analīze I

4

Politikas analīze II

4

Sociālā politika

4

Prakse

6

6

6

Gada projekts

4

4

4

Diplomprojekts

12

Obligātie vispārīgie studiju kursi (A2)
Pētījumu metodoloģija

4

Latviešu valodas kultūra

2

28

Datorzinības

4

Marketings

4

Ievads sabiedriskajās attiecībās

2

Sociālā psiholoģija

4

Socioloģija
Angļu valoda
Izvēles kursi (B daļa)
Latvijas politiskā vēsture

4
2

2
6

6

6

6

24

Eiropas politiskā vēsture
Pašvaldības Lielbritānijā un ASV
ASV politiskā sistēma
Eiropas integrācija un Baltijas valstis
Etniskās attiecības, multikulturālisms un
nacionālisms.
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Krievijas politika Baltijas jūras reģionā
Modernās menedžmenta metodes publiskajā
pārvaldē
Starptautiskās sabiedriskās attiecības
Korporatīvās sabiedriskās attiecības
Sabiedriskās attiecības un politika
Mikroekonomika
Makroekonomika
Uzņēmumu attīstības stratēģija un inovācija I
Uzņēmumu attīstības stratēģija un inovācija II
Uzņēmējdarbības tiesības I
Uzņēmējdarbības tiesības II
Projektu vadība
Reģionālā attīstība
Izmaiņu vadība organizācijās
Cilvēkresursu vadība
Nauda un Bankas
Modernās informācijas tehnoloģijas
Lietišķās vēstules
Ievads argumentācijas teorijā
Lietišķie raksti angļu valodā
Publiskā runa angļu valodā
Vieslektora lasīts kurss
Cits ViA studiju kurss
Izvēles kursi ( C daļa)
Ievads filozofijā

4

2

2

8

Ievads mākslas vēsturē
Kultūras vēsture
Dzimums un sabiedrība
Ievads cilvēka ģeogrāfijā
Vācu valoda I
Vācu valoda II
Vācu valoda III
Norvēģu valoda I
Norvēģu valoda II
Cits ViA studiju kurss
16 26 18 24 16 24 16 20

160

20

POLITOLOĢIJAS STUDIJU PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNS
(apstiprināts ViA Senātā 27.11.2004, lēmums Nr. 11/2.5.)
Kursi
1.sem 2.sem 3.sem 4.sem
Ievads salīdzinošajā politoloģijā
4
Politikas zinātnes paradigmas
2
Pētījumu metodoloģija
4
Akadēmiskā rakstība latviešu valodā
2
Angļu valoda
4
SPSS
2
Socioloģija
2
Ievads politikas teorijā
4
Organizāciju teorija un prakse
4
Interneta resursi politikā
2
Ievads starptautiskajās attiecībās
4
Eiropas valstu politiskās sistēmas
4
Latvijas politikas aspekti
4
Es institūcijas un pārvalde
4
Eiropas politiskā vēsture
4
Publiskā pārvalde
4
Latvijas valsts pārvalde un pašvaldības
4
Politekonomija
Politikas analīze
ES politikas aspekti
Sociālā politika
Publiskās tiesības
Demokrātijas teorijas
Sociālā psiholoģija
Attīstības politekonomija
Izvēles kursi specialitātē
Brīvās izvēles kursi
Gada projekts
2
4
Prakse
8
8
Diplomprojekts
Kopā semestrī: 20
20
20
20
Kopā mācību gadā:
40
40

5.sem

6.sem

7.sem

8.sem

4
14
2

4

4
4
4
4
4
4
4
2
4
6
20

20
40

20

4
12
20
40
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Akreditētais POLITOLOĢIJAS STUDIJU PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNS
Akreditācijas lapa Nr. 011-410, 12.12.2001
Kursi
Ievads salīdzinošajā politoloģijā
Politikas metodes
Pētījumu metodoloģija
Latviešu valodas kultūra
Angļu valoda
Ievads politikas teorijā
Organizāciju teorija un prakse
Datorzinības
Angļu valoda
Marketings
Latvijas politikas aspekti
Socioloģija
Ievads starptautiskajās attiecībās
Sabiedrības pārvalde
Valsts pārvalde un pašvaldības
Eiropas valstu politiskās sistēmas
Politikas analīze I
Ievads Sabiedriskajās attiecībās
Mūsdienu politikas teorijas
Politikas analīze II
Sociālā politika
Sociālā psiholoģija
Izvēles kursi B
Izvēles kursi C
Gada projekts
Prakse
Diplomprojekts
Kopā semestrī:
Kopā mācību gadā:

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

6
4
4
6
16

26
42

4
6
18

24
42

6

7.sem

8.sem

4
4
6
2

6
2

4
6
16

24
40

16

12
20
36

22

Izmaiņas Politoloģijas studiju programmā
Akreditētā programma
Akreditācijas lapa Nr. 011-410, 12.12.2001
Kursa nosaukums
Prakse
Diplomprojekts

Pārstrukturētā programma
(apstiprināts ViA Senātā 27.11.2004, lēmums Nr. 11/2.5.)
Kredītp Semestris
Kursa nosaukums
Kredītpunkti Semestris
unkti
18
2,4,6 Prakse
26
2,4,6,8
12
8
Diplomdarbs
12
8
Nozares teorētiskie un IT kursi

Ievads salīdzinošajā politoloģijā

4

1

Ievads salīdzinošajā politikā

4

1

Politikas metodes

4

1

Politikas zinātnes paradigmas

2

1

Ievads politikas teorijā

6

2

Ievads politikas teorijā

4

2

Organizāciju teorija un prakse

4

2

Organizāciju teorija un prakse

4

2

Sabiedrības pārvalde

4

4

Publiskā pārvalde

4

4

Demokrātijas teorijas

4

6

Mūsdienu politikas filozofija

4

7

vai Starptautisko attiecību teorijas

4

7

vai Taisnīguma teorijas

4

7

Ideoloģijas

2

7

Ievads mūsdienu politikas teorijā

4

6

vai Racionālās izvēles teorijas

2

7

Ievads starptautiskajās attiecībās

4

3

Ievads starptautiskajās attiecībās

4

3

Datorzinības

4

2

SPSS

2

1

Interneta resursi politikā

2

2

10

2,4,6

Nozares profesionālās specializācijas kursi
Gada projekti

12

2,4,6

Gada projekti
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Eiropas politiskās sistēmas

4

4

Salīdzinošā politika
Eiropas valstu politiskās sistēmas

Latvijas politikas aspekti

6

3

Latvijas politikas aspekti

4

3

Politekonomija

4

5

4

3

Attīstības politekonomija

4

7

Etniskās attiecības, multikulturālisms un nacionālisms.

2

6

Nacionālisms un etniskāsm attiecības

2

7
7

4

7

vai Politika un masu mediji
vai Sabiedriskās attiecības un politika

2

Sabiedriskās attiecības un politika

2

7

Pašvaldības Lielbritānijā un ASV

2

6

vai kurss pie vieslektora

2

ASV politiskā sistēma

2

5
Starptautiskās attiecības
ES institūcijas un pārvalde

4

3

ES politikas aspekti

4

5

Latvijas ārpolitikas aspekti

2

7

vai Globalizācija un starptautiskā migrācija

2

7

vai Starptautiskās organizācijas

2

7

vai Krievija un NVS

2

7

vai Diplomātija

2

7

vai kurss pie vieslektora

2

Eiropas integrācija un Baltijas valstis
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Studiju programma
Vidzemes Augstskolas (ViA) Politoloģijas (POL) studiju programma ir profesionāla bakalaura studiju
programma, kura tiek realizēta saskaņā ar 2005.gada 14.decembra (sēdes lēmumu Nr.184) akreditāciju.
Programma ir akreditēta līdz 2007. gada 31. decembrim.
Beidzot studijas POL studiju programmu, tiek piešķirts diploms par profesionālo bakalaura grāda politikā un
politologa kvalifikācijas iegūšanu (pēc LR Profesiju klasifikatora 244309). Sekmīgi pabeigtas politoloģijas
studijas dod iespēju tālākai izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs. (Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas
Rīkojums Nr.700 Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas,
5.02.1997.). POL programma tiek realizēta pilna laika studiju formā.

1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
1. 1. Programmas mērķis:
Vidzemes augstskolas politoloģijas studiju programmas mērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus valsts un
pašvaldību iestāžu darbiniekus, kā arī masu saziņas līdzekļu un nevalstisko institūciju darbiniekus, - kvalificētus
speciālistus, kompetentus profesionāļus, kuru zināšanas un prasmes ir konkurētspējīgas mainīgajos
sociālekonomiskajos apstākļos.

1. 2. Programmas uzdevumi:
Politoloģijas studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
- Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par politiskajiem procesiem pasaulē un Latvijā, par dažādajām to
konceptualizēšanas iespējām;
- Veicināt profesionālo zināšanu un prasmju apguvi, veidot un attīstīt studentos politikas analīzes
iemaņas;
- Sekmēt studentos motivāciju tālākai izglītībai;
- Veicināt studentus apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – darbs ar
datoru, svešvalodu zināšanas, darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski
domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.;
- Papildināt politoloģijas nodaļā koncentrēto akadēmisko personālu ar pieredzējušiem praktiķiem;
- Piesaistīt mācībspēkus no citām ViA struktūrvienībām un citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs;
- Veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskām organizācijām.
- Veicināt esošās POL materiāli tehniskās bāzes nepārtrauktu paplašināšanu un uzlabošanu;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla ieguldījumu politoloģijas jomas praktiskā un teorētiskā
attīstībā Latvijā;
- Veicināt POL esošā akadēmiskā personāla regulāru kvalifikācijas celšanu.

2. Studiju programmas vispārējs raksturojums
2. 1. Studiju programmas nosaukums un iegūstamā kvalifikācija
Studiju programmas nosaukums ir „Politoloģija” tās kods atbilstoši LR izglītības klasifikatoram (IZM rīkojums
Nr.649 apstiprināts 11.11.1997.) ir 443021.
Beidzot studijas politoloģijas programmā, tiek piešķirts diploms par profesionālā bakalaura grādu politikā un
politologa kvalifikāciju (pēc LR profesiju klasifikatora Nr. 2443 09).

3

2. 2. Nosacījumi studiju uzsākšanai
Pilna laika studijām uzņem personas ar pabeigtu vispārējo vidējo izglītību. Lai uzsāktu studijas Politoloģijas
nodaļā, ir nepieciešama vidējā izglītība un labas svešvalodu zināšanas, ir jāiztur konkurss. Uzņemšanas
noteikumus izstrādā ViA Studiju daļa un tos apstiprina ViA Senāts.

2. 3. Imatrikulācijas noteikumi
Pilna laika studijas
1. Centralizētā eksāmena sertifikāts angļu valodā (vismaz E līmenis),
2. Centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā un literatūrā (vismaz E līmenis).

2. 4. Studiju apjoms un ilgums
Politoloģijas studiju programma paredzēta pilna laika studējošajiem dienas nodaļā - studiju apjoms ir 160
kredītpunkti, studiju ilgums 4 gadi (8 semestri).

2. 5. Studiju programmas atbilstība augstāko profesionālo izglītību regulējošiem dokumentiem
Politoloģijas studiju programma ir 2. līmeņa profesionālās bakalaura studiju programma, kura tiek realizēta
saskaņā ar 1996.gada 3.jūnijā LR IZM izsniegto licenci. 2004. gada 28.jūlijā LR IZM izsniedz atkārtotu licenci
(licences nr.04031-8) līdz 2008.gadam par tiesībām īstenot 2.līmeņa profesionālās bakalaura studiju programmu
”Politoloğija” (programmas kods: 4231006) politologa kvalifikācijas iegūšanai.
2001.gada 5.decembrī akreditācijas komisija to akreditēja uz sešiem gadiem (akreditācijas lapa Nr.011-410,
12.12.2001). 2005. gada 14. decembrī programma tika pārakreditēta par profesionālā bakalaura programmu
politikā. Beidzot studijas Politoloģijas studiju programmā, tiek piešķirts diploms par 2.līmeņa profesionālā
bakalaura un politologa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.
Sekmīgi pabeigtas Politoloģijas programmas studijas dod iespēju tālākai izglītībai gan Latvijā, gan ārzemēs.
(Izglītības un zinātnes ministrijas Rīkojums Nr.700 “Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās
profesionālās izglītības iegūšanas,” 05.02.1997.) Politoloģijas studiju programma tiek realizēta pilna laika
studiju formā.
Izstrādājot studiju programmu, ievērota ViA Satversme un studijas regulējošie normatīvie akti.

2. 6. Politoloģijas studiju programmas izmaiņas
2005.g. rudenī Politoloģijas studiju programma tika sagatavota un 2005.g. 14 decembrī tika pārakreditēta kā
profesionālā bakalaura studiju programma Politikā. Izmaiņas tika veiktas Politoloģijas studiju programmā
saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”.
Kopš pārakreditācijas studiju programmā nav veiktas izmaiņas.

2.7. Studiju programmas struktūra un programmas satura raksturojums
Studiju programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. Studiju programma izstrādāta saskaņā ar LR MK
noteikumiem Nr. 481 27.11.2001. ”Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu.”
Obligātajā - A daļā iekļauti vispārizglītojoši studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, nozares profesionālās
specializācijas kursi, kā arī prakses, gada projektu un diplomdarbu izstrāde. Obligātās izvēles - B daļā iekļauti
nozares profesionālās specializācijas kursi, kas pēc studējošo individuālajām vēlmēm ļauj padziļināt teorētiskās
zināšanas kādā atsevišķā zinātnes nozarē (publiskajā pārvaldē, starptautiskajās attiecībās, salīdzinošajā politikā,
vai politikas teorijā) kā arī padziļināti apgūt profesionālajā darbībā nepieciešamās prasmes un zināšanas. Brīvās
izvēles - C daļas studiju kursus studējošie var izvēlēties jebkurā no Vidzemes augstskolas, Latvijas un / vai
ārvalstu augstskolu piedāvātajiem citu zinātņu nozaru studiju kursiem.
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Studiju programmu veido kursi, kuru apjoms pārsvarā ir 2 un 4 kp. Katru studiju gadu veido 7-10 kursi, prakse
un gada projekta izstrāde. Studiju noslēgumā students izstrādā un aizstāv diplomdarbu.
Politoloģijas studiju programma ir veidota tā, lai nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvē tiktu
ievērots pakāpenības un secīguma princips sākot no ievadkursiem, pārejot uz vidēja līmeņa kursiem, augstāka
līmeņa kursiem un padziļinātām studijām. Vēlākajos semestros studentiem tiek piedāvāti vairāki izvēles kursi,
kuru nolūks ir padziļināt studentu zināšanas izvēlētājā specialitātē un palīdzēt sagatavoties diplomdarba
rakstīšanai un aizstāvēšanai astotā semestra beigās.
Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir gada projektu un diplomdarba izstrādei, kas studentiem palīdz
pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba
veikšanai. Tāpat, svarīga vieta ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes reālā darba vidē, un
iegūt jaunas iemaņas.
Politoloģijas studiju programmas īstenošanas konceptuālais plāns pa studiju gadiem
1.gads
Vispārizglītojošie kursi –
12 kp
Nozares teorētiskie un IT
kursi – 18 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
2 kp

Prakse – 8 kp
Kopā: 40 kp

2.gads
Vispārizglītojošie kursi –
4kp
Nozares teorētiskie un IT
kursi – 8 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
20 kp

Prakse – 8 kp
Kopā: 40 kp

3.gads
Vispārizglītojošie kursi –
4 kp
Nozares teorētiskie un IT
kursi – 4 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi –
26 kp

4.gads
Nozares teorētiskie un IT
kursi – 6 kp
Nozares profesionālās
specializācijas kursi – 12
kp

Prakse – 6 kp
Kopā: 40 kp

Brīvās izvēles kursi – 6
kp
Diplomdarbs – 12 kp
Prakse – 4 kp
Kopā: 40 kp

2. 8. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts, Vidzemes reģiona un ViA interešu
viedokļa
Pēdējos gados arvien lielāka vērība tiek veltīta pārvaldības konceptam, t.i., tiek piedāvāts plašs skatījumu uz
sabiedrībā notiekošajiem procesiem, norādot, ka pārvaldības ideja ietver ne tikai valsti un tās atbildību, tā integrē
arī privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību. Visu šo triju sektoru cieša un koordinēta sadarbība ir nepieciešama
attīstības nodrošināšanai. Valsts efektīvas pārvaldības nodrošināšanā spēlē koordinējošo lomu cenšoties atrast
balansu starp daudzām interesēm – ekonomiskajām, politiskajām, sociālajām, pie kam to dara ņemot vērā ne
tikai valsts iekšpolitisko situāciju, bet arī daudz plašāko globalizācijas procesu ietekmi uz konkrētajai sabiedrībai
būtiskiem jautājumiem. Šajā kontekstā tiek akcentētas valsts pamatfunkcijas – tās uzdevums ir uzturēt stabilu,
efektīvu un taisnīgu vidi publiskajām un privātajām aktivitātēm, īstenot kontroli pār notiekošo, nest pilnīgu

5

atbildību par publiskajiem pakalpojumiem, radīt un uzturēt vidi ilgtspējīgai attīstībai. Tas nozīmē, ka arvien
vairāk darba tirgū tiek pieprasīti speciālisti ar plašām starpnozaru zināšanām, ViA politoloģijas programmā
studiju kursi ir savstarpēji integrēti tādā veidā, kas ļauj akcentēt politisko, ekonomisko un administratīvo
problēmu savstarpējo saistību. Vidzemes augstskolas Politoloģijas studiju programmas absolventi var sekmīgi
strādāt valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldību iestādēs, masu informācijas līdzekļos, nevalstiskajās
organizācijās un citās organizācijās, kur nepieciešamas plaša spektra starpnozaru zināšanas apvienojumā ar
analītiskām darba iemaņām. Politoloģijas nodaļas absolventi strādā gan valsts institūcijās, nevalstiskās
organizācijās, gan pašvaldībās.

2.9. Nosacījumi otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas
ieguvei
Lai saņemtu otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu un iegūtu politologa kvalifikāciju, jāapgūst
studiju programmā noteiktais minimālais kredītpunktu skaits (ne mazāk kā 160 kp, t.sk. 12 kp par diplomdarbu)
un jānokārto valsts pārbaudījums – jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs, kas atbilst politologa kvalifikācijas
darbam.

3. Studiju programmas novērtējums
3. 1. Studiju programmas organizācija
Šī programma ir izstrādāta četriem gadiem pilna laika studijās - augstākās profesionālās izglītības iegūšanai,
studentiem jāapgūst vismaz 160 kredītpunkti. Viens kredītpunkts ir 40 akadēmiskās stundas (12 līdz 16
kontaktstundas) nedēļā vai 1 prakses nedēļa.
Studijas reglamentē izglītības programma, kursu plāns, kursu programmas un studiju procesa grafiks. Izglītības
programma un studiju plāns nosaka apgūstamos kursus, to formas, apjomu, sadalījumu pa gadiem un secību.
Studiju procesa grafiks nosaka studiju gada termiņus. Kursu programmas norāda studiju un prakšu tematiku.
Izglītības programmu studenti apgūst teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, praksēs un patstāvīgajās studijās.
Studiju pamatmetodes ir lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, grupu darbi, mācību prakses, kontroldarbi,
kursa darbi un patstāvīgās studijas. Liels uzsvars apmācības procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un
pētniecisko vai projektu darbu, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet arī veicina daudzu nozīmīgu
prasmju un iemaņu veidošanos. Auditoriju nodarbību īpatsvars nepārsniedz 50% no kopējā studiju laika.
Viena kredītpunkta ietvaros studentam jāapgūst ne mazāk kā 100 lappušu zinātniska teksta. Katra kursa ietvaros
jāizstrādā patstāvīgie pētnieciskie darbi, kā arī jāizstrādā mazāka apjoma darbi un jākārto pārbaudes darbi. Kursa
noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens vai jāiesniedz plašāks pētnieciskais
darbs, kurā tiek demonstrētas kursā apgūtās zināšanas, kā arī studenta spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm,
iemaņām un zināšanām.
Politoloģijas studiju programmā iekļautas četras nozīmīgākās politoloģijas apakšnozares: politikas teorija,
salīdzinošā politoloģija, starptautiskās attiecības un sabiedrības pārvalde. Ņemot vērā studiju programmas
lietišķo ievirzi, īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrības pārvaldes apguvei. Tāpat studentiem tiek piedāvāti
izvēles kursi par dažādu problemātiku. Svarīga vieta profesionālās izglītības iegūšanā ir kursa darbu un
diplomdarba izstrādei, kas studentiem palīdz pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un
veido prasmes un iemaņas pētnieciskā darba veikšanai. Tāpat, svarīga vieta ir praksei, kas ļauj pārbaudīt apgūtās
zināšanas un prasmes reālā darba vidē, un iegūt jaunas iemaņas.
Katru gadu studenti pavada četras līdz astoņas nedēļas mācību praksē. Tā tiek organizēta atbilstoši mācību
programmai un prakses nolikumam. Praksē students pilda prakses uzdevumus un raksta atskaiti. Par prakses
veikšanu un atskaitēm atbildīga ir Politoloģijas nodaļa. Prakses vērtējumu dod attiecīgās institūcijas vai
organizācijas pārstāvis un augstskolas mācībspēks.
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ViA Politoloģijas nodaļas studenti ir bijuši praksē vairāk nekā 20 organizācijās. Ar vairākām institūcijām jau ir
noslēgti sadarbības līgumi par pastāvīgu sadarbību prakses vietu nodrošināšanā. Kopš 2001.gada ir iespēja iziet
praksi arī Leonardo da Vinci programmas ietvaros Vācijā un Norvēģijā, Austrijā, Dānijā, Zviedrijā, Igaunijā,
Rumānijā un Somijā.
Plašā sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem un visai vienkāršā lēmumu pieņemšanas struktūra ļauj ViA
Politoloģijas nodaļai (nepieciešamības gadījumā) īsā laikā pārkārtot studiju procesu, izdarīt izmaiņas studiju
programmā, sekojot darba tirgus pieprasījumam un valsts vajadzībām.
Dialoga veicināšanai ir izveidotas sekojošas darba formas:
- detalizētu kursa aprakstu izstrāde un izsniegšana katram studentam, kas ļauj ievārot secīgu izklāstu un
panākt studiju vērtējuma sistemātiskumu;
- studijas mazās grupās, kas veicina studentu iesaisti mācību procesā
- aktīvu mācību metožu pielietošana;
- patstāvīgo, pētniecisko un projektu darbu izvērtēšana un apspriešana ar autoriem;
- kursa projekti, diplomprojekti, to recenzēšana un publiska aizstāvēšana, ārējo eksaminētāju dalība
novērtēšanā
- konsultācijas;
- komutatīvā novērtējuma sistēma;
- studentu aptaujas par lekciju kursu.
- prakses vadītāja atsauksme par studenta praksi
Dialoga veidošanas metode rada atklātību, savstarpēju izpratni, studiju teorētiskās daļas saistību ar praktiskiem
piemēriem. Komunikācijai tiek izmantotas ne vien auditoriju nodarbības, elektroniskie saziņas līdzekļi, bet arī
projektu darbu aizstāvēšanas, eksāmeni, prakses novērtējumi.
Vidzemes augstskolas studentiem ir iespējas papildināt savas zināšanas citās augstskolās Latvijā un ārzemēs,
iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā ViA studiju programmā.

3. 2. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma sistēma
Politoloģijas programmas kvalitāte tiek vērtēta dažādos līmeņos:
– Stratēģisko kontroli īsteno ViA Senāts, bet administratīvo un uzskaites kontroli realizē POL nodaļa.
– POL nodaļa regulāri, ne retāk kā reizi divos mēnešos izvērtē savu darbību kopsapulcēs.
– POL nodaļas vadītāja regulāri tiekas ar studentiem.
– Regulāri notiek visu ViA nodaļu vadītāju sanāksmes.
- Prakses darba vērtējumu studentam veic prakses vadītāji prakses organizācijās.
Studiju programma tiek apstiprināta ViA Politoloģijas nodaļas sēdē, to izvērtē un ieteic Senātam izskatīšanai
Senāta Mācību komisija. Lēmumu par studiju programmas darbības uzsākšanu pieņem ViA Senāts. Par studiju
programmas īstenošanu pēc tās akreditācijas ir atbildīgs programmas direktors. Ik semestri tiek veiktas studējošo
aptaujas un to rezultāti apspriesti nodaļas sēdē. Izmaiņas studiju programmā var tikt izdarītas pēc studiju
programmas, nodaļas docētāju, Senāta Mācību komisijas, kā arī pēc studējošo ierosinājuma. Tās apstiprina ViA
Senāts.
Studiju darba norisi studiju programmas īstenošanas gaitā nodaļas vadītājs pārrunā ar docētājiem. Nodaļas
vadītājs izlases veidā piedalās lekciju un semināru nodarbībās, pēc kurām kopā ar attiecīgo docētāju veic šo
nodarbību izvērtējumu.
Docētāju pienākums ir izstrādāt detalizētus kursu aprakstus. Dialoga veicināšanai starp pasniedzēju un studentu
kursu aprakstus, studiju kursu uzsākot, saņemt katrs students. Katra semestra noslēgumā studenti izpilda aptauju
anketas par katru studiju kursu un docētājiem. Katra docētāja pienākums ir iepazīties ar aptaujas rezultātiem un
to izvērtēt.
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3. 3. Studiju programmas salīdzinājums ar citām līdzīgām studiju programmām
Salīdzinājumam ir izvēlētas: Linkolnšīras un Hambersaidas Universitāte (Lielbritānija) un Helsinku Universitāte,
Somija
Salīdzinājums (Izvērsts studiju programmu salīdzinājums Politoloģijas nodaļā.):
obligātie mācību kursi:
Abās ES augstskolās obligātie kursi ir nedaudz atšķirīgi pēc to nosaukuma un satura. Salīdzinoši ViA
politoloģijas studijas piedāvā labu abu iepriekšminēto augstskolu obligāto kursu kombināciju. Arī kopējais
apgūstamo kursu skaits ir samērā līdzīgs.
studiju ilgums un nepieciešamo kredītpunktu skaits:
ViA politoloģijas studijas ilgst 4 gadus un tiek iegūti vismaz 160 kp, Linkolnas Universitātē studiju ilgums – 3
gadi, bet Helsinku Universitātē noteicošais ir iegūstamo kp skaits - 120 kp
vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits:
visās salīdzināmajās studiju programmās vienlaicīgi apgūstamo kursu skaits ir 5-7
politoloģijas studiju īpatsvars studiju programmā:
politoloģijas kursu īpatsvars studiju programmā veido 70-80%
Kopējā iezīme- paralēli politoloģijas studijām, ir iespēja studēt izvēles kursus ne tikai specialitātē, bet atbilstoši
savām interesēm.
individuālā pētniecība:
ViA politoloģijas programmā liels uzsvars tiek likts uz patstāvīgajiem pētnieciskajiem darbiem, savukārt gan
Linkolnšīras, gan Helsinku universitātēs liela apjoma individuālais pētījums ir jāveic tikai vienu reizi studiju
beigu posmā, vai arī tas tiek veikts kā individuālā izvēle.
prakses:
ViA politoloģijas studentiem prakses ilgums ir 6 nedēļas, Linkolnas universitātē prakse ir iespējama kā
individuāla izvēle, Helsinku universitātē prakses nav atrunātas studiju programmā.
Rezumējums: Salīdzinot ar ES studiju programmām var apgalvot, ka ViA politoloģijas programmas uzbūves
pamatprincipi un apjomi, kā arī tās īstenošanas veids ir tuvi un salīdzināmi, līdz ar to var teikt, ka ViA
politoloģijas programma nodrošina līdzvērtīgu izglītības līmeni, pie kam jāatzīmē, ka ViA, kā profesionālā
augstskolā lielāka nozīme tiek piešķirta studentu patstāvīgo pētniecisko dabu izstrādei, kā arī praksēm.

3. 4. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma tiek īstenota pa semestriem. Pilna laika studijās semestrī studentam jāapgūst 20 kredītpunkti.
Kredītpunkts ir atsevišķu studiju priekšmetu, kursu vai citu studiju veidu, kā arī studiju programmas izpildes,
studenta darba apjoma mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst studenta 40 akadēmisko stundu studiju darba
apjomam nedēļā un ietver 12 kontaktstundas, no kurām lekcijas ir vismaz 45%, bet semināri, grupu darbi un
praktiskās nodarbības vismaz 50%, un studenta patstāvīgās studijas (literatūras studijas, interneta resursu
izmantošana, grupu darbs u.c.) attiecīgajā studiju programmā. Kredītpunkti tiek ieskaitīti par katru apgūtu kursu
vai citu studiju veidu, ieskaitot praksi (viena prakses nedēļa atbilst vienam kredītpunktam), ja vērtējums
pārbaudījumā 10 punktu sistēmā nav zemāks par četri (gandrīz viduvēji) vai arī ir “ieskaitīts” (ja pārbaudījums
bijusi ieskaite). Studenta darba apjoms mācību gada laikā pilna laika studijām ir 40 kredītpunkti.
Studiju programmu realizācija notiek ar dažādu studiju formu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus,
diskusijas, praktiskās nodarbības, literatūras studijas, studentu patstāvīgo praktisko darbu (individuāli un
grupās), kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi. Svarīgākā vieta studijās ierādīta praktisko un teorētisko
zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanai, pētījumu projektu izstrādei.
Brīvās izvēles kursus studenti izvēlas no ViA kursu piedāvājuma, kas tiek organizēti pārējās studiju
programmās, citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Sekmīgi pabeigtas četru gadu studijas dod iespēju saņemt otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu
un politologa kvalifikāciju, sākt strādāt vai turpināt studijas maģistra līmenī (atbilstoši LIZM rīkojumam nr.700
“Par tiesībām turpināt akadēmisko izglītību pēc augstākās profesionālās izglītības iegūšanas” 5.02.97.)
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3. 5. Studiju rezultātu kontroles formas un vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultāti tiek kontrolēti un vērtēti: semestra laikā, pārbaudījumos pēc studiju kursa pilnīgas
apguves, pēc pilnas studiju programmas apguves - valsts pārbaudījums.
Ikviena pārbaudījuma mērķis ir konstatēt, kādā līmenī students ir apguvis teorētiskās zināšanas un ieguvis
prasmes un iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā nepieciešamo uzdevumu veikšanai.
Katrā kursā ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji, kas paredz dažādu formu un veidu pārbaudījumus. Katra kursa
noslēgumā students kārto rakstisku vai mutisku eksāmenu vai ieskaiti. Studiju darba kopējais novērtējums tiek
veidots pēc kumulatīvās sistēmas, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem studenta
darbiem katrā kursā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studējošo
regulāru un sistemātisku darbu.
Pēc praksēm studenti iesniedz prakses atskaiti, kas ietver prakses laikā veiktā darba aprakstu un rezultātu analīzi.
Prakse tiek vērtēta kā ieskaitīta vai neieskaitīta.
Gada projekts tiek publiski aizstāvēts Gada projektu komisijā un gada projektu vērtē darba vadītājs, recenzents
un komisija. Diplomdarbu aizstāvēšana notiek Valsts pārbaudījumu komisijā un darbu vērtēšanā piedalās gan
nodaļas docētāji, gan nozares profesionāļi. Diplomdarbu galīgo vērtējumu veido komisija diskutējot, kā arī
ņemot vērā darba vadītāja un recenzenta ieteikumus.
Studentu zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvais rādītājs ir novērtējums ballēs 10 ballu sistēmā. Zemākais
pozitīvais vērtējums ir 4 balles. Tiesības iegūt diplomu ar izcilību ir tad, ja neviens vērtējums nav zemāks par 8
ballēm un vērtējumi ar 9 un 10 ballēm sastāda ne mazāk kā 75 % no kopējā vērtējumu skaita. Vērtējums valsts
pārbaudījumā nedrīkst būt zemāks par 9 ballēm.

3. 6. Studējošie.
2004./2005.mācību gadā Politoloģijas nodaļā konkurss uz vienu valsts budžeta finansētu studiju vietu bija 5
pretendenti, 2005./2006 mācību gadā 3.1 cilvēki, bet 2006./2007. mācību gadā 2.5 cilvēki.
Politoloģijas nodaļā studē 85 studenti (01.11.2006. dati), no tiem 63 personas studē par budžeta līdzekļiem.
Laika posmā 01.09.2004.-30.06.2005. eksmatrikulēti 15 studenti, bet laika posmā no 01.09.2005 – 01.09.2006
eksmatrikulēti ir 12 studenti.
2006.gadā POL nodaļu absolvējuši 17 studenti. Par programmas konkurētspēju var liecināt fakts, ka daudzi
absolventi veiksmīgi uzsākuši studijas gan Latvijas, gan ārvalstu (ASV, Zviedrija, u.c.) augstskolu
maģistrantūras un doktorantūras programmās, un lielākā daļa ir atraduši ar izvēlēto profesiju saistītu
nodarbošanos.

3. 7. Studentu aptauja un tās analīze
Akadēmiskā personāla darbību nosaka Politoloģijas nodaļas nolikums un darba līgums ar pievienotu pienākumu
sarakstu. Viens no akadēmiskā personāla darbības kvalitātes nodrošināšanas veidiem ir studējošo aptaujas. Tās
tiek veiktas par visiem lekciju kursiem. To mērķis ir, ar dialoga starp studentiem un docētājiem starpniecību,
konstatēt problēmas un tās risināt, tā garantējot studiju kvalitātes kontroli.
Anketās ir iekļauti jautājumi par kursa tēmām un to atbilstību attiecīgajam kursam, iegūto zināšanu un prasmju
noderība, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba nozīmes novērtējums, iespējas konsultēties ar pasniedzēju,
tehniskā nodrošinājuma vērtējums un iespēja brīvā formā veidot savus ieteikumus kursa uzlabošanai. Anketā par
docētāja darbu studenti izvērtē docētāju no profesionālās kompetences viedokļa, prasmes izraisīt interesi par
mācību kursu, spēju sasaistīt teoriju ar praksi, darba organizācijas prasmi, attieksmi pret studentiem un citas.
Anketas ļauj izvērtēt studentu vērtējumu par kursu, tā saturu un docētāja sadarbību ar studentiem. Atvērtie
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jautājumi ļauj studentiem izteikt ierosinājumus, norādīt uz studiju kursa docēšanas stiprajām un vājajām vietām,
kam pievērst papildus uzmanību.
2005./2006. mācību gadā veikto aptauju rezultāti uzrāda pozitīvu ainu. Kopumā studenti lekciju kursus

visbiežāk novērtē ar “labi” vai “ļoti labi”. Ievērojami retāk parādās vērtējums “viduvēji”, bet vērtējums
“vāji” un “ļoti vāji” figurē tikai atsevišķu studentu vērtējumos. Līdzīgs vērtējums ir arī attiecībā uz
kursu mērķu sasniegšanu un mācību procesa organizāciju kursu ietvaros. Proti, studentu dominējošais
viedoklis ir, ka mērķis “tiek sasniegts” vai arī “tiek daļēji sasniegts”. Mācību procesa organizācija
viņus “apmierina pilnībā” vai arī “apmierina daļēji”. Negatīvs vērtējums attiecībā uz
iepriekšminētajiem kritērijiem parādās ļoti reti.
No tā var secināt, ka neapmierināti ar kursu kvalitāti ir tikai atsevišķi studenti. Kā iemesls
neapmierinātībai parasti tiek minēts pārāk sarežģīts kursa saturs ar apjomīgu informācijas apjomu, ko ir
grūtības uztvert. Sarežģītāka rakstura kursos studenti kā apgrūtinošu apstākli vielas apguvei min to, ka
visi materiāli ir angļu valodā. Taču to kā šķērsli parasti uztver tikai 1. kursa studenti, jo nav iegūtas tam
nepieciešamās iemaņas. Pārējos kursos šis apstāklis tiek minēts ļoti reti.
Kursu prasību un vērtēšanas kritēriju izklāstu, kā arī docētāju objektivitāti studentu zināšanu
novērtēšanā studenti vairumā gadījumu vērtē ar “ļoti labi” vai ar “labi”, retāk parādās vērtējums
“viduvēji”. Līdzīgi vērtējumi ir arī attiecībā uz iespējām konsultēties ar docētājiem un saņemt atbildes
uz jautājumiem. Mācību literatūras un izdales materiālu nodrošinājumu studenti kopumā vērtē pozitīvi,
tomēr atsevišķos gadījumos norāda uz nepieciešamību uzlabot kursu nodrošinājumu ar šiem resursiem.
Šāda situācija būtu skaidrojama ar faktu, ka augstskolai nav iespēju nodrošināt katru studentu ar savu
materiālu kopiju (augstskola nodrošina vienu materiālu kopiju uz katriem pieciem studentiem), un
studentu individuālās materiālās iespējas nosaka to, vai students pats varēs sev nokopēt nepieciešamos
materiālus.
No studentu komentāriem izriet, ka vispozitīvāk viņi vērtē kursus, kuros ir pietiekoši proporcionāli
sabalansēta teorija ar praksi, reāliem piemēriem, kā arī lekcijas ar semināriem/patstāvīgajiem darbiem,
kā arī docētāju spēju strukturēti un loģiski pasniegt kursa saturu. Pārsvarā studenti uzskata, ka teoriju
un piemēru balanss ir piemērotā līmenī. Tikai atsevišķās novērtējuma anketās parādās viedoklis, ka ir
pārāk daudz teorijas un par maz piemēru. Ļoti augstu studenti vērtē pasniedzēju kompetenci un
pieredzi attiecīgajā jomā, jo tas kursu padara daudz interesantāku un saistošāku. Tāpat studentiem
būtiska šķiet iespēja paust savas domas un diskutēt semināru laikā, kā arī docētāju spēja pieņemt
atšķirīgu skatījumu par lietām.
Atsevišķos kursos studenti ierosina pilnveidot docētāja pasniegšanas stilu padarot to atraktīvāku vai
dažādot nodarbību formas. Daži studenti ierosina vēl vairāk nodarbībās sasaistīt teoriju ar Latvijas vai
citu valstu pieredzi. Atsevišķos novērtējumos ir izteikti ierosinājumi pasniedzējiem detalizētāk izteikt
komentārus par studentu prezentāciju plusiem un mīnusiem, lai varētu uzlabot to kvalitāti.
Tātad kopumā, vērtējot no dažādiem aspektiem, lekciju kursi un docētāji tiek vērtēti ar “labi” vai “ļoti
labi”. Ievērojami retāk tiek izvēlēts atbilžu variants “viduvēji”. Savukārt viszemākie vērtējumi “slikti”
un “ļoti slikti” – sastopami tikai pāris reizes. No iepriekšminētā var secināt, ka zemākie vērtējumi ir
saistīti nevis ar kursu kvalitāti vai docētāju kompetenci, bet gan ar atsevišķu studentu vērtējumiem.
Tomēr atsevišķu kursu docētājiem ir jādomā par iespēju līdztekus teorijai vairāk sniegt piemērus, tāpat
dažiem docētājiem nākotnē vajadzētu vairāk veltīt laika studentu prezentāciju analīzei, lai studentiem
būtu lielāka iespēja mācīties no kļūdām. Savukārt vērtējums “viduvēji” parasti sastopams kursos, kas
parasti ir sarežģītāki pēc sava satura un līdz ar to grūtāk uztverami
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3. 8. Akadēmiskais personāls
Politoloģijas nodaļā ir 2 profesoru vietas. Pašreiz politoloģijas nodaļā ir viens profesors, divi asociētie profesori,
četri docenti, trīs lektori un divi vieslektori. Kopš 2005./2006.g. nodaļas docētāju sastāvs ir būtiski papildinājies.
Ir piesaistīti divi jauni macībspēki ar doktora grādu un vēl divi, kas ir ļoti tuvu grāda iegūšanai.
Politoloģijas studiju programmas ietvaros strādā 10 docētāji. Trijiem mācībspēkiem ir zinātņu doktora grāds,
četri docētāji studē doktorantūrā, no tiem lielākā daļa ir tuvu grāda iegūšanai. Absolūts vairums pasniedzēju ir
ilgāku laiku stažējušies ārvalstīs, kā arī piedalījušies ar ziņojumiem un referātiem starptautiskās konferencēs.
Politoloģijas studentiem un pasniedzējiem lekcijas regulāri pasniedz arī ārvalstu mācībspēki. Regulāra sadarbība
ir izveidojusies ar Grenobles Universitāti. 2005./2006. m.g. nodaļā ar lekcijām viesosjās divi vieslektori –
turpinājās sadarbība ar Gearld Assouline (Grenobles Universitāti) un lekciju kursu Nacionālismā lasīja
Centrāleiropas Universitātes absolvente Magdalena Misleanu. Tāpat būtu jāatzīmē iedibinātā sadarbība ar
Viskonsīnas universitāti, kā arī sadarbība ar Kauņas un Tartu Universitātēm. Lai uzlabotu teorijas sasaisti ar
praksi, atsevišķu kursu lasīšanai tiek piesaistīti nozares profesionāļi.
Docētāju kvalifikācijas celšanu sekmē aktīva dalība zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, apmaiņas
programmas un radošie komandējumi, sadarbība ar valsts un pašvaldību organizācijām, līdzdarbošanās dažādu
projektu izstrādē, kā arī dalība dažādos semināros (skatīt pielikumu).
Visvaldis Valtenbergs ir piedalījies starptautiskā konferencē ar ziņojumu:
Valtenbergs, Visvaldis. (2005) Studying Virtual Forms of Campaigning in Baltic Political Webscape: The Case
of 2005 Local Government Elections” 6th Conference on Baltic Studies in Europe “The Baltic Way in Europe.
Revolution and Evolution”, June 17-19. Kopsavilkums publicēts konferences brošūrā.
Vija Daukšte ir piedalījusies 1. Letonikas kongresā ar ziņojumu „Latviešu tautskola starp diviem varas poliem:
Dažas
iezīmes
vācbaltu
muižniecības
valdošās
virsotnēs
un
cariskās
Krievijas tautskolu politikā Latvijā 19. gs”
Nodaļas docētāji ir piedalījušies dažādu pētījumu veikšanā un projektu izstrādē, dodot iespēju arī studentiem
piedalīties šo projektu realizēšanā. Uzsāktie un realizētie projekti:
“Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana 2005.g. maijssabiedrībā un darba tirgū”. 20,033.48 LVL. ESF grantu shēma “Pētījumu veikšana
par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū” VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.1.5.3.
Projekta vadītājs: Visvaldis Valtenbergs
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Politoloģijas nodaļa piedalās ES projektā Nr. 05/00S9 A/5641 European 01.09.2005.Integration. Projekta ietvaros POL nodaļas docētājs J. Kapustāns izstrādā kursu 31.08.2008.
par Eiropas Integrācijas tēmu un to pasniedz POL un KSA nodaļās. Projekta
mērķis veicināt zināšanas par Eiropas integrāciju. EU Jean Monnet Activities,
Jean Monnet Modules Budžets 14 235 EUR Pieprasītais grants10 676 EUR ViA
līdzfinansējums 3559 EUR
Politoloģijas nodaļa piedalās projektā „Semināru organizēšana studiju 07.2005. – 03.2006.
programmas izvēlei” Eiropas Sociālais fonds, 3.2.7.2. Aktivitāte /
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3272/0090/0122 Budžets 6888 LVL ESF un Valsts
budžets. Iesaistītas POL nodaļa, KSA nodaļa Projekta vadītāja - V. Silkāne , D.
Jansone, L. Lotiņa, projekta mērķis - Organizēt seminārus vidusskolēniem, lai
atvieglotu viņu karjeras izvēli, izskaidrotu atšķirības starp Vidzemes augstskolā
pieejamajām sociālo zinātņu studiju programmām.

Dace Jansone kā pētniece piedalās pētījumā „Latvijas un tās reģionu darba
tirgus specifiskās problēmas” Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/
0003 Līgums Nr. LM 17.6-04/ 35-2005
Dace Jansone kā pētniece piedalās projektā “Valmieras rajona
uzņēmējdarbības vides izpēte un analīze” Id.Nr.
VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2/0021/2
POL nodaļa sadarbojoties ar Komunikāciju un sabiedrisko attiecību nodaļu 07.2006 – 05.2007

piedalās projekta "Pedagogu prasmju paaugstināšana skolēnu patstāvīgo
darbu vadīšanai" Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0080/0122
īstenošanā

POL un KSA nodaļas 2005.gada maijā rīkoja skolēnu pētniecisko darbu 05.2005.
konkursu, tika pieteikti 180 skolēnu pētnieciskie darbi no visas Latvijas
Nodaļa ir izstrādājusi pedagogu profesionālās meistarības pilnveides programmu
vidusskolu skolotājiem priekšmetā Politika un tiesības B1 un B2 līmeņos.
Programmas īstenošanā piedalās lielākā daļa nodaļas docētāju.

Tāpat POL nodaļas pārstāvji piedalās dažādās sabiedriskās aktivitātēs, piemēram, Dace Jansone pārstāv
augstskolu Valsts pārvaldes reformu padomē. Dace Jansone un Karlīnu Bākule sadarbībā ar Valmieras
Valsts ģimnāziju pārrauga un koordinē Jauno politologu skolas darbu. POL nodaļa piedalās arī žurnāla
„Mērķis” 2006.gada konkursa Jaunais līderis konkursa kārtu politoloģijā organizēšanā. 2006.gada
septembrī un oktobrī kā ViA pārstāves Dace Jansone un Vineta Silkāne vadīja LBAS ( Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības) stratēģiskās plānošanas seminārus, gan LBAS birojam, gan nozaru
arodbiedrību vadītājiem.
POL nodaļa sadarbojoties ar Komunikāciju un sabiedrisko attiecību nodaļu 2006.gada pavasarī
organizējām otro skolēnu pētniecisko darbu konkursu Vidzemes augstskolā.
Vairums Politoloģijas nodaļas mācībspēku sastāv politikas zinātnes profesionālās organizācijās.
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3. 9. Studiju programmas materiāli – tehniskā bāze un finansējums
Vidzemes augstskola ir neliela reģionālā augstskola, kas realizē 9 studiju programmas, kurās pašlaik studē 1215
bakalaura programmu studenti un 129 maģistrantūras studenti. Augstskolai nav mērķtiecīgi sadalīt materiāli
tehnisko bāzi un finansu līdzekļus atsevišķi katrai studiju programmai, tāpēc Politoloģijas studiju programmas
materiāli tehniskā bāze ir vienota ar Vidzemes augstskolas materiāli tehnisko bāzi. Pašreizējā studiju bāze ir 18
auditorijas (kopējā platība 1324 m2.), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 90 darba vietām un Interneta pieslēgumu (220
m2.). Visi datori ir saslēgti kopējā tīklā, kas nodrošina vienotu informācijas apriti, un ir nodrošināta pieeja
Interneta tīklam, CD-ROM u.c. datu bāzu izmantošanai. Studiju procesā tiek izmantotas arī 2 sēžu zāles (72 m 2)
un konferenču zāle 300 m² platībā. Mācību korpusos ir atpūtas telpas (280 m2.), kurās studenti var gatavoties
nodarbībām, kā arī veikt grupu darbu. Ir pabeigti renovācijas darbi augstskolas ēkā Cēsu ielā 4, kuru rezultātā
tika iegūtas 6 auditorijas, 2 laboratorijas un 1 semināru telpa. Patreiz turpinās celtniecības darbi pie jaunās
bibliotēkas.
ViA bibliotēka ir Valmieras Informācijas centra sastāvdaļa un atrodas vienās telpās ar Valmieras rajona
Centrālās bibliotēkas mācību lasītavu un Lielbritānijas Padomes atbalstīto Valmieras angļu valodas mācību
centra bibliotēka. Šāds sadarbības modelis ļauj racionālāk koncentrēt līdzekļus jaunu informācijas nesēju
iegādei, un studentiem racionālāk organizēt studiju laiku, jo zinātniskā, mācību, mācību metodiskā un uzziņu
literatūra tiek koncentrēta vienuviet. Studijām nepieciešamā zinātniskā literatūra, mācību grāmatas un mācību
metodiskie materiāli Politoloģijas studiju programmas nodrošinājumam tiek iepirkti ik gadu kā Latvijā, tā arī
ārvalstīs. Pašreiz visu triju bibliotēku kopējā fondā ir vairāk kā 17 000 grāmatu. Bibliotēkā ir izveidots
elektroniskais katalogs (IT Alise), automatizēta lasītāju apkalpošana, ir Interneta pieslēgums. Patreiz notiek
bibliotēkas rekonstrukcija un plašāku telpu izbūve, līdz ar to darbavietu skats bibliotēkā ir pagaidām ierobežots,
tomēr bibliotēkas katalogs un datu bāzes ir pieejamas no visiem augstskola datoriem. Tiek izmantotas pilnu
tekstu bāzes EBSCO, nozare.lv BNS un LETA2000 arhīvs, kā arī Latvijas Vēstnesis, Dienas Bizness un NAIS
(Normatīvo aktu Informatīvā sistēma). Datu bāzes ir reģistrētas pēc IP numuriem un ir pieejamas no visiem
datoriem augstskolas ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, kā arī studentu kopmītnēs.
Kopējais krājums 17185 vienības (neskaitot elektroniskos abonētos resursus un presi)
Tai skaitā 8305 eksemplāri ir angļu valodā
734 nosaukumi ir izdoti 2000-2004. gadā.
Grāmatas ir arī latviešu, vācu, krievu, zviedru, norvēģu, somu u.c. valodās
Vairāk kā 2410 nosaukumi ir grāmatas politoloģijas nozarē. Kopš 2005. gada 1. oktobra Politikas zinātnes
nodaļas literatūras klāsts ir papildinājies kopā par 398 nosaukumiem, tai skaitā politikā 174, sabiedrības pārvaldē
par 79 nosaukumiem, kā arī vēsturē par 145 nosaukumiem. Politikas zinātnes literatūras klāstā grāmatas, kas ir
jaunākas par 2000.g. sastāda 666 nosaukumus. Finansējums Politikas zinātnes nodaļai nepieciešamās literatūras
iegādei tika iegūts arī HESP bibliotēku atbalsta programmas ietvaros.
Tā kā studiju programmas ietver arī starpnozaru priekšmetus, var uzskatīt, ka pieejamais studiju materiālu klāsts
ir paplašinājies un daļēji atjauninājies. Kopš 2004. gada rudens grāmatu klāsts ir papildināts ar maģistra studiju
līmenim nepieciešamām grāmatām
Kopā ar Valmieras bibliotēku ViA bibliotēka abonē ap 50 centrālos Latvijas preses izdevumus. Studentiem ir
pieejami sekojoši tiešsaistes elektroniskie resursi: EBSCO (arī tūrisma nozares elektroniskie žurnāli angļu
valodā), www.nozare.lv, LETAs arhīvs, BNS, www.eiropa.lv (tūrisma datu bāze), NAIS (pēc pieprasījuma),
Latvijas Vēstnesis (pēc pieprasījuma), Dienas bizness (pēc pieprasījuma). ViA bibliotēka ir piedalījusies arī
dažādu pilnu tekstu elektronisko datu bāzu izmēģinājumos.

13

3.10. Finansējums
POL studiju programmā paredzēts uzņemt studentus par valsts budžeta, fizisko un juridisko personu
līdzekļiem. Vidzemes augstskolas budžeta ienākumu daļu galvenokārt veido šādi finansējuma avoti:
valsts budžeta dotācija 46,1 %, jeb 497835 Ls, studiju maksa 39,7%, jeb 492000 Ls, un pārējie ViA
ieņēmumi 8,2 % jeb 90575 Ls. Studiju maksas apjomu ik gadus nosaka Vidzemes augstskolas Senāts
saskaņā ar valstī noteiktajām studiju izmaksām. Studiju programmā paredzēto prakšu nodrošinājumam
tiek piesaistīti līdzekļi arī no Leonardo da Vinči programmas ietvaros.
3. 11. Ārējie sakari
3.11.1 Sadarbība ar darba devējiem
Studentu mācību prakses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī nevalstiskajās organizācijās ir galvenais veids,
kādā notiek sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem. Mācību prakses ilgums ir 4-8 nedēļas katru gadu.
Prakses reglamentē Politoloģijas nodaļā izstrādātais prakses nolikums. POL nodaļai ir noslēgti līgumi ar
vairākām institūcijām par sadarbību mācību prakses nodrošināšanā. Prakses gaitā students sagatavo prakses
atskaiti un prakses vadītājs sniedz rakstisku atsauksmi no prakses vietas (atsauksme aptver prakses laikā veikto
uzdevumu un pienākumu novērtējumu un praktikanta raksturojumu). Lielākā daļa prakšu vadītāji ir pozitīvi
novērtējuši POL nodaļas studentu darbu prakšu laikā. Daudzas institūcijas labprāt atkārtoti piedāvā prakses
vietas nodaļas studentiem, kā arī vairākas institūcijas ir piedāvājušas pastāvīgu darbu POL nodaļas vecāko kursu
studentiem un absolventiem.
Turklāt jāuzsver, ka mācību prakses tiek organizētas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās – Latvijas vēstniecībās
ārvalstīs un citu valstu institūcijās, izmantojot Leonardo da Vinci programmas iespējas.
3.11.2. Sadarbība ar ārvalstu partneriem
Studiju sistēma un apmācības metodes dod iespēju ViA studentiem papildināt savas zināšanas citās augstskolās
Latvijā un ārzemēs, iegūtos kredītpunktus ieskaitot atbilstošā ViA studiju programmā. ViA ir Sorcates/Erasmus,
HESP un Leonardo da Vinči projektu dalībniece; vidēji vienā mācību gadā šo iespēju izmanto 6 politoloģijas
studenti.
2005./2006. mācību gadā 7 POL nodaļas studenti iesaistījās apmaiņas programmās studijām un praksē ārvalstu
augstskolās un prakses vietās.
Vārds, uzvārds

Universitāte

Valsts

Semestris

Inta Šimanska
Līga Manika
Armands Zemītis
Elīna Vasariņa
Ineta Keiša
Līga Manika
Inta Šimanska
Arta Karāne

Sodertonas Universitāte
Ģentes Universitāte
Ģentes Universitāte
Orhūsas Universitāte
Ģentes Universitāte
Ģentes Universitāte
Land Salzburg
The City of Tampere

Zviedrija
Beļģija
Beļģija
Dānija
Beļģija
Beļģija
Austrija
Somija

Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Studijas
Prakse
Prakse

2005./2006. mācību gadā POL nodaļā studēja 4 ārvalstu studenti. Divi no šiem studentiem bija no Kirgizstānas.
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Apmaiņas programmās ir iesaistīti arī nodaļas mācībspēki. Sadarbība ar Viskonsīnas universitāti Medisonā
paredz mācībspēku apmaiņu un videokonferenču rīkošanu. Sadarbība ar Kauņas un Tartu universitātēm tiek
izstrādāta Baltijas studiju programma. Turpinās sadarbībā ar Tartu Universitāti un Vytautas Magnus Universitāti.
2005./2006. mācību gadā augstskolā viesojās Centrāleiropas Universitātes absolvente Magdalena Misleanu ar
lekciju kursu Nacionālismā.
2003./2004. akadēmiskajā gadā tika uzsākta sadarbība ar Franciju. Pavasarī Politoloģijas nodaļa organizēja
vienas dienas semināru ar franču profesoru līdzdalību, pēc tam tika noslēgts sadarbības līgums Socrates/Erasmus
programmas ietvaros; 2004.gada rudenī vieslektors no Grenobles universitātes Gerald Assouline pasniedza kursu
Politoloģijas nodaļas studentiem „Teritorial development.”, savukārt Politoloģijas nodaļas lektore Karlīna
Bākule šīs apmaiņas programmas ietvaros lasīja lekcijas par pašvaldību attīstības problemātiku Latvijā
Grenobles universitātē. Uzsāktā sadarbība ar Grenobles universitāti turpinājās arī 2005./2006. mācību gadā ar
pasniedzēju apmaiņu rudens semestrī – Gerald Assouline lasīja lekcijas POL nodaļas Attīstības politekonomijas
kursa ietvaros, un Dace Jansone lasīja lekcijas Grenobles Universitātē. Šī sadarbība turpinās arī 2006./2007.
mācību gadā.
Vija Daukšte 2005./2006. m.g. ir lasījusi vieslekcijas 24 akadēmisko stundu apmērā Vīnes Universitātē par tēmu
,,Baltijas vēsture līdz 1. Pasaules karam Eiropas un Krievijas vēstures kontekstā”.
Nodaļas lektori ir piedalījušies dažādos semināros un kvalifikācijas celšanas kursos. Visvaldis Valtenbergs un
Karlīna Bākule ir piedalījušies un papildinājuši zināšanas ODACE (Kanāda) rīkotajos starptautiskajos semināros
par attīstības un sadarbības jautājumiem. Izmantojot semināros gūtās zināšanas Karlīna Bākule 2005./2006 m.g.
izveidoja jaunu mācību kursu “Attīstības politekonomija”, kas veiksmīgi tiek turpināts arī 2006./2007. mācību
gadā.
Visvaldis Valtenbergs 2005.g. rudenī piedalījās ASV Starptautiskā līderības viesu programmā “ASV ārpolitikas
izaicinājumi” par ASV publiskā un privātā sektora organizāciju lomu ASV ārpolitikas formulēšanā. Tās ietvaros
piedalījās mācību vizītēs, semināros, lekcijās Vašingtonā, Kanzasā, Hjūstonā, Ņujorkā.

3.12. Studiju programmas attīstības plāns
Vidzemes augstskolas Senāts ir apstiprinājis Politoloģijas nodaļas attīstības plānu turpmākajiem gadiem, kas
izriet no ViA stratēģijas. Minētajā plānā izvirzīti šādi mērķi: piedāvāt principiāli atšķirīgu, praktiski ievirzītu
augstāko izglītību politoloģijā Latvijā; nedublējot citu augstskolu programmas, dot ViA studentiem reālas
iespējas turpināt studijas Latvijas un citu valstu augstskolu maģistrantūrā; veidoties par konkurētspējīgu
akadēmisko centru Baltijā. Politoloģijas nodaļas darbība un attīstības plāni ir pakārtoti šiem mērķiem. Izvērtējot
politoloģija studiju programmas līdzšinējo īstenošanas pieredzi ir noteiktas programmas stiprās puses un
problēmas, kā arī to risināšanas ceļi.
3.12.1. Studiju programmas stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas:
- politoloģijas studiju programmā ir saglabāts līdzsvars starp akadēmisko un profesionālo, starp teorētisko
un praktisko, studiju slodze ir veidota vienmērīgi un sabalansēti, studiju procesā tiek izmantotas
mūsdienīgas mācību metodes, liekot uzsvaru uz patstāvīgā darba formām, tiek izmantota kumulatīvā
vērtēšanas sistēma, kas veicina regulāru un sistemātisku darbu
- programma ir pietiekami elastīgi veidota, līdz ar to tā spēj ātri reaģēt uz darba tirgus vajadzībām
- ViA programma ir praktiski orientēta, tā ļauj tās absolventiem vieglāk uzsākt savu profesionālo karjeru
pēc studiju noslēguma, ViA absolventi ir konkurētspējīgi gan darba tirgū, gan maģistra līmeņa studijās
- ir izveidoti labi kontakti ar pastāvīgajām prakses vietu institūcijām un tas nodrošina studentiem
reālistisku izpratni par notiekošajiem procesiem un veicina pētnieciskā darba piesaisti aktuālu un
praktisku jautājumu risināšanā
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-

pateicoties aktīvai starptautiskajai sadarbībai studentiem ir iespējas papildināt kā akadēmiskās, tā arī
praktiskās zināšanas ārvalstīs
nodaļas docētāji un studenti ir aktīvi pētnieciskā darba veikšanā, ir aktīvi līdzdalībnieki dažāda mēroga
konferencēs un semināros, kā arī to organizēšanā, nodaļas pasniedzējiem ir salīdzinoši daudz publikāciju
kvalitātes kontroles sistēma parāda, ka līdzšinējā studiju kārtība politoloģijas studiju programmā
nodrošina studenta izaugsmi un veicina personības aktīvu, radošu un vispusīgu pilnveidošanos, kā arī
motivē iesaistīties dažādās sociālajās aktivitātēs.
ir uzsākta veiksmīga sadarbība ar citu valstu augstskolām, kā arī studiju finansēšanas fondiem, kas ļauj
paaugstināt mācību kvalitāti ar pasniedzēju apmaiņas starpniecību, paver iespējas studentu apmaiņai, kā
arī rada iespēju studentiem praktizēties ārvalstīs;
studentiem ir pieejama mūsdienīga, strauji augoša bibliotēka, aizvien pieaugoša interneta datu bāze;
studentiem ir iespēja iesaistīties nodaļas pētnieciskajos projektos;
tiek nodrošināti radošam un sekmīgam studiju procesam atbilstoši apstākļi;
veiksmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, kas nodrošina aktīvu studiju atgriezenisko
saiti;
ir palielināts darba tirgus prasībām atbilstošs, elastīgs izvēles kursu piedāvājums ietverot tajā tādus
kursus kā Projektu vadība, Attīstības politekonomija, Demokrātijas teorijas, u.c.

3.12.2. Pilnveidošanās iespējas, kas risināmas studiju programmas tālākā attīstības gaitā:
- jāpalielina finansējums
- tālāk jāattīsta sabalansēts, darba tirgus prasībām atbilstošs, elastīgs izvēles kursu piedāvājums,
- perspektīvā jāplāno jaunas specializācijas
- mācību spēku akadēmiskās kvalifikācijas celšana un mācību spēku piesaiste pamatdarbā ar pilna laika
darba slodzi ViA nosakāma par vienu no ViA prioritātēm.
- īpaša vērība jāveltī jau uzsāktajai kursu un materiālu sagatavošanai, tā lai studentiem būtu iespēja strādāt
elektronisko komunikāciju vidē.
- jāsagatavo un pakāpeniski jāīsteno programma, kas ļautu paaugstināt mācību spēku atalgojumu, kas,
salīdzinot ar nozarē nodarbināto darba algām, nav konkurēt spējīgs, un tās kavē augsti kvalificētu
mācību spēku un jo īpaši nozarē strādājošo praktiķu piesaisti studiju programmai,
- jāveicina tālāka mācību spēku un studentu iesaistīšanās nozares pētnieciskos projektos kā augstskolas
līmenī, tā arī reģiona projektos.
- jāpiedāvā dažādi reģionā pieprasīti tālākizglītības kursi.
- jāpilnveido prakses process, - palielinot pastāvīgo prakses vietu skaitu, pilnveidojot prakses novērtējuma
anketu; jāstrādā pie tālākas prakses līgumu slēgšanas
- jāturpina pilnveidot un nostiprināt uzsāktā starptautiskā sadarbība
- jārada iespēja mācībspēkiem tipogrāfiski izdot mācību materiālus un mācību palīglīdzekļus
- jāievieto ViA mājas lapā mācībspēku un studentu pētniecības darbu anotācijas, jāstrādā pie ViA
zinātnisko rakstu krājuma izveidošanas
- jāmotivē nodaļas docētāju doktorantūras studiju pabeigšana
- jāstrādā pie labāko maģistra grādu ieguvušo absolventu piesaistes programmas tālākā pilnveidošanā un
nostiprināšanā
- jāpilnveido studiju kvalitātes aptaujas sistēma, jāveic pasniedzēju labākās pieredzes popularizēšana,
jāorganizē mācību metožu semināri nodaļas mācībspēkiem.
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Pielikums

Politoloģijas studiju programmas saturs
(akreditēts 2005.g. 14. decembrī ar sēdes lēmumu Nr. 184)
Kurss/Semestris

1

Prakse
Diplomdarbs
Nozares teorētiskie un IT kursi
Ievads salīdzinošajā politikā
Politikas zinātnes paradigmas
Ievads politikas teorijā
Organizāciju teorija un prakse
Publiskā pārvalde
Demokrātijas teorijas
Mūsdienu politikas filozofija
vai Starptautisko attiecību teorijas
vai Taisnīguma teorijas
Ideoloģijas
vai Racionālās izvēles teorijas
Ievads starptautiskajās attiecībās
SPSS
Interneta resursi politikā
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Gada projekts
Salīdzinošā politika
Eiropas valstu politiskās sistēmas
Latvijas politikas aspekti
Politekonomija
Attīstības politekonomija
Nacionālisms
vai Politika un masu mediji
vai kurss pie vieslektora
Starptautiskās attiecības
ES institūcijas un pārvalde
ES politikas aspekti
Latvijas ārpolitikas aspekti
vai Globalizācija un starptautiskā migrācija

2

3

8

4

5

8

6

7

6

8

Kopā

4
12

26
12
36

4
2
4
4
4
4
4

2
4
2
2
60
2

4

4

4
4
4
4
2

4
4
2
2
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vai Starptautiskās organizācijas
vai Krievija un NVS
vai Diplomātija
vai kurss pie vieslektora
Publiskā pārvalde
Latvijas valsts pārvalde un pašvaldības
Sociālā politika
Politikas analīze
Publiskās tiesības
Budžets un finanšu vadība
vai Vadības metodes
vai Pārvaldes reformas
vai Kultūrpolitika
vai Izglītība un politika
vai Personāla vadība
vai Krīžu un konfliktu vadība
vai Projektu vadība

4
4
4
4
2
2

vai kurss pie vieslektora
Vispārizglītojošie studiju kursi
Pētījumu metodoloģija
Akadēmiskā rakstība latviešu valodā
Angļu valoda
Eiropas politiskā vēsture
Socioloģija
Sociālā psiholoģija politikā

20
4
2
4
4
2
4

Brīvās izvēles kursi
Valodas
vai citu nodaļu piedāvātie kursi
Kopā

6
2

4

20 20 20 20 20 20 20 20

160
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POLITOLOĢIJAS STUDIJU PROGRAMMAS STUDIJU PLĀNS
(akreditēts 2005.g. 14. decembrī ar sēdes lēmumu Nr. 184)
Kursi
1.sem 2.sem 3.sem 4.sem
Ievads salīdzinošajā politoloģijā
4
Politikas zinātnes paradigmas
2
Pētījumu metodoloģija
4
Akadēmiskā rakstība latviešu valodā
2
Angļu valoda
4
SPSS
2
Socioloģija
2
Ievads politikas teorijā
4
Organizāciju teorija un prakse
4
Interneta resursi politikā
2
Ievads starptautiskajās attiecībās
4
Eiropas valstu politiskās sistēmas
4
Latvijas politikas aspekti
4
Es institūcijas un pārvalde
4
Eiropas politiskā vēsture
4
Publiskā pārvalde
4
Latvijas valsts pārvalde un pašvaldības
4
Politekonomija
Politikas analīze
ES politikas aspekti
Sociālā politika
Publiskās tiesības
Demokrātijas teorijas
Sociālā psiholoģija
Attīstības politekonomija
Izvēles kursi specialitātē
Brīvās izvēles kursi
Gada projekts
2
4
Prakse
8
8
Diplomprojekts
Kopā semestrī: 20
20
20
20

5.sem

6.sem

7.sem

8.sem

4
14
2

4

20

4
12
20

4
4
4
4
4
4
4
2
4
6
20

20
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Kopā mācību gadā:

40

40

40

40

20

Politoloģijas studiju programmas daļu īpatsvars Politoloģijas programmā
Vispārizglītojošie kursi (A daļa)
Nozares teorētiskie pamatkursi (A daļa)
Nozares profesionālās specializācijas kursi, tai skaitā
- nozares profesionālās specializācijas kursi (A
daļa)
- nozares profesionālās specializācijas kursi (B
daļa)
- zinātnisko darbu (gada projektu) izstrāde
Brīvās izvēles kursi (C daļa)
Prakses
Valsts pārbaudījums (diplomdarba izstrāde)

kredītpunkti
20
36
60
34

%
12.5
22.5
37.5

16
10
6
26
12
160

3.8
16.2
7.5
100%
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