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I. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RA 

darbības un attīstības stratēģiju 

Šajā studiju virzienā (turpmāk  – „Valodas”) Rēzeknes Augstskolā (turpmāk – RA) ietilpst 

2 filoloģijas programmas. Filoloģijas studiju virziens ir viens no pirmajiem RA, to realizē kopš 

1991. gada. Tas ļāvis ne tikai izveidot stabilu un zinošu akadēmisko personālu, bet attīstīt 

pēctecīgu, reģiona specifiku un ES prasības respektējošu programmu, kurai ir sava specifika 

Latvijas un Eiropas kontekstā. Latgalistikas studijas un pētniecība, kas attīstās RA, ir šīs 

programmas unikalitātes pazīme. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 

gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam (tas ir 4. akreditācijas periods programmām). 

Studiju virziena stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi izriet no RA darbības un attīstības 

stratēģijas 2009.–2015.gadam un pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas 

dokumentiem: „Europa2020”, „Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas 
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programma”, „Nacionālās attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, 

„Latgales programma 2010–2017”. 

 

Studiju virziena vīzija 

  Latgalistika, baltistika, reģionālistika – studiju virziena balsti, kas ļauj saglabāt 

valodas un kultūras studiju tradīciju reģionā, piedāvājot kvalitatīvu studiju un pētniecisko vidi 

ES un citu valstu studentiem, stiprinot reģiona kultūras, valodas un izglītības politikas nostādnes 

un realizāciju studējošo un akadēmiskā personāla pētniecībā. 

 

Studiju virziena kopējie mērķi un uzdevumi 

Mērķis – nodrošināt pēctecīgas starpdisciplināras valodas un kultūras studijas, kas aptvertu 

plašu humanitāro problēmu spektru, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, gādājot par 

Latvijas un Latgales reģiona zinātniskās un kultūrvides saglabāšanu, izpēti un attīstību, veidojot 

spēcīgu reģionālistikas studiju un pētniecisko vidi reģionā. 

  

 Uzdevumi: 

1) sekmēt studentu un docētāju apmaiņas procesu (studijas, stažēšanās): 

studējošajiem vienreiz studiju laikā, docētājiem vienreiz divos studiju gados, 

gādāt par lekciju kursu izstrādi angļu valodā, piesaistot ārzemju studentus valodas 

un kultūras studijām Latvijā, 

2) pārskatīt studiju kursu saturu un pakāpeniski pārveidot to ne tikai atbilstoši 

jaunākajām zinātnes attīstības un metodoloģijas prasībām, bet, respektējot 

potenciālo studējošo, pastiprinātu uzmanību pievērst interesantuma, praktiskās 

lietderības un radošuma izpausmēm katrā studiju kursā, 

3) pievērst uzmanību programmas reklamēšanai, popularizējot jaunieviestos moduļus 

(Latgalistika un Ievads komunikācijas teorijā), uzsverot, ka arī akadēmiskajā 

izglītībā nozares pamatkursu apguve ir saistāma ar konkrētu praktisku iemaņu un 

prasmju nostiprināšanu, 

4) sadarbībā ar LU MII pastiprināt datorlingvistikas iemaņu praktizēšanu, datorrīku, 

programmu, runas un valodas korpusa izmantošanu pētniecisko darbu veikšanā, 
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nodrošinot materiālu apmaiņu, iesaistoties valodas korpusa veidošanā 

(marķēšanā), iekļaujoties CLARIN aktivitātēs, 

5) saglabāt programmas specifiku: integrētie filoloģijas kursi, latgalistikas 

pētniecība, komunikācijas teorijas pamatu apguve, tādējādi gādājot par 

akadēmiskās studiju programmas piesaisti darba tirgum, absolventu 

konkurētspējas palielināšanu ES darba tirgū, 

6) iesaistīt studējošos multikulturālu vidi un reģiona identitāti ilustrējošu datu bāzu 

veidošanā (etnolingvistiskās aptaujas, lingvokulturoloģiskās zīmes, tūrisma 

maršrutu pievilcīgi apraksti, reģiona iedzīvotāju konfesionālais sastāvs u.c.), 

7) rosināt kā studējošos, tā docētājus starpdisciplināru un metodoloģijas ziņā 

inovatīvu pētījumu veikšanai (diskursa analīze, lingvistiskās ainavas, 

lingvokulturoloģiskā, kontentanalīze u.c. metodes), 

8) izstrādāt un realizēt starpnozaru projektus, gādājot par akadēmiskā personāla 

materiālo ieinteresētību zinātniskās un profesionālās kvalifikācijas attīstībai, 

pētījumu publicitātes un starptautiskās atpazīstamības veicināšanai, 

9) sadarboties ar reģiona pašvaldībām, citām organizācijām, augstākās izglītības 

iestādēm ES finansētu reģionālistikas pētniecisko projektu īstenošanā, sakoptas 

kultūrvides radīšanā, 

10) paplašināt sadarbību ar līdzīgām institūcijām Latvijā un ārzemēs, akcentējot 

Baltkrievijas, Krievijas iesaisti šajā sadarbībā, saistot to ar reģiona vēsturisko 

attīstību, 

11) iesaistīt RA jaunos zinātniekus, studējošos un reģiona jauniešus zinātniskajos un 

radošajos projektos, radot vidi un nosacījumus inovatīvai pētniecībai, Latgales 

reģiona attīstībai.  

12) uzsākt doktorantūras studijas starptautiskā baltistikas programmā 2014./2015.st.g., 

veidot kopēju promocijas padomi ar Vītauta Dižā Universitātes, A.Mickeviča 

Universitātes un LU Filozofijas un socioloģijas institūtu. 

 

 

 



7 

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais 

novērtējums no LR interešu viedokļa 

Studiju virziena programmas ir veidotas, sabalansējot mūsdienu latviešu valodas un literatūras 

vēstures, teorijas pamatkursus ar praktikumiem (folkloras, muzeja, mediju, tulkošanas u. c.), un, 

lai arī akadēmiskā programma netiek orientēta tiešā veidā uz darba tirgus nodrošināšanu, tomēr 

paralēla latviešu valodas un literatūras kursu apguve, robežzinātņu (filozofija, semiotika, 

antropoloģija, tulkošanas metodoloģija, korpuslingvistika, komunikācijas teorija) pamatu 

zināšana, starpnozaru pētījumu veikšana,  nosaka to, ka daudzi programmas absolventi ne tikai 

sekmīgi studē maģistratūras studijās, bet arī strādā Latgales reģiona plašsaziņas līdzekļu, muzeju, 

citu kultūras sfēru jomā. 

Pieaugot reģionālo augstskolu lomai Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā, ir svarīgi 

veidot zinātniski aktīvu vidi katrā reģionā (saskan ar „Nacionālās attīstības plāna 2020” 

prioritātēm). Latgales reģionā tā sociālo un reģionālo īpatnību dēļ ir dislocēts līdz šim maz 

izmantots polihronisks garīgo un materiālo vērtību masīvs. Tā aktualizēšana, kas šajā studiju 

virzienā īpaši aktivizēta līdz ar latgalistikas moduļa iedibināšanu, latgalistikas konferenču 

aizsākšanu, izdevumu sagatavošanu un izdošanu, ļauj apjaust un risināt tādus humanitārajās un 

sociālajās zinātnēs aktuālus diskursus kā kultūras kontinuitāte, polihronisms, teritoriālā identitāte, 

reģionālistika. 

Ņemot vērā humanitārās izglītības vitāli svarīgo lomu Latgales reģiona zinātniskās un 

kultūrvides saglabāšanā un attīstīšanā, kā arī reflektantu noturīgo interesi par augstāko 

akadēmisko filologa izglītību, Rēzeknes Augstskolā šīs programmas īstenošana būtu nepieciešana 

arī turpmāk.  

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

Nr. p.

 k. 

Plānotie pasākumi  Plānotais rezultāts  Izpildes 

termiņš  

1. Studiju kursu satura pārskatīšana, to 

pakāpeniski pārveidošana ne tikai atbilstoši 

jaunākajām zinātnes attīstības un 

Potenciālajam 

studējošajam saistošas, 

reģiona un zinātnes 

2015.gads 
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metodoloģijas prasībām, bet, respektējot 

potenciālo studējošo, pastiprinātu 

uzmanību pievēršot interesantuma, 

praktiskās lietderības un radošuma 

izpausmēm katrā studiju kursā. 

attīstību respektējoša 

studiju satura izveide. 

2. Ārzemju pieredzes analīze, skatot 

starpdisciplināras vai starpnozaru 

programmas humanitārajā izglītībā. 

Studiju virziena ciešāka 

sasaiste ar darba tirgus 

pieprasījumu. 

2015.gads 

3. Studiju virziena reklamēšana, popularizējot 

jaunieviestos moduļus (Latgalistika un 

Ievads komunikācijas teorijā), uzsverot, ka 

arī akadēmiskajā izglītībā nozares 

pamatkursu apguve ir saistāma ar konkrētu 

praktisku iemaņu un prasmju 

nostiprināšanu. 

Izpratnes veicināšana 

sabiedrībā par 

humanitārās izglītības 

nepieciešamību. 

Visu laiku. 

4. Iesaistītā akadēmiskā personāla iniciatīvas 

veicināšana projektu, praktisku pētījumu, 

inovatīvu produktu izstrādē, 

līdzdarbojoties reģionam, zinātnei aktuālu 

jautājumu risināšanā. 

Jauni projekti, pētījumi, 

inovatīvas datu bāzes, 

citi resursi. 

Visu laiku. 

5. Studiju virziena internacionalizācija, 

pakāpeniski sagatavojot akadēmisko 

personālu studiju kursu pasniegšanai 

angļu, lietuviešu, krievu valodā. 

Jauni studiju 

programmas moduļi, 

jaunas programmas. 

Pēc piesaistīto 

studējošo 

(ārzemju) 

vajadzībām. 

6. Sadarbības turpināšana ar reģiona 

pašvaldībām, citām organizācijām, 

augstākās izglītības iestādēm ES finansētu 

reģionālistikas pētniecisko projektu 

īstenošanā, sakoptas kultūrvides radīšanā. 

 

Novadmācības 

programmu, mācību 

līdzekļu izstrāde, 

pasūtījuma pētījumu 

veikšana. 

Visu laiku. 

7. Studējošo iesaistīšana multikulturālu vidi Publiski pieejamas Visu laiku. 
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un reģiona identitāti ilustrējošu datu bāzu 

veidošanā (etnolingvistiskās aptaujas, 

lingvokulturoloģiskās zīmes, tūrisma 

maršrutu pievilcīgi apraksti, reģiona 

iedzīvotāju konfesionālais sastāvs u.c.). 

 

studiju virziena 

izstrādātās datu bāzes, to 

uzturēšana, 

papildināšana. 

8. Doktorantūras studiju starptautiskā 

baltistikas programmā uzsākšana 

2014./2015.st.g., veidot kopēju promocijas 

padomi ar Vītauta Dižā Universitātes, 

A.Mickeviča Universitātes un LU 

Filozofijas un socioloģijas institūtu. 

 

Studiju virziena visu 

līmeņa programmu 

realizācija. 

2014./2015.stu

diju gads 

9. Latgalistikas, baltisktikas, reģionālistikas 

pētniecības tradīciju uzturēšana. 

Žurnāla „Via Latgalica” 

izdošana, konferenču 

organizēšana, lauka 

pētījumos savāktā 

materiāla publiskošana 

u.c. 

Visu laiku. 

 

4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība 

darba tirgus pieprasījumam 

Iekļaujoties ES izglītības telpā, par pamatu izmaiņām izglītības sistēmā tika ņemta 

Boloņas deklarācija, kas paredz studiju pēctecības modeļa realizēšanu, kā arī studiju ilguma, 

kredītpunktu atbilsmes vienādošanu augstākajās mācību iestādēs. Studiju modelis (3+2) 

akadēmiskajās studijās RA tas ir samērots ar Boloņas deklarācijā uzsvērto orientāciju uz: 

- studiju piesaisti darba tirgus prasībām, ir piedāvāti studiju kursi Literatūrkritikas teorija 

un prakse, Tulkošanas teorija un prakse, modulis „Tulkošanas teorija un metodika 

(lietuviešu-latviešu)”, kas ļauj apgūt noteiktas praktiskās iemaņas recenziju, 

problēmraksu rakstīšanā, mediju darba specifikā nostiprina tulkošanas iemaņas, kā arī 

praktikumi (folkloras, muzeja, mediju); 
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- integrētajām studiju programmām, ieviesti studiju kursi filozofijā, semiotikā, 

kultūrantropoloģijā; 

- iesaisti ES izglītības telpā, piedāvāti studiju kursi ES valodu politikas izpratnei (maģistra 

programmā), kā arī mūsdienu baltu valodu un literatūras izpētes kursi, kas veicinātu 

intensīvāku studentu apmaiņu, paplašinātu viņu pētnieciskās darbības loku, 

Uzsāktā sadarbība ar asociāciju “Lietuvas un Latvijas forums” paplašina studējošo darba 

tirgus iespējas, jo lietuviešu–latviešu, latviešu–lietuviešu tulkošanas metodoloģijas un prakses 

apguve veicina absolventu iesaisti abu valstu aktualizētajās kultūras, izglītības sadarbības jomās 

(sk. www.lt-lv-forum.org), kā arī rosinās sadarbības nostiprināšanos studentu un docētāju 

apmaiņā, kopīgu projektu realizācijā.  

Darba tirgus pieprasījums pēc humanitārās jomas speciālistiem Latvijā nekad nav bijis liels, 

piemēram, ja apskata portāla http://www.cvmarket.lv piedāvātās vakances, ir redzams, ka 

humanitārās jomas speciālistiem ir ~ 20–30 vakances (izglītība, kultūra, zinātne, projektu 

administrēšana), tai pašā laikā tieslietu, medicīnas, inženieru, tūrisma sfērā pieprasījums ir 

vismaz 4–5 reizes lielāks. Līdzīgi ir ar studiju programmu skaitu: studiju virzienā „Valodas” 

nedaudz pāri 20 studiju programmām, sociālo zinātņu jomā, piemēram, uzņēmējdarbības, 

tūrisma virs 100 programmām. Proti, augstākās izglītības plānotājiem jāskata arī šī proporcija, 

pieļaujot, ka studējošo skaits nevar būt kvalitātes kritērijs, jo humanitārajā, mākslas, sporta, 

kultūras jomā tas nekad nebūs masveida rādītājs. Arī studiju internacionalizācija vismaz 

humanitārajā un mākslas jomā nevar būt kā obligāta prasība, jo tieši šie virzieni ir vērsti uz 

nācijai, valodai, tautai, tradīciju kopumam atšķirīgo iezīmju saglabāšanu, arī to apguvei ir 

nepieciešama padziļināta dzimtās kultūras izpratne.  

Tai pašā laikā RA studiju virziena „Valodas” praktikumu, starpnozaru pētījumu piedāvājums, 

studiju priekšmetu virzība uz problēmrisinājuma situācijām un radošā darba veidiem ļauj 

absolventiem būt konkurētspējīgiem savā profesionālās darbības jomā. 

2012./2013. st. g. netika rīkotas tikšanās ar darba devējiem programmas rezultātu, 

attīstības perspektīvu apspriešanai, taču vairākos filoloģijas programmas docētāju rīkotajos 

pasākumos gan darba devēji, gan arī citi sabiedrības pārstāvji ir pauduši savu viedokli un 

attieksmi pret realizējamo filoloģijas programmu RA. Iepriekšējā studiju gadā RA filoloģijas 

programmas docētāji ir rīkojuši vairākas izdevumu prezentācijas Rēzeknē, Rīgā, Daugavpilī, 

Preiļos, piedalījušies literāro darbu vērtēšanā Aglonas novadā, Riebiņu novadā, veidojuši 

http://www.lt-lv-forum.org/
http://www.cvmarket.lv/
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olimpiāžu uzdevumus un vērtējuši vidusskolēnu sniegumu Latgaliešu valodas, literatūras, 

kultūrvēstures olimpiādē, strādājuši kopā ar Latgales Kultūrvēstures muzeja darbiniekiem un 

vadību Lietuvas–Latvijas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projektā „Virtuālais muzejs”. 

Gan konferencēs, gan pasākumos bibliotekāri, pedagogi, citu Latvijas un ārzemju augstskolu 

zinātnieki un kolēģi ļoti atzinīgi ir novērtējuši docētāju pētījumu un studiju programmas ievirzi 

reģionālistikas jomā.  

Kā atzīst darba devēji, studiju virziena vājā puse ir saistīta ar valsts realizēto politiku 

attieksmē pret humanitāro izglītību kopumā, tāpēc darba devēji izteica gatavību kopā ar 

programmas realizētājiem iesaistīties diskusijās, konferencēs u.c. aktivitātēs, mainot valsts 

attieksmes politiku kā pret latgalistikas pasākumiem, tā humanitāro izglītību kopumā.  

 

5. Studiju virziena SVID analīze 

Stiprās puses: 

- filoloģijas programmu specifika: integrētie pētījumi (starpnozaru aspekts), latgalistikas 

un komunikācijas teorijas (bakalaura), tulkošanas teorijas un metodikas (maģistra) 

moduļi; 

- praktikumi – folkloras, mediju, muzeja (bakalaura), tulkošanas (maģistra), kā arī 

praktisko iemaņu attīstīšana projektu rakstīšanā, realizēšanā, radošo darbu un 

izmantojamo metožu daudzveidība; 

- vietēja, valsts, pārrobežu un starptautiska mēroga pētnieciskie, metodiskie projekti, 

vadīšana un līdzdarbība; 

- studējošo un docētāju zinātniskās aktivitātes, īpaši reģionālistikā, pētījumu sasaiste ar 

izglītības, valodas, kultūras politikas veidošanu reģionā, konceptuālu dokumentu, 

stratēģiju izstrādi; 

- modernas metodoloģijas izmantojums pētniecisko darbu izstrādē, tai skaitā jaunāko 

informācijas tehnoloģiju iesaiste, datorrīku un datu bāžu veidošana; 

- sadarbība ar ārzemju partneriem, kultūras un izglītības iestādēm reģionā; 

- studējošo radošās aktivitātes, līdzdalība reģiona kultūrvides veidošanā. 

Vājās puses: 

 

- nelielais studējošo skaits programmās; 
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- elektronisko resursu (datu bāžu, datorrīku) ierobežots izmantojums nodarbībās; 

- ierobežotie finansiālie resursi jaunākās literatūras, datorrīku iegādei; 

- nelielais publikāciju skaits starptautiski citējamajās datu bāzēs. 

 

Iespējas: 

- pilnveidot esošo programmu saturu, pārskatīt studiju kursu saturu un pakāpeniski 

pārveidot to ne tikai atbilstoši jaunākajām zinātnes attīstības un metodoloģijas prasībām, 

bet, respektējot potenciālo studējošo, pastiprinātu uzmanību pievērst interesantuma, 

praktiskās lietderības un radošuma izpausmēm katrā studiju kursā; 

- veidot pilnu filoloģiskās izglītības ciklu, turpinot iesāktās doktora studiju programmas 

izveidi sadarbībā ar ārzemju partneriem, 

- piesaistīt ārzemju studentus maģistra un doktora studiju posmā, veicināt studiju procesa 

modernizāciju; 

- palielināt publikāciju skaitu starptautiski citējamās datu bāzēs; 

- izstrādāt reģionālas, valsts, starptautiska mēroga projektus; 

- uzturēt un paplašināt lietojumu studiju virzienā un reģionālistikas pētniecībā radītajām 

datu bāzēm: http://folklora.ru.lv, http://tilra.ru.lv, http://hipilatlit.ru.lv ; 

- izglītot Latvijas sabiedrību, rādot, cik svarīga ir valodu apguve, vērtību, tradīciju 

saglabāšana personības izveidē un stabilas reģiona attīstības politikas veidošanā. 

 

Draudi: 

- kopējā valsts politika, kurā pamatuzmanība tiek veltīta inženierzinātņu attīstībai, netieši 

noniecinot humanitāro zinātņu lomu un nozīmi sabiedrības attīstībā; 

- nelielais slodžu apjoms, zemais atalgojums, kas spējīgākos studiju virziena docētājus un 

pētniekus var pamudināt mainīt nodarbošanos vai dzīvesvietu; 

- demogrāfiskā un sociālā situācija valstī, kopējās tendences ES darba tirgū, kas neliecina 

par humanitārās izglītības popularitāti. 

 

 

 

 

http://folklora.ru.lv/
http://tilra.ru.lv/
http://hipilatlit.ru.lv/
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6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

 

RA jau 2005.g. ir izstrādāta un sekmīgi darbojas studiju kvalitātes vadības un 

novērtēšanas sistēma. Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma aptver visas RA darbības jomas, kā 

arī struktūrvienības. Kvalitātes novērtēšanas procedūra ietver RA studiju politiku, studiju 

programmu atbilstību Augstskolu likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem augstāk 

stāvošiem normatīviem un informatīviem dokumentiem. RA studiju kvalitātes mērķis ir 

nodrošināt RA resursu (akadēmiskā personāla, infrastruktūras, finanšu) plānošanu un 

izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t. sk. mūžizglītības realizāciju. Katram 

studiju gadam tiek apstiprināti aktuālie pasākumi studiju kvalitātes sistēmas nodrošināšanā un 

vadībā RA. 

Studiju procesa un rezultātu izvērtēšana norit ikgadējā studiju programmas 

pašnovērtējuma izstrādes gaitā. Darba grupā strādā programmas direktors, darba devēju, 

absolventu , docētāju un studentu pārstāvji. Pašnovērtējuma izvērtēšanā piedalās dekāns, Studiju 

padomes un Senāta studiju komisijas locekļi. Gatavojot pašvērtējuma ziņojumu, īpaša uzmanība 

tiek pievērsta studentu aptaujas rezultātiem. 

Akadēmiskā personāla attīstībā būtiska nozīme tiek ierādīta tā darba novērtēšanai, kas RA 

notiek saskaņā ar Metodiskajiem ieteikumiem RA akadēmiskā personāla darba kvalitātes 

vērtēšanā, kas sastāv no divām daļām – no akadēmiskā personāla pašvērtējuma un 

administratīvā vērtējuma. Akadēmiskā personāla vērtēšanas kvantitatīvie rādītāji noteikti 

Nolikumā par RA docētāju un Nolikumā par akadēmiskajiem amatiem, kas reglamentē galvenos 

kritērijus docētāju ievēlēšanai. Zinātniskās un metodiskās darbības veicināšanai tiek veidots 

mācību un zinātniskā darba fonds, kur akadēmiskais personāls konkursa veidā var pieteikties uz 

mācību metodiskā un zinātniskā darba finansējumu. 

RA attīstību nosaka RA darbības un attīstības stratēģija 2009.–2015.gadam. Katru gadu Senātā 

tiek apstiprināti aktuālie uzdevumi studiju un zinātniskā darba jomā. Atsevišķi tiek analizēti 

būtiskākie riski studiju programmas attīstībā – specifika reģionā, studējošo skaita samazināšanās 

un studentu piesaistīšanas iespējas, akadēmiskā personāla attīstība studiju virzienā u.tml. Darba 

tirgus analīzei tiek pieaicināti reģiona lielāko uzņēmumu vadītāji. Regulāri tiek pieprasīta 

informācija no Valsts nodarbinātības dienesta par RA absolventiem-bezdarbniekiem, informācija 
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tiek analizēta, tiek ieviestas izmaiņas studiju programmās, galvenokārt spēcinot profesionālās 

specializācijas daļu.  

Sk. arī 2.1. un 2.2. daļas 24. nodaļu par vērtēšanas kritērijiem filoloģijas programmās. 

 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums 
 

Programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota 

un pilnveidota. Pašlaik izmantojamajās auditorijās ir veikti remonti, tās aprīkotas ar atbilstošām 

mēbelēm un tehnisko aprīkojumu, t.s. multimediju aparatūru, kas ļauj docētājiem lekcijās 

izmantot sociālo mediju tiešsaistes materiālus, studējošajiem prezentēt savus pētījumus 

multimediju prezentācijās. 

Studiju programmas realizēšanai tiek izmantotas auditorijas ar portatīvajiem vai 

stacionārajiem datoriem, un projekcijas aparātiem. Fakultātes telpās un studentu dienesta viesnīcā 

ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. Studiju process tiek organizēts arī Informācijas 

tehnoloģiju centrā ar platību 934 m
2
, no kuriem – 250m

2
 ir datorzāles. ITC ir moderni aprīkotas 

telpas, kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām.  

RA bibliotēkas fondi katru gadu tiek papildināti, vidēji studiju virzienam tie ir 100 nosaukumi 

gadā, ņemot vērā, ka valodas, kultūras, mākslas vēstures pamatus apgūst arī pārējos studiju 

virzienos. Studiju procesa vajadzībām tiek piedāvāta arī RA Baltu filoloģijas pētnieciskā centra 

literatūra (~ 10 000 vienībām), kas ietver unikālus rokraksta literatūras materiālus, saraksti, 

trimdas periodiku un valodnieciska, literatūrzinātniska rakstura literatūru svešvalodā. Teorētiskā 

literatūra ir pieejama arī Humanitāro zinātņu katedrā. 

Pateicoties ESF projektam “Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģisko un sociālekonomisko 

aspektu izpēte Latgales reģionā” iespējām ir papildināta teorētiskās literatūras bāze, bet, 

pateicoties projektam „HipiLatLit” – iegādāta jaudīgāka datortehnika, skeneri, serveris datu bāžu 

uzturēšanai, kā arī izveidoti 2 korpusi, ko studējošie izmanto kā apmācības un pētniecības 

resursu.  

Studenti var izmantot arī Latgales kultūrvēstures muzeja literatūras fondus un lasītavu, 

Rēzeknes zonālā arhīva bibliotēku un lasītavu, kā arī Rēzeknes pilsētas bibliotēkas un lasītavas. 

RA ir dienesta viesnīcas Rēzeknē Maskavas ielā 22 un Meža ielā 17. Tās izmanto studējošie, 

t.s. ārzemju studējošie, un viesdocētāji. Ārzemju studenti var izmantot visus pakalpojumus, kas ir 
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vietējo studentu rīcībā. Viesdocētājiem fakultātē tiek piešķirtas darba telpas, kas aprīkotas ar 

datortehniku un internetu.  

RA bibliotēka nodrošina piekļuvi datu bāzēm – Oxford University Press, Science Direct, Sage 

Journals Online, Rubricon, iFinanses.lv, Letonika, NAIS, EBSCO, pateicoties augstskolu 

sadarbībai akadēmiskā tīkla veidošanā, arī SCOPUS, Thomson Reuters Web of Science u. c.  

Studiju virzienā šobrīd ir 53 budžeta vietas, līdz ar to virziena finansējums veidojas no šādām 

ieņēmuma un valsts finansējuma pamatpozīcijām:   

Ieņēmumu veids 2012.gads % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 635 13 

Studiju maksas ieņēmumi  1 260 0.1 

ERASMUS LLP projekts 5 929 1.9 

ES struktūrfondu finansējums 316 180 85 

KOPĀ 372 005 100 

 

2008. gadā Humanitāro zinātņu katedra saņēma ziedojumu no ASV mirušā tautieša 

S. Gorsvāna, izmantojot piešķirtos līdzekļus katedras izdevumu finansēšanai, kā arī 

2012./2013. gadā ir saņēmusi nelielas ziedojuma summas no privātiem ziedotājiem par 

ieguldījumu latgalistikas attīstībā.  

 

8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

Studiju virziena realizācijas gaitā ir izveidojusies sadarbība ar līdzīgas studiju programmas 

realizējošām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, kā arī ar Latgales reģiona zinātniskajām, 

izglītības un kultūras iestādēm, tai skaitā Latgales pētniecības institūtu, Latgaliešu literatūras, 

valodas un kultūras vēstures skolotāju asociāciju, Valodas skolotāju asociāciju, Rēzeknes 

Latgaliešu kultūras biedrību, Latgales Kultūras centra izdevniecību, Latgolys radeju, Latgales 

Reģionālo televīziju, muzejiem, Rēzeknes pilsētas domi, Latvijas Reģionālo un mazāk lietoto 

valodu savienību, Latgolys Studentu centru u. c. 

Studiju virziena docētāji aktīvi sadarbojas: 

- novadpētniecisku un zinātnisku rakstu krājumu veidošanā, sakārtošanā, recenzēšanā ar 

biedrībām: Latgolys Studentu centru, Latgaliešu kultūras biedrību, 2012.gadā tika 



16 

 

organizēts 3. pasaules latgaliešu saiets un konference, tā ietvaros izdots tēžu krājums un 

izstrādāti priekšlikumi Latgales reģiona attīstības intensificēšanai; 

- projektu, muzeja praktikumu realizācijā ar muzejiem (Latgales Kultūrvēstures, Bērzgales, 

Sakstagala „Kolnasātas”, Aglonas maizes muzeju, Jasmuižu, Rakstniecības, teātra un 

mākslas muzeja filiāli, R. Mūka piemiņas istaba Galēnos, M. Andžānes piemiņas izstāde 

Šķaunes pagasta Dagdas novadā), 2012. gadā pārrobežu programmas projektā „Virtuālais 

muzejs” ir notikuši pieredzes apmaiņas semināri Baltkrievijā, Lietuvā, kopā ar Latgales 

Kultūrvēstures muzeja pārstāvjiem tiek izstrādātas virtuālās spēles topošajai interaktīvajai 

muzeju mājas lapai. Sadarbībā ar R. Mūka piemiņas istaba Galēnos vadītāju M. Binduku 

ir organizēta R. Mūka piemiņas konference (2013. gada janvāris), katru gadu studiju 

virziena pārstāvji piedalās literāro darbu vērtēšanā R. Mūkam veltītajā literāro darbu 

konkursā;  

- vietēja un starptautiska mēroga konferenču, semināru rīkošanā, projektu izstrādē ar 

Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes novada domi, Latgales mediju un kultūras pārstāvjiem; 

2012. g. jau otrā starptautiskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”, kuras organizēšanā 

piedalās arī Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Literatūras centrs; 

- vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, konsultēšanā, vērtēšanā, literāro 

konkursu organizēšanā un vērtēšanā, tālākizglītības kursu vadīšanā ar vispārizglītojošām 

skolām, izglītības pārvaldēm, Latgaliešu literatūras, valodas un kultūras vēstures 

skolotāju asociāciju (Latgalīšu volūdys,literaturys i kulturviesturis olimpiade, kurai 

programmes docētāji gatavo uzdevumus, notika jau 11. reizi, tāpat literāro darbu 

konkursos Aglonā Naaizmērstulei, Galēnos Robertam Mūkam kā vērtētāji ir iesaistīti RA 

docētāji un studējošie,Rogovkā u.c. ), 

- kultūras un izglītojošo raidījumu veidošanā ar Latgales medijiem: cikls “Iepazīsim 

Latgales lingvoteritoriālo vārdnīcu” (2013. g. III – VI, ik nedēļas raidījums, kopā 20 

raidījumi), relīzes un raksti Latgales reģiona izdevumos. 

Jāpiebilst, ka akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Filoloģija” absolventi strādā  

Latgales Reģionālajā televīzijā, Latgales Kultūras centra izdevniecībā,  Latgales Kultūrvēstures 

muzejā, laikrakstos „Rēzeknes Vēstis”, „Ludzas Zeme”, „Vietējā Latgales Avīzē”, citos reģiona 

muzejos, kā arī Latgales reģiona skolās, kas veicina dažādu sadarbības formu attīstību. 
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Pateicoties sadarbībai ar LU Dialektoloģijas un latgalistikas centru, Sanktpēterburgas 

Valsts universitātes Baltistikas nodaļu, A. Mickeviča Universitātes Poznaņā Baltu nodaļu ir 

organizētas jau piecas starptautiskās latgalistikas konferences un izdoti 4 konferenču krājumi 

(humanitārā žurnāla „Via Latgalica” pielikums, ISSN 1691-5569). 

2009. gadā sadarbībā ar Mercator European Research Centre on Multilingualism and 

Language Learning/ Fryske Akademy in Ljouwert/ Leeuwarden (Fryslân, the Netherlands) ir 

sagatavots izdevums (reģionālais dosjē) „The Latgalian language in education in Latvia” 

(S. Lazdiņa, H.F.Marten, I.Šuplinska, 2009, ISSN: 1570–1239; http://www.mercator-

research.eu/research-projects/regional-dossiers). Pateicoties šai sadarbībai studiju virziena 

pārstāvji darbojas kā eksperti reģionālo un mazāklietoto valodu jomā. 

Kopš 1997. gada ir sadarbība ar Kauņas Vītauta Dižā universitāti. 2010.–2012. st. g. studiju 

virziens realizēja Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas projektu „HipiLatLit”, kura 

pamatmērķis bija humanitārās izglītības modernizācija (sīkāk par rezultātiem sk. 2.2. nodaļas 

23. apašpunktu). 

2012. gadā ir sākusies intensīvāka sadarbība ar Pleskavas Valsts universitāti: konferenču 

organizēšanā, kā arī folkloras ekspedīcijas organizēšanā. 2013. gada vasarā kopā ar filoloģijas 

bakalaura programmas studentiem un docētājiem Baltinavas novadā folkloru vāca arī 4 studentes 

un 1 docētāja no Pleskavas Valsts universitātes. Nākamajā studiju gadā iespējama kopēja 

ekspedīcija jau arī Pleskavā. 

Vienošanās par studiju turpināšanu programmas pārtraukšanas gadījumā ir noslēgts ar LU 

Humanitāro zinātņu fakultāti (sk.3. pielikumu „Līgums ar LU par studiju turpināšanu”), taču, 

ņemot vērā Boloņas deklarācijas prasības, kā arī ilggadējo sadarbību ar Kauņas Vītauta Dižā 

Universitāti, maģistra programmā šobrīd ir iespēja studējošajiem pēc veiktās programmu 

salīdzināšanas un pirmās pieredzes dubulto diplomu ieguvē turpināt studijas arī Kauņā. 

 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, 

studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai 

profesionālo kvalifikāciju 

SP 

nosaukums 

KP Studiju 

veids 

Iegūstamais grāds 

Akadēmiskā 120 pilna, Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā  

http://www.mercator-research.eu/research-projects/regional-dossiers
http://www.mercator-research.eu/research-projects/regional-dossiers
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bakaulaura 

„Filoloģija” 

nepilna 

Akadēmiskā 

maģistra 

„Filoloģija” 

80 pilna, 

nepilna 

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā 

 

Diploma pielikumu paraugus sk. 2. pielikumā 

Akadēmiskā studiju programma “Filoloģija” RA tiek realizēta kopš LU Latgales filiāles laikiem 

(1991). 

 

10. Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

RA darbības mērķis ir dot studentiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras 

tradīcijām atbilstošu, Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo 

augstāko izglītību, attīstīt kultūru, zinātni un izglītību Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā. 

Lai noskaidrotu attīstības perspektīvas, RA iesaistās visu svarīgāko stratēģisko dokumentu 

izstrādē: „Latgales programmas 2007.–2017. gadam” un „Latgales stratēģijas 2030” izstrādē. 

Studiju virziena „Valodas” pamatmērķis un uzdevumi atbilst augstskolas attīstības stratēģijai un 

tās misijai – kļūt par reģiona un valsts attīstībai nozīmīgu augstākās izglītības iestādi, to 

apliecinot arī statusa un nosaukuma maiņā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izvirzītais mērķis 

ir sasniedzams, saglabājot un attīstot augstskolā kā profesionālās, tā akadēmiskās studiju 

programmas to daudzveidībā. Studiju virziens „Valodas” programmas: 

-  akcentē reģionam aktuālus starpnozaru pētījumus, veicina to popularizēšanu sabiedrībā 

un rezultātu pārnesi izglītības, pētniecības, kultūras jomā, 

- integrē filoloģisko un robežzinātņu teorētiskās zināšanas un jaunāko pētniecisko 

metodoloģiju; 

- ir vienīgā programma Eiropas Savienībā, kas dod iespēju apgūt latgaliešu valodu, 

literatūru, folkloru, garantējot darba ņēmēja pamatprasmes šo priekšmetu mācīšanā 

un popularizēšanu vispārējās vai interešu izglītības, kultūras sfērā; 

- aktualizē reģionālistikai, komunikāciju teorijai raksturīgās pētnieciskās tendences; 

- ir viens no aktīvākajiem studiju virzieniem informācijas tehnoloģijas rīku un 

lietojumprogrammu izstrādē un pielietošanā humanitāro zinātņu modernizēšanai. 
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Saglabājot un attīstot studiju virzienu „Valodas”, tiek īstenots Valsts Valodas likuma normas 

attieksmē pret latgaliešu kā latviešu valodas vēsturiskā paveida saglabāšanu, attīstību un 

aizsardzību, tiek veicināta reģionālās identitātes stiprināšana, kas būtiski var ietekmēt kopējā 

psiholoģiskā klimata maiņu reģionā. To pierāda pēdējo gadu studiju virziena akadēmiskā 

personāla darbība projektu piesaistē, realizācijā. 

Kopš 2004.gada RA notiek dažādas aktivitātes, kas veltītas ES valodu politikas un mazāk 

lietoto un reģionālo valodu pētniecībai, jaunākās atziņas iekļaujot studiju kursos kā bakalaura, tā 

maģistra studiju programmās. Pateicoties asoc.prof. I. Šuplinskas, doc. H.F.Marten, asoc.prof. 

S.Lazdiņas atbalstam ir izdevies iegūt latgaliešu valodai ISO kodu (2010), kas ļauj to pilnvērtīgi 

izmantot arī elektroniskajā vidē. Programmas docētāji arī šobrīd aktīvi darbojas reģiona un valsts 

valodas politikas tendenču īstenošanā.  

 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 

(uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā 

studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā 

personāla īstenos.) 

 

 

Docētājs Grāds Akad. amats 2012./2013 KP (ECTS) 

Ilga Šuplinska Dr.philol. asoc. prof., 

vad.pētniece 

FB – 10 (15) 

FM – 13 (19,5) 

Sanita Lazdiņa Dr.philol. asoc. prof., 

vad.pētniece 

FB – 7 (10,5) 

FM – 11 (16,5) 

TP – 10 (15) 

Angelika Juško-  

Štekele 

Dr.philol. asoc. prof., 

vad.pētniece 

FB – 11 (16,5) 

FM – 10 (15) 

VB – 2 (3) 

Olga Senkāne Dr.philol. asoc. prof., 

vad.pētniece 

FB – 13 (19,5) 

FM – 9 (13,5) 

Ingars Gusāns Dr.philol. viesdocents,  

vad.pētnieks 

FB – 10 (15) 

FM – 6 (9) 

VB – 2 (3) 

TP – 1 (1,5) 
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TZP – 2 (3) 

Sandra Ratniece Dr.philol. viesdocente, pētniece FB – 7 (10,5) 

FM – 2 (3) 

Mārīte Opincāne Dr.philol. docente FB – 6 (9) 

Antra Kļavinska Mg. philol. lektore, pētniece FB – 10 (15) 

FM – 3 (4,5) 

Ineta Atpile-Jugane Mg. philol. vieslektore FB – 2 (3) 

Veronika Korkla Mg. phil. vieslektore FB – 2 (3,5) 

FM – 6 (9) 

Sandra Ūdre Mg. philol. zin. asistente FB – 10 (15) 

Sandra Murinska Mg. philol. zin. asistente FB – 7 (10,5) 

Solvita Pošeiko 

 (aizstāja vieslekt.  

Līga Bernāne) 

Mg. philol. zin. asistente FB – 4 (6) 

Kristaps Gailis Mg. iur. viesasistents FB – 2 (3) 

Kopā*:   FB – 94 (141) 

FM – 60 (90) 

TP – 11 (16,5)  

TZP – 2 (3) 

VB – 4 (6) 

 

* Netiek uzrādīti studentu pētniecisko darbu vadīšana 

FB – filoloģijas bakalaura programma 

FM – filoloģijas maģistra programma 

TP – tulka referenta profesionālā bakalaura programma 

TZP – tiesību zinātņu profesionālā bakalaura programma 

VB – vēstures bakalaura 

Akadēmisko bakalaura programmu „Filoloģija” realizē 14 docētāji (sk.1.pielikumu 

„Akadēmiskā personāla CV”), no tiem 11 (78,6 %) RA vēlētie – pārstāv RA Humanitāro zinātņu 

katedru un RA Reģionālistikas institūtu (REGI), 1 Izglītības un metodiku katedras pārstāvis, 3 

viesdocētāji, no tiem 2 savas jomas praktiķi – I. Atpile-Jugane pamatdarbavieta Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, muzeja vadītājas vietniece zinātniskajā darbā, docē muzeja praktikumu, 
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Kristaps Gailis – SIA „Rēzeknes namsaimnieks”, jurists, docē mediju tiesības. 50 % no iesaistītā 

akadēmiskā personāla ir ar akadēmisko grādu filoloģijā, 29 % (4 docētāji) doktora grāda 

pretendenti, 21 % – maģistri. 

Akadēmisko maģistra programmu „Filoloģija” realizē 8 docētāji, no tiem 7 (87,5 %) RA 

vēlētie – pārstāv RA Humanitāro zinātņu katedru un RA Reģionālistikas institūtu (REGI), 1 

vielektore. 75 % no iesaistītā akadēmiskā personāla ir ar akadēmisko grādu filoloģijā.   

Vienreiz ievēlēšanu periodā docētājs iziet kursus augstskolas didaktikā. Docētāji izmanto 

kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas ERASMUS/SOCRATES apmaiņas programmā. Docētāji 

aktīvi iesaistās dažādos semināros, konferencēs, forumos, IZM, LZP un starptautiskajos projektos. 

Docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu apliecina iegūtie sertifikāti (augstskolu didaktikā, 

kreatoloģijā, tālākizglītībā, e-studijās, tālmācībā, informāciju tehnoloģijās, svešvalodā, 

korpuslingvistikā u.c.), kā arī darbošanās Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras ekspertu nozarē 

(asoc. prof. I.Šuplinska (2006–2008), asoc. prof. A. Juško-Štekele kopš 2013. g.), LVAVA 

(2000–2008), LZA eksperte lietišķajā valodniecībā asoc.prof. S. Lazdiņa, 2009–2012, asociācijā 

„Lietuvas un Latvijas forums” (asoc.prof. A. Juško-Štekele, asoc.prof. I.Šuplinska, asoc.prof. 

S. Lazdiņa, lekt. A. Kļavinska), Hellēņu centra valdē (viesdoc. I. Gusāns), Latvijas Nacionālajā 

konsultatīvajā padomē Eiropas pētniecības infrastruktūras sakārtošanai, LatBLUL (I. Šuplinska, 

2009 līdz šim), Latvijas Rakstnieku savienībā (viesdoc. S. Ratniece), Mercator reģionālo un 

mazāklietoto valodu eksperti (kopš 2009. g.): S. Lazdiņa, I. Šuplinska. 

Regulāra kvalifikācijas pilnveidošana, stažēšanās un lekciju lasīšana sadarbības partneru 

augstskolās veicina studiju satura un organizācijas pilnveidi. Docētāju un studiju virzienā 

studējošo sadarbību apliecina daudzi kopīgie projekti, pasākumi, izdevumi (sk. 6. pielikumu 

„Akadēmiskā personāla publikācijas”). 

 

 
12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 

darbība un tā ietekme uz studiju darbu 

1. Darbība starptautiskajos un valsts mēroga projektos:  

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais personāls  

Valsts pētījumu programma Nacionālā 

identitāte projekts „Reģionālā identitāte 

Eiropas kontekstā”  

01.06.2010.-

01.01.2014. 

vad.pētn.I. Šuplinska, 

vad.pētn.A.Juško-Štekle, 

pētn.S. Ratniece, 

zin.asist. S. Ūdre 
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ESF projekts Nr.2009/0227/1DP/ 

1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071„Teritoriālās 

identitātes lingvokultoroloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales 

reģiona attīstībā” (zin.vad. I.Šuplinska) 

Frīdriha Eberta fonda projekts 

„Holokausta atmiņas kultūra Latgales 

reģiona izglītības iestādēs un etniskajās 

grupās”.  

2009.12.–2012.12.  vad.pētn.:I. Šuplinska, , 

S. Lazdiņa,  A.Juško-

Štekele, O.Senkāne, 

I.Gusāns, pētn. 

A.Kļavinska, zin.asist.: 

S.Pošeiko, S.Murinska, 

S.Ūdre, maģistrante: 

Garanča, 

maģistre: I.Kaļva 

LLIII-207 “Development of Research 

Infrastructure for Education in the 

Humanities in Eastern Latvia” 

(HipiLatLit) 

03.01.2010.–

03.01.2012. 

asoc. prof. I. Šuplinska, 

asoc.prof. A.Juško-

Štekele,  

maģistrante A. Briška, 

15 filoloģijas programmu 

studenti 

Frīdriha Eberta fonda projekts 

„Holokausta atmiņas kultūra Latgales 

reģiona izglītības iestādēs un etniskajās 

grupās”.  

12.2009.–12. 2012.  asoc. prof. O. Senkāne, 

20 vēstures bakalaura 

programmas studenti 

Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu 

programmas projekts „Virtuālais muzejs” 

12.2012.–12.2014. vad.pētn.:I. Šuplinska, 

I.Gusāns, zin.asist.  

S.Ūdre, 

7 brīvprātīgie filoloģijas 

programmas studenti  

ESF projekts „Lituānistikas (baltistikas) 

centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas 

zinātnisko un mācību institūciju 

sadarbības stiprināšana” (Nr. VP1-

2.2ŠMM-08-V-02-006) 

09.2012.–09.2014. pētn. A. Kļavinska, 

zin.asist. S.Ūdre, 13 

filoloģijas programmas 

studējošie 

 
2. Darbība reģiona mēroga projektos:  

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais personāls  
R.Mūkam veltīto radošo darbu 

konkurss 

01.2013. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa 

akadēmiskās maģistra studiju programmas 

„Filoloģija” studējošie (2) 

Latgaliešu valodas, literatūras un 

kultūras vēstures olimpiāde 

01.04.2013.-01.05.2013. Asoc.prof. I. Šuplinska, 8 akadēmiskās 

studiju programmas „Filoloģija” studenti kā 

olimpiādes dalībnieki  

Naaizmērstulei veltītais radošo 

darbu konkurss 

04.–05. 2013. Asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa 

akadēmiskās maģistra studiju programmas 

„Filoloģija” studējošie (2) 

Skolotāju vasaras nometne 

„Vosoruošona” 

08.2012. Asoc.prof.I.Šuplinska, asoc. prof.A. Juško-

Štekele 

Raidījumu cikls „Iepazīsti Latgales 

lingvoteritoriālo vārdnīcu” 

Latgolys radejā 

03.–06. 2013. vad.pētn.: I. Šuplinska, A.Juško-

Štekele, zin.asist. S.Ūdre, filoloģijas 

programmas students Oskars Orlovs 
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3. Konferenču organizēšana 

Nosaukums Laiks, vieta Sadarbības 

partneri  

Pieteikto 

referātu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits 

Pārstāvēt

ās valstis  

3. pasaules 

latgaliešu 

konference 

„Latvejis 

naatkareibys laiks – 

Latgolys īspieja voi 

izniceiba” 

Rēzekne, 

Rēzeknes 

novada 

dome, 

2012. gada 

9.─10. 

augustā. 

RA, Rēzeknes 

novada dome, 

Rēzeknes 

Latgaliešu 

kultūras 

biedrība 

47 ~1000 

(kopā ar 

tiešsaistes 

klausītājiem) 

Latvija,  

Krievija, 

ASV 

5. starptautiskā 

latgalistikas 

konference 

„Miķeļa Bukša 

mantojums” 

Rīga, LU, 

2012. gada 

5.─6. 

oktobrī. 

Rēzeknes 

Augstskola, 

Latvijas 

Universitāte, 

Sanktpēterburg

as Valsts 

universitāte 

30 60 Latvija, 

Vācija, 

Polija, 

Krievija 

 

Starptautiskā 

konference 

„Reģionālā 

pievilcība un 

ilgtspēja globālās 

lokalizācijas 

gadsimtā” 

Rēzekne, 

RA, 
2012.gada 

9. novembrī. 

 

LU 

Matemātikas 

un 

informātikas 

institūts, 

Vītauta Dižā 

universitāte 

(Kauņa) 

33 100 Latvija, 

Lietuva, 

Polija 

„Roberta Mūka 90-

gadei veltīta 

zinātniskā 

konference” 

Riebiņi, 

R. Mūka 

piemiņas 

istabas 

vadītāja 

M. Binduka, 
2011.gada 

25. oktobrī. 

 

RA, LU  6 120 Latvija 

2. starptautiskā 

zinātniskās 

konference 

„Autors. Teksts. 

Laikmets” 

Rēzekne, 

RA,  
2012. gada 

27. aprīlī. 

Latvijas 

Rakstnieku 

savienība, 

Latvijas 

Literatūras 

centrs, 

Rēzeknes 

pilsētas dome, 

Rēzeknes 

43 70 Latvija, 

Krievija 
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novada dome 

17.starptautiskāstu

dentu zinātniskā 

konference „Mēs 

laikā, telpā, 

attīstībā” 

Rēzekne, 

RA,  
2013. gada 

16. maijā 

- 12 

(filoloģij

ā) 

60 Latvija, 

Krievija, 

Čehija 

 

Docētāju zinātniskā darbība, studējošo rosināšana patstāvīgiem oriģinālpētījumiem pilnveido 

viņu pētnieciskās prasmes un akadēmiskās zināšanas. Studējošie tiek iesaistīti, pirmkārt, 

zinātniskajās aktivitātēs: 

 - starptautiskajā studentu konferencē „Mēs laikā, telpā, attīstībā” (2013) referēja 5 

filoloģijas programmu studentes, maģistrante L. Garanča ir pārstāvējusi RA zinātniskajās 

konferencēs Šauļu Universitātē, Vītauta Dižā universitātē, kā arī piedalījusies RA 

starptautiskajā konferencē „Reģionālā pievilcība un ilgtspēja globālās lokalizācijas gadsimtā”. 

 Otrkārt, studējošie tiek iesaistīti projektu realizēšanā (sk. pārskatu par 2012./ 

2013. g.realizētajiem projektiem). 

Treškārt, studējošie tiek iesaistīti radošajās aktivitātēs: 

- kopš 1995.gada RA jaunie literāti tiek iesaistīti literāri muzikālajās improvizācijās; tiek 

organizētas tikšanās ar literātiem, RA tiek prezentētas latgaliešu autoru (O. Kūkoja, 

V. Dzērvinīka, I. Tāraudas, I. Atpiles-Juganes, L. Rundānes u.c.) grāmatas; daudzi RA 

esošie un bijušie studenti šobrīd ir labi pazīstami arī latviešu literatūras, kritikas apritē – 

A. Mileika, O. Seiksts, L. Seiksta, I. Atpile-Jugane, I. Ratinīka, L. Rundāne, Raibais 

Suņs;  

- tiek rīkoti literātu (studentu) konkursi, 2013. g. aprīlī rīkotajā literāru konkursā piedalījās 

21 RA bijušais un esošais students, no tiem 14 filoloģijas programmu studējošie; 

- sadarbojoties ar Latgales reģiona skolām un pašvaldībām, kopš 2008. gada kursa 

„Latgaliešu literatūras vēsture” ietvaros studējošie piedalās Latgalīšu volūdys, literaturys 

i kulturys viesturis olimpiādē, uzrādot labas sekmes un tādā veidā apgūstot novada 

literatūras tradīcijas, šobrīd notiek darbs pie latgaliešu vikipēdijas versijas izstrādes, tādā 

veidā liekot studentiem praktizēt latgaliešu valodas iemaņas; 

- kopš 1996. gada RA darbojas Studentu teātris, tā sākotnējais vadītājs trimdā dzīvojošais 

režisors, dramaturgs A. Rubenis, šobrīd teātra darbību koordinē asoc.prof. O. Senkāne. 

Praktiskā pieredze iestudējumu veidošanā ir ļāvusi izveidot vairākus studiju kursus, kuros 
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akcentēta drāmas un režijas specifika. Studentu teātris 2012. un 2013. gadā atzīts par 

labāko Studentu teātri Latvijā; 

Studējošo iesaistīšana radošajās aktivitātēs ir īpaši svarīga, jo humanitārajā jomā 

antropocentriskās metodes ir neiztrūkstoša zinātnisko pētījumu sastāvdaļa, tai pašā laikā 

studējošajiem ir iespēja veidot kultūrvidi jau studiju laikā, tādējādi bieži vien tiek atrasta arī 

nākotnes darba vieta, izstrādāti jauni projekti. 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā 

 

1. Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs: 

A&HCI, SSCI vai nozaru vadošajās datubāzēs (Thomson Reuters Web of science, 

SCOPUS, ERIH) 

 

 2012./2013.g nav bijušas 

 

2. Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski 

pieejamās datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos (Web of Knowledge, EBSCO, Index-

Copernicus) vai atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos 

 

Juško-Štekele, Angelika (2012). Tirgus fenomens Latgales kultūrā. Via Latgalica: 

humanitāro zinātņu žurnāls, IV. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 14–24. ISSN 1691-5569, 

EBSCO, Central & Eastern European Academic Source collection. 

 

Kļavinska, Antra (2012). Latgaliešu anekdotes: lingvistisko kontaktu izpausmes. Via 

Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls, IV. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 25–32. ISSN 

1691-5569, EBSCO, Central & Eastern European Academic Source collection. 

 

Murinska, Sandra (2012). Latgales latvieša identitātes pozicionējums laikrakstos. Via Latgalica: 

humanitāro zinātņu žurnāls, IV. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 93–106. ISSN 1691-5569, 

EBSCO, Central & Eastern European Academic Source collection. 

 

Pošeiko, Solvita (2012). Telpas kategorija Latgales reģiona lingvistiskajā ainavā. Via 

Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls, IV. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 106–116. ISSN 

1691-5569, EBSCO, Central & Eastern European Academic Source collection. 

 

Senkāne, Olga (2012). Raiņa dzejoļi latgaliešu valodā. Via Latgalica: humanitāro zinātņu 

žurnāls, IV. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 81–92. ISSN 1691-5569, EBSCO, Central & 

Eastern European Academic Source collection. 
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Šuplinska, Ilga (2012). Susātiva koncepts latgaliešu kultūrvidē. Via Latgalica: humanitāro 

zinātņu žurnāls, IV. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 69–81. ISSN 1691-5569, EBSCO, 

Central & Eastern European Academic Source collection. 

 

3. Citas publikācijas 

Lazdiņa, Sanita (red., 2012). Ausmas zeme. Enciklopēdisks izdevums skolēniem. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola. 476 lpp (Autori: I. Gusāns, A. Juško-Štekele, I. Kaļva, A. Kļavinska, 

S. Lazdiņa, S. Murinska, S. Pošeiko, O. Senkāne, I. Šuplinska, S. Ūdre u.c.). ISBN 978-9984-44-

112-2 

 

Lazdiņa, Sanita, Marten Heiko (2012). Latgalian in Latvia: A Continuous Struggle for Political 

Recognition. JEMIE: Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, V. 11, No 1. 66–

87. http: //www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2012/LazdinaMarten.pdf   

 

Marten, Heiko, Lazdiņa, Sanita, Pošeiko, Solvita, Murinska, Sandra (2012). Between Old and 

New Killer Languages? Hélot et al. (eds.). Linguistic Transformation, Lingua Francas and 

Languages of Tourism in the Baltic States, Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social 

Change. Peter Lang GMBH. 289–308. http://dnb.d-nb.de 

 

Senkāne, Olga, Laganovska, Karīne (2012).  Acquisition of Jewish Cultural Heritage of 

Latgale in Regional Educational Establishments: Discourse of Cultural Memory, Society, 

Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference, May 25
th

 – 26
th

, 

2012, V. I. Rēzekne: RA izdevniecība, 519–529.  

 

Šuplinska, Ilga (zin. red., 2012). Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca, 2 sēj.Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola. 876 lpp. I sēj. – latviešu un krievu val., II sēj. – latgaliešu un angļu val. (Autori: 

A. Briška, L. Garanča, I. Gusāns, A. Juško-Štekele, A. Kļavinska, S. Lazdiņa, S. Murinska, 

S. Pošeiko, O. Senkāne, I. Šuplinska, S. Ūdre u.c.) ISBN 978-9984-44-110-8 

 

Šuplinska, Ilga, Leikuma, Lidija (2012). Latgales latviešu valoda un kultūra. Zinātne, 

sabiedrība un nacionālā identitāte. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 205–212. 

 

Pilnu publikāciju sarakstu sk. 7. pielikumu „Akadēmiskā personāla līdzdalība konferencēs”. 

 

14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, 

norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu 

īstenošanā 

Studiju virziena īstenošanā pamatā ir iesaistīta Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

Humanitāro zinātņu katedras un Reģionālistikas zinātniskā institūta akadēmiskais personāls, tiek 

izmantota tieši šo struktūrvienību materiāltehniskā bāze. 

http://http:%20/%20www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2012/LazdinaMarten.pdf
http://dnb.d-nb.de/
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Abu struktūrvienību uzdevums – nodrošināt studiju virziena „Valodas” programmu 

realizēšanu, veicināt docētāju un studējošo zinātnisko un radošo darbību. 

RA Humanitāro zinātņu katedras, Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas institūta (REGI) 

docētāju zinātniskais potenciāls ir augsts: katru gadu katrs docētājs sagatavo vismaz 1 

publikāciju, kas ir pieejamas starptautiskajās datubāzēs (VIFANORD; EBSCO, Index 

Copernicus), kā arī starptautisku konferenču un tematisku izdevumu krājumos, regulāri piedalās 

starptautiskajās konferencēs un zinātniskajos semināros (2008.–2010.g.: Lietuvā, Vācijā, Polijā, 

Igaunijā, Krievijā, sīkāk sk. docētāju CV, 1. pielikums). Katrs programmas docētājs vidēji 

akadēmiskā gada laikā piedalās 2–4 konferencēs, sagatavo 2–3 plašākas zinātniskās publikācijas. 

Ir pārstāvēta arī Izglītības un dizaina katedra (doc. M. Opincāne), nodrošinot studiju kursu 

pasniegšanu angļu valodā. 

Brīvās izvēles daļas realizēšanai var tikt piesaistīta arī citas RA struktūrvienības. 

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums 

Jau vairākus gadus netiek piesaistīts mācību palīgpersonāls, lai arī Baltu filoloģijas 

pētnieciskais centrs (BFPC) ir izveidots 1997. gadā, tajā ir pāri par 10 000 materiālu vienībām, 

kas regulāri tiek papildinātas ar katedras veidotajiem datu bāžu materiāliem. Studiju virzienam 

pieejamais finansējums, iesaistītā akadēmiskā personāla slodze pamatdarbā pagaidām neļauj 

pieņemt darbā cilvēku, kas aktīvi piedāvātu interesentiem materiālu izmantošanu, pasākumu 

organizēšanu. BFPC aktīvi darbojās līdz 2005. gadam. 

 

16. Informācija par ārējiem sakariem 

Par studija virziena partneriem un sadarbības formām ar ārzemju partneriem un citām 

organizācijām sk. 8. punktu. 

Filoloģijas studijām ārzemēs ir noslēgti vairāk kā 30 sadarbības līgumi (13 Eiropas valstīs), 

tomēr aktīva sadarbība veidojas ar Lietuvas, Polijas, Itālijas, Zviedrijas un Igaunijas 

universitātēm. 2012./2013. studiju gadā Erasmus apmaiņā, stažēšanās, projektu apmaiņas vizītēs 

ir piedalījušies šādi studiju virziena docētāji: 
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Gusāns Ingars: 1) pieredzes apmaiņas seminārs, Grodņas M. Bagdanoviča muzejs 

(Baltkrievija), 20.03 – 23.03.2013., Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas 

projekts „Virtuālais muzejs”; 

 2) vieslekcijas „latgaliešu modernā mūzika”, Vītauta Dižā Universitāte (Lietuva), 9.05.– 

11.05.203., Erasmus apmaiņas programma; 

 3) pieredzes apmaiņas seminārs, Kedaiņu Reģionālais muzejs (Lietuva), 23.05 – 

25.05.2013., Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts „Virtuālais 

muzejs”. 

Kļavinska Antra: 1) promocijas darba sagatavošana, Helsinku Universitāte, 26.04 – 05.05.2013., 

ESF projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē – 2”; 

   2) promocijas darba sagatavošana, piedalīšanās konferencē, Viļņas 

Universitāte, 8.04.–16.04.2013., ESF projekts „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu 

biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana”. 

Pošeiko Solvita: latviešu valodas un kultūras tradīciju vieslektores pienākumi, Pekinas 

Svešvalodu universitāte (Ķīna, Beijing Foreign Studies University), 01.09.2012.–15.07.2013., 

Latviešu valodas aģentūras un Pekinas Universitātes darba līgums.  

Ilga Šuplinska: 1) sadarbības līguma saskaņošana, piedalīšanās konferencē, Pleskavas Valsts 

Universitāte (Krievija), 24.– 27.10.2012.,  

2) pieredzes apmaiņas seminārs, Grodņas M. Bagdanoviča muzejs (Baltkrievija), 20.03 – 

23.03.2013., Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts „Virtuālais 

muzejs”; 

 3) pieredzes apmaiņas seminārs, Kedaiņu Reģionālais muzejs (Lietuva), 23.05 – 

25.05.2013., Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts „Virtuālais 

muzejs”. 

2012./2013. studiju gadā Erasmus apmaiņā studiju virzienā „Valodas” lasījuši lekcijas šādi 

ārzemju vieslektori: 

- Magda Doering, Greifsvaldes Universitāte, 05.–20.11.2012. (kursi: „Kognitīvā 

lingvistika”, „Pragmatika”, „Tulkošanas teorija un metodika”) 

- Džuljeta Maskuliuniene, Šauļu Universitāte, 22.–29.11. (kurss „19. gs. lietuviešu 

literatūras vēsture”) 

-  
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2012./2013. studiju gadā Erasmus apmaiņā ir bijuši šādi bakalaura programmas studenti: 

- Evita Kozule, A. Mickeviča Poznaņas Universitāte, 4,5 mēneši, 

- Krista Aivare, A. Mickeviča Poznaņas Universitāte, 9 mēneši, 

- Austris Vestmanis, A. Mickeviča Poznaņas Universitāte, 9 mēneši 

- Toms Trasūns, Kauņas Universitāte, 9 mēneši. 

Maģistra programmas studente Līna Garanča izcili studēja 9 mēnešus Vītauta Dižā 

universitātē Kauņā, piedaloties vairākās zinātniskās konferencēs, rakstot maģistra darbu 

salīdzināmā aspektā: lietuviešu un latviešu femīnā proza. 

 

II. STUDIJU VIRZIENAM „VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS, DZIMTĀS 

VALODAS STUDIJAS UN VALODU PROGRAMMAS” ATBILSTOŠO STUDIJU 

PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

 

2.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija” (kods 43223) 

  

17. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Mērķis – nodrošināt akadēmiskās izglītības iespējas, sagatavojot humanitāro zinātņu 

bakalaurus filoloģijā, gādājot par Latvijas un Latgales reģiona zinātniskās un kultūrvides 

saglabāšanu, izpēti un attīstību.  

Studiju programmas uzdevumi: 

1. Sniegt pamatteorētiskās zināšanas valodniecībā un literatūrzinātnē, kā arī akcentēt 

starpnozaru problemātiku filoloģijā. 

2. Attīstīt analīzes prasmes un iemaņas valodas un literatūras izpētē, veicinot studentu 

zinātniskās attīstības izaugsmi un rosinot uz studiju turpināšanu (maģistrantūrā, 

mūžizglītībā). 

3. Nodrošināt iespēju apgūt latgaliešu valodu, literatūru, folkloru un metodiku, sekmējot 

studentu iesaistīšanos reģionālo kultūras, izglītības un valodas politikas risinājumā ES 

kontekstā. 

4. Rosināt studentu radošās un pētnieciskās aktivitātes, nodrošinot studējošo iesaisti lauka 

pētījumos, projektos, mediju, muzeja un folkloras praktikumos. 

Programmas mērķis un uzdevumi ir vērsti uz jaunākās metodoloģijas un reģiona attīstības 

iespēju izpratni valodas, izglītības un kultūrpolitikas realizēšanā. 
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18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti saskaņā ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam, kas paredz sagatavot radošus, aktīvus, profesionālus 

speciālistus reģiona un valsts darba tirgum, pilnveidot studiju programmas atbilstoši 

tautsaimniecības darba tirgus prasībām, attīstot starpdisciplināras un internacionālas studijas, 

attīstīt mūžizglītības sistēmu, kā arī Latgales kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu un 

mijiedarbību starptautiskajā kultūru kontekstā.  

Programmā ir definēti šādi studiju rezultāti. Programmas absolventi: 

1. Spēj izmantot iegūtās zināšanas literatūras vēsturē, zinātnē, valodniecībā, atsevišķās 

robežzinātnēs (filozofija, komunikācijas teorija) filoloģiska diskursa aktualizēšanai un 

patstāvīgai risināšanai. 

2. Iegūtās zināšanas un pētnieciska darba rakstīšanas iemaņas prot izmantot, izvēloties 

konkrētas filoloģiska rakstura problēmas risinājumam optimālākos variantus. 

3. Zinātniski pētnieciskās iemaņas atklāj, lietojot jaunāko filoloģijas, komunikācijas teorijas 

metodoloģijas, datorlingvistikas pamatu prasmes. 

4. Rod novatorus, reģiona, valsts attīstību veicinošus risinājumus reģionālistikas, latviešu un 

latgaliešu literatūras, valodas un kultūras politikas īstenošanā. 

5. Sistematizē, analizē un izvērtē pētnieciskā priekšmeta specifiku, piedāvājot inovatīvu 

tematiku, metodoloģiju vai pieteiktās problemātikas risinājuma veidu. 

6. Ir atbildīgs par piedāvāto zinātnisko risinājumu teorētisko pamatojamību un praktisko 

pierādījumu. 

7. Argumentē un diskutē par filoloģisko problemātiku, respektējot diskusijas priekšmetam 

svarīgo (starpnozaru, reģiona) kontekstu. 

8. Piedāvā starpnozaru zinātniski pētniecisko noslēguma darbu: literatūrzinātnē un 

valodniecībā vai folkloristikā un valodniecībā. 

9. Apliecina radošās un analītiskās spējas visā studiju procesa laikā, iesaistoties studiju 

kursu (semināri, prezentācijas, grupu darbs, praktikums) un ārpusstudiju (konkursi, 

konferences) zinātniskajās un radošajās aktivitātēs. 

10. Ir motivēts tālākizglītībai un filoloģiskās izglītības turpināšanai maģistra vai atbilstošas 

profesionālās sfēras studijās. 
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19. Studiju programmas plāns 

Modulis, kurss LAIS studiju 

kursa kods 

Kredīt

- 

punkti 

ECTS Semestris, 

kontakt-

stundas 

Pārb. 

forma 

Obligātā daļa      

 Valodniecības vēsture  11 16,5   

Ievads valodniecībā 

Introduction to Linguistics 

 

Valo1039 2 

 

3 

 

1., 32 

 

E 

 

Ievads baltu filoloģijā 

Introduction to Baltic Philology 

Valo1038  2 3 2., 32 

 

E 

 

Latviešu literārās valodas un 

latgaliešu literārās valodas vēsture 

History of Latvian Literary 

Language and Latgalian Literary 

Language 

Valo2040 3 

 

4,5 

 

6., 48 

 

E 

Latviešu valodas vēsturiskā 

gramatika 

Historical Grammar of Latvian 

Language 

Valo3022 2 

 

3 

 

5., 32 

 

E 

 

Skolas un pieejas valodniecības 

vēsturē 

Schools and Approaches in History 

of Linguistics 

Valo3027 2 

 

3 5., 32 E 

Mūsdienu latviešu valoda  16 

 
24   

Fonētika 

Phonetics 

Valo2041 2 

 

3 2., 32 E 

Leksikoloģija 

Lexicology 

Valo2101 2 

 

3 2., 32 E 

Morfēmika 

Morphemics 

Valo2032 2 

 

3 3., 32 DI 

Morfoloģija 

Morphology 

Valo2033 4 

 

6 4., 64 E 

Sintakse 

Syntax 

Valo2159 2 

 

3 4., 32 E 

Valoda un komunikācija 

Language and Communication 

Valo3032 2 3 5., 32 E 

Valodas datorrīki un programmas 

LanguageComputer Tools and 

Programmes 

Valo3106 2 3 1., 32 DI 

Literatūras teorija un 

metodoloģija 

 

 10 

 

15   

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RVAL2038&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RVAL2039&p_par=druk
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Filoloģijas pētījumu metodoloģija 

Methodology of Research in 

Philology 

LitZ1021 2 3 1., 32 DI 

Ievads literatūrzinātnē un literatūras 

vēstures pētniecībā 

Introduction to Literary Science and 

Research of History of Literature 

LitZ1020 3 4,5 1., 48 E 

Literāra teksta analīze 

Analysis of Literary Text 

LitZ1008 2 

 

3 2., 32 DI 

Aktuālas problēmas literatūras 

teorijā 

Topical Issues in Theory of 

Literature 

LitZ3014 3 4,5 5., 48 E 

Literatūras vēsture  25 

 

37,5   

Latviešu folklora un mitoloģiskie 

priekšstati 

Latvian Folklore and Mythological 

Views 

Folk1005 3 

 

4,5 1., 48 E 

Virzieni un žanri pirmsnacionālajā 

literatūrā un nacionālās literatūras 

pirmsākumos 

Trends and Genres in Latvian Pre-

National Literature and Origins of 

National Literature 

LitZ1011 3 

 

4,5 2., 48 E 

Virzieni un žanri 20. gs. mijas 

latviešu literatūrā  

Trends and Genres in Latvian 

Literature on the Verge of the 20
th

 

Century 

LitZ2012 3 

 

4,5 3., 48 E 

Virzieni un žanri 20. gs. 20.–30. 

gadu latviešu literatūrā  

Trends and Genres in Latvian 

Literature of the 1920s-1930s 

LitZ2013 3 

 

4,5 

 

4., 48 E 

Virzieni un žanri latviešu literatūrā 

20. gs. 40.–80. gados 

Trends and Genres in Latvian 

Literature in the 1940s-1980s 

LitZ3053 4 6 5., 64 E 

Literatūras tendences gadsimtu mijā 

Trends of Literature at the Turn of 

the 21st Century 

 

LitZ3052 2 3 5., 32 DI 

Latgaliešu literatūras vēsture 

History of Latgalian Literature 

LitZ2009 2 3 4., 32 E 

Ievads ārzemju literatūras vēsturē 

Introduction to History of Foreign 

LitZ2004 3 4,5 3., 48 E 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT3051&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT2009&p_par=druk
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Literature 

Antīkā literatūra 

Ancient Literature 

LitZ1005 2 3 2., 32 E 

                  Valodas  10 15   

Latīņu valoda 

Latin 

Valo1041 4 

 

6 1., 64 E 

Lietuviešu valoda 

Lituanian 

Valo2031 4 

 

6 3., 64 E 

Latgaliešu literārā valoda 

Latgalian Literary Language 

Valo2030 2 3 4., 32 DI 

Ierobežotās izvēles daļa      

Zinātniski pētnieciskie darbi 

 
 18 27   

Studiju darbi 

Study paper  

Valo1051 

LitZ2021  

6 9 2., 4. DI 

Bakalaura darbs 

Bachalor’s  paper 

 

Valo3101, 

Valo3012 

10 15 6. E 

Bakalaura eksāmens 

Bachalor’s exam 

 

Valo3012 2 3 6. E 

Latgalistika  14  21   

Latgaliešu valodas praktikums 

 Latgalian Practice 

Valo3104 2 3 3., 32 DI 

Latgaliešu lit. vēst. praktikums 

Practice of Latgalian  Literature 

LitZ3051 2 3 4., 32 DI 

Latgaliešu valodas mācīšanas 

metodika 

Methodology of Teaching of 

Latgalian Language 

Peda3198 2 3 3., 32 DI 

Latgaliešu literatūras mācīšanas 

metodika 

Methodology of Teaching of 

Latgalian Literature 

Peda3197 2 3 4., 32 DI 

Latgaliešu folklora 

Latgalian Folklore 

Folk1004 1 1,5 1., 16 DI 

Folkloras praktikums 

Folklore Practice 

Folk1002 2 3 2., 32 DI 

Muzeja praktikums 

Museum Practice 

Vēst2050 2 3 4., 32 DI 

Latgaliešu lirika 

Latgalian Lyrics 

LitZ2008 1 1,5 5., 16 I 

Ievads komunikācijas teorijā  10  

 
15   

Komunikācijas tehnoloģijas 

Communication Technologies 

KomZ3007 2 3 6., 32 DI 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RFOL1004&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT2008&p_par=druk
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Diskursa tipi un žanri 

Types and Genres of Discourse 

LitZ3058 2 3 6., 32 DI 

Mediju tiesības 

Media Rights 

JurZ3065 2 3 2., 32 DI 

Sabiedriskās attiecības 

Public Relations 

KomZ3004 2 3 5., 32 DI 

Mediju praktikums 

Training Course in Media 

KomZ3006 2 3 5., 32 DI 

Rediģēšana 

Editing 

Valo3107 1 1,5 6., 16 I 

Reklāmas tekstu analīze 

Analysis of Advertisement Text 

KomZ3005  1 1,5 5., 16 I 

Masu kultūras stereotipi 

Stereotypes of Mass Culture 

Soci3006 1 1,5 6., 16 I 

Kultūras projekti 

Culture Projects 

Soci3008 2 3 6., 32 I 

Brīvās izvēles daļa 

 
 5 7,5   

Nozares svešvaloda 

Foreign Language (English) 

 

Valo2157 2 3 3., 32 DI 

Filozofija 

Philosophy 

 

Filz1005 3 4,5 4., 48 DI 

Estētika 

Aesthetics 

Filz1101 2 3 1., 32 I 

Režijas pamati 

Basics of Stage Direction 

MākZ2010 1 1,5 1., 16 I 

Radošas rakstīšanas pamatiemaņas 

Basic Skills of Creative Writing 

Psih2026 1 1,5 6., 16 I 

R.Blaumaņa daiļrade 

Creative Works of R. Blaumanis 

LitZ1014 1 1,5 3., 16 I 

A.Bela daiļrade 

Creative Works of A. Bels 

LitZ2016 1 1,5 5., 16 I 

A.Čaka daiļrade 

Creation  of  A.Čaks 

LitZ6018 1 1,5 5., 16 I 

J. Raiņa daiļrade 

Creation  of  J.Rainis 

LitZ2011 1 1,5 6., 16 I 

Literārā jaunrade 

Literary Creative Work 

Citi2016 1 1,5 6., 16 I 

Bērnu folklora 

Children Folklore 

Folk1001 1 1,5 6., 16 I 

Funkcionālā stilistika 

Functional Stylistics 

Valo3016 1 1,5 6., 16 I 

R.Mūka daiļrade u.c. 

Creative Works of R. Mūks 

LitZ3008 1 1,5 6., 16 I 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RVAL2154&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RFIL1005&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RMAK2010&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RPSI2026&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT1014&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT2017&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT6018&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT2011&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RCIT2037&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RFOL1001&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RVAL3016&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=RLIT3008&p_par=druk
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Dialektoloģija 

Dialectology 

Valo3102 1 1,5 6., 16 I 

 

 

20. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami www.lais.lv 

Atbilstoši Boloņas deklarācijā noteiktajam akadēmiskās izglītības modelim (3+2) 

bakalaura izglītības līmenī tiek pastiprināta uzmanība pievērsta starpdisciplinaritātei, nodrošinot 

holistiska skatījuma veidošanos uz pētāmo objektu, meklējamo problēmrisinājumu. Atbilstoši 

LR akadēmiskās izglītības prasībām programmu veido obligātās, ierobežotās un brīvās izvēles 

daļas kursi.  

Obligātās daļas kursos atbilstoši filoloģijas izglītības prasībām ir iekļauti 

literatūrzinātnes, valodniecības kursi, kas nostiprina teorētiskās zināšanas un metodoloģijas 

prasmes, respektējot mūsdienu humanitāro zinātņu attīstības specifiku. Obligātā daļa sastāv no 5 

pamatmoduļiem: „Valodniecības vēsture” (11 KP), „Mūsdienu latviešu valoda” (16), 

„Literatūras teorija un metodoloģija” (10), „Literatūras vēsture” (25), „Valodas” (10). Obligātās 

daļas kursi veido 60 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma. 

Salīdzinot ar 2010./2011. studiju gadu būtiskas izmaiņas piedāvātajos obligātajos studiju 

moduļos nav bijušas. Ņemot vērā to, ka ierobežotās izvēles daļā ir ieviests modulis 

„Latgalistika”, 2 gadus netiek atsevišķi lasīts studiju kurss „Latviešu literārās valodas un 

latgaliešu literārās valodas vēsture”, jo: 1) valodniecības pamatvēstures fakti tiek skatīti šādos 

kursos: „Ievads valodniecībā”, „Latgaliešu literārā valoda”, 2) studējošie izvēlas klausīties 

latgalistikas kursus, kur salīdzinošā aspektā tiek runāts par latviešu un latgaliešu rakstu valodas 

attīstību.  

Ierobežotās izvēles daļā (36 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma) ir 3 moduļi: 

„Zinātniski pētnieciskie darbi”, „Latgalistika”, „Ievads komunikācijas teorijā”. Modulis 

„Zinātniski pētnieciskie darbi” ir obligāts visiem studējošajiem, ietverot 2 studiju darbu un 

bakalaura darba izstrādi. Ņemot vērā RA studiju programmas specifiku (sk. Metodiski 

norādījumi studentu zinātniski pētniecisko darba izstrādei filoloģijā, Rēzekne, 2008), studējošais 

bakalaura darbu izstrādā vismaz divās nozarēs: literatūrzinātne un valodniecība vai folkloristika 

un valodniecība, attiecīgi darbu recenzē divi recenzenti, studējošais iegūst divus vērtējumus 

atbilstošajās nozarēs. Attīstot starpnozaru pētījumu iemaņas, ir iespējams praktiski izmantot 

http://www.lais.lv/
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metodoloģisko daudzveidību, ko piedāvā mūsdienu humanitāro un sociālo zinātņu attīstība, kā 

arī nodrošināt studējošajam lielāku izvēles spektru turpmākajās studijās. 

Kopš 2009./2010. gada ir ieviestas šādas izmaiņas: 

1) vispārizglītojošie priekšmeti (svešvaloda, estētika, filozofija) ir piedāvāti 

studējošajam brīvās izvēles daļā, jo daudzi vidusskolēni tos padziļināti apgūst 

vidusskolā, izvēloties kārtot arī gala pārbaudījumus šajos mācību priekšmetos 

(svešvaloda, kulturoloģija), 

2) ņemot vērā docētāju pētniecisko interešu nostabilizēšanos un reģionālistikas attīstību 

RA, kā arī reģiona izglītības un kultūrpolitikas attīstību, ir piedāvāts modulis 

„Latgalistika”, 

3) ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus, ieviests modulis “Ievads komunikācijas 

teorijā”, sniedzot iespēju ne tikai starpnozaru pētījumu daudzveidībai, bet arī attīstot 

studējošo prezentācijas, argumentācijas, publicitātes prasmju un iemaņu attīstību. 

RA filoloģijas programmas atšķirība no citām līdzīgām programmām Latvijā ir saistīta ar 

atšķirīgiem moduļiem ierobežotās izvēles daļā, ar praktikumiem (folkloras, muzeja, 

mediju), kas ļauj nostiprināt studējošo praktiskas iemaņas dažādās darbības jomās, 

apgūstot akadēmiskas ievirzes programmu.  

Brīvās izvēles daļa (4% no programmas kopapjoma) ir studējošo izvēles ziņā: 

1) nostiprinot vidusskolas posmā iegūtās zināšanas (svešvaloda, filozofija, estētika, 

Latvijas vēsture), 2) padziļināti apgūstot filoloģiskas vai tai radniecīgas nozares kursus 

(Režijas pamati, A.Čaka daiļrade, A.Bela daiļrade, Radošās rakstīšanas pamatiemaņas 

u.c.), 3) izmantojot citu studiju programmu piedāvājumu RA. 

 

21. Studiju programmas organizācija 

Studiju procesa organizācija notiek, saskaņojot tā norisi ar RA reglamentējošiem 

dokumentiem un ievērojot studiju programmas, atsevišķu studiju kursu specifiku. 

Izmaiņas studiju programmā ir saistītas ar regulāru studiju piedāvājuma un procesa analīzi 

(SWID analīzes, studējošo aptaujas, studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumi) un paredz 

ES, valsts un reģiona attīstībai aktuālu tendenču atspoguļojumu, tai pašā laikā programma ir 

veidota tā, lai, saglabājot filoloģiskās izglītības akadēmisko pamatu, rosinātu studējošo interesi 

par šīs nozares attīstību, veicinātu mūžizglītībā attīstāmo kompetenču nostiprināšanu, vienlaicīgi 
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paaugstinot humanitārās izglītības popularitāti un prestižu jauniešu skatījumā (sk. 23. nodaļu par 

praktikumiem un metožu veidiem, 31. nodaļu par studējošo līdziesaisti studiju procesa 

organizēšanā). 

Studējošajiem ir nodrošinātas docētāju konsultācijas. Tās paredzētas 20 stundas semestrī, 

papildus, ja nepieciešams plānojot konsultācijas nepilna laika studējošiem. Katrai studiju grupai 

tiek izveidota kursa adrese, tādējādi studiju procesa izmaiņas, norādījumi, praktisko darbu 

labojumi un ieteikumi pamatā tiek sūtīti elektroniski. Plānojot studiju darbu un bakalaura darba 

tēmu, tiek respektēta studējošā interešu sfēra (iepriekš gūtā pieredze zinātnisko darbu izstrādē 

skolā), kā arī aktualizētas starpdisciplināras un reģiona izpētei un attīstībai nozīmīgu tēmu 

izstrāde.  

Studējošo skaits, kas, no vienas puses, ir būtiskākais drauds programmas pastāvēšanai, no 

otras, garantē individuālu pieeju katram studējošajam. Tas ļauj attīstīt katra studējošā potences, 

respektēt viņa radošās un pētnieciskās intereses. 

 

22. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Par akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Filoloģija” studentiem var kļūt LR pilsoņi 

un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību konkursa kārtībā atbilstoši RA 

Uzņemšanas noteikumiem (http://www.ru.lv). Pilna un nepilna laika studijās reflektanti tiek 

uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 2010./2011.st.g. RA pirmo reizi bija 

iekļauta vienotā Latvijas augstskolu uzņemšanas sistēmā. Filoloģijas programmā bija iespēja 

studēt 16 budžeta vietās. Reflektanti apzināti izvēlējās studijas RA, norādot to kā pirmo studiju 

programmu (kopumā tika saņemti 48 iesniegumi).  

No 2011./2012. st. g. tiem reflektantiem, kas ir apliecinājuši savas zinātniskās spējas 

zinātnisko darbu konkursos vai piedalījušies latviešu valodas un literatūras olimpiādēs un 

konkursos, vai  latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures olimpiādē, kas, pateicoties RA 

filologu un Latgaliešu valodas, literatūras, kultūras vēstures skolotāju asociācijas (LVLKSA) 

sadarbībai, kopš 2011. / 2012. m. g. ir iekļauta valsts olimpiāžu sarakstā, ir iespēja iegūt 

papildpunktus konkursā uz studiju vietu. Tas ļauj jau studiju sākuma posmā piesaistīt filoloģijas 

studijām motivētus studējošos. 

 

http://www.ru.lv/
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23. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes 

un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes (situāciju spēles, diskursa 

analīze, darbs ar datu bāzēm, lauka pētījums, projekts). 2011. / 2012. m. g. ir realizēta studiju 

kursu izvietošana elektroniskā vidē (Moodle). Studiju kursos liela uzmanība ir veltīta jaunāko 

informācijas tehnoloģiju izmantošanai: studējošie tiek iesaistīti datu bāžu veidošanā (Latgaliešu 

folklora, Etnolingvistiskās aptaujas, Latgaliešu vikipēdija, Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca, 

Virtuālais muzejs), veic savu datu bāžu veidošanu un analīzi ar datorprogrammas MonoConc Pro 

for Windows (TM) versija MP 2.2 (Michael Barlow, 1996, 2003) palīdzību, pārzina morfoloģijas 

datorrīku www.korpuss.lv izmantojumā. Sadarbībā ar LU MII studējošo sagatavotās datu bāzes 

teksta formātā tiek izmantotas latviešu valodas korpusa papildināšanai. Pateicoties Lietuvas-

Latvijas realizētajam pārrobežu sadarbības projektam „HipiLatLit”, ir izveidots speciālais 

latgaliešu valodas korpuss (1 milj. vārdlietojumu): http://hipilatlit.ru.lv, kā arī paralēlais latviešu-

lietuviešu valodas korpuss (8 milj. vārdlietojumu), kā arī biežāk lietotās lietuviešu-latviešu-

latgaliešu leksikas vārdnīca. Minētie resursi tiek izmantoti kā studiju kursu docēšanā 

(„Lietuviešu valoda”, „Latgaliešu literārā valoda” u. c.), tā arī studentu pētniecisko darbu 

izstrādē. 

 Par efektīvākajām praktiskā darba formām studējošie atzīst seminārus (arī patstāvīgu 

semināru vadīšanu), kolokvijus un pētījumus (līdzdalība projektos, lauka pētījumos). Studenti 

iebilst pret pasīvu semināru, vispārīgu tēmu dominēšanu lekcijās (materiālu sk. katedrā). 

Atsevišķos studiju kursos tiek realizēti radošie projekti (avīzes, izdevuma, izrādes, pasākumu u.c. 

sagatavošana) un mācību ekskursijas, izvietoti praktisko darbu nosacījumi, pārbaudes darbi 

Moodle sistēmā, organizētas videokonferences (valodu, īpaši lietuviešu valodas apguvei). 

 Filoloģiskās kompetences pilnveidošanai starpnozaru aspektā studējošajiem tiek 

piedāvāti vairāki praktikumi: 

1) moduļa „Latgalistika” ietvaros „Latgaliešu valodas” un „Latgaliešu literatūras”, kā arī  

muzeja un folkloras praktikums,  

2) moduļa „Ievads komunikācijas teorijā” mediju praktikums. 

„Latgaliešu valodas” un „Latgaliešu literatūras” praktikumi paredz turpināt zināšanu apguvi kādā 

latgaliešu valodas un literatūras problēmjautājumā, aktuālajā diskursā, tai pašā laikā nodrošinot 

studējošo iesaisti latgaliešu kultūras aktivitātēs (līdzdalība Latgaliešu valodas, literatūras un 

http://www.korpuss.lv/
http://hipilatlit.ru.lv/
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kultūras vēstures olimpiādē kopš 2008. gada, grāmatu prezentācijās, to organizēšana docētāja 

vadībā, latgalistikas konferencēs, metodisko materiālu kopu veidošana) un gādājot par 

elektronisku resursu pilnveidošanu sabiedrībai (latgaliešu vikipēdijas, speciālā latgaliešu valodas 

korpusa izstrāde). 

Folkloras un muzeja praktikumi (sk. 5. pielikumu) tiek realizēti prakses, lauka pētījuma, 

ekspedīciju formā Sākot no 2002.gada RA, valsts pētījumu programmas „Letonika”, šobrīd 

„Nacionālās identitātes” projektos, ir notikušas 11 ekspedīcijas un lauku pētījumi Tajās katru 

gadu piedalās vidēji 20–30  šīs programmas studenti un docētāji. Kopš 2009. gada tiek realizēti 

Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansēti projekti DVD disku izdošanā kāda folkloras žanra 

zinātniskam izskaidrojumam un praktiskās funkcionalitātes atklāsmei („Cyblys meiklis”, 2009, 

„Aulejis anekdoti”, 2010, „Ondrupinis roksti”, 2011, „Kaunatys vītu vuordu stuosti”, 2013). Ja 

līdz šim folkloras ekspedīcijās iegūtie materiāli pamatā tika izmantoti docētāju un studējošo 

zinātnisko darbu rakstīšanā, tad šobrīd ir lieliska iespēja tos padarīt pieejamus plašai sabiedrībai, 

aktualizēt latviskā latgaliskuma saglabāšanas nepieciešamību Latgalē. 

2010./2011. un 2011./2012. st.g. ir organizēti 2 lauka pētījumi Latvijas–Lietuvas 

pārrobežu programmas „HipiLatLit” ietvaros, tajos piedalījās 20–30 studējošie un docētāji no 

RA un Vītauta Dižā universitātes (Kauņa). 

Muzeja praktikums pamatā tiek realizēts Baltu filoloģijas pētnieciskajā centrā, Latgales 

kultūrvēstures muzejā, F. Trasuna memoriālajā muzejā „Kolnasāta”. 2009./2010. studiju gadā 

muzeja praktikums notika Riebiņu novada Galēnos, kārtojot Roberta Mūka memoriālās istabas 

materiālus akreditācijai. 2011./2012. studiju gadā muzeju praktikumu izgāja tikai 3 studējošie, 

tāpēc praktikums tika organizēts Baltu filoloģijas pētnieciskajā centrā, kārtojot jauniegūtos 

materiālus, veidojot „Virtuālā muzeja” datu bāzi. 

Mediju praktikums (kopš 2010. gada), ļauj jau iesāktās tradīcijas (radio, televīzijas 

raidījumu veidošana, kritikas, aprakstu, interviju rakstīšana RA, Latgales un Latvijas mēroga 

plašsaziņas līdzekļiem) nostiprināt ar teorētiskām zināšanām un praksi reģiona medijos. 

Studējošo iecienītākās praktikuma vietas ir Latgales Reģionālā televīzija, laikraksti „Vietējā 

Latgales Avīze”, „Vaduguns”, „Latgolys radeja”, Latgales Kultūrvēstures muzejs u. c.  
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24. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka RA Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA 

(http://staff.ru.lv/senats/nolikumi), kā arī eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments RA 

(http://staff.ru.lv/macibu daļas informācija). 

Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību 

nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā (atbilstoši apstiprinātai studiju kursa 

programmai). Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā – semināros, ieskaitēs, radošo 

darbu projektos, praktikumos un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētajās 

ieskaitēs semestra noslēgumā, gala pārbaudījumos. 

 Studentu zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās : formatīvā (veidojošā) un 

summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajiem 

atgriezenisko informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana 

dod informāciju studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina 

studentu papildināt zināšanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu lietderīgumu. 

Savukārt summatīvā vērtēšana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā 

apgūts studiju kurss kopumā. Šāda vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina 

izvirzītā studiju kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās vērtēšanas formas 

(testus, kolokvijus, referātus, projektus u. c.), docētājs pārbauda, kā studējošais ir apguvis 

konkrēta temata, tēmas vai visa studiju kursa saturu. 

 Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstu formā. Pārbaudījumu saturā tiek 

iekļauti gan teorētiskie jautājumi, gan situāciju analīze, interpretācija un risināšana, mācību 

grāmatās un internetresursos piedāvāto tekstu un uzdevumu analīze, skolēniem piedāvāto 

pārbaudes darbu un to vērtēšanas kritēriju apspriešana. Daudzu studiju kursu noslēgumā 

studējošie parāda praktiskas spējas (pētnieciskas, problēmrisināšanas, kritiskas domāšanas), 

organizējot literāru pasākumu, izstrādājot un aizstāvot projektus, gatavojot preses relīzes, 

recenzijas, individuālas pētnieciskas datu bāzes. 

 Vērtēšanas sistēma tiek pilnveidota, ņemot vērā arī studējošo aptauju rezultātus 

(informāciju sk. http://staff.ru.lv /Mācību daļa/aptauja “No sesijas līdz sesijai “). Studējošajam, 

uzsākot studiju kursa apguvi, tiek izsniegts docētāja sagatavotais kalendārais plāns, kur fiksēti 

gan studiju rezultāti, gan atklāti to novērtēšanas nosacījumi un kārtība. Pamatakcents ir likts uz 

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
http://staff.ru.lv/macibu
http://staff.ru.lv/
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to, lai samazinātu formālu pārbaudījumu pieprasīšanu, proti, eksāmenu biļešu sistēma, 

informācijas atprasīšana u.tml. 

 

25. Studiju programmas izmaksas 

Programmā tiek organizētas pilna laika studijas, kam tiek piešķirts 40 budžeta vietu 

finansējums (vidēji 800.17 Ls uz studējošo), kā arī nepilna laika studijas, kas tiek finansētas no 

studiju kredītiem vai pašu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. Studiju programmas 

izmaksas tiek aprēķinātas RA grāmatvedībā. Studiju maksas lielumu katram studiju gadam 

izskata un apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 2012./ 2013. st. g.  pilna laika studentiem – Ls 

700, nepilna laika – Ls 630 gadā. 

2008. gadā Humanitāro zinātņu katedra saņēma ziedojumu no ASV mirušā tautieša 

S. Gorsvāna, izmantojot piešķirtos līdzekļus katedras izdevumu finansēšanai. Iesaistīšanās valsts 

pētījumu programmā kopš 2006. gada ir ļāvusi programmā iesaistītajiem docētājiem realizēt 

individuālās zinātniskās aktivitātes. Iesaistīšanās ES projektos ļāvusi nostiprināt materiāltehnisko 

bāzi, kā arī izdot virkni docētāju un studējošo zinātnisko darbu publikāciju, DVD, datorrīku 

(sk. 7. nodaļu par studiju virziena finansējumu). 

Finanšu resursu izmantošana notiek atbilstoši struktūrvienībās sastādītām un RA rektora 

apstiprinātām tāmēm. Finanšu resursu izmantošanas kontroli veic RA Revīzijas komisija. 

 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

RA akadēmiskā studiju programma „Filoloģija” ir izveidota atbilstoši LR MK 

Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (2002) un Rektoru padomē 

akceptētajam augstākās filoloģiskās izglītības standartam, kas tika izstrādāts 1997. gadā pēc LU 

līdzīga satura programmas direktores Dr.philol. Dzintras Paegles iniciatīvas, aktīvi iesaistoties 

arī RA akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” direktorei I. Šuplinskai. Saskaņā ar šo 

standartu, panākta vienošanās obligātās daļas saturā un apjomā, proti 60–80 KP veido filoloģijas 

pamatkursi, bakalaura darbs 10 KP apjomā.  
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Sadalījumu pa akadēmiskās programmas standartā noteiktajām daļām, to atbilsmi sk. arī 

20. un 27. nodaļā. 

 

27. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 

virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek 

īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 

koledžu studiju programmām 

Līdzīga satura programmas tiek realizētas Daugavpils Universitātē (DU), Latvijas 

Universitātē (LU) un Liepājas Universitātē.  

 

 DU A.Mickeviča 

Universitāte 

Klaipēdas 

Universitāte 

RA 

Nosaukums  „Filoloģija” Poļu studijas 

(filoloģija) 

„Lietuviešu 

filoloģija” 

„Filoloģija” 

Apakš-

programmas/ 

specializācijas/ 

moduļi   

Apkašprogrammas: 

Latviešu / krievu/ 

angļu/ vācu/ poļu 

filoloģija 

Pamatkursi: 

poļu 

literatūras 

vēsture, poļu 

kultūra, poļu 

valodniecība, 

valodas, 

tulkošanas un 

radošie 

praktikumi. 

Pamatkursi 

atbilst latviešu 

filoloģijas 

programmai, 

bet neveido 

moduļus. 

 

Moduļi:  

Latgalistika 

Ievads 

komunikāciju 

teorijā 

Zinātniski 

pētnieciskie 

darbi  

Apjoms 120 KP 120 KP 120 KP 120 KP 

Piešķiramais grāds  Humanitāro 

zinātņu bakalaura 

grāds latviešu 

filoloģijā  

Mākslas 

bakalaurs 

Lietuviešu 

filoloģijas 

bakalaurs 

Humanitāro 

zinātņu 

bakalaura 

grāds 

filoloģijā  
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Studiju 

programmas 

struktūra 

A – 64–86 KP 

B – 28–50 KP 

C –  6 KP 

A – 65–75 

B – 40  

C  – 5–10  KP 

A – 65–75 

B – 40–50  

C –  5 KP 

A – 72 KP 

B – 43 KP 

C – 5 KP 

Gala pārbaudījumi Bakalaura darbs 10 

KP  

10 KP 

 

12 KP 

 

Bakalaura 

darbs 10 KP  

 

RA realizētās programmas atšķirības: 

1. RA akadēmiskā programma „Filoloģija” ir vienīgā pasaulē, kur obligātajā daļā 

atvēlēti 5 KP latgaliešu literatūras un latgaliešu literārās rakstu valodas apguvei, kā 

arī ierobežotās izvēles daļā izveidots modulis „Latgalistika” (14 KP), veicinot 

latgaliešu literārās valodas attīstību un saglabāšanu. 

2.  Ierobežotās izvēles daļa sastāv no 3 moduļiem: Latgalistika (14 KP), Ievads 

komunikāciju teorijā (10 KP) un Zinātniski pētnieciskie darbi (18 KP), kas būtiski 

atšķir šo programmu no citām filoloģijas programmām Latvijā un kas ir vērsta uz 

studentu ierosinājumu īstenošanu – papildināt programmu ar starpnozaru, praktiskās 

iemaņas un pētnieciskās kompetences padziļinošiem kursiem. 

3. Programma paredz divas aktīvas ekspedīcijas (folkloras un muzeja praktikumi), kuras 

tiek organizētas dažādās Latgales reģiona vietās un paredz: 

- studentu zinātniski pētniecisko iemaņu attīstīšanu, 

- zinātnisko darbu izstrādi, apzinot un sistematizējot autentiskus materiālus, 

- datu bāžu veidošanu, 

- zinātniskās aktivitātes tiek sabalansētas ar kultūrvidei atbilstošām radošām 

aktivitātēm, organizējot literāri muzikālus pasākumus, uzvedumus, izdzīvojot 

latgaliskās dzīvesziņas tradīcijas, 

- folkloras ekspedīcijas materiāli jau otro gadu tiek apkopoti CD, veidojot 

bilingvālu metodisko līdzekli folkloristikā darbam skolā. 

4. Bakalaura darbs ir starpnozaru pētījums kādas lingvistiskas un folkloristikas vai 

literatūrzinātniskas problēmas risinājumam, akcentējot reģionālistikas pētniecību. 

5. Starpnozaru aspekts un akcents uz praktisko iemaņu un prasmju nostiprināšanu spilgti 

parādās RA un A. Mickeviča Poznaņas Universitātes programmās. 
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28. Informācija par studējošajiem 

Studējošo skaits: 

Kurss Studējošo skaits 

1. 14, (nepilna – 1) 

2. 12 (nepilna – 1) 

3. 11 

Kopā 39 

 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits: 13. 

 Imatrikulēto studentu skaits ir mazāks par 6 salīdzinājumā ar iepriekšējo uzņemšanu, kas 

ir saistīts gan ar studējošo skaita samazināšanos valstī kopumā, gan arī katra indivīda vēlmi pēc 

programmas absolvēšanas atrast darbu un saņemt pienācīgu atalgojumu. Humanitārā izglītība 

nav tā joma, kas ir pieprasītākā darba tirgū, arī atalgojuma sistēma neveicina šīs jomas 

popularitāti. 

Absolventu skaits: 4. 

2012./2013.st.g. pieteikto bakalaura tematu skaits bija 7, taču bakalaura darbu uzrakstīja 

un aizstāvēja tikai 4 studējošie. Būtiskākie šķēršļi bakalaura darba izstrādei: 1) iekavēta darba 

izstrāde, nespēja tikt galā ar pētnieciskajiem uzdevumiem laikus; 2) studentu sociālās labklājības 

un materiālās nodrošinājuma līmenis, kas iespaido studiju pārtraukšanu un braukšanu peļņā uz 

ārzemēm. 

Tai pašā laikā 2 absolventi (50 %) turpina studijas RA maģistrantūrā. 

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 

2012./2013. st. g. ir ņemti vērā tie iebildumi, kas tika uzrādīti studējošo aptaujā: 

1. Studentus neapmierināja lekciju grafika izkārtojums, tas ir mainīts pēc projekta 

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales 

reģiona attīstībā” noslēguma 2012. gada decembrī. 

2. Studējošie lūdza palielināt studiju kursu skaitu angļu valodā. 2012./2013. st. g. ir 

piedāvāti 2 kursi bilingvāli (latviešu, angļu): „Literāra teksta analīze”, „Ievads ārzemju 
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literatūras vēsturē”, kā arī ieviests kurss „Lietišķā angļu valoda”. Atsevišķi docētāji 

seminārnodarbības vada bilingvāli (asoc.prof. S. Lazdiņa). 

Joprojām studējoši sūdzas par studiju procesa organizāciju: aukstas telpas, 

kafejnīcas trūkums. Šī problēma tiks atrisināta ar renovācijas procesa pabeigšanu 

Atbrīvošanas alejā 115. 

 

30. Absolventu aptaujas un to analīze 

Absolventu aptaujā (sk. 4. pielikumu) programmas un studiju procesa izvērtējums 

gandrīz 100% studējošos ir pilnībā apmierinājis vai apmierinājis.  

Ņemot vērā to, ka iepriekšējā aptaujas posmā absolventi (50 %) ir uzsvēruši, ka viņiem ir 

bažas par to, vai tiks turpinātas studijas filoloģijā un meklēts darbs šajā nozarē, 2012./2013. st. g.  

īpaša uzmanība tika pievērsta kalendāro plānu izstrādei un studiju rezultātiem, kuros docētāji ir 

lūgti pārdomāt katra atsevišķā studiju priekšmeta lomu praktisko iemaņu attīstībā. Šobrīd 

lielākajā daļā studiju kursu praktiskie darbi tiek veidoti kā projekti, relīžu, rakstu rakstīšana, 

izrāžu veidošana, stundu konspektu gatavošana u.c., tādējādi rādot studējošajam, kā un cik lielā 

mērā var izmantot praktiski iegūtās zināšanas un prasmes. 

 

31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: Kredītu 

piešķiršanas komisijā, fakultātes domē, Senātā, Satversmē, Sabiedrisko attiecību nodaļā. Tas 

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa organizēšanu un 

ārpus studiju darbu. 

Studiju procesa un rezultātu izvērtēšana norit ikgadējā studiju programmas 

pašnovērtējuma izstrādes gaitā. Darba grupā strādā programmas direktors, studiju moduļu 

direktori, docētāju un studentu pārstāvji. Pašnovērtējuma izvērtēšanā piedalās dekāns, Studiju 

padomes un Senāta studiju komisijas locekļi. Gatavojot pašvērtējuma ziņojumu, īpaša uzmanība 

tiek pievērsta studentu aptaujas rezultātiem (aptaujas veidlapu var skatīt Humanitāro zinātņu 

katedrā). 

Aptauju analīzes rezultātā tiek veiktas izmaiņas studiju plānos, ieviesti jauni studiju kursi, 

koriģētas pasniegšanas metodes un darba formas, saskaņots studiju grafiks (sk. 29. nodaļu). 

Pateicoties studējošo un docētāju sadarbībai: 
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- notiek izmaiņas un uzlabojumi, studējošo vēlmju respektēšana studiju programmās 

- studējošie regulāri piedalās zinātniskajās aktivitātēs kā Latvijā, tā arī ārpus tās 

robežām, 

- studējošie līdzdarbojas literāro pasākumu organizēšanā (tradicionālais Andrejdienu 

pasākums, grāmatu prezentācijas, tikšanās ar literātiem, publiskās lekcijas), 

- tiek iesaistīti Humanitāro zinātņu katedras projektos, veicot brīvprātīgo darbu un 

nostiprinot pētniecisko iemaņu attīstību: valsts pētījumu programmas „Nacionālā 

identitāte” projektā „Lingvokulturoloģiskās izpētes aspekti Latgales reģionā” (2010 

līdz šim), Latvijas–Lietuvas  pārrobežu projektā „HipiLatLit” (2010–2012), Latvijas–

Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projektā „Virtuālais muzejs”), 

- tiek iesaistīti sabiedriskajās aktivitātēs, stiprinot reģiona kultūrizglītojošo pasākumu 

tradīcijas (kopš 2008. gada līdzdalība olimpiādē Latgalīšu volūda, literatūra i kulturys 

viesture, darbošanās Latgolys Studentu centrā). 

Studējošā aktīva līdziesaiste augstskolas studiju, zinātniskajā un radošo aktivitāšu procesā 

veicina studējošā patstāvīgā darba prasmju attīstību, rada interesi par pilna cikla izglītības ieguvi 

RA. 

 

2.2. Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” (kods 45223)  

17. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Mērķis – nodrošināt pēctecīgas integrētas akadēmiskās studijas filoloģijā, kas aptvertu 

plašu humanitāro problēmu spektru, sagatavotu filoloģijas maģistrus ar teorētisko izpratni par 

mūsdienu pētniecības aktualitātēm un to praktisko pielietojumu, attīstot kā akadēmiskās, tā 

profesionālās pētniecības kompetences. 

Programmas uzdevumi: 

1) sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas valodniecībā un literatūras zinātnē, kā arī 

atsevišķās filoloģijas robežzinātnēs (filozofijā, kultūrantropoloģijā, tulkošanas teorijā 

u.c.) un mūsdienu baltu filoloģijā (baltu tautu literatūra, salīdzināmā valodniecība, 

mitoloģija), 

2) attīstīt mūsdienu metodoloģijai atbilstošas analīzes prasmes un iemaņas valodas un 

literatūras izpētē, veicinot studējošo zinātniskās attīstības izaugsmi un rosinot uz studiju 

turpināšanu (doktorantūra, mūžizglītība), 
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3)  attīstīt konsekutīvās un sinhronās tulkošanas prasmes latviešu – lietuviešu, lietuviešu – 

latviešu, lai nostiprinātu mūsdienu baltu valodu reprezentantu sadarbību kultūras, 

izglītības un sociālajā sfērā,  

4) nodrošināt integrētu filoloģiskā cikla priekšmetu apguvi, kas ļautu studējošajam iegūt 

daudzpusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas un palielinātu viņa konkurētspēju darba 

tirgū, kā arī variētu viņa iespējas zinātniskā pētījuma profila izvēlē. 

Programmas mērķis un uzdevumi ir vērsti uz jaunākās metodoloģijas un ES konteksta 

izpratni valodu, kultūrpolitikas attīstībā un mijiedarbē. 

 

 

18. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti saskaņā ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam, kas paredz sagatavot radošus, aktīvus, profesionālus 

speciālistus reģiona un valsts darba tirgum, pilnveidot studiju programmas atbilstoši 

tautsaimniecības darba tirgus prasībām, attīstot starpdisciplināras un internacionālas studijas, 

attīstīt mūžizglītības sistēmu, kā arī Latgales kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu un 

mijiedarbību starptautiskajā kultūru kontekstā.  

Programmā ir definēti šādi studiju rezultāti. Programmas absolventi: 

1. Spēj izmantot iegūtās zināšanas kā atsevišķu nozaru (literatūras vēsturē, zinātnē, 

valodniecībā, folkloristikā), tā starpdisciplinārai filoloģiska diskursa aktualizēšanai un 

patstāvīgai risināšanai. 

2. Iegūtās zināšanas un pētnieciska darba rakstīšanas iemaņas prot izmantot, izvēloties 

starpdisciplināra rakstura problēmas risinājumam optimālākos variantus. 

3. Zinātniski pētnieciskās iemaņas atklāj, lietojot jaunākās filoloģijas teorētiskās atziņas un 

metodoloģiju, informācijas tehnoloģiju un statisko metožu prasmes. 

4. Rod zinātniski pamatotus, reģiona, valsts attīstību veicinošus risinājumus reģionālistikas, 

latviešu un latgaliešu literatūras, valodas un kultūras politikas īstenošanā. 

5. Prot argumentēti izklāstīt piedāvāto zinātnisko risinājumu no teorētiskā aspekta un 

praktiskā pielietojuma. 
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6. Argumentē un diskutē par filoloģisko problemātiku, respektējot diskusijas priekšmetam 

svarīgo (starpnozaru, reģiona) kontekstu. 

7. Piedāvā starpnozaru zinātniski pētniecisko noslēguma darbu: literatūrzinātnē un 

valodniecībā vai folkloristikā un valodniecībā, izvēloties starpnozarei atbilstošākas 

pētniecības metodes (filoloģiskā, lingvokultoroloģiskā, kognitīvās lingvistikas u. c.). 

8. Apliecina radošās un analītiskās spējas visā studiju procesa laikā, iesaistoties projektu 

rakstīšanas, realizēšanas, zinātniskajās un radošajās aktivitātēs. 

9. Ir motivēts tālākizglītībai un filoloģiskās izglītības turpināšanai doktora vai radniecīgas 

maģistra sfēras studijās. 

10. Pamatos ir apgūtas konsekutīvās un sinhronās tulkošanas prasmes latviešu–lietuviešu, 

lietuviešu, palielinās konkurētspēja ES darba tirgū. 

Pēdējais rezultāts ir attiecināms tikai uz tiem absolventiem, kas studiju procesā ir apguvuši 

moduli „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu - latviešu)”. 

19. Studiju programmas plāns 
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Modulis, kurss LAIS studiju 

kursa kods 

Kredīt- 

punkti 

ECTS Semestris, 

kontakt-

stundas 

Pārb. 

forma 

Obligātā daļa  48    

20.gadsimta filozofija 

Philosophy of the 20th Century 

Filz6009 3 4,5 1., 24 E 

20.gadsimta literatūras 

pētniecības metodes 

Research Methods of the 20th 

Century Literature 

LitZ6003 3 4,5 1., 24 E 

20.gadsimta tendences 

valodniecībā 

Trends of the 20th Century in 

Linguistics 

Valo6003 3 4,5 1., 24 E 

Modernisms 

Modernism 

LitZ6004 3 4,5 1., 24 E 

Postmodernisms 

Postmodernism 

LitZ6005 3 4,5 2., 24 E 

Mīts – literatūra – folklora 

Myth – Literature – Folklore 

Folk6001 3 4,5 1., 24 E 

Baltu tautu literatūra 

Baltic Literature 

LitZ7008 3 4,5 3., 24 E 

Maģistra darba seminārs 

Master's paper seminar 

Valo6004 2 3 2., 16 I 

Baltu valodu salīdzināmā 

gramatika 

Comparative Grammar of 

Baltic Languages 

Valo7012 2 3 3., 16 E 

Tulkošanas teorija un metodika 

Translation Theory and 

Methods 

Valo7022 3 4,5 2., 24 E 

Maģistra darbs 

Master's paper 

Valo7030 

LitZ7010 

20 30 4. E 

Ierobežotās izvēles daļa  32    

Literatūrzinātnes pētniecības 

aktualitātes 

  

10 

   

Drāmas teksta recepcija: teorija 

un prakse 

Reception of Drama Text : 

Theory and Practice 

LitZ7007 2 3 2., 16 DI 

Antīkā tradīcija mūsdienu kino 

un mūzikā 

Antique Tradition in 

Contemporary Cinema and Art 

LitZ7009 2 3 1., 16 DI 

Ievads kultūrsemiotikā MākZ6002 2 3 3., 16 DI 
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 Introduction into Cultural 

Semiotics 

Kultūrantropoloģija 

Cultural  Anthropology 

Filz6010 2 3 1., 16 DI 

Literatūrkritikas teorija un 

prakse 

Critics and Practice of Literary 

Theory 

LitZ6014 2 3 3., 16 DI 

Jaunākās tendences prozas 

teorijā 

The Modern Tendencies in the 

Theory of Prose 

LitZ7011 2 3 3., 16 I 

Komunikatīvā un arhetipu 

pieeja literāra teksta analīzē 

Communicative and Arhetypes 

Theory Approaches in the 

Analysis of Literary Text 

LitZ7012 2 3 3., 16 DI 

Jaunākās tendences latviešu un 

latgaliešu literatūrā 

The Latest Tendencies in 

Latvian and Latgalian 

Literature 

LitZ7006 2 3 3., 16 DI 

Valodniecības attīstības 

tendences 

  

12 

   

Etnolingvistika 

Ethnolinguistics 

Valo7033 3 4,5 2., 24 E 

Psiholingvistika 

Psycholinguistics 

Valo7043 2 3 2., 16 DI 

Sociolingvistika 

Sociolinguistics 

Valo6006 3 4,5 2., 24 E 

Datorlingvistika 

Computer Linguistics 

Valo7034 2 3 2., 16 DI 

Valodas sociālie un reģionālie 

varianti ES kontekstā 

Social and Regional Language 

Variants in the EU Context 

Valo6007 2 3 3., 16 DI 

ES valodu politika 

Policy of EU Languages 

Valo7013 1 1,5 1., 8 I 

Lietišķā valodniecība 

Applied Linguistics 

Valo7023 3 4,5 3., 24 E 

Tulkošanas metodika un 

prakse (lietuviešu - latviešu) 

 10    

Tulkošanas seminārs 

Seminar of Translation 

Valo7024 2 3 3., 16 I 

Sociālo zinātņu tekstu 

tulkošana 

Valo7025 2 3 3., 16 DI 
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Translation  of Social Sciences 

Texts 

Specializēto tekstu tulkošana 

Translation of  Specialized 

Texts 

Valo7026 3 4,5 3., 24 DI 

Terminogrāfija un datorprasme 

tulkotājiem 

Terminography and 

Translator’s  Computer Skills 

Valo7027 2 3 3., 16 DI 

Publicistisko tekstu tulkošana 

Translation of Publicistic  

Texts 

Valo7028 3 4,5 3., 24 DI 

 

 

20. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

Studiju kursu apraksti pilnā apjomā ir pieejami www.lais.lv 

Atbilstoši LR akadēmiskās izglītības prasībām programmu veido obligātās un ierobežotās 

izvēles daļas kursi. Salīdzinot studiju programmu, kas tika iesniegta licencēšanai, ar šobrīd 

realizējamo, ir notikušas divas Boloņas deklarācijas prasībām atbilstošas izmaiņas: 

 1) ieviesta moduļu sistēma programmas ierobežotās izvēles daļā: 1. Literatūrzinātnes 

pētniecības aktualitātes, 2. Valodniecības attīstības tendences, 3. Tulkošanas teorija un metodika 

(lietuviešu–latviešu),  

2) studējošajiem ir dotas papildiespējas ERASMUS/SOCRATES apmaiņas programmas 

ietvaros vai sadarbības partneru vieslektoru lekcijās apgūt jaunākās tendences ES valodu 

politikā, tulkošanas metodikā un praksē. 

 Tā kā programmā iesaistītie docētāji ir „Lietuvas un Latvijas foruma” asociācijas biedri, tad 

akcents ir likts uz mūsdienu baltu kultūras apguvi un atpazīstamības veicināšanu pasaulē.  

Obligātās daļas kursos ir iekļauti filoloģijas un tās robežzinātņu kursi, kas nostiprina 

teorētiskās zināšanas un metodoloģijas prasmes, respektējot mūsdienu humanitāro zinātņu 

attīstības specifiku (starpdisciplinaritāte, antropocentrisms, reģionālistika). Obligātās daļas kursi 

veido 30 % no programmā apgūstamo kursu kopapjoma. 

Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana un maģistra darba semināra sekmīga nokārtošana ir 

viens no obligātajiem nosacījumiem sekmīgai programmas apguvei (28 % no programmā 

apgūstamo kursu kopapjoma). 

http://www.lais.lv/
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Maģistra darba izstrādes specifika ir saistīta ar programmas pamatkoncepciju – apgūt 

jaunākās nostādnes kā literatūrzinātnes, tā valodniecības jomā, tāpēc maģistra darbā: 1) izvirzītā 

pētnieciskā problēma tiek skatīta kompleksi, 2) izmantotas humanitāro zinātņu pētījuma 

metodes. Ņemot vērā to, ka viens no programmas pamatuzdevumiem ir nostiprināt maģistrantu 

profesionālās kompetences, lai sekmīgi nokārtotu maģistra darba semināru, izvēlētā maģistra 

tēma ir jāaprobē zinātniskā konferencē, sagatavojot publikāciju. 

Ierobežotās izvēles daļā ir iekļauti 3 pamatmoduļi, katrā no tiem jāapgūst 10–12 KP, 

kopā veidojot 42% no programmā apgūstamo kursu kopapjoma. Literatūrzinātnei un 

valodniecībai veltītie moduļi iekļauj kursus, kas ne tikai nostiprina teorētiskās zināšanas, bet 

iesaista maģistrantu praktiskā zinātniski pētnieciskās, radošās darbības īstenošanā. Savukārt 

modulis „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu–latviešu)” ir novators Latvijas izglītības 

sfērā un ir vērsts uz praktisko iemaņu, filoloģisko kompetenču elastīgāku pielietojumu Lietuvas, 

Latvijas, arī ES darba tirgū. 

 

21. Studiju programmas organizācija 

Studiju procesa organizācija notiek, saskaņojot tā norisi ar RA reglamentējošiem 

dokumentiem un ievērojot studiju programmas, atsevišķu studiju kursu specifiku. 

Maģistra programmas studenti lielākā daļa (90%) ir strādājošie, tāpēc savu viedokli studiju 

procesa pilnveidošanā pauž semināros un tikšanās reizēs ar programmas direktori un docētājiem. 

Plānojot studiju norisi, tika ņemta vērā studējošo vēlme apmeklēt nodarbības nedēļas beigās 

otrajā dienas pusē.  

Studējošajiem ir nodrošinātas docētāju konsultācijas. Tās paredzētas 20 stundas semestrī, 

papildus, ja nepieciešams plānojot konsultācijas nepilna laika studējošiem. Katrai studiju grupai 

tiek izveidota kursa adrese, tādējādi studiju procesa izmaiņas, norādījumi, praktisko darbu 

labojumi un ieteikumi pamatā tiek sūtīti elektroniski. Plānojot maģistra darba tēmu, tiek 

respektēta studējošā interešu sfēra (iepriekš gūtā pieredze zinātnisko darbu izstrādē skolā), kā arī 

aktualizētas starpdisciplināras un reģiona izpētei un attīstībai nozīmīgu tēmu izstrāde.  

Par izmantotajām metodēm, individuālo pieeju studējošajam sk. 23. nodaļu. 
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22. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā var iestāties pretendenti ar humanitāro zinātņu 

bakalaura grādu filoloģijā vai tam pielīdzināmu augstāko profesionālo izglītību.  

Kopš 2012./13. st. g. ir paredzēti arī papildus punkti tiem, kas jau bakalaura studiju 

posmā vai starpstudiju posmā ir piedalījušies konferencēs un publicējuši savus pētījumus. 

Jāatzīst, ka konkurss uz budžeta vietām pēdējos divos gados neveidojas. Tas saistīts gan ar 

pastāvošo ekonomisko situāciju, gan joprojām valdošo stereotipu par akadēmiskās izglītības 

ierobežojumiem darba tirgū.  

Tai pašā laikā programmas beidzēji aktīvi darbojas pedagoģijas, muzeoloģijas, mediju 

jomā, 3 programmas beidzējas šobrīd turpina studijas LU un DU doktorantūrās, paralēli 

strādājot RA kā zinātniskās asistentes, iesaistoties gan projektu realizācijā, gan studiju kursu 

docēšanā. Tieši projektu izstrādes prasmes un pievēršanās reģiona problēmu risinājumam var 

mazināt filoloģiskās izglītības nepopularitāti. 

 

23. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes 

un formas, tālmācības metožu izmantošana) 

Studiju procesā tiek respektēta individuāla pieeja studējošajam un vairāk kā bakalaura 

programmā tiek izmantotas patstāvīgā darba metodes. Informācijas apmaiņa norit, izmantojot 

elektroniskos resursus un diskusijas. Tiek nostiprinātas jaunāko tehnoloģiju izmantošanas 

prasmes kursā „Datorlingvistika”. Studējošie tiek iesaistīti datu bāžu veidošanā (Latgaliešu 

folklora, Etnolingvistiskās aptaujas, Latgaliešu vikipēdija, Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca), 

veic savu datu bāžu veidošanu un analīzi ar datorprogrammas MonoConc Pro for Windows (TM) 

versija MP 2.2 (Michael Barlow, 1996, 2003) palīdzību, pārzina morfoloģijas datorrīku 

www.korpuss.lv izmantojumā.  

Maģistra programmas attīstībai un izmantojamo metožu dažādošanai liela nozīme ir 2012.g. 

noslēgtajam Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas projektam „HipiLatLit”, pastiprināti 

pievēršot uzmanību 3 aspektiem: 

1) ir izveidots speciālais korpuss mūsdienu latgaliešu valodai (1 milj. vārdlietojumu, 

http://hipilatlit.ru.lv), ko studējošie var izmantot kā zinātnisko darbu izstrādē, tā studiju 

procesā, 

http://www.korpuss.lv/
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2) ir paplašinātas korpuslingvistikas apguves iespējas: izveidoti 2 studiju kursi: 

„Datorlingvistika” (palielināts KP skaits) un „Korpuslingvistika”, tiek domāts par jaunu 

docētāju piesaisti (galvenokārt, vieslektoru statusā) un programmā nodarbināto docētāju 

jaunāko informācijas tehnoloģiju, datorrīku un programmu lietošanas iemaņu 

pilnveidošanu, 

3) ir izveidots paralēlais korpuss latviešu un lietuviešu valodai (8 milj. vārdlietojumu), ko 

studējošie var izmantot moduļa „Tulkošanas metodika un prakse (lietuviešu–latviešu)” 

apguvē. 

Jāpiebilst, ka korpuslingvistikas iestrādņu attīstība šobrīd ir nozīmīgāka par studiju kursu 

izvietošana elektroniskā vidē (Moodle sistēmā), jo: 1) studējošo skaits nav tik liels, lai docētājam 

būtu rentabli strādāt šajā vidē, regulāri papildinot materiālus; 2) tā kā humanitāro zinātņu sfēra 

vairāk ir saistīta ar viedokļu daudzveidību un interpretāciju, tad elektroniskie resursi ierobežo 

kvalitatīvas diskusijas, arī tekstu analīzes iespējas. 

Programmā ir izvērstāka tā studiju kursu daļa, kas sniedz teorētisko atziņu aprobāciju aktuālo 

problēmu aspektā, tāpēc atsevišķu kursu saturā ir iekļauti kā teorētiskie, tā aktuālo problēmu, 

diskursu risinājuma aspekti. Tādā veidā ir iespējams attīstīt ne tikai maģistrantu intelektuālās 

kompetences (akadēmiskās zināšanas, teorētiska zinātnes problēmu formulēšana un risināšana 

u.c.), bet pilnveidot profesionālās un akadēmiskās kompetences (patstāvīgu, oriģinālu, konkrētajā 

zinātnes un kultūrvidē noderīgu pētījumu veikšana, profesionalitāte problēmu risināšanā, 

zinātnisko pētījumu publicitātes nodrošinājums u.c.). 

Pieaugot reģionālo augstskolu lomai Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā, ir svarīgi 

veidot zinātniski aktīvu vidi katrā reģionā. Latgales reģionā tā sociālo un reģionālo īpatnību dēļ ir 

dislocēts līdz šim maz izmantots polihronisks garīgo un materiālo vērtību masīvs. Tā 

aktualizēšana, kas īpaši aktivizēta līdz ar latgalistikas konferenču aizsākšanu, ļauj apjaust un 

risināt tādus humanitārajās un sociālajās zinātnēs aktuālus diskursus kā kultūras kontinuitāte, 

polihronisms, teritoriālā identitāte, reģionālistika. Studējošie aktīvi piedalās kā konferenču 

organizēšanā, apgūstot noteiktas administrēšanas prasmes, tā arī prezentē savus pētījumus kā 

topošie zinātnieki. 
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24. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 

rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

Kopumā zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka RA Nolikums par valsts un gala 

pārbaudījumiem RA (http://staff.ru.lv/senats/nolikumi), kā arī eksāmenu un ieskaišu sesijas 

norises reglaments RA (http://staff.ru.lv/macibu daļas informācija). 

  Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā (semināros, diskusijās, 

ieskaitēs) un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā – eksāmenos, diferencētajās ieskaitēs, gala 

pārbaudījumā. Tā kā maģistra programmā iekļautie kursi paredz maģistranta pētniecisko iemaņu 

attīstību, tad liela loma ir studentu individuālajam darbam referātu, multimediju projektora 

prezentāciju, teksta analīžu, shēmu sagatavošanā. Konkrētās praktiskā darba formas nereti tiek 

vērtētas kompleksi – pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem. 

Konkrētā studiju kursa prasības docētājs norāda sagatavotajās programmās un 

kalendārajos plānos. Tās paredz studentu praktisko darbu nodarbības, individuālo darbu, kā arī 

eksāmena vai ieskaites prasības, kas veido eksāmena (ieskaites) galīgo vērtējumu. Tradicionāli 

60% no izvirzītajām prasībām tiek atvēlēti eksāmenā vai ieskaitē uzrādīto zināšanu un prasmju 

novērtējumam, savukārt atlikušos 40% veido praktisko nodarbību prasību izpilde: kāds konkrēts 

pētījums, prezentācija vai pasākums (līdzdalība konferencē, filmas noskatīšanās un apspriešana 

u. c.). Parasti docētājs izvēlas kādu rakstisku darbu (testu, analīzes shēmu, recenziju, 

problēmrakstu u.c.), ko students sagatavo kursu norises laikā un tā vērtējums veido 20% no 

galīgās eksāmena vai diferencētās ieskaites atzīmes. Šādi praktiskie darbi mobilizē studentu 

padziļinātai problēmas izpētei sistemātiski, ne tikai gatavojoties pārbaudījumam, savukārt 

docētājam ļauj objektīvāk novērtēt studenta akadēmisko kompetenci un zināšanas. 

Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstu formā un virzīti uz konkrētu 

filoloģisku problēmsituāciju, diskursu analīzi, respektējot maģistranta pieredzi, māku diskutēt 

par konkrētu problēmjautājumu. Docētājs, piedāvājot konkrētā studiju kursa prasības, domā par 

to lietderību pētniecisko iemaņu nostiprināšanai, maģistra darba izstrādē, kā arī rosina studējošā 

iesaistīšanos konkrētos pētnieciskajos vai kultūras projektos. Piemēram, kursa „20.gs. literatūras 

pētniecības metodes” viena no prasībām bija līdzdalība starptautiskajā konferencē 

„Autors. Teksts. Laikmets.”, analizējot referentu izmantotās pētniecības metodes, diskutējot par 

jaunākajām tendencēm literatūrzinātnes attīstībā. Ņemot vērā, ka RA ir iesaistīta ESF projekts 

„Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību 

http://staff.ru.lv/senats/nolikumi
http://staff.ru.lv/macibu
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institūciju sadarbības stiprināšana” realizēšanā, tad moduļa „Tulkošanas metodika un prakse 

(lietuviešu–latviešu)” apguvei studējošie piedalās videokonferencēs, izmanto iespējas piedalīties 

vasaras skolās u. c. valodas apguves kursos. Gandrīz visu kursu ietvaros kāds seminārs ir saistīts 

ar patstāvīgu pētījumu (tā daļu) multimediju prezentācijās. Studējošajiem regulāri ir jālasa 

teorētiskie materiāli angļu val. (kursi: „ES valodu politika”, „Postmodernisms”, 

„Sociolingvistika” u. c.).  

 Vērtēšanas sistēma tiek pilnveidota, ņemot vērā arī studējošo aptauju rezultātus 

(informāciju sk. http://staff.ru.lv /Mācību daļa/aptauja “No sesijas līdz sesijai “). Studējošajam, 

uzsākot studiju kursa apguvi, tiek izsniegts docētāja sagatavotais kalendārais plāns, kur fiksēti 

gan studiju rezultāti, gan atklāti to novērtēšanas nosacījumi un kārtība.  

 

25. Studiju programmas izmaksas 

Programmā tiek organizētas pilna laika studijas. 2012./2013.st. g.  budžeta vietu skaits ir bijis 

13 (vidēji 937 Ls  uz studējošo), salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tas ir palielināts par 5 vietām, 

pārdalot humanitārajam virzienam paredzētās budžeta vietas, ir iespēja respektēt studējošo 

vēlmes un atbalstīt viņu studijas izvēlētajā programmā.  finansējums. Ir iespējamas arī nepilna 

laika studijas, kas tiek finansētas no studiju kredītiem vai pašu studentu, fizisko vai juridisko 

personu iemaksām, taču pagaidām šāda studiju grupa vēl nav bijusi. Studiju programmas 

izmaksas tiek aprēķinātas RA grāmatvedībā. Studiju maksas lielumu katram studiju gadam 

izskata un apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 2012./ 2013. st. g.: pilna laika studentiem – Ls 

800, nepilna laika – Ls 640 gadā. 

Iesaistīšanās ES projektos ļāvusi nostiprināt materiāltehnisko bāzi, kā arī izdot virkni docētāju 

un studējošo zinātnisko darbu publikāciju, DVD, datorrīku (sk. 7. nodaļu par studiju virziena 

finansējumu). 

 

26. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Akadēmiskās filoloģijas bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas latviešu un latgaliešu 

literatūras un valodas studijas. Studiju programmas atbilsmi valsts interesēm pamato LR IZM 

http://staff.ru.lv/
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pasūtījums filoloģijas speciālistu sagatavošanai RA. Pamatojoties uz valsts un reģiona attīstību 

nosakošajiem dokumentiem, ES kultūrpolitikas un reģionu attīstības vadlīnijām, RA akadēmiskā 

maģistra studiju programma “Filoloģija”: 

- nodrošina filoloģiskās izglītības pēctecību, 

- integrē filoloģisko un robežzinātņu teorētiskās zināšanas un jaunāko pētniecisko 

metodoloģiju, 

- ir elastīga, sekojot pieprasījumam Latvijas un ES darba tirgū (tulkošanas moduļa 

ieviesums), 

- programmas realizācijā iesaista docētājus no sadarbības partneraugstskolām, kā arī 

vieslektorus. 

Sadalījumu pa akadēmiskās programmas standartā noteiktajām daļām, to atbilsmi sk. arī 

20. un 27. nodaļā. 

 

27. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju 

virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek 

īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 

koledžu studiju programmām 

Līdzīga satura programmas tiek realizētas Daugavpils Universitātē (DU), Latvijas 

Universitātē (LU) un Liepājas Universitātē.  

 

 DU A.Mickeviča 

Universitāte 

Klaipēdas 

Universitāte 

RA 

Nosaukums  „Filoloģija” 

apakšprogramma 

„Latviešu filoloģija”  

Poļu studijas 

(filoloģija) 

„Baltu 

filoloģija” 

„Filoloģija” 

Pamatkursi/ 

moduļi   

Pamatkursi: filozofijā, 

metodoloģijā, 

aktuālajā problēmās 

valodniecības un 

literatūrzinātnes 

Pamatkursi: 

ungāru 

valoda un 

literatūra, 

tulkošanas 

Pamatkursi: 

lietuviešu 

valodas 

padziļināta 

apguve, 

Pamatkursi: 

filozofijā, 

metodoloģijā, 

Moduļi: 

„Literatūrzinātnes 
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problēmās  

 

teorija un 

metodika, 

citas 

somugru 

valodas 

antīkās, senās 

valodas, baltu 

valodu vēsture, 

latviešu valoda  

 

pētniecības 

aktualitātes”, 

„Valodniecības 

attīstības 

tendences”, 

„Tulkošanas 

metodika un 

prakse 

(lietuviešu–

latviešu)” 

Apjoms 80 KP 120 KP 80 KP 80 KP 

Piešķiramais 

grāds  

Humanitāro zinātņu 

maģistra grāds 

latviešu filoloģijā  

Mākslas 

maģistrs 

Baltu 

filoloģijas 

maģistrs 

Humanitāro 

zinātņu bakalaura 

grāds filoloģijā  

Studiju 

programmas 

struktūra 

A – 45 KP 

B – 27 KP 

C –  (speciālie 

kursi)10 KP 

Nav 

pieejamas 

sīkāks 

sadalījums 

A – 42 

B – 38 (t. sk. 

speciālie) 

 

A – 48 KP 

B – 32 KP (t. sk. 

speciālie) 

 

Gala 

pārbaudījumi 

Maģistra darbs 20 KP  20 KP 

 

20 KP 

 

20 KP 

 

RA realizētās programmas atšķirības: 

1. Programmas ierobežotās izvēles moduļi paredz holistisku pieeju filoloģijas maģistra 

sagatavošanai. No vienas puses, tas ir pretrunā ar Latvijā ievēroto tradīciju – sašaurināt 

specializāciju maģistra, doktora studiju posmā. No otras puses, filozofiskums un dziļums, 

ko sniedz literatūras un filozofijas studijas, kā arī loģiskums un sistēmiskums, kas nāk no 

valodniecības kursu apguves, ļauj maģistrantam pilnīgāk un efektīvāk risināt filoloģiska 

satura problēmas, ieraudzīt to saikni ar sabiedrības pieprasījumu. 

2. Maģistra darbs ir starpnozaru pētījums kādas lingvistiskas un folkloristikas vai 

literatūrzinātniskas problēmas risinājumam, akcentējot reģionālistikas pētniecību vai 

novatoru teorijas, metodoloģijas izmantojumu. 
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3. Maģistra iegūšanai obligāta ir 1 publikācija un 1 piedalīšanās konferencē, taču visi 

maģistra programmas studējošie tiek iesaistīti Humanitāro zinātņu katedras realizētajos 

projektos, bagātinot praktisko filoloģiskā darba pieredzi (datu bāžu veidošana, datu 

vākšana, rediģēšana, apstrāde).  

4. Programmas ierobežotās izvēles daļā tiek iekļautie studiju kursi („Datorlingvistika”, 

„Kognitīvā lingvistika”, „Komunikatīvā un arhetipu teorijas pieeja literāra teksta analīzē” 

u.c.) citās Latvijas programmās ir retums.  

Starpnozaru aspekts ir vairāk uzsvērts A. Mickeviča apgūstamajās maģistra programmās un 

RA. Arī citās A. Mickeviča maģistra programmās līdzās valodniecības priekšmetiem ir vai 

nu padziļināta literatūras, filozofijas vai tulkošanas teorijas un metodikas apguve. Netika 

veikts salīdzinājums ar poļu filoloģijas programmu, jo apjoma ziņā tā ir mazāka – 60 KP. 

 

28. Informācija par studējošajiem 

Studējošo skaits: 

Kurss Studējošo skaits 

1. 7 

2. 6 

Kopā 13 

 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits: 3. 

 Imatrikulēto studentu skaits ir mazāks par 1 salīdzinājumā ar iepriekšējo uzņemšanu. 

Trešo gadu pēc kārtas studējošo skaits ir zemāks par 5 studējošajiem grupā, tāpēc tiek veiktas 

izmaiņas studiju procesa organizēšanā: kontaktnodarbības tiek apvienotas, pamatā abi kursi 

strādā kopā. Atsevišķos izvēles kursos ir individuālās konsultācijas (ja izvēlēto kursu apgūst 

mazāk par 5 studējošajiem).  Humanitārā izglītība nav tā joma, kas ir pieprasītākā darba tirgū, arī 

atalgojuma sistēma neveicina šīs jomas popularitāti, taču, kā jau minēts iepriekš, reģionālistikas 

jautājumu aktualizēšana rada pieprasījumu pēc lielāka skaita zinātnieku, kas var turpināt darbu 

šajā jomā, iesaistoties projektos u. c. veida līgumdarbos. 

 

Absolventu skaits: 2. 
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2012./2013.st.g. pieteikto maģistra tematu skaits bija 4 (2 studējošie tika eksmatrikulēti 

pēc pašu vēlēšanās līdz maģistra darba izstrādei), maģistra darbu aizstāvēšanai iesniedza 4 

maģistranti. Pirmo reizi maģistra programmas pastāvēšanas vēsturē: 2 maģistra darba 

pretendentiem netika ļauts aizstāvēt izstrādāto maģistra darbu, jo tas neatbilda maģistra darba 

izstrādes nosacījumiem: 

1) netika integrēta literatūrzinātnes un valodniecības vai valodniecības un folkloristikas 

problemātika, abos darbos pārstāvēta bija tikai valodniecības problemātika; 

2) darba apjoms bija nepietiekams. 

Abas maģistra darba pretendentes var veikt savu pētījumu atkārtoti 2013./2014. st. g.  

2 absolventes (100 %) šobrīd studijas neturpina, strādā bibliotēkas nozarē un piedalās 

brīvprātīgā darba projektos. 

 

29. Studējošo aptaujas un to analīze 

Ņemot vērā to, ka lielākā daļa studējošo atradās akadēmiskajā atvaļinājumā, 1 

studente Erasmus apmaiņā (visu studiju gadu), studiju procesā regulāri piedalījās 3 

maģistrantes, rakstiski aptaujas netika veiktas.  

Studējošo apmierinātību ar studiju procesu apliecināja gan sesiju labie rezultāti, 

gan piedalīšanās studentu zinātniskajā konferencē ar priekšlasījumiem, rakstu 

sagatavošana studentu konferenču krājumam, 1 studentes iekļaušanās folkloras 

ekspedīcijā 2013. gada vasarā kopā ar bakalaura programmas studējošajiem. 

 

30. Absolventu aptaujas un to analīze 

Absolventu aptaujā (sk. 4. pielikumu) programmas un studiju procesa izvērtējums 

gandrīz 100% studējošos ir pilnībā apmierinājis vai apmierinājis.  

 

31. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: Kredītu 

piešķiršanas komisijā, fakultātes domē, Senātā, Satversmē, Sabiedrisko attiecību nodaļā. Tas 

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa organizēšanu un 

ārpus studiju darbu. Maģistra programmas studenti lielāku vērību velta tieši sadarbībai ar 
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programmas direktoru un savu priekšlikumu izteikšanai filoloģijas programmu satura 

dažādošanai. 

Apkopojot SWID analīzes rezultātus (pēc 2012. gada absolventu aptauju datiem), var teikt, ka 

maģistra programmā: 

- studiju procesa organizācija, piedāvāto studiju kursu klāsts, docētāju kvalitāte tiek vērtēta kā 

augsta vai ļoti laba, 

 - studenti ir apmierināti ar studiju formu daudzveidību. 

Pozitīvi tiek vērtēta studentu iesaistīšanās projektos:  

1) Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā „HipiLatLit” (2010–2012) studējošie piedalījās 

vairākos korpuslingvistikas apmācības semināros Rēzeknē un Kauņā, ieguva RA 

Mūžizglītības centra sertifikātus par valodas korpusa darbības prasmju apguvi. Maģistrante 

A. Briška bija šī projekta administratīvā vadītāja; 

2) ESF projektā „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti 

Latgales reģiona attīstībā” piedalījās noslēguma konferencē: maģistrante L. Garanča kā 

referente, pārējie – klausītāji. Maģistrante L. Garanča tika iesaistīta arī minētā projekta 

izdevuma „Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca” veidošanā, sagatavojot publicēšanai 7 

materiālu kopas. 

Studējošo līdziesaiste zinātniskajos projektos ļauj attīstīt ne tikai filoloģisko 

kompetenci, bet pārliecinoši startēt ārpus RA dažādos zinātniskos un administratīvos 

pasākumos. 

III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS 

PLĀNIEM 

32. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, 

ņemot vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

Pamatojoties uz valsts un reģiona attīstību nosakošajiem dokumentiem, ES 

kultūrpolitikas un reģionu attīstības vadlīnijām, RA studiju virziens „Valodas”: 

- stiprina saikni starp izglītību, pētniecību un nozarēm (kultūra, izglītība, valodas politika), 

kurām tiek sagatavoti speciālisti, piedāvāti inovatīvi metodoloģiski risinājumi, kā arī datu 

bāzes un datorrīki humanitārās izglītības modernizēšanai; 
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- ir vienīgais Eiropas Savienībā, kur obligātajā daļā atvēlēti 7 KP latgaliešu literatūras vēstures 

un latgaliešu literārās rakstu valodas apguvei (LU un DU līdzīgās programmās atsevišķi šiem 

jautājumiem veltīti neliela apjoma kursi ietilpst obligātās izvēles daļā). Izstrādātais modulis 

„Latgalistika” piedāvā pamatiemaņas latgaliešu valodas, literatūras, folkloras metodikas 

apguvei darbam skolā, kā arī padziļināti skata aktuālākos nozares problēmjautājumus, 

pievēršas latgalistikas pētījumiem, kas stiprina reģiona attīstības iespējas, iekļaujas kopējā 

Eiropas Savienības reģionu stiprināšanas politikā; 

- tajā tiek respektēta prasība pēc jaunākās metodoloģijas un jaunāko informācijas tehnoloģiju 

izmantojuma. 

Darba devēji (augstāko un vidējo izglītības iestāžu, muzeju, bibliotēku, izdevniecību u.c. 

kultūras iestāžu vadītāji) augstu vērtē filoloģijas programmas absolventu profesionalitāti un 

pētnieciskās iemaņas (atsauksmes sk. Humanitāro zinātņu katedrā). Laba sadarbība kopēju 

projektu, pasākumu īstenošanā ir ar Rēzeknes pilsētas centrālo bibliotēku, Latgales 

Kultūrvēstures muzeju, Latgales Reģionālo televīziju, „Latgolys Radeju”, Rēzeknes 

1. vidusskolu, Nautrēnu vidusskolu u. c. Rēzeknes un citu novadu izglītības, kultūras 

organizācijām un iestādēm. 

 Šī brīža ekonomiskā situācija neļauj izvirzīt optimistiskas prognozes par filoloģijas 

absolventu darbavietām, tomēr ieviestie programmas jauninājumi (moduļi Latgalistika, Ievads 

komunikācijas teorijā), humanitārās izglītības jomas modernizēšana, pieredze Erasmus studijās 

paaugstina RA filoloģijas absolventu iespējas darba tirgū. Tāpat arī uzsāktie reģionālistikas 

pētījumi un aktivitātes reģionālās valodas un kultūras politikas jomā pakāpeniski varētu 

palielināt pieprasījumu pēc filoloģijas nozares speciālistiem. 

 Studiju virziena viens no pamatuzdevumiem – sagatavot tādus filoloģijas speciālistus, 

kuri ir patstāvīgi lēmumu pieņemšanā un problēmu risinājumā, spēj uzņemties iniciatīvu, 

orientējas jaunākajā metodoloģijā, informācijas tehnoloģijās, zina vairākas valodas (angļu, 

lietuviešu, latgaliešu), spēj izstrādāt projektus un atbildīgi iesaistīties to realizācijā, nav šauras 

specializācijas pārstāvji (valodniecība vai literatūrzinātne, vai folkloristika), bet vajadzības 

gadījumā spēj padziļināti pievērsties kādam no zinātņu apakšvirzieniem. 

 


