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I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

 

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

darbības un attīstības stratēģiju 
 

     Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultāte realizē studiju programmas studiju virzienā 

„Izglītība, pedagoģija un sports”. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 gadiem līdz 

2019.gada 18.jūnijam. 

     Studiju virziena stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi  balstās uz Rēzeknes Augstskolas darbības un 

attīstības stratēģiju 2014.-2020.gadam un pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas 

dokumentiem: „Europa2020”, „Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, 

„Nacionālās attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 

2010-2017”. 

     Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas pedagoģiskas izglītības piedāvājuma nodrošināšanu 

visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistra un doktora) pilna un nepilna laika studijās. 

Studiju virziena vīzija: 

RA studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” ir Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā 

konkurētspējīgs studiju virziens ar pieprasītām studiju programmām, radošiem studentiem, darba tirgū 

pieprasītiem absolventiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi. 

Studiju virziena stratēģiskie mērķi un darbības virzieni: 

1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu izglītības zinātņu 

teorijās un savā nozarē kompetentus, radošus speciālistus pedagoģiskajam darbam reģionā, valstī un 

starptautiskajā tirgū.  
 

- Veicināt jaunu inovatīvu studiju programmu un/vai studiju moduļu izstrādi, kas paplašina studiju 

iespējas Latvijas un ārzemju studējošajiem un nodrošina docētāju akadēmiskā potenciāla izmantošanu; 

- Regulāri pilnveidot studiju kursu saturu, kas balstīts akadēmiskā personāla pētījumu rezultātos,  

jaunākajās atziņās pedagoģijas un tās saskarzinātņu teorijā un praksē; 

- Paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju programmu pilnveides 

nodrošināšanai; 

- Nodrošināt daudzveidīgu pedagogu profesionālās pilnveides programmu izstrādi; 

- Veicināt cilvēktiesību, egalitārisma, tolerances un empātijas principu atspoguļošanu studiju kursu 

saturā un īstenošanu studiju procesā. 
 

2. Attīstīt akadēmiskā personāla metodisko un zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot 

zinātnisko izcilību un inovatīvu pedagoģisku tehnoloģiju pārnesi pedagoģiskā procesa attīstībai. 
 

- Veicināt akadēmiskā personāla monogrāfiju un  mācību metodisko līdzekļu sagatavošanu un izdošanu; 

- Nodrošināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo pilnveidi; 

- Piesaistīt ārzemju viesdocētājus un zinātniekus kopēja akadēmiska darba veikšanai; 

- Paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un nodrošināt to rezultātu atspoguļošanu starptautiskās 

konferencēs un starptautiski citējamās publikācijās; 

- Veicināt studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā un tā rezultātu prezentēšanu konferencēs un 

publikācijās; 

- Veicināt zinātnisko rezultātu ieviešanu izglītības iestāžu praksē. 
 

3. Izveidot mūsdienīgu studiju programmu īstenošanas studiju vidi, nodrošinot modernu aprīkojumu 

studiju procesam un zinātniski pētnieciskajam darbam. 
 

- Izveidot pievilcīgu, radošu  studiju vidi studējošajiem un akadēmiskajam personālam; 

- Paplašināt studiju iespējas e-studiju vidē; 

- Pilnveidot IKT nodrošinājumu studijām un zinātniskajam darbam; 
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- Paplašināt bibliotēkas fondu un elektronisko pieejamību informācijai.; 

- Nodrošināt fiziskās un virtuālās vides resursu pieejamību visiem izglītības subjektiem. 
 

4. Veicināt reģiona iedzīvotāju kultūridentitātes un karjeras izglītības attīstību, iesaistot akadēmisko 

personālu un studējošos reģiona sabiedrības nozīmīgās norisēs un pasākumos, reģiona kultūrvēsturisko 

vērtību saglabāšanā un apritē. 
 

- Veicināt akadēmiskā personāla un studējošo iesaistīšanos izglītības un kultūras pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā; 

- Sekmēt studējošo brīvprātīgu darbu sabiedrībai nozīmīgos pasākumos; 

- Organizēt olimpiādes, konkursus, seminārus, darbnīcas un meistarklases skolēnu karjeras izglītības 

veicināšanai un informācijas nodrošināšanai par studiju iespējām studiju virzienā.   

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu perspektīvais 

novērtējums no LR interešu viedokļa 

 
     Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam projekts paredz veikt būtiskus uzlabojumus 

izglītības jomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un 

ilgtspējīgai valsts izaugsmei.  

     Studiju virziens kopumā, kā arī atsevišķas studiju programmas vērtējamas kā perspektīvas gan Latvijas 

Republikas, gan ES kontekstā. To apliecina Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam (NAP) 

noteiktā rīcības virziena „Kompetenču attīstība” atbilstošie uzdevumi: 

- Augsti kvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu sagatavošana un piesaiste; 

- Inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai 

pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide, mūsdienīga svešvalodu apguve, 

dabas zinātņu un sociālo zinātņu mācību satura pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas 

nostiprināšana; 

- Iekļaujošas izglītības attīstība. 

Šo uzdevumu īstenošana saistās ar studiju virziena darbību un studiju programmu realizēšanu vispārējās 

izglītības, sociālās, speciālās un karjeras izglītības jomā. 

     NAP rīcības virziena "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība" ietvaros kā viens no galvenajiem  

uzdevumiem izglītības jomā ir augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana. Studiju programmu realizācija 

nodrošina šī uzdevuma īstenošanu. 

    

3. Studiju virziena attīstības plāns 

 
     Studiju virziena izvērtējuma nozīmīgs elements ir tā attīstības plānošana. Studiju virziena attīstības plānu 

skat.tabulā. 

 

Nr. 

p.k. 

Plānotie 

pasākumi 

Plānotais rezultāts Izpildes 

termiņš 

Atskaites 

periodā 

veiktie 

pasākumi 

1. Jaunu studiju 

programmu vai 

moduļu 

veidošana 

Studiju moduļiem „Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs”, „Vēstures un 

kulturoloģijas skolotājs” 

2014./2015.st.g.  

2. Akadēmiskā 

personāla 

Promocijas darbu aizstāvēšana un doktora 

grāda ieguve: 
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piesaiste un 

plānošana 

sociālajā pedagoģijā (lekt.Ž.Truskovska); 

 

nozaru (speciālajā) pedagoģijā 

(lekt.M.Rozenfelde); 

skolas pedagoģijā (lekt.L.Danilāne); 

 

nozaru pedagoģijā (lekt.R.Burceva) 

2013.g. 

 

2014.g. 

 

2014.g. 

 

2015.g. 

Aizstāvēts 

2013.g.dec. 

 

 

Aizstāvēts 

2014.g.dec. 

3. Ārzemju 

studenti  

Ārzemju studentu piesaiste maģistra 

studiju programmā „Karjeras konsultants”, 

doktora studiju programmā „Pedagoģija” 

 

2014./2015.st.g. 

un turpmāk 

 

 

1 ārzemju 

studente 

4. Materiālā bāze Jaunākās literatūras regulāra iepirkšana; 

 

Mācību līdzekļu sagatavošana un izdošana; 

 

Videoauditorijas izveide; 

 

IKT bāzes un programnodrošinājuma 

atjaunošana un pilnveidošana 

Katru studiju 

gadu 

2014./2015.st.g. 

un turpmāk 

2014.g. 

 

Pēc 

nepieciešamības 

 

 

 

 

Projekta 

izstrāde 

5. E studijas Studiju kursu E vidē tālāka sagatavošana 

un pilnveidošana 

Katru studiju 

gadu 

 

6. Pētniecība  Studentu zinātniskās konferences rīkošana; 

 

Starptautiskās zinātniskās konferences 

rīkošana sadarbībā ar ārzemju partneriem; 

Pētniecisko projektu izstrāde un studentu 

iesaiste to darbā; 

 

 

Akadēmiskā personāla zinātniskās 

publikācijas citējamos izdevumos; 

Zinātnisko monogrāfiju sagatavošana un 

izdošana: 

doc.G.Strods; 

asoc.prof.J.Dzerviniks 

lekt.L.Danilāne; 

doc.Ž.Truskovska 

u.c. 

Katru studiju 

gadu aprīlī 

Katru studiju 

gadu maijā 

Regulāri 

atbilstoši 

izsludinātajiem 

konkursiem 

Katru studiju 

gadu 

 

 

2013./2014.st.g. 

2014./2015.st.g. 

2014./2015.st.g. 

2014./2015.st.g. 

2013.g.aprīlis 

 

2013.g.maijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdots 

7. Sadarbības 

attīstīšana ar 

Latvijas 

augstskolām  

Latvijas Universitāte,  Daugavpils 

Universitāte (kopējs darbs projektos, 

sadarbības līgumi doktora studiju 

programmas īstenošanā, promocijas darbu 

recenzēšana, konsultēšana), RPIVA, 

LiepU, LLU, LSPA (kopējs darbs 

projektos, promocijas darbu recenzēšana, 

2013./2014.st.g. 

un turpmāk 

Darbs LU 

vadītajā 

projektā; 

Promocijas 

darbu 

recenzēšana; 

Starpaugstsko-
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konsultēšana, pieredzes apmaiņa), RTU 

(kopējs darbs projektos) 

lu maģistrantu 

konference 

8. Sadarbības 

attīstīšana ar 

ārzemju 

augstskolām  

Dortmundes Universitāte (doktora prakses 

īstenošana, docētāju apmaiņa); Udines 

Universitāte (kopējas zinātniskās 

konferences rīkošana, docētāju apmaiņa, 

projektu izstrāde); Dienvidu Federālā 

universitāte (projektu izstrāde); Pleskavas 

Valsts Universitāte (studentu un docētāju 

apmaiņa); Varšavas Pedagoģiskā 

universitāte, Šauļu Universitāte (studentu, 

docētāju apmaiņa, projektu īstenošana); 

Utenas Lietišķo zinātņu universitāte, 

Viļņas Lietišķo zinātņu universitāte 

(studentu, docētāju apmaiņa, stažēšanās, 

projektu īstenošana); Madrides 

Compultense Universitāte, Milano Bicocca 

Universitāte  (docētāju apmaiņa, projektu 

īstenošana) u.c. 

2013./2014.st.g. 

un turpmāk 

Studentu, 

docētāju 

apmaiņa; 

Projektu 

izstrāde un 

īstenošana; 

 

9. Sadarbība ar 

darba devējiem 

Studiju pētniecisko darbu tēmu  datu bāzes 

izveide; 

Studiju rezultātu izvērtējums, studiju 

virziena pašnovērtējuma sagatavošana un 

izskatīšana 

2014./2015. 

St.g. un turpmāk 

 

Katru studiju 

gadu 

 

 

 

Darba devēju 

aptaujas  

10. Tehnoloģiskās 

ievirzes 

pastiprināšana 

studijās 

Studiju virziena attīstībasplāns saskaņā ar 

tehnoloģiju akadēmijas pieteikumu 

 

2014./2015.st.g.  

 

 

4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam 

4.1. Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību 

studiju programmu absolventiem 

 
     Studiju virziena studiju programmas veidotas atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības likumam, Augstskolu 

likumam, RA darbības un attīstības stratēģijai, RA Satversmei, atbilstošajiem profesijas standartiem un  

Ministru Kabineta Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Ministru 

Kabineta Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu.  

     Pamatstudijas  rada iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītībā un atbilstošu skolotāja vai sociālā 

pedagoga kvalifikāciju. Augstākā līmeņa studijas dod iespēju iegūt akadēmisko vai profesionālo maģistra grādu 

un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Doktora studijas noslēdzas ar doktora zinātniskā grāda 

pedagoģijā ieguvi. 

     Profesionālās studiju programmas  paredzētas augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanai Latgales reģiona un 

Latvijas vajadzībām, ko nosaka: 
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 LR Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; 

 pedagogu kadru pēctecības skolās nodrošināšanas nepieciešamība; 

 reģiona ekonomiskie un sociālie apstākļi, kas nosaka neiespējamību iegūt pedagoga kvalifikāciju līdzīgās 

programmās Latvijā vai ārvalstīs.  

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības izvērtējumā Latvijā pamatojoties projekta „Eiropas mūžilga 

karjeras atbalsta politikas tīkls” metodiskajos ieteikumos konstatēts profesionālu karjeras konsultantu trūkums – 

tikai 13% ir speciālisti ar karjeras konsultanta profesionālo kvalifikāciju. Tas norāda uz programmas absolventu 

potenciālo darbavietu esamību izglītības sistēmā. Pozitīvs signāls par absolventu pieprasījumu darba tirgū ir 

IZM dokuments „Izglītības attīstības pamatnostādņu uzdevumu plāns 2014.-2020.gadam. Plānā minēti vairāki 

rīcības virzieni, kuros tieši norādīts uz kvalificētu karjeras konsultantu nepieciešamību. 

      

 

4.2. Darba devēju aptaujas rezultāti 

 
     RA tiek veiktas darba devēju - skolu direktoru, metodisko apvienību vadītāju vai direktora vietnieku mācību 

darbā  aptaujas par studiju programmā studējušo absolventu darbu skolā. Arī prakšu laikā skolotāji – prakšu 

vadītāji un skolu administrāciju pārstāvji  vērtē studiju programmā studējošo   didaktisko sagatavotību, mācību  

metožu un paņēmienu daudzveidīgo pielietojumu, profesionālo kompetenci. Par pozitīvākajiem studiju 

programmas  apguves  rādītājiem    darba devēji  uzskata:      

 zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, mācību priekšmeta metodikā, kā arī prasmes daudzveidīgu mācīšanas 

tehnoloģiju izmantošanā (interaktīvās metodes, projektu darbs, integrētās dienas, zinātniski pētnieciskie 

darbi, semināri u.c.); 

 skolēna vecumposmam raksturīgo iezīmju izpratni; 

 savu  pedagoģisko prasmju pilnveides  nepieciešamības apzināšanos, mūžizglītības, personības 

profesionālisma izaugsmes centienus; 

 prasmi plānot savas profesionālās izaugsmes iespējas, noteikt izaugsmes tuvāko zonu, pašattīstības 

perspektīvas, skolas interešu prioritātes kvalifikācijas un kompetenču paplašināšanā.  

 humānu attieksmi pret skolēnu, izpratni par  skolēna personības vienotību ar  sociālo un dabas vidi; 

 absolventu sagatavotība darbam ar bērniem un jauniešiem, ieinteresētība nepieciešamo jautājumu risināšanā.         

Tiek uzteikta laba orientēšanās metodikās darbam ar bērniem ar uzvedības problēmām, labas organizatora 

prasmes pasākumu veidošanā. Tas nozīmē, ka studiju laikā ir svarīgi, lai students iesaistās dažādās aktivitātēs 

arī ārpus studiju procesa un pilnveido savas prasmes un spējas. 

     NVA Rēzeknes filiāles vadītāja I. Šindarjova, analizējot  profesionālā maģistra studiju programmas "Karjeras 

konsultants" absolventu sagatavotību, norāda, ka viņi ir teicami sagatavoti, lai varētu sniegt kvalitatīvu, korektu, 

savlaicīgu un katram indivīdam atbilstošu pakalpojumu. 

 

5. Studiju virziena SVID analīze 

 

     Studiju virziena izvērtējuma procesā ir veikta SVID analīzes izstrāde (skat.tabulu). 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Valsts tautsaimniecībai nepieciešamas studiju 

programmas.  

 Studiju programmu realizēšanai izdevīgs ģeogrāfiskais 

izvietojums reģiona centrā, tuvu reģionā dzīvojošo 

studentu dzīves vietām. 

 Profesionālo programmu saturs atbilst attiecīgajiem 

profesiju standartiem, kā arī programmu saturs ir 

saskaņots ar profesionālās vai akadēmiskās augstākās 

 Uzsākts, bet nav pilnībā izveidots e-

studiju modelis studiju programmu 

apguvei. 

 Studiju programmas vēl pilnībā 

nenodrošina izglītības iespējas ārvalstu 

studentiem svešvalodā. 

 Nepietiekami aktīvi virziena docētāji 

izstrādā mācību līdzekļus. 
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izglītības valsts standartiem. 

 Programmas realizē kvalificēts, pieredzējs akadēmiskais 

personāls, t.s. 6 LZP eksperti pedagoģijā un 1 LZP 

eksperts psiholoģijā. Programmu realizācijā tiek iesaistīti 

doktori – RA doktora programmas „Pedagoģija” 

absolventi. 

 Akadēmiskais personāls aktīvi pilnveido profesionālo 

kvalifikāciju vadot un īstenojot vietējos un starptautiskos 

projektus, piedaloties akadēmiskā personāla apmaiņas 

programmās. 

 Potenciālajiem studentiem ir izvēles iespējas, studēt pilna 

laika klātienes vai nepilna laika neklātienes studijās. 

 Studējošie izmanto apmaiņas programmu iespējas 

studijām un prakses veikšanai ārzemju partneraugstskolās 

un iestādēs. 

 Labs, uz sadarbību vērsts, kontakts ar reģiona izglītības 

iestādēm, sociālās palīdzības institūcijām,  Nodarbinātības 

valsts aģentūru u.c. iestādēm. 

 Izveidota sadarbība ar Rēzeknes 1.vidusskolu kā bāzes 

skolu studējošo pedagoģisko prakšu īstenošanai. 

 Sadarbība kopējos ES projektos ar Latvijas un Eiropas 

augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo pedagogus. 

 Studiju virziens nodrošina studijas visos līmeņos – 

bakalaura, maģistra un doktora. 

 Zinātniskā darba attīstību veicina virzienā darbojošs 

fakultātes zinātniskais institūts „Personības socializācijas 

pētījumu institūts”. 

 Zinātniskā darba rezultātu publicitāti nodrošina vairāki 

fakultātes regulārie zinātniskie izdevumi, kas iekļauti 

starptautiskajās datu bāzēs, kā arī zinātniskās monogrāfijas 

un studentu zinātnisko rakstu krājumi. 

 Akadēmiskais personāls strādā zinātnisko konferenču 

orgkomitejās, zinātnisko izdevumu redkolēģijās. 

 Akadēmiskais personāls un visu līmeņu studiju 

programmu studējošie iesaistās  starpdisciplināru 

zinātnisko pētījumu īstenošanā. 

 Daļai virzienā strādājošu docētāju nav 

pietiekami augstas svešvalodu prasmes.  

 

Iespējas Draudi 

 Veicināt akadēmiskā personāla stažēšanos, nodrošinot 

teorijas un prakses vienotību, ārzemju pieredzes efektīvu 

izmantošanu studiju procesā. 

 Nepārtraukti papildināt mācībspēku kompetenci 

konferencēs, semināros, projektu darbā u.c.  

 Paaugstināt docētāju zinātnisko, didaktisko kapacitāti. 

 Turpināt sadarbību ar citām Latvijas un ārzemju 

augstskolām, veidojot kopīgas studiju programmas. 

 Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunāko literatūru, t.s., ar 

RA docētāju mācību līdzekļiem. 

 Motivēt studentus aktīvi iesaistīties pētnieciskajā darbā.  

 Intensīvāk piesaistīt ārzemju studentus ERASMUS 

apmaiņas programmā. 

 Atsevišķas studiju programmas pārveidot īstenošanai 

angļu valodā un piesaistīt studijām ārzemju studentus. 

 Veicināt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā. 

 Valsts budžeta vietu samazināšana 

izglītības virziena studiju programmās. 

 Studentu zema maksātspēja studijām 

maksas grupās. 

 Konkurences saasināšanās studiju 

programmās augstskolās sakarā ar 

negatīvajiem demogrāfiskajiem 

rādītājiem valstī. 

 Augstākās izglītības centralizācija. 

 Atalgojuma sistēma augstākajā izglītībā 

nemotivē augstskolu akadēmiskā 

personāla (īpaši zinātniskā personāla) 

attīstību. 

 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

 

     RA 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 



 

10 

 

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. 

     Studiju virziena kontekstā svarīgākā studiju kvalitātes mehānisma joma ir studiju programmu kvalitāte, kur 

svarīgākie indikatori ir: 

- Studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība 

RA darbības un attīstības stratēģijai; 

- Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, Eiropas parlamenta un ES 

Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu, ENQA studiju 

kvalitātes standartiem un citiem normatīvajiem aktiem; 

- Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās; 

- Studiju programmu metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendārie plāni, 

materiālu pieejamība e-vidē-Moodle), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums; 

- Ikgadējs studiju programmu izvērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, 

attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide; 

- Sadarbība ar darba devējiem prakšu organizācijā, absolventu profesionālo kompetenču 

novērtēšanā; 

- Studiju programmu direktoru ieguldījums studiju programmu vadībā. 

     Studiju kvalitātes pilnveidošanai un darba efektivitātes celšanai tiek veikta virkne pasākumu studiju procesa 

organizācijas uzlabošanai, docētāju un studentu sadarbībai zinātniskajā darbā, studentu patstāvīgā darba 

efektivitātei u.c.  

     Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti Izglītības un 

metodiku katedras sēdēs. Iekšējā pašnovērtēšanas procesā svarīga loma RA tiek ierādīta studējošo, absolventu 

un darba devēju aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas jautājumiem.  

     Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma balstās uz RA 

2005. gadā izstrādāto „Studiju kvalitātes vadības sistēmu” 

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/).  Galvenie studiju virziena iekšējās kvalitātes 

aspekti ir:  

1. Saistība ar Latvijas plānošanas dokumentiem un RA darbības un attīstības stratēģiju;  

2. Koleģiāla, saskaņota, uz kvalitātes pilnveidi vērsta studiju virziena pārvaldība;  

3. Sadarbība ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem studiju virziena darbības un attīstības 

izvērtējumā;  

4. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitāte.  

     Studiju virziena pārvaldību nodrošina Izglītības, pedagoģijas un sporta studiju virziena padome, kurā ietilpst: 

studiju programmu un moduļu direktori (prof. V.Ļubkina, prof.P.Vucenlazdāns, asoc.prof. J.Dzerviniks, doc. 

G.Strods, asoc.prof.V.Malahovskis, lekt.R.Orska, lekt. M.Rozenfelde, lekt. L.Zarembo, lekt. E.Strode), darba 

devēju pārstāvji un RA absolventi (Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks V.Deksnis, 

Rēzeknes katoļu vidusskolas direktore M.Mickāne, Ezersalas speciālās internātpamatskolas direktors 

A.Tereško), studējošo pārstāvis (profesionālā maģistra studiju programmas studente D.Reča).  Galvenās Studiju 

virziena padomes funkcijas ir analizēt studiju virziena attīstības gaitu, izvērtēt studiju virziena atbilstību RA 

darbības un attīstības stratēģijai, saskaņotību ar vadošajiem Latvijas un Latgales reģiona plānošanas 

dokumentiem, izskatīt studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumus, 

ierosināt būtiskas izmaiņas virzienam atbilstošajās studiju programmās.  

     Studiju virziena īstenošanas atgriezeniskā saikne tiek nodrošināta, aptaujājot virzienam atbilstošajās studiju 

programmās studējošos, absolventus un darba devējus par būtiskākajiem studiju virziena īstenošanas 

jautājumiem. Studējošo un darba devēju anketas reglamentētas ar RA Studiju padomes lēmumu par studiju 

programmu pašnovērtējuma sagatavošanas kārtību. Absolventu aptaujas tiek rīkotas centralizēti, būtiskākie to 

rezultāti tiek izskatīti struktūrvienībās un ņemti vērā, lemjot par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu 

tālāko pilnveidošanu. Par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitātes principiem sk. turpmāk.  

 

 

http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/
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7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums 

 
     Studiju virziena realizēšanai RA resursi ir pietiekami. Studijas notiek  RA mācību korpusā Atbrīvošanas 

alejā 115. Ēkas telpu kopējā platība ir 4475.10 m
2
.  No 2007.gada aprīļa līdz 2013.gada novembrim ēkā notitēja 

rekonstrukcijas darbi, to izmaksas sastādīja 6 350 966.97 EUR. Rezultātā ēka ir mūsdienīga un aprīkota ar 

signalizācijas un ugunsdrošības sistēmām. Līdz rekonstrukcijas pabeigšanai 2013.gada septembrī-novembrī 

studiju procesa nodrošināšana tika īstenota citās fakultātes un augstskolas studiju telpās.   

     Programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota un pilnveidota. 

Studiju procesa un darba  nodrošināšanai RA ir iegādātas sekojošās materiālās vērtības: 

 

Iekārtu nosaukums Kopējā vērtība EUR 

Laboratorijas iekārtas 3863.80 

Saimniecības inventārs 83319.12 

Auditoriju mēbeles 95522.44 

Datortehnika 228963.99 

KOPĀ 411669.35 

 

 Izmantojamās auditorijas aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm, tehnisko aprīkojumu, t.i. projektoriem, tāfelēm, 

video demonstrēšanas iekārtām un tml. Fakultātē  ir izveidota datorauditorija ar 15 datoriem, projekcijas aparātu 

un interaktīvo tāfeli. Fakultātes telpās un studentu dienesta viesnīcā ir pieejams bezvadu internets. Studiju 

process tiek organizēts arī  Informācijas tehnoloģiju centrā ar platību 934 m
2
, no kuriem – 250m

2
 datorzāles. 

ITC ir moderni aprīkotas telpas, kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Studiju 

procesam ir pieejama datortehnika: datori- 91, multimediju projektori- 9, interaktīvā tāfele- 3, ploteris- 1, 

skeneri – 2, programmatūra: SolidWorks- 10 licences, MatLab- 22 licences, SPSS- 22 licences, Femlab- 1 

licence, Ansis- 2 licences, AutoCad- 10 licences, Derive- 1 licence uz neierobežotu datoru skaitu u.c., audio, 

video, biroja tehnika un laboratoriju aprīkojums. 

     Praktisko prasmju apguve studiju moduļa – Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu 

skolotājs studentiem notiek Dizaina un amatniecības katedras darbnīcās: kokapstrādes, metālapstrādes, šūšanas 

un mašīnadīšanas, tekstilmākslas, vizuālās mākslas un kompozīcijas darbnīcās, kā arī uzturmācības laboratorijā. 

Muzikāli māksliniecisko prasmju apguvei studiju modulī – Pamatizglītības skolotājs sākumskolā tiek izmantotas 

klavieres, blokflautas, kā arī CD, DVD iekārtas, mūzikas centri un magnetolas. Svešvalodu apguvei tiek 

izmantota video un audio aparatūra, digitālie mācību līdzekļi un svešvalodu literatūra un mācību materiāli 

bibliotēkā un Izglītības un metodiku katedrā. Dabaszinību kursu nodrošināšanai un studentu pētnieciskā darba 

prasmju apguvei dabaszinātnēs ir pieejams inventārs, kas sevī ietver pētnieciskā darba komplektus dabaszinībās, 

fizikā un bioloģijā, mikroskopus, mikropreparātu komplektus, datortehniku un digitālos mācību materiālus. 

Ģeogrāfijas un vides zinātnes studiju kursu nodrošinājumam ir pieejami: globusi, ģeogrāfijas kartes, kompasi, 

teodolīti, nivelieri, ehalots, navigācijas sistēma un cits inventārs.  

     Rēzeknes Augstskolas bibliotēka atvērta 1993. gadā un 1995. gadā tai pievienota Rēzeknes Skolotāju 

institūta bibliotēka, no 1994. gada tā ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) locekle, no 

2002. gada sākts darbs integrētajā informācijas sistēmā "Alise" (IIS "Alise"). Rēzeknes Augstskolas bibliotēka 

atrodas  Atbrīvošanas alejā 90. Bibliotēkā ir mājas abonementa nodaļa, 3 lasītavas, ārzemju literatūras nodaļa. 

Bibliotēkas fondi tiek komplektēti saskaņā ar Rēzeknes Augstskolas studiju virzieniem. Bibliotēkas krājumos ir 

48441 grāmata, 12545 seriālizdevumi, 255 elektroniskie un 101 audiovizuālie dokumenti. No tiem 21% veido 

avoti un papildliteratūra. Bibliotēkas fonda sadalījums pa valodām ir šāds: 62% latviešu, 25%  krievu, 8% angļu, 

4% vācu, 1% citas valodas. RA bibliotēka var sniegt nepieciešamo atbalstu studējošajiem: brīvpieejas lasītava,  

materiālu pavairošanas tehnika, elektroniskie katalogi, datu bāzes, starpbibliotēku abonements. Bibliotēka 

regulāri informē RA studentus un docētājus par jaunākās literatūras iegādi RA Internet mājas lapā. Grāmatas un 

žurnālus var pasūtīt arī no RA sadraudzības augstskolas Vilhelmshāfenas bibliotēkas. Studiju procesa 

vajadzībām tiek piedāvāta arī RA Baltu filoloģijas pētnieciskā centra, Izglītības un metodiku katedras iegādātā 

literatūra, Latgales kultūrvēstures muzeja literatūras fonds un lasītava, Rēzeknes zonālā arhīva bibliotēka un 

lasītava, kā arī Rēzeknes pilsētas bibliotēkas un lasītavas. RA bibliotēka pastāvīgi nodrošina piekļuvi datu 



 

12 

 

bāzēm – EBSCO,  SCOPUS, Science Direct, iFinanses.lv, Letonika, NAIS, kā arī citām datu bāzēm uz 

izmēģinājuma laiku. 

     RA ir dienesta viesnīca Rēzeknē Maskavas ielā 22. To izmanto studējošie, t.s. ārzemju studējošie, un 

viesdocētāji. Ārzemju studenti var izmantot visus pakalpojumus, kas ir vietējo studentu rīcībā. Visdocētājiem 

fakultātē tiek piešķirtas darba telpas, kas aprīkotas ar datortehniku un internetu.  

     Studentu sporta nodarbības 2013./2014.st.g. tika organizētas RA Sporta namā (Atbrīvošanas aleja 176), kur ir 

fitnesa zāle, tiek piedāvātas nodarbības dažādos sporta veidos: minifutbolā, basketbolā, volejbolā, handbolā, 

badmintonā, galda tenisā, frizbijā utt.). Studentiem ir iespēja izvēlēties sporta nodarbības atbilstoši savām 

interesēm, kā arī nodarboties ar sportu papildus sekcijās. 

     Finanšu resursu izmantošana notiek atbilstoši struktūrvienībās sastādītām un RA rektora apstiprinātām 

tāmēm. Finanšu resursu izmantošanas kontroli veic RA Revīzijas komisija. 

     Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai RA izmanto gan valsts budžeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. 

Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus 

veido: 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

     Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās pozīcijas ir ; 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

     Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budžeta attiecīgais 

finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas ieņēmumiem ( studiju maksa 

un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports”  pieejamie finanšu resursi atspoguļoti tabulā:  

 

Ieņēmumu veids 2013./2014.gads, EUR % 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 313 784 65 

Studiju maksas ieņēmumi  126 257 26 

ERASMUS LLP projekts 45 630 9 

KOPĀ 485 671 100 

 

 
8. Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

 
     Akadēmiskajam personālam ir izveidojušās partnerattiecības ar kolēģiem no citām augstskolām. Tās 

izpaužas, piemēram, kopīgā darbā ESF projektos, kurus vada Latvijas Universitāte vai Vispārējās izglītības 

satura centrs; LLP, ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, Lat-Lit u.c. programmu projektos (piemēram 

„MODPART”, „EACEA QEDUSEN” u.c.) tiek attīstīta sadarbība ar ārvalstu mācībspēkiem. Projektu darbā, 

sadarbojoties ar citiem, docētāji iegūst jaunu pieredzi studiju procesa pilnveidei. RA piedalās LLP programmas 

ERASMUS apakšprogrammā, kas sevī ietver studējošo, mācībspēku un personāla apmaiņu. Rēzeknes 

Augstskolai šīs programmas ietvaros ir noslēgti līgumi ar vairāk nekā 25 augstskolām no 13 Eiropas valstīm par 

savstarpējām mobilitātēm izglītības studiju virzienā. 

     Studiju rezultātu sasniegšana tiek izvērtēta valsts pārbaudījumos, kur komisiju darbā tiek iesaistīts arī 

akadēmiskais personāls no LU, DU, LLU. 
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     Zinātniskās sadarbības veicinātājas ir arī RA Izglītības un dizaina fakultātes organizētās ikgadējās 

starptautiskās konferences “Sabiedrība Integrācija. Izglītība” (zinātniskās komitejas locekļi ir PhD Gilberto 

Marzano (Ecoinstitute Friuli Venezia Giulia  and University of Udine, Italy), PhD., prof. Margherita Chang Ting 

Fa (University of Udine, Italy), Ph.D. prof. Horst Biermann (Dortmund University, Germany); Ph.D. prof. 

Babak Shamshiri (Shiraz University, Iran); Ph.D. prof. Jelena Tjagusheva (University of Zaporozhye, Ukraina); 

PhD. associate prof. Hovik Melkonyan (Gyumri State Pedagogical Institute, Armenia), Ph.D. prof. Luis Ochoa 

Siguencia (Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Poland)). 
     Rēzeknes Augstskolai ir noslēgts kopējs sadarbības līgums ar Latvijas augstskolām, kas realizē studijas 

virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”, kā arī atsevišķi sadarbības līgumi ar Latvijas Universitāti, Daugavpils 

Universitāti, Baltijas Starptautisko akadēmiju, Utenas lietišķo zinātņu universitāti, Maskavas humanitāro 

pedagoģisko akadēmiju, Krievijas Izglītības Akadēmijas Maskavas korekcijas pedagoģijas institūtu, Pleskavas 

Valsts universitāti, Dienvidu federālo universitāti,  Bogdana Hmeļņicka Melitopoles Valsts pedagoģijas 

universitāti un citām ārzemju augstskolām. Līgumi paredz sadarbību studiju un zinātņu jomā. 

 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju 

veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo 

kvalifikāciju 

 

     Studiju virzienā tiek īstenotas 8 studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī.  

Nr. 

p.k. 

Studiju programmas 

nosaukums  

Apjoms 

kredīt-

punktos 

Studiju veids Iegūstamais grāds un profesionālā 

kvalifikācija 

1.  Doktora studiju programma 

„Pedagoģija” (51142) 

 

144 Pilna laika 

klātiene; nepilna 

laika neklātiene 

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds  

2.  Profesionālā maģistra studiju 

programma „Speciālā 

pedagoģija” (47141) 

80 Pilna laika 

klātiene; nepilna 

laika neklātiene 

Profesionālā maģistra grāds speciālajā 

pedagoģijā un speciālās izglītības skolotājs 

vai surdopedagogs vai skolotājs logopēds 

3.  Profesionālā maģistra studiju 

programma „Karjeras 

konsultants” (47142) 

 

80 Pilna laika 

klātiene; nepilna 

laika neklātiene 

Profesionālā maģistra grāds izglītības zinātnē 

un karjeras konsultants  

4.  Akadēmiskā maģistra studiju 

programma „Pedagoģija” 

(45142) 

 

80 Pilna laika 

klātiene; nepilna 

laika neklātiene 

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā 

5.  Profesionālā studiju 

programma „Reliģijas 

pedagoģija” (48141) 

80 Nepilna laika 

neklātiene 

Kristīgās mācības un ētikas skolotājs 

6.  Profesionālā bakalaura studiju 

programma „Speciālās 

izglītības skolotājs” (42141) 

160 Pilna laika 

klātiene; nepilna 

laika neklātiene 

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un 

speciālās izglītības skolotājs 

7.  Profesionālā bakalaura studiju 

programma „Sociālais 

pedagogs” (42141) 

160 Pilna laika 

klātiene; 

Nepilna laika 

neklātiene 

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un 

sociālais pedagogs  

8.  Profesionālā bakalaura studiju 

programma „Skolotājs” 

(42141) 

- studiju modulis 

„Pamatizglītības skolotājs 

sākumskolā”; 

160 Pilna laika 

klātiene; 

Nepilna laika 

neklātiene 

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un 

pamatizglītības skolotājs sākumskolā ar 

tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā 

vai svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs vai 

mājturības/ mājsaimniecības un biznesa 

ekonomisko pamatu skolotājs vai ģeogrāfijas 
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- studiju modulis „Svešvalodas 

(angļu/vācu) skolotājs”; 

- studiju modulis „Mājturības, 

mājsaimniecības un biznesa 

ekonomisko pamatu 

skolotājs”; 

- studiju modulis „Ģeogrāfijas 

un sociālo zinību skolotājs” 

un sociālo zinību skolotājs 

 

 

 

10.  Studiju programmu atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

 
     Studiju programmu darbība atbilst Latvijas Nacionālās attīstības plānam 2014. – 2020.gadam un Rēzeknes 

Augstskolas darbības un attīstības stratēģijai 2014.-2020.gadam. 

     Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs”, „Speciālās izglītības skolotājs”, profesionālās 

augstākās izglītības programmas „Reliģijas pedagoģija”, maģistra studiju programmas „Speciālā pedagoģija” 

realizācija atbilst NAP noteiktajam uzdevumam sagatavot augsti kvalificētus un radošus vispārējās izglītības 

pedagogus. Studiju programmas speciālajā pedagoģijā ir vērstas arī uz iekļaujošās izglītības attīstības problēmu 

risināšanu. Profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” īstenošana nodrošina karjeras 

konsultantu sagatavošanu un tādā veidā tiek stiprināta karjeras izglītības sistēma valstī.  Pamatstudiju un jo īpaši 

maģistra un doktora studiju programmu  īstenošana ir vērsta uz inovatīva mācību satura un darba formu izpēti, 

aprobāciju un ieviešanu vispārējā pamatizglītībā un vidējā izglītībā, kas arī ir viens no NAP noteiktajiem 

uzdevumiem rīcības virzienā „Kompetenču attīstība”. 

 

 

11.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

Nr. 

p.k. 

V., Uzvārds Grāds Amats Studiju 

programma 

Studiju kurss 

Nosaukums KP 

1. V.Ļubkina Dr.paed. Prof. Pedagoģija(doktora) Kvalitatīvā 

pētījuma 

metodoloģija, 

promocijas 

darba struktūras 

veidošana un 

zinātniskās 

publikācijas 

sagatavošana 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētniecība 

didaktiskajā 

procesā 

3 

Reģionālā 

ekonomika un 

ES finansējuma 

piesaiste 

zinātniski 

pētnieciskos 

projektos 

2 
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Sociālais 

dialogs 

profesionālajā 

izglītībā, 

iekļaujošās 

izglītības/sociāl

o pētījumu 

specifika un 

darba tirgus 

attīstības 

tendences 

Latvijā un 

pasaulē 

4 

    Pedagoģija (maģistra) Pedagoģiskā 

pētījuma 

process un 

metodoloģija 

2 

    Karjeras konsultants Darba 

meklēšanas 

process 

2 

    Speciālā pedagoģija Pedagoģisko 

pētījumu un 

projektu 

izstrādes 

process un 

metodoloģija 

2 

    Skolotājs Metodoloģija 

un zinātniski 

pētnieciskais 

darbs 

pedagoģijā 

2 

 

 

 

Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

1 

Patērētājizglītīb

as pedagoģija 

4 

Sociālās 

ekonomikas 

pamati 

6 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Metodoloģija 

un zinātniski 

pētnieciskais 

darbs 

pedagoģijā 

   2 

 

 

     Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

 

1 

Sociālās 6 
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ekonomikas 

pamati 

    Sociālais pedagogs Metodoloģija 

un zinātniski 

pētnieciskais 

darbs 

pedagoģijā 

   2 

2. P.Vucenlazdāns Dr.paed. Prof. Pedagoģija (maģistra) Mācību un 

audzināšanas 

teorijas 

3 

 

 

Kompetences 

un to saistība ar 

mācību procesu 

2 

 

Didaktiskās 

teorijas 

2 

Projekti 

izglītībā 

1 

Skolēnu mācību 

sasniegumu 

vērtēšana un 

diagnostika 

2 

 

Iekļaujošās 

izglītības 

modeļi 

2 

    Karjeras konsultants Pētnieciskā 

darba 

metodoloģija 

6 

    Sociālais pedagogs Cilvēka  

pašaudzināšanas  

iespējas  un  

karjeras  

attīstīšana 

2 

Sociālpedagoģis

kās  pētīšanas   

metodes 

2 

3. J.Dzerviniks Dr.paed. Asoc.prof. Pedagoģija (doktora) Vispārējās 

izglītības 

priekšmetu 

didaktika, 

pētījumu 

specifika 

speciālās un 

iekļaujošās 

izglītības 

kontekstā 

4 

    Pedagoģija (maģistra) Personības 

attīstības 

pedagoģiskās 

un 

psiholoģiskās 

atziņas 

2 

    Speciālā pedagoģija Ekoloģija 

pedagoģijā 

1 

    Skolotājs Vispārīgā, 4 
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pirmsskolas un 

skolas 

pedagoģija 

 

Dabaszinību 

pamati 

3 

 

Dabaszinību 

metodika 

4 

 

Dabaszinātņu 

saturs 

pamatskolā 

5 

 

Algebras saturs 

pamatskolā 

3 

 

Kombinatorika, 

varbūtību 

teorija un tās 

mācīšanas 

metodika 

2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Vispārīgā, 

pirmsskolas un 

skolas 

pedagoģija 

4 

    Sociālais pedagogs Vispārīgā  

pedagoģija 

Pirmsskolas un 

skolas 

pedagoģija 

 

2 

 

2 

4. G.Strods Dr.paed. Doc.  Pedagoģija (doktora) Izglītības 

filozofijas 

vēsture un 

mūsdienu 

attīstības 

tendences 

3 

    Pedagoģija (maģistra) Starpkultūru 

komunikācija 

2 

    Karjeras konsultants Karjeras 

attīstības 

teorijas 

4 

 

 

Organizāciju 

kultūra 

2 

    Skolotājs Pedagoģijas 

teoriju vēsture 

2 

    Sociālais pedagogs Sociālās  

pedagoģijas  

vēsture 

2 

 

Kooperatīvās  

mācības 

2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Pedagoģijas 

teoriju vēsture 

2 

5. A.Strode Dr.paed. Doc. Skolotājs Mājturības un 

tehnoloģiju 

saturs un 

mācīšanas 

metodika 

2 
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Vides 

izveidošanas 

kompozicionāli

e paņēmieni 

2 

Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

6 

    Sociālais pedagogs Papīra plastika 2 

6. A.Kaupužs Dr.paed. Doc.  Speciālā pedagoģija Veselības 

kultūra 

1 

    Skolotājs Sports - 

    Sociālais pedagogs Sports - 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Sports - 

7. S.Ušča Dr.paed. Pētniece Pedagoģija (doktora) Kvantitatīvā 

pētījuma 

metodoloģija, 

mūsdienu 

informācijas 

tehnoloģijas un 

to pielietojums 

izglītībā 

3 

    Speciālā pedagoģija Valodas un 

runas 

traucējumu 

izraisīto 

problēmu 

risināšana 

mācību procesā 

3 

8. I.Prudnikova Dr.paed. Pētniece Pedagoģija (doktora) Vispārējās 

izglītības 

priekšmetu 

didaktika, 

pētījumu 

specifika 

speciālās un 

iekļaujošās 

izglītības 

kontekstā 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Speciālā 

izglītība ES un 

pasaules 

kontekstā, 

nozares 

pētījumu  

specifika 

4 

    Speciālā pedagoģija Smagu 

intelektuālās 

attīstības 

3 
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traucējumu  

izraisīto 

problēmu 

risināšana 

izglītības 

procesā 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

3 

9. I.Rimšāne Dr.sc. 

admin. 

Doc. Pedagoģija (doktora) Profesionālās 

svešvalodas 

speckurss 

(angļu) 

 

3 

 

 

 

 

Izglītības 

menedžments 

un mārketings   

2 

    Skolotājs Novadzinības 5 

    Karjeras konsultants Karjeras 

pakalpojumu 

vadība 

2 

10. M.Opincāne Dr.philol. Doc. Skolotājs Praktiskā 

svešvaloda 

4 

20.gs.literatūra 2 

Ārzemju 

literatūra 

6 

Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

3 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Praktiskā 

svešvaloda 

4 

11. K.Laganovska Dr.philol. Asoc.prof. Pedagoģija (doktora) Profesionālās 

svešvalodas 

speckurss 

(vācu) 

3 

    Skolotājs Otrā svešvaloda 7 

    Sociālais pedagogs Praktiskā 

svešvaloda 

specialitātē 

4 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Praktiskā 

svešvaloda 

4 

12. L.Brokāne Dr.psihol. Vad.pētniece Pedagoģija (doktora) Mācīšanās 

psiholoģija 

mūžizglītības 

aspektā 

2 
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13. L.Litavniece Dr.oec. Doc. Pedagoģija (doktora) Reģionālā 

ekonomika un 

ES finansējuma 

piesaiste 

pētnieciskajos 

projektos 

2 

    Karjeras konsultants Organizāciju 

kultūra 

2 

14. Ē.Kalvāns Dr.psych. Doc. Skolotājs Vispārīgā, 

attīstības un 

saskarsmes 

psiholoģija 

3 

 

 

 

Veselības 

izglītība un 

pirmā palīdzība 

4 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Vispārīgā, 

attīstības un 

saskarsmes 

psiholoģija 

3 

    Sociālais pedagogs Attīstības  

psiholoģija 

2 

Personības    

psiholoģija 

2 

 

Veselības  

kultūra 

2 

    Pedagoģija (maģistra) Pedagoģiskā 

saskarsme 

2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Vispārīgā, 

attīstības un 

saskarsmes 

psiholoģija 

3 

 

 

Sporta un 

koriģējošās 

aktivitātes 

bērniem ar GAT 

2 

 

Sporta un 

koriģējošās 

aktivitātes 

bērnu attīstības 

traucējumu 

korekcijā 

2 

15. V.Malahovskis Dr.hist. Asoc.prof. Skolotājs Pasaules reliģiju 

vēsture un 

ģeogrāfija 

2 

 

 

Latvijas un 

Latvijas 

parlamentārism

a vēsture 

3 

Demogrāfija un 

iedzīvotāju 

ģeogrāfija 

1 

    Pedagoģija (maģistra) Starptautiskie 

un 

globalizācijas 

2 
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procesi  

Nacionālie 

procesi Latvijā 

un to ietekme 

uz izglītības 

politiku 

2 

    Reliģijas pedagoģija Baznīcas 

vēsture 

3 

 

Pasaules reliģiju 

vēsture 

3 

 

Reliģijas 

socioloģija 

2 

 

Latvijas reliģiju 

vēsture 

2 

16. G.Makarova Dr.iur. Doc. Skolotājs Tiesību zinības 3 

    Karjeras konsultants Likumdošana 

karjeras atbalsta 

sistēmā 

2 

    Reliģijas pedagoģija Pedagoģiskā 

ētika un bērnu 

tiesību 

aizsardzība 

2 

17. R.Tretjakova Dr.biol. Doc. Sociālais pedagogs Attīstības  

fizioloģija  un  

skolas  higiēna 

2 

 

Medicīnas  

zinātņu  pamati  

un  pirmā  

palīdzība 

2 

    Skolotājs Vides zinātnes 

pamati 

2 

18. P.Grabusts Dr.sc.ing. Asoc.prof. Sociālais pedagogs Informātika 

pedagoģijā 

2 

    Pedagoģija (maģistra) Datortehnika 

pedagoģiskajos 

pētījumos 

2 

    Karjeras konsultants Informācijas 

tehnoloģijas 

karjeras 

konsultēšanā 

2 

    Speciālā pedagoģija Datortehnoloģij

as 

pedagoģiskajos 

pētījumos 

1 

    Skolotājs Operētājsistēma

s 

Programmēšana

s valodas 

2 

 

2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Informātika 

izglītībā  

2 

19. R.Čaupale Dr.arh. Doc. Pedagoģija (maģistra) Ievads vides 

psiholoģijā 

2 

 

20. I.Mietule Dr.oec. Asoc.prof. Karjeras konsultants Darba tirgus un 2 
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nodarbinātība 

21. V.Paurs Mg.art. Asoc.prof. Skolotājs Vizuālās 

mākslas saturs 

un mācīšanas 

metodika 

2 

22. L.Zarembo Mg.paed. Lekt. Skolotājs Mākslas un 

vispārējā 

kompozīcija 

5 

Tekstilkompozī

cija un 

tekstildarbu 

tehnoloģijas 

6 

23. D.Apele Mg.paed. Lekt. Skolotājs Mākslas 

vispārējā 

kompozīcija 

1 

 

 

Tekstilkompozī

cija un 

tekstildarbu 

tehnoloģijas 

4 

 

Vides 

izveidošanas 

kompozicionāli

e paņēmieni 

4 

24. G.Lucjanovs Mg.paed. Lekt. Skolotājs Galdniecības 

saimniecība 

8 

 

Transporta 

līdzekļu 

ekspluatācija 

10 

25. L.Danilāne Dr.paed., 

Mg.oec. 

Lekt. Skolotājs Ekonomikas 

teoriju mācību 

metodika 

izglītībā 

8 

 

 

 

Bizness 

mājsaimniecībā 

4 

 

    Sociālais pedagogs Ekonomikas  

pamati 

2 

26. I.Krampuža Mg.iur. Lekt. Sociālais pedagogs Sociālās un 

administratīvās 

tiesības 

2 

27. A.Kondrova Mg.psych. Lekt. Sociālais pedagogs Vispārīgā    

psiholoģija 

2 

 

Sociālās  

integrācijas  

jautājumi 

2 

 

Sociālā  politika 2 

Pedagoģiskā  

psiholoģija 

2 

 

Sociālā    

psiholoģija 

2 

Saskarsmes  

psiholoģija 

2 

    Skolotājs Sociālā 

pedagoģija un 

psiholoģija 

2 

    Speciālās izglītības Sociālā 2 
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skolotājs pedagoģija un 

psiholoģija 

 

 

Pedagoģiskā 

psiholoģija 

2 

 

    Karjeras konsultants Komunikācijas 

teorijas karjeras 

konsultēšanā 

2 

 

 

Konsultēšanas 

teorija un 

metodika 

2 

28. A.Jurčenko  Mg.paed. Vieslekt. Sociālais pedagogs Sociālās  

labklājības  

sistēma  Latvijā 

2 

 

 

Sociālpedagoģis

kās  pētīšanas   

metodes 

2 

 

Ievads   

specialitātē 

2 

 

Sociāli  

pedagoģiskā  

darba  metodes 

2 

 

Sociāli  

pedagoģiskais  

darbs  

institūcijās 

2 

 

Sociālpedagoģis

kā  

viktomoloģija 

2 

 

Sociālpedagoģis

kais   darbs   ar  

ģimeni 

2 

 

Sociālā   

rehabilitācija 

3 

29. M.Mežāre Mg.paed. Vieslekt. Sociālais pedagogs Izglītības 

attīstība 

mūsdienu 

pasaulē 

2 

 

 

 

Alternatīvās  

izglītības  

teorijas 

sociālpedagoģis

kie aspekti 

2 

 

Didaktika 2 

    Skolotājs Didaktika 2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Didaktika 2 

GAT klīnika 2 

Dzirdes 

traucējumu 

klīnika 

2 

 

Attīstības 

traucējumu 

klīnika 

2 

30. M.Rozenfelde Mg.paed. Lekt. Sociālais pedagogs 

Skolotājs 

Bērns  ar  

attīstības  

traucējumiem  

sociālpedagoģis

4 
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kajā  aspektā 

Audzināšanas   

teorija  un  

metodika 

2 

 

Psihosomatiskie  

traucējumi 

2 

Bērnu  vecuma  

psihopataloģija 

2 

Audzināšanas 

teorija un 

metodika 

2 

 

Ievads 

speciālajā 

pedagoģijā un 

psiholoģijā 

2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Audzināšanas  

teorija  un  

metodika 

2 

 

Ievads 

speciālajā 

pedagoģijā  un  

psiholoģijā 

2 

 

Integrācija un 

iekļaušana 

izglītības 

sistēma 

2 

 

Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

3 

 

Ievads 

specialitātē un 

speciālās 

izglītības 

skolotāja 

psihohigiēna 

2 

 

Speciālās 

pedagoģijas 

vēsture 

2 

 

Bērnu vecuma 

psihopataloģija 

2 

 

Speciālā 

psiholoģija 

GAT aspektā 

2 

 

Speciālā 

pedagoģija 

GAT aspektā 

2 

 

Speciālā 

pirmsskolas 

pedagoģija 

2 

 

Surdopedagoģij

as vēsture un 

bērnu ar dzirdes 

traucējumiem 

mācīšanas 

2 
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sociokulturālie 

pamati 

Audzināšanas 

darba metodika 

speciālajās 

izglītības 

iestādēs 

2 

 

    Karjeras konsultants Sociālās 

integrācijas un 

starpkultūru 

aspekti 

2 

    Speciālā pedagoģija Integrācija un 

iekļaušanās 

izglītības 

sistēmās 

2 

 

 

Intelektuālās 

attīstības 

traucējumu 

izraisīto 

problēmu 

risināšana 

izglītības 

procesā 

4 

31. R.Orska Mg.psych. Lekt. Sociālais pedagogs Pieaugušo  

pedagoģija 

2 

Cilvēka  

pašaudzināšanas  

iespējas  un  

karjeras  

attīstīšana 

2 

 

Deviantā  

uzvedība 

2 

 

Vardarbības  

psiholoģija 

2 

 

Ģimenes  

pedagoģija   un  

psiholoģija 

2 

 

 

Dažādu 

terapeitisko 

elementu 

izmantošana 

sociālā 

pedagoga darbā 

2 

Cilvēka   krīzes  

stāvokļi 

2 

 

Stresa  vadīšana 2 

    Pedagoģija (maģistra) Skolēnu 

mācīšanās 

motīvu 

veidošana 

2 

    Karjeras konsultants Konsultēšanas 

teorija un 

metodika 

 

4 

 

 

 

Cilvēka dzīves 

cikli 

2 
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    Speciālā pedagoģija Disciplīnas un 

uzvedības 

problēmu 

risināšana 

izglītības 

procesā 

2 

 

 

 

 

 

Mācīšanās 

grūtību 

problēmu 

risināšana 

izglītības 

procesā 

2 

    Reliģijas pedagoģija Ģimenes 

psiholoģija 

1 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Pedagoģiskā 

psiholoģija 

2 

 

Bērnu attīstības 

traucējumu 

diagnostikas 

pamati 

3 

 

Uzvedības 

psiholoģijas 

pamati 

2 

 

Psihoterapijas 

pamati 

2 

 

Runas 

psiholoģija 

2 

32. Ž.Truskovska Dr.paed. 

Mg.soc.d. 

Doc.  Sociālais pedagogs Praktiskā  

sociālā  

pedagoģija 

2 

 

 

Sociālais  darbs  

ar  gadījumu 

2 

 

Supervīzijas  

sociāli  

pedagoģiskajā  

darbā 

2 

 

Sociālpedagoģis

kā   animācija 

2 

 

Sociālā  darba  

organizēšana  

un  vadīšana 

3 

 

     Sociālā 

gleznošana 

2 

33. R.Burceva Mg.paed. Lekt. Karjeras konsultants Karjeras 

konsultanta 

profesionālā 

ētika 

2 

    Skolotājs Latviešu 

valodas saturs 

un mācīšanas 

metodika 

4 

 

 

 

Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

6 
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Lasīt un rakstīt 

mācīšanas 

metodika 

3 

34. D.Visocka Mg.paed. Lekt. Sociālais pedagogs Mūzikas 

terapija 

2 

    Skolotājs Mūzikas 

terapija 

2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Mākslas terapija   2 

35. P.Kivrāns Mg.hist. Lekt. Pedagoģija (maģistra) Izglītības ideju 

attīstība Latvijā 

un pasaulē 

2 

    Skolotājs Politoloģija un 

nacionālie 

procesi 

 

3 

 

 

 

Globalizācijas 

procesi pasaulē 

2 

36. L.Amantova- Salmane Mg.sc.soc. Lekt. Karjeras konsultants Karjeras 

pakalpojumu 

vadība 

4 

37. M.Kijaško Mg.sc.comp Lekt. Pedagoģija (maģistra) E-studiju 

metožu un 

līdzekļu 

izmantošana 

mācību kursu 

satura izstrādē 

2 

    Skolotājs Informātika 

izglītībā 

2 

38. A.Zorins Mg.sc.ing. Lekt. Skolotājs Ievads datorikā 5 

39. I.Brīvere Mg.paed. Lekt. Skolotājs Kultūras vēsture 2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Kultūras vēsture 2 

40. D.Visocka Mg.paed. Lekt. Skolotājs Kostīmu 

vēsture, dejas 

noformēšana, 

bērnu deja 

2 

41. I.Matisovs Mg.geogr. Lekt. Skolotājs Ģeogrāfijas 

pamati 

2 

 

Fiziskās 

ģeogrāfijas 

pamati 

3 

 

Fiziskās 

ģeogrāfijas 

praktikums 

2 

 

Pasaules 

reģionālā 

ģeogrāfija 

4 

 

Pasaules reliģiju 

vēsture un 

ģeogrāfija 

2 

 

Ģeoloģija un 

ģeomorfoloģija 

3 

 

Demogrāfija un 

iedzīvotāju 

1 
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ģeogrāfija 

42. V.Pokule Mg.paed. Lekt. Skolotājs Konversācija 4 

43. S.Mežinska Mg.paed. Lekt. Skolotājs Apģērbs – šūto 

apģērbu 

izgatavošana 

5 

44. A.Avots Augst.izgl. Doc. Skolotājs Kartogrāfija un 

topogrāfija 

3 

45. J.Volkova Mg.oec. Vieslekt. Skolotājs Ekonomikas 

pamati 

4 

46. I.Laizāne Mg.paed. Vieslekt. Pedagoģija (maģistra) Vides 

aizsardzības 

problēmas, to 

iespējamie 

risinājumu ceļi 

mācību procesā 

3 

 

 

 

Dabas resursi 

un cilvēces 

līdzsvarotās 

attīstības 

koncepcija 

2 

    Skolotājs Dabaszinību 

saturs un 

mācīšanas 

metodika 

2 

 

 

 

Sociālā 

ekoloģija 

2 

47. V.Korkla Mg.paed. Vieslekt. Sociālais pedagogs Filozofijas 

pamati 

2 

Ētika un 

estētika 

2 

 

Izglītības  

filozofija 

2 

 

Personības  

socioloģija   

2 

    Reliģijas pedagoģija Izglītības 

filozofija 

2 

    Skolotājs Filozofijas 

pamati 

2 

 

Ētika un 

estētika 

2 

Kreatīvās 

domāšanas 

stratēģijas 

3 

 

Socioloģija 2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Filozofijas 

pamati 

2 

Ētika un 

estētika 

2 

48. V.Deksnis Mg.paed. Vieslekt. Pedagoģija (maģistra) Efektīva 

skolvadība 

mūsdienās 

2 

 

Skolvadības 

problēmas 

pasaulē un 

Latvijā 

2 
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Izglītības 

likumdošana 

Latvijā 

2 

    Skolotājs Skolvadības 

pamati 

2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Skolvadības 

pamati  

2 

49. V.Prikule Mg.philol. Vieslekt. Skolotājs Praktiskā 

svešvaloda 

4 

Praktiskā 

gramatika 

4 

50. S.Iļjina Mg.philol. Vieslekt. Skolotājs Fonētika 2 

Konversācija 13 

Teksta analīze 5 

51. E.Strode Mg.paed. Vieslekt. Skolotājs Starpkultūru 

izglītība un 

komunikācija 

2 

 

 

Otrā svešvaloda 8 

Vācu 

val.gramatika 

2 

 

Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

3 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Starpkultūru 

izglītība un 

komunikācija 

2 

52. I.Jurčs Mg.sc.env. Vieslekt. Sociālais pedagogs Civilā un darba 

aizsardzība 

2 

53. V.Čakša Mg.hist. Vieslekt. Sociālais pedagogs Ētika un 

estētika 

2 

    Skolotājs Sociālo zinību 

saturs un 

mācīšanas 

metodika 

2 

 

 

 

Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

3 

 

Ētika laikā un 

telpā 

3 

    Reliģijas pedagoģija Ētika 3 

Starpkultūru 

komunikācija 

2 

Kristīgās 

mācības un 

ētikas 

mācīšanas 

metodika 

3 

 

Kristīgā ētika 2 

Pedagoģiskā 

ētika un bērnu 

tiesību 

aizsardzība 

2 
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54. J.Mežinskis Mg.paed. Vieslekt. Skolotājs Muzikāli 

mākslinieciskā 

darbība 

4 

 

Mūzikas saturs 

un mācīšanas 

metodika 

2 

55. A.Sidarāne Mg.philol. Vieslekt. Skolotājs Bērnu literatūra 

un tās 

mācīšanas 

metodika 

2 

56. I.Onževa Mg.math. Vieslekt. Skolotājs Elementārā 

matemātika 

3 

Elementārās 

matemātikas 

praktikums 

2 

 

Matemātiskā 

analīze 

3 

Matemātikas 

saturs un 

mācīšanas 

metodika 

5 

 

Ģeometrijas 

saturs 

pamatskolā 

2 

 

Informātikas 

saturs 

pamatskolā 

2 

 

Matemātikas 

mācīšanas 

metodika 

4 

Ārpusklases 

darbs 

matemātikā 

2 

Informātikas 

mācīšanas 

metodika 

4 

57. A.Ušpelis Mg.iur. Vieslekt. Sociālais pedagogs Tiesību zinātņu 

pamati 

2 

58. K.Balodis Mg.paed. Vieslekt. Skolotājs Latvijas 

ģeogrāfija 

4 

 

Izglītības saturs 

un mācību 

procesa 

pedagoģiskie 

modeļi 

3 

59. D.Liepiņa Mg.paed. Vieslekt. Speciālā pedagoģija Bērns ar dzirdes 

traucējumiem 

iekļaujošā 

izglītībā 

2 

60. R.Ogriņa Mg.paed. Vieslekt. Speciālā pedagoģija Valodas un 

runas 

traucējumu 

korekcija 

 logopēda darbā 

3 

    Speciālās izglītības Logopēdija 2 
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skolotājs GAT aspektā 

Mācīšanās 

traucējumi 

2 

61. I.Pāvule Mg.paed. Vieslekt. Reliģijas pedagoģija Kristīgā mūzika 1 

62. M.Upeniece Mg.art. Vieslekt. Reliģijas pedagoģija Reliģijas 

pedagoģija 

3 

63. N.Kivkucāne Augst.izgl. Vieslekt. Skolotājs Uzturs un 

uzturzinību 

mācīšanas 

metodika 

6 

 

 

 

Ģimenes kopā 

dzīvošanas un 

strādāšanas 

modeļi 

4 

 

Apģērbs – šūto 

apģērbu 

izgatavošana 

5 

64. I.Drele Mg.sab.vad. Vieslekt. Skolotājs Horeogrāfijas 

vēsture un 

vēsturiskā deja 

2 

 

 

Tautas deja 3 

Dejas 

kompozīcija un 

iestudēšana 

4 

65. I.Dreļs Augst. 

Izgl. 

Vieslekt. Skolotājs Klasiskā deja 3 

Latviešu deja 3 

Laikmetīgā deja 3 

66. S.Olondare Augst. 

Izgl. 

Viesasist. Skolotājs Bērna attīstība, 

veselības un 

vides izglītība 

2 

 

Sporta saturs un 

mācīšanas 

metodika 

2 

 

Vides izglītība 

pamatskolā 

2 

 

Veselīgs 

dzīvesveids 

2 

    Speciālās izglītības 

skolotājs 

Bērna attīstība, 

veselības un 

vides izglītība 

2 

67. Z.Aigare Mg.paed. Vieslekt. Speciālā pedagoģija Valodas un 

runas 

traucējumu 

korekcija  

logopēda darbā 

I 

4 

68. O.Čapkeviča Mg.paed. Vieslekt. Speciālās izglītības 

skolotājs 

Bērnu ar 

smagiem 

garīgās 

3 
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attīstības 

traucējumiem 

vai vairākiem 

attīstības 

traucējumiem 

mācīšana 

 

 

 

 

 

 

Speciālie 

mācību līdzekļi 

2 

69. V.Jaša Mg.spec. 

paed. 

Vieslekt. Speciālās izglītības 

skolotājs 

Vizuālās 

mākslas saturs 

un mācīšanas 

metodika 

bērniem ar GAT 

2 

 

 

 

 

Mājturības un 

tehnoloģiju 

saturs un 

mācīšanas 

metodika 

bērniem ar GAT 

2 

70. I.Baugule Mg.spec. 

paed. 

Vieslekt. Speciālās izglītības 

skolotājs 

Dzimtās 

valodas un 

lasīšanas saturs 

un mācīšanas 

metodika 

bērniem ar GAT 

3 

 

 

 

 

 

Matemātikas 

saturs un 

mācīšanas 

metodika 

bērniem ar GAT 

3 

 

Sociālo un 

dabas zinību 

saturs un 

mācīšanas 

metodika 

bērniem ar GAT 

2 

71. P.Akuls Augst.izgl. Vieslekt. Speciālās izglītības 

skolotājs 

Neiroloģijas 

pamati 

2 

72. I.Žogla Dr.hab.paed

. 

Viesprof. Pedagoģija (doktora) Pētniecība 

didaktiskajā 

procesā 

3 

73. R.Andersone Dr.paed. Viesprof. Pedagoģija (doktora) Izglītības 

programmu un 

satura attīstība 

un integrācija, 

bilingvālā 

izglītība 

2 

74. R.Vīgante Dr.paed. Viesdoc. Speciālā pedagoģija Speciālās 

izglītības 

iestāžu 

organizācija un 

darba 

pamatprasības 

2 

75. V.Folkmanis Dr.med.,  Viesdoc. Speciālā pedagoģija Bērnu 

traucējumu 

diagnostika un 

2 
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korekcijas 

iespējas 

76. J.Zarāns Dr.theol. Viesdoc. Reliģijas pedagoģija Liturģija 2 

Kristīgā 

filozofija 

2 

Sistemātiskā 

teoloģija 

3 

77. J.Priede Dr.theol. Asoc.prof. Reliģijas pedagoģija Ievads svētajos 

rakstos 

2 

Svēto Rakstu 

ekseģēzes 

pamati 

3 

78. Jose Mafokozi 

Ndabishibije (Spānija, 

Madride) 

Dr. Viesprof. Pedagoģija (doktora) Kvalitatīvā 

pētījuma 

metodoloģija, 

promocijas 

darba struktūras 

veidošana un 

zinātniskās 

publikācijas 

sagatavošana 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitatīvā 

pētījuma 

metodoloģija, 

mūsdienu 

informācijas 

tehnoloģijas un 

to pielietojums 

izglītībā 

3 

79. G.Marzano(RA un 

Itālija, Udine) 

Dr.philos. Viesasoc.prof. Pedagoģija (doktora) Izglītības 

filozofijas 

vēsture un 

mūsdienu 

attīstības 

tendences 

3 

 

 

 

 

ES izglītības un 

zinātnes 

attīstības 

tendences un 

izglītības 

kvalitātes 

nodrošinājums 

2 

80. L.Ochoa-Siguencia 

Polija, Čenstohova) 

Dr.edu. Viesprof. Pedagoģija (doktora) Izglītības 

menedžments 

un mārketings   

2 

81. Olga Kukuškina 

(Krievija, Maskava) 

Dr.paed. Viesprof. Speciālā pedagoģija Novitātes 

datortehnoloģiju 

izmantošanā un 

attīstības 

traucējumu 

korekcijā  

2 
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12.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā 

darbība un tā ietekme uz studiju darbu 

 

     Studiju virziena realizācijā iesaistīti pieredzējuši un kvalificēti mācībspēki. Docētāju kvalifikācija atbilst 

katedru, kurās viņi strādā, mērķiem un uzdevumiem, darbības virzieniem. Docētāju zinātnisko pētījumu tēmas ir 

pakārtotas attiecīgo katedru zinātnisko pētījumu virzieniem. Zinātniskās tēmas ir pamatā saistītas ar skolas, 

augstskolas vai sociālo pedagoģiju. Pētnieciskā darba bāze ir primāri saistīta ar Latgales reģiona izglītības 

iestādēm.  Personālam, kurš pārstāv citu fakultāšu katedras un vada attiecīgās zinātnes jomas studiju kursus, 

tēmas atbilst attiecīgās katedras darbības mērķiem un uzdevumiem. Akadēmiskais personāls pētījumu rezultātus 

publicē Personības socializācijas pētījuma institūta izdodamajos anonīmi recenzējamajos periodiskajos 

izdevumos: „Society, Integration, Education” (ISSN 1691-5887, iekļauts ISI Web of Science datu bāzē), 

„Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems” 

(ISSN 1691-5895, iekļauts EBSCO datu bāzē), kā arī citu Latvijas un ārvalstu augstskolu zinātniskajos 

izdevumos un zinātniskajos žurnālos. 

     Vizuālās mākslas virziena docētāji savus radošā darba rezultātus publisko reģionālajās, valsts un 

starptautiskajās izstādēs, mūzikas un horeogrāfijas virziena docētāji ar kori „Sonitum” un deju kolektīvu 

„Dziga” piedalās skatēs, uzvedumos un koncertos Latvijā un ārvalstīs. 

     Studenti pētnieciskajā darbībā tiek iesaistīti jau sākot no pirmā kursa, kad apgūst pētnieciskā darba pamatus, 

kā arī veic pētījumus atsevišķu studiju kursu, studiju darbu, projektu ietvaros un studiju noslēgumā veic 

zinātnisko pētījumu pedagoģijā, attiecīgo mācību priekšmetu metodikās, izstrādājot diplomdarbu,maģistra vai 

promocijas darbus. 
     Katru gadu Izglītības un dizaina fakultātē tiek organizēta starptautiskā zinātniskā konference ,,Sabiedrība. 

Integrācija. Izglītība”, kuras darbā iesaistīti RA docētāji, RA doktora programmms „Pedagoģija” studenti un citu 

Latvijas augstskolu docētāji, kā arī zinātnieki no ārvalstīm – Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Īslandes, 

Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Krievijas u.c. Konferences dalībnieku sagatavotie zinātniskie raksti pēc anonīmas 

recenzēšanas tiek publicēti konferences rakstu krājumā, kas ir iekļauts  ISI Web of Science datu bāzē. 

Programmmas docētāji piedalās arī citu Latvijas augstskolu un citu valstu (Lietuva, Slovākija, Kanāda, Spānija, 

Krievija u.c.) organizāciju rīkotajās konferencēs. 

     Fakultātē ikgadēji tiek rīkota studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija”, kur piedalās 

arī Daugavpils Universitātes, Latvijas Universitātes u.c. studenti. 

     Programmā iesaistītie mākslas jomas docētāji V. Paurs, D. Apele, A Strode u.c. savu profesionālo meistarību 

pilnveido radoši mākslinieciskajā darbībā, regulāri piedaloties reģionālajās, valsts un starptautiskajās izstādēs. 

     Programmas akadēmiskais personāls piedalās vairāku starptautisko un nacionālo projektu darbā (skat.tabulu). 

Projektu īstenošanā tiek iesaistīti arī doktora studiju programmas studējošie. 
 

Vārds Uzvārds  Projekts 

Dr.paed.prof. V.Ļubkina 

Dr.paed.  S.Ušča,  

Dr.sc.administr. I.Rimšāne 

Dr.paed., doc.A.Kaupužs  

Lat-Lit programma „Designing a Model Geared towards Participation 

of People at Social Risk Groups in the Labour Market” Priority I, 

Encourragement of Socio-economic Development and 

Competitiveness of the Region 1. Facilitating business, Labour market 

and R&T Development”- Nr. LLIV – 223 

Dr.paed., prof.V.Ļubkina,  

Dr.paed.  S.Ušča,  

Dr.paed., doc.A.Kaupužs, 

Dr.sc.administr. I.Rimšāne 

Grundtvig Multilateral Project „EACEA QEDUSEN’’  (Evaluation 

toolkit on seniors education to improve their quality of life)  Projekta 

reģistrācijas numurs: 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP; 

Projekta darbības termiņš; 2011-2013. 

Dr.paed., prof.V.Ļubkina,  

Dr.paed.  S.Ušča 

Dr.philos. G.Marzano  

EU bilateral cooperation projekts  „PI-PWP Thereats of Cyberspace – 

new qualifications of a social worker” together with lead partner Wisha 

Szkola Pedagogiczna TWP in Warsaw, Poland, 2012-2014. 

Dr.paed., prof.V.Ļubkina,  

Dr.paed.,pētniece S.Ušča, 

Dr.philos. G.Marzano, 

LLP Grundtvig multilaterālais projekts „EDUVAL” 
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Dr.paed., lekt.L.Danilāne 

Dr.paed. lekt.L.Danilāne 

Dr.paed.,prof. V.Ļubkina 

Research about responsible Living, PERL, http://www.hihm.no  - LLP 

Jean Monnet 

Mg.paed., lekt. 

M.Rozenfelde, Mg.psych., 

lekt.A.Kondrova 

ESF VISC projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem 

atbalsta sistēmas izveide” 

(Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) 

Dr.paed., doc.G.Strods 

Dr.paed., asoc.prof. 

J.Dzerviniks 

ESF LU projekts ”Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana  

sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas  

izveidei” (Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002) 2013.g. 

Dr.paed., asoc.prof. 

J.Dzerviniks 

Mg.paed., lekt.R.Burceva 

Mg.psych, lekt.R.Orska 

ESF projekts ”Promoting of study programmes internationalization in the 

Faculty of Pedagogics Vilniaus kolegija/ University of Applied  

Sciences” (No.VPI-2.2-ŠMM-07-K-02-068) 2013.g. 

Mg.psych, lekt.R. Orska, 

Mg.paed., 

lekt.M.Rozenfelde, 

Dr.paed., doc.G.Strods 

Social Integration State Agency ESF 1.2.2.4.1 activity, project 

“Establishment of Professional Education Support System for Youth 

Exposed to Social Exclusion”,  

No. 2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003, 2011.-2013.g. 

Dr.paed., doc.G.Strods, 

Mg.psych., lekt.R.Orska, 

Dr.paed., prof. 

P.Vucenlazdāns 

Latvia University  project  “Establishment of Support System for 

Youth Exposed to Social Exclusion”, project 

Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002, 2011.-2013.g. 

Dr.paed., pētniece S.Ušča, 

Mg.psych., lekt.R.Orska 

Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts „MeImp (Improvement 

of social pedagogues professional qualification by mediation 

implementation) Nr.LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141 

Dr.theol, asoc.prof. 

J.Priede 

 European Commission European Research Area.Seventh Framework 

Programme.Funded under Socio-economic Sciences and 

Humanities.Project (MYPLACE)( “Memory, Youth, Political Legacy 

and Civic Engagement” (Grant Number: FP7-266831) (2011-2015). 

Dr.theol, asoc.prof. 

J.Priede 

European Commission European Research Area.Seventh Framework 

Programme.Funded under Socio-economic Sciences and Humanities. 

Project (MYWEB) „Measuring Youth Well-Being” (Grant Number: 

613368) (2014-2016). 

Mg.paed., lekt.D.Apele Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programmas projekts 

„Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” LLB-2-269. Projekta māksliniece 

- dizainere. 2013.-2014.g. 

Mg.paed., lekt.V.Korkla TEMPUS projekts „New Masters Programme on Library and Information 

Science” (Nr. 145021-TEMPUS-2008-UK-JPCR) 2009.-2013.g. 
 

     Septiņi studiju virziena akadēmiskā personāla pārstāvji ir Latvijas Zinātnes padomes eksperti pedagoģijā, 

viens – psiholoģijā, viens – informācijas tehnoloģijās, viens – vides zinātnē (skat.tabulu). 

 

N.p.k. Vārds, Uzvārds Zinātņu nozare Termiņš 

1. Dr.paed. Marina Marčenoka Pedagoģija 

16.06.2011.-16.06.2014. 

15.05.2014.-15.05.2017. 

2. Dr.paed. Aina Strode Pedagoģija 

16.06.2011.-16.06.2014. 

   10.07.2014.-10.07.2015. 

3. Dr.paed. Velta Ļubkina Pedagoģija 20.12.2012.-20.12.2015. 

4. Dr.paed. Jānis Dzerviniks Pedagoģija 15.11.2013.-14.11.2014 . 

5. Dr.paed. Ilga Prudņikova Pedagoģija 23.05.2013.-23.05.2016. 

http://www.hihm.no/
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6.   Dr.paed. Svetlana Ušča   Pedagoģija 

  02.09.2013.-02.09.2014. 

  10.07.2014.-10.07.2017. 

7.   Dr.paed. Aivars Kaupužs   Pedagoģija   18.09.2014.-18.09.2017. 

8. Dr.psych. Larisa Brokāne Psiholoģija 19.07.2012.-19.07.2015. 

9. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts 
Informācijas 

tehnoloģijas 
21.03.2013.-21.03.2016. 

10.   Dr.biol. Rasma Tretjakova   Vides zinātne   14.11.2013.-14.11.2016. 
 

 

13.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā 
 

     Studiju virziena īstenošanas ietvaros 2013./2014.st.g. ir izdoti četri zinātnisko konferenču krājumi, viens 

zinātnisko rakstu krājums, divas monogrāfijas un trīs metodiskie līdzekļi (skat. tabulu).  
 

Nr. 

p.k. 

Autors/ -i Nosaukums  Apjoms  Publicēts (kad, kur) 

1. Autoru kolektīvs Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences 

materiāli. 1.daļa 

 

616 lpp. RA izdevniecība, 

2013.g.maijs 

2. Autoru kolektīvs Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences 

materiāli. 2.daļa 

544 lpp. RA izdevniecība, 

2013.g.maijs 

3. Autoru kolektīvs Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences 

materiāli. 2.daļa 

556 lpp. RA izdevniecība, 

2013.g.maijs 

4. Autoru kolektīvs Māksla un mūzika 

kultūras diskursā. II 

starptautiskās zinātniski 

praktiskās konferences 

materiāli 

224 lpp. RA izdevniecība, 

2013.g.septembris 

5. Atbildīgais par 

izdevumu 

V.Ļubkina 

Education Reform in 

Comprehensive School: 

Education Content 

Research and 

Implementation 

Problems 

103 lpp. RA izdevniecība, 

2013.g.decembris 

6. V.Ļubkina, 

A.Kaupužs, 

S.Ušča, 

L.Rižakova, 

A.Ciukmacis 

Metodiskais līdzeklis: 

Technology and 

implementation 

methodology of the 

neuromuscular system, 

balance testing and 

training and 

vibromassage 

160 lpp. Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskola, 2013. 
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7. V.Ļubkina, 

A.Kaupužs, 

S.Ušča, 

L.Rižakova, 

A.Ciukmacis 

Metodiskais līdzeklis: 

Neuromuskuliarines 

sistemos, pusiausvyros 

testavimo ir treniravimo 

bei vibromasažo 

technologija ir ļdiegimo 

metodik 

160 lpp. Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskola, 2013. 

8. V.Ļubkina, 

A.Kaupužs, 

S.Ušča, 

L.Rižakova, 

A.Ciukmacis 

Metodiskais līdzeklis: 

Neiromuskulārās 

sistēmas, līdzsvara 

testēšanas un trenēšanas 

un vibromasāžas 

tehnoloģija un ieviešanas 

metodika 

160 lpp. Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskola, 2013. 

9. V.Čakša Monogrāfija: 

Mūzikasizglītība Latvijas 

kultūrpolitikā: tautas 

konservatorijas valsts 

novados (1920 – 1940) 

ISBN 978-9984-44-095-

8 

212 lpp. Rēzekne, Rēzeknes 

Augstskola, 2013. 

10. G.Strods Monogrāfija: Studentu 

pašnoteikšanās 

kooperatīvās mācīšanās 

procesā augstskolā. 

ISBN 978-3-639-

83737-7 

 

285 lpp. Hamburga, Globe Edit 

 

     Akadēmiskā personāla nozīmīgāko zinātnisko publikāciju saraksts ir ietverts tabulā. 
 

Vārds Uzvārds  Publikācijas nosaukums, 

vieta, kur publicēta  

Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs: 
A&HCI, SSCI vai nozaru vadošajās datubāzēs (Thomson Reuters Web of science, 
SCOPUS, ERIH) 

V.Ļubkina, S.Ušča, 

A.Indriksons 

Komunikācijas procesu analīze Valsts robežsardzes koledžā. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2014., 84.-92.lpp., Thomson Reuters Conference Proceedings Citation 

Index (Web of Science) 

S.Iļjina Classroom management in cross – cultural context.  Sabiedrība, integrācija, izglītība. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2014., 419.-424.lpp., Thomson Reuters Conference Proceedings Citation 

Index (Web of Science) 

I.Laizāne Skolēnu mācību sasniegumus ietekmējošie faktori. dabaszinībās  Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I daļa. 

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014., 435.-447.lpp., Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index (Web of Science) 

J.Dzerviniks, J.Poplavskis Skolēnu zināšanas par dabu integrējošs fizikas apguves didaktiskais modelis un tā 

efektivitātes analīze. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014., 409.-418.lpp., 

Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

L.Danilāne Skolēnu macību sasniegumi patērētājizglītībā pamatskolā.  Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes 
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Augstskola, 2014.,400.-408.lpp., Thomson Reuters Conference Proceedings Citation 

Index (Web of Science) 

Ž.Truskovska Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervizijā  konceptuālais 

modelis.  Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014., 295.-307.lpp., Thomson 

Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

K.Laganovska, O.Seņkāne Literāro tekstu izmantošanas iespējas starpkultūru izglītībā. Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2014., 251.-264.lpp., Thomson Reuters Conference Proceedings Citation 

Index (Web of Science) 

M.Opincāne Development of discussion skills for primary teachers in training students at english 

classes. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014., 200.-2006.lpp., Thomson 

Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

I.Rimšāne, S.Ušča, 

S.Ežmale 

Towards the language awareness activities in the school curriculum of Eastern 

Latvia. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014.,  478.-488.lpp., Thomson 

Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

A.Strode, J.Laškova Karjeras vadības prasmju attīstības iespējas darba meklētājiem nodarbinātības 

atbalsta programmās. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. II daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014.,   151.-161.lpp., 

Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

S.Usca, V.Lubkina, 

G.Marzano 

Developing practices for adult educators’ Evaluation.  Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 2014., 162.-171.lpp., Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index (Web of Science) 

I.Mietule Studējošo dzīves kvalitātes pašnovērtējums Latgales reģionā.  Sabiedrība, integrācija, 

izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 2014., 172.-180.lpp., Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index (Web of Science) 

I.Prudņikova, J.Jankovska Bērni ar redzes traucējumiem pārejas posmā no pirmsskolas uz pamatskolu. 

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. III 

daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014.,  97.-105.lpp. Thomson Reuters 

Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) 

M.Rozenfelde Ar iekļaujoša izglītības procesa īstenošanu saistītās problēmas un to risinājuma 

iespējas skolotāju skatījumā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. III daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014.,  

106.-117.lpp. Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of 

Science) 

M.Rozenfelde Situācija iekļaujoša izglītības procesa īstenošanā Latvijas vispārējās izglītības 

iestādēs skolēnu ar Speciālām vajadzībām iekļaušanas kontekstā. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. III daļa. 

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014.,  118.-127.lpp. Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index (Web of Science) 

A.Jurčenko Vizuāli plastiskās mākslas terapija trauksmes mazināšanā hronisku muguras 

lejasdaļas sāpju pacientiem. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli. III daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014.,  

434.-442.lpp. Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of 

Science) 

A.Kaupužs, S.Ušča Fizisko aktivitāšu vērtējums jauniešu skatījumā. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2014.,  443.-454.lpp. Thomson Reuters Conference Proceedings Citation 

Index (Web of Science) 

S.Ežmale Integrated Regional Development Contepts: Case of Rezekne 

City. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 9th 

International Scientific and Practical Conference, Volume I, p. 2013., 229- 

234, Rēzekne, RA Izdevniecība, SCOPUS 

S.Ežmale, I.Rimšāne Promoting Plurilingual Awareness in Business Environment: case of 

Rezekne Special Economic Zone. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. Volume 110, 24 January 2014, p.231–240. The 2-dn International 

Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and 
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Education 2013“, SCOPUS 

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 

I.Prudņikova Why use practical tasks and learning experiences. 2013. gada zinātnisko rakstu 

krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013. pp.57-65. (ISSN 1691-5895), datu 

bāze EBSCO: Education Research Complete http://search.ebscohost.com, RHEI 

PSRI datu bāze 

J.Dzerviniks, J.Poplavskis Nature Studies and Technologies Competence and Criteria of its Development in the 

Context-oriented Process of Learning Physics.// Teacher of the 21st Century: Quality 

Education for Quality Teaching. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars 

Publishing, 2014., ISBN (13): 978-1-4438-5612-6. E-book entered onto the following 

ebook aggregators Dawsons; EBL; EBSCO; Ebrary; Gardners;Wheelers; MyiLibrary 

S.Ušča 

A.Štikāne 

Reformētā izglītības satura ieviešana mācību procesā. 2013. gada zinātnisko rakstu 

krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013. pp.85-93. (ISSN 1691-5895), datu 

bāze EBSCO: Education Research Complete http://search.ebscohost.com, RHEI 

PSRI datu bāze 

A.Kaupužs The relationship between physical activity and exercise motivation of the first year 

students from Rezekne Augstskola/ LASE Scientific Journal of Sport Science. Rīga 

2013. Vol.4,  Nr. 1. 3-15 p. Index Copernicus. 

S.Usca, V.Lubkina, 

A.Kaupuzs,  L.Rizakova 

Results of Implementation of Social Rehabilitation Technologies for People with 

Lower Extremity diseases/injuries. Social Welfare. Interdisciplinary Approach. Vol. 

3 (2), 2013., pp. 125-135. ISSN 2029-7424. Included  EBSCO: SocINDEX with Full 

Text, Copernicus Index, Scholar Google. 

V.Čakša Mikrovides izjūta – latgaliešu vērtību sistēmas uzturētāja un paudēja. ViaLatgalica 

Humanitāro zinātņu žurnāls V. Rēzekne: RA Izdevniecība. 2013. 61.- 73.lpp. 

(EBSCO) 

V.Čakša “Čuhņa”: vārda izcelsme un nozīmes transformācija mūsdienu diskursāKrāj.: 

Saleniece, I. (atb. Red.) Vēsture: avoti un cilvēki. DU XXIII Zinātniskie lasījumi. 

Daugavpils: DU akadēmiskais apgāds „Saule”. 2014.  66.–74.lpp. (EBSCO) 

M.Opincāne Edvarda Līra un Lūisa Kerola vienojošais un atšķirīgais nonsenss. Komparatīvistikas  

almanahs Nr. 5, (34) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule. 2014. 

143. -150.lpp. EBSCO, ISSN 2255- 9388. 

Citas publikācijas  
 

A.Kaupužs Effects of isokinetic rehabilitation program on achilles tendon rupture treatment: the 

case study.  Polish Journal of Rehabilitation Research. Warszawa, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL. Volume 5(3), 2013., p.38-42. ISSN 2299–5358. 

G.Marzano, S.Usca, 

V.Lubkina 
Opinions, attitudes and experiences among evaluators of adult educators, Educational 

Alternatives ISSN 1313-2571, Volume 12, 2014 Bulgaria, Burgas; 123-131.pp.; 

Journal of International Scientific Publications www.scientific-publications.net 

P. Escuder-Mollon, R. 

Esteller-Curto, C.Issakainen, 

V.Lubkina, SLozanova 

Pedagogical Proposal to Increase Senior Citizens’Quality of Life//// Elsevier Ltd for 

publishing WCES-2013 Proceedings.  , Procedia-Social and Behavioral Journal 

(ISSN: 1877-0428), 2013. 

Urtane, Usca, S.; Lubkina, 

V. 
Formation of Collaborative Skills of Adolescents// Elsevier Ltd for publishing 

WCES-2013 Proceedings.  , Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-

0428), 2013. 

G.Marzano, V.Lubkina, 

A.Skurvydas 
Citizens participation in healthcare: a fruitful opportunity or a populist ethic idea? 

Udział obywateli w opiece zdrowotnej: obiecująca szansa czy etycznie populistyczna 

idea?//scientific journal,Hygeia Public Health  (ISSN 1509-1945)2013, 48(2); 129-

136. http://www.h-ph.pl/hyg.php?opc=IS&lng=pl&iss=12; http://www.h-

ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-2-129.pdf 

Ž.Truskovska, V.Ļubkina Supervision: Opportunities for Implementation Measures of Occupation Health in the 

Case of Professional Burnout among Social Educators. Journal of International 

Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 7, Part 3, 2013., pp.67-79 

Pieejams http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-

3.pdf 

G.Marzano, V.Lubkina Threats of cyberspace - new qualifications of a social worker – Report 2: Cyberspace 

risks: a parent's guide, 2013, http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-

http://www.epnet.com/
http://www.epnet.com/
http://www.scientific-publications.net/
http://www.h-ph.pl/hyg.php?opc=IS&lng=pl&iss=12
http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-2-129.pdf
http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-2-129.pdf
http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf
http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html
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2-Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html 

V.Malahovskis Komentāru autors. Francis Trasuns. Runas Latvijas Tautas padomē, Latvijas 

Republikas Satversmes sapulcē, Latvijas Republikas 1. un 2. Saeimā. Rēzekne: 

LKCI. 2014. 436.– 470.lpp. 

V.Malahovskis Aloizija Broka  Jaunās Derības tulkojums latgaliešu reģionālajā valodā: nozīme un 

daži komentāri. Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums. Bībeles tulkojumi: teorija, 

vēsture, mūsdienu prakse (6. sēj.). Rīga: Zinātne. 2014. 49.–60.lpp. 

V.Malahovskis  Some Aspects of the Realtions between Catholic Church and the State in nthe 

Independent Latvia: the Concordat and the Preservation of Principles of Christian 

Ethics. SOTER (Journal of Religious Science) 49 (77). Kaunas: Faculty of Theology 

at Vytautas Magnus University. 2014. p.51.–62. (CEEOL; The Philosopher,s Index; 

DOAJ; eLABa) 

J. Priede  Redaktors. Starp Austrumiem un Rietumiem: kultūru un reliģiju dialogs pirms 

totalitārā režīma, totalitārā režīma laikā un pēc totalitārā režīma. Between East and 

West: Cultural and Religious Dialogue before, during and after the Totalitarian 

Rule. (Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Vol. 793. 

Orientālistika. Oriental Studies). Rīga: Latvijas Universitāte 2013. 

J. Priede Daži (ne)tradicionāli Bībeles grāmatu nosaukumu atveidi latviešu valodā. Tulkojums 

– kultūrvēsturisks notikums. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse 

(6. sēj.). Rīga: Zinātne. 2014. 86.–103.lpp. 

J. Priede Obsequium Christi Alberta Avogadro Karmela regulā. Starp Austrumiem un 

Rietumiem: kultūru un reliģiju dialogs pirms totalitārā režīma, totalitārā režīma 

laikā un pēc totalitārā režīma. Between East and West: Cultural and Religious 

Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule. (Latvijas Universitātes 

Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Vol. 793. Orientālistika. Oriental Studies). 

Rīga: Latvijas Universitāte 2013. 118.-130.lpp. 

I.Brīvere Monogrāfija. Vitebskas guberņas latviešu lingvistiskā identitāte privātajā sarakstē. 

globeedit.com (2014). 

I.Brīvere 

 

Attēla un teksta kodi XX gadsimta 30. gadu latgaliešu privātjā sarakstē.  

Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. 

Daugavpils: Daugavpils Universitāte.2014 

(http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu

_kraj.pdf) 

M.Opincāne Cerību ilūziju un  vilšanās sasniegtajā atspoguļojums Džozefa Konrada 

autobiogrāfiskajās novelēs. Starptautiskā zinātniskā  konference ,,Autors Teksts 

Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts 2013. ISSN 

2255-9272. 

D.Apele Влияние Пабло Пикассо в работах Латвийских художников. Pleskavas 

Valsts Universitāte. Starptautiska jauno zinātnieku konference. Raksts 

iesniegts publicēšanai. Pleskava, Krievija, 03.04. 2014. 
D.Apele Pablo Pikaso grafika – iedvesmas avots radošo darbu izstrādē”. 8. 

starptautiskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” M.Rotko un 

abstraktais ekspresionisms, Daugavpils universitātes Mākslas un dizaina 

katedra sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils, 

Latvija, 2014., 176.-187.lpp. DU izdevniecība. ISBN 78-9934-8393-2-0 
D.Apele Spāņu mākslinieka Pablo Pikaso devums grafikas attīstībā. Māksla un 

mūzika kultūras diskursā. II starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

materiāli. 2013., 217.-224.lpp. Rēzekne: RA izdevniecība. ISBN 978-9984-

44-108-5 
V.Paurs Mākslas izglītības attīstība Latgalē 20.un 21. gadsimtā. Māksla un 

mūzika kultūras diskursā. II starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

materiāli.  Rēzekne: RA izdevniecība. ISBN 978-9984-44-108-5 
L.Zarembo, S.Romančuka Creative use of traditional patchwork motif in the Patchwork and Quilt workshop. 

Art and Music in Cultural Discorse: Proceedings of the 2 nd International Scientific 

and Practical Conference p.205-214. Rezekne: RA, ISBN 978-9984-44-108-5  

A.Strode, J.Laškova Career competence of job seekers in the view of educators of further 

education institutions. JTEFS/BBCC (Journal of Teacher Education for 

Sustainability /Baltic and Black Sea Circle Consortium in Educational 

Research) and UNESCO Network on Reorienting Teacher Education to 

Address Sustainability (EESSS-2013), 2013. 

http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf
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A.Strode Transition of Arts-related students into the world of work, IV Starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference «Mūsdienu tendences un tehnoloģijas dizaina 

izglītības attīstībā Boloņas procesa ietvaros», BSA, 2014. 
K.Laganovska G. Kellera noveles "Romeo un Jūlija sādžā" un R. Blaumaņa noveles "'Ciemata 

Romeo un Jūlija" komparatīvā analīze. 311.-320. Rūdolfs Blaumanis: teksts un 

konteksts. LU Akadēmiskais apgāds, 2013. ISBN 978-9984-45-781-9. 

               Zinātniskajai darbībai ir pielīdzināma arī radošā darbība, radošo darbu publikācijas katalogos un 

personālizstādes. Mākslas virziena studiju kursu docētāji savus radošā darba rezultātus publisko reģionālajās, 

valsts un starptautiskajās izstādēs. Akadēmiskā personāla radošās darbības aktivitātes ir norādītas tabulā. 

 

V.Uzvārds Mākslinieciskās darbības aktivitāte 

D.Apele Starptautiska gleznu un grafikas izstāde „Radīt prieks” Itas Kozaķevičas Latvijas 

Nacionālo Kultūras biedrību asociācija (LNKBA), 01.04.-30.06. 2014.g., Rīga. 

Latgales reģiona mākslas dienu izstāde „Vai nu ir, vai nu nav”, Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centrs, 24.04.-10.07.2014.g., Daugavpils. 

Grafikas izstāde kopā ar Mairitu un Ivo Folkmaņiem (Daugavpils) „Izslēgts – ieslēgts + 

feromoni”, Latgales Kultūrvēstures muzejs, 14.02.-15.03.2014.g., Rēzekne. 

Latgales mākslinieku darbu izstāde „RUDENS 2013”, Latgales Kultūrvēstures muzejs, 

15.11.-21.12.2013.g., Rēzekne. 

I Latgales grafikas simpozija izstāde „Mazā – lielā Daugavpils” no Daugavpils Marka 

Rotko mākslas centra kolekcijas. Latgales Kultūrvēstures muzejs, 02.10.-09.11.2013.g. 

Rēzekne. 

Izstāde „Cylvāks”, veltīta cilvēka iekšējās un ārējās pasaules mijiedarbībai Latgales 

reģionālajā kontekstā. Latgales Kultūrvēstures muzejs, 30.08.- 20.09.2013., Rēzekne. 

Grafikas izstāde „Mans ir tavs” – Starptautiskais festivāls „Slovjanskij Bazar”,14.07.2013.-

10.08.2013., Vitebska (Baltkrievija). 

8. starptautiskās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” ietvaros rīkotā konferences 

dalībnieku radošo darbu izstāde. M.Rotko un abstraktais ekspresionisms, Daugavpils 

universitātes Mākslas un dizaina katedra sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas 

centru, 08.,09.,10.,11.,12. 05. 2013., Daugavpils. 

Meistardarbnīcas „Virsmu dizains – Dekupāža” vadība II starptautiskā zinātniski praktiskā 

konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, Rēzeknes Augstskola, 19., 20., 21. 09. 

2013.g., Rēzekne 

Pleskavas Valsts Universitātes Starptautiskās konferences ietvaros tika atklāta izstāde ar 

nosaukumu „Jaunatne zinātnē’’. Bija apskatāmi gan Pleskavas Valsts Universitātes Dizaina 

un mākslas katedras studentu darbi, gan Rēzeknes Augstskolas bakalaura studiju 

programmas ‘’Interjera dizains’’ diplomprojekti, galerija ‘’CEHS’’, 03.04.- 05.05.2014.g., 

Pleskava (Krievija). 

Izglītības izstādes „Skola- 2014” Rēzeknes Augstskolas informatīvā stenda dizaina izstrāde 

(kopā ar studenti K.Triblati) un izstādes iekārtojums. Ķīpsalas izstāžu komplekss, 

27.02.2014.- 02.03.2014., Rīga. 

4. Rīgas starptautiskā jauno dizaineru biennāles izstāde (prezentēto studentu darbu izstrādes 

vadīšana – D.Apele, A.Strode), Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, 11.10.-27.10. 

2013.g., Rīga. 

Studentu diplomprojektu izstādes „Otrie” organizēšana un iekārtošana Austrumlatvijas 

radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs, II starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē 

„Māksla un mūzika kultūras diskursā”, Rēzeknes Augstskola, 19., 20., 21. 09. 2013., 

Rēzekne. 

Studentu darbu izstādes „Etnogrāfiskās zīmes mūsdienu interpretācijā” kūrēšana, Maltas 

vēstures muzejs, 01.06.-10.09.2013.g., Malta. 

„Gada balvu dizainā 2013” Studentu balvu kategorijā „Industriālais dizains” augstāko 

mācību iestāžu grupā ieguvējas Rēzeknes Augstskolas Izglītības un dizaina fakultātes 

bakalaura programmas „Interjera dizains” absolventes Līgas Priedeslaipas konkursam 

pieteiktā darba vadīšana kopā ar A.Strodi, I.Dunduri, 03.10.-06.10.2013.g., Rīga. 

„Gada balvu dizainā 2013” Studentu balvu kategorijā iesniegto darbu nosūtīšanas 

http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=28513
http://biblio.ru.lv/Alise/lv/book.aspx?id=28513
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koordinēšana (6.darbi, kas tika iesniegti Interjera dizaina un Rūpnieciskā/Industriālā dizaina 

kategorijā). 

RA Izglītības un dizaina fakultātes izlaiduma noformējuma dizaina izstrāde un interjera 

iekārtojums (kopā ar studenti I.Kukuli). Rēzeknes Augstskolas aktu zāle. 06.2014.g., 

Rēzekne. 

RA INFO dienas pasākuma dizaina izstrāde un aktu zāles noformējums (kopā ar studentu 

I.Kukuli), Rēzeknes Augstskolas aktu zāle. 11.04.2014.g., Rēzekne. 

RA INFO dienas pasākuma dizaina izstrāde un aktu zāles noformējums (kopā ar studentu 

V.Rosčupkinu), Rēzeknes Augstskolas aktu zāle. 12.04.2013.g., Rēzekne. 

Pilsētas domes un Rēzeknes Augstskolas noslēgtā sadarbības līguma ietvaros gadskārtu 

svētku –Lieldienu svētku noformējuma dizaina ideju izstrāde (kopā ar studenti A.Vīksnu) un 

noformējuma izgatavošanas koordinēšana, 10.04.-30.04.2014.g., Rēzekne. 

Mākslas dienu „Impresija” pilsētā organizēšana, performances, studentu meistardarbnīcu 

vadība (kopā ar lektori S.Mežinsku) 08.05. 2014.g., Rēzekne. 

 Publikācijas mākslas katalogos: Gada balva dizainā 2013 / Atbildīgais par izdevumu 

G.Vanags - Latvijas Dizaineru savienība, 2013., 143.-144.lpp.  

Person color nature music. Catalogue of the 8th International Conference / Editor of 

catalogue: M. Čačka - Daugavpils, Art Teachers Union, 2013., 7.lpp. – ISBN 978-9934-

8393- 1-3. 

V.Paurs 11.2013.g. Latgales mākslinieku darbu izstāde „Rudens 2013 ” LKV muzejā Rēzeknē. 

08.2013.g. Starptautiskais plenērs Dagdā (Latvija). 

11.2013.g. Starptautiskā plenēra darbu izstāde Pleskavā ( Krievija) 

L.Zarembo 2.vieta Starptautiskā festivāla ,,Rīgas Tekstilmozaīka 2014’’ konkursā ,,Putnu balle’’ 

Tekstilmozaīkas meistrdarbnīcas vadīšana  Māksla un mūzika kultūras diskursā: II 

starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē RA , 2013. gada 19.-21.septembris, Rēzekne 

Modes dizaina darbnīcas vadīšana Karjeras nedēļā – 2013, 2014 

Radošo darbnīcu organizēšana Mākslas dienās 2009-2014 

S.Mežinska 2014.V Dalība Modes skatē Utenā „Virus Moda”(Lietuva) ar tērpu kolekcijām „IMAGO” 

V.Krukovska, „Līgo Līgas”V.Cakule, Pastaiga pa mākoņiem A.Lucijanova, K.Patumse, 

O.Rudakova kolekciju izstrādes vadība), 

2014.X.07. Meistardarbnīcas „Modes aksesuāri” organizēšana un vadīšana Karjeras nedēļā 

2014.10 V Dalība Modes skatē Kauņā Apkalbos(Lietuva) ar tērpu kolekciju „IMAGO” 

V.Krukovska(kolekcijas izstrādes vadība) 

2013.X.07. Meistardarbnīcas „3D mode” organizēšana un vadīšana Karjeras nedēļā 

2013.IX.27. Meistardarbnīcas „Marmorēšana” organizēšana un vadīšana Zinātnieku nakts 

pasākumā. 

 

 

14.  Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā  
 

     Studiju virziens pamatā tiek īstenots Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un metodiku katedrā. Studiju 

programmu realizācijā ir iesaistīts arī Personības socializācijas pētījumu institūts, Dizaina un amatniecības 

katedra, Humanitāro zinātņu katedra, Tiesību zinātņu katedra, Ekonomikas un vadības katedra, Finanšu vadības 

katedra, Datorzinātņu un matemātikas katedra un Dabas un inženierzinātņu katedra, kā arī atsevišķu lekciju 

nolasīšanai tiek pieaicināti viesdocētāji no ārzemju sadarbības augstskolām. Personības socializācijas pētījumu 

institūta akadēmiskais personāls nodrošina doktora studiju programmas „Pedagoģija” īstenošanu; Dizaina un 

amatniecības katedras akadēmiskais personāls īsteno studiju programmas „Skolotājs” studiju moduli 

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs; Humanitāro zinātņu katedras personāls 

sadarbībā ar Dabas un inženierzinātņu katedras docētājiem īsteno minētās programmas studiju moduli 

„Ģeogrāfijas un sociālo zinātņu skolotājs”. Pārējo nosaukto katedru atsevišķi docētāji ir iesaistīti konkrētu 
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studiju kursu un to ietvaros studējošo pētnieciskā un patstāvīgā darba vadīšanā. 

 

15.  Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla 

raksturojums 

 

     Studiju virziena īstenošanā ir iesaistīts savas darbības jomā kvalificēts mācību personāls  Visiem 

darbiniekiem ir augstākā izglītība,  viņi ir apguvuši jaunāko tehnoloģiju pielietošanu, kā arī regulāri piedalās 

savas profesionālās meistarības pilnveidošanā.  

     Fakultātē kā mācību palīgpersonāls strādā fakultātes metodiķes un izglītības darba speciālistes – lietvedes, 

kas īsteno fakultātes un katedru lietvedību, izveido un uztur datu bāzi (www.lais.lv) par studējošajiem, viņu 

studiju sasniegumiem un veic citus pienākumus. 

     Cits mācību palīgpersonāls ir apvienots struktūrvienībās: 

- Studiju daļa – struktūrvienība, kas plāno, koordinē un kontrolē studiju programmu 

īstenošanas procesu; 

- Bibliotēka – struktūrvienība, kas nodrošina studējošos un akadēmisko personālu ar mācību un 

zinātnisko literatūru, periodiku, digitālajiem mācību līdzekļiem un pieeju datu bāzēm; 

- Informācijas tehnoloģiju centrs – struktūrvienība, kas nodrošina studiju procesu ar 

digitālajām tehnoloģijām un programnodrošinājumu (e-studiju vide, interneta pieeja, 

datortehnikas izmantošanas pieejamība studiju procesā u.c). 

 

16.  Informācija par ārējiem sakariem 

16.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 

     Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas sistēmā svarīga loma ir darba devējiem un 

profesionālajām organizācijām. Studiju virziena īstenošanā ir attīstīta sadarbību gan ar  Latgales, gan citu 

reģionu izglītības iestādēm: Rēzeknes 1.vidusskolu kā pedagoģisko prakšu bāzes skolu, Rēzeknes Valsts 

ģimnāziju, Rēzeknes katoļu vidusskolu, Rēzeknes logopēdisko internātpamatskolu, Nautrēnu vidusskolu, Maltas 

2.vidusskolu, Ludzas pilsētas  ģimnāziju, Viļānu vidusskolu, Aleksandrovas speciālo internātpamatskolu, 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolu – attīstības centru, Rēzeknes pilsētas speciālo pirmsskolas 

izglītības iestādi „Rūķītis” bērniem ar runas traucējumiem  u. c. izglītības iestādēm. Sadarbības ietvaros studenti 

iziet pedagoģiskās prakses šajās iestādēs, bet docētāji piedalās mācību olimpiāžu uzdevumu izstrādē un 

vērtēšanā, zinātniski pētniecisko darbu konsultēšanā, kopā ar skolotājiem piedalās projektu īstenošanā. Sociālās 

pedagoģijas jomā ir attīstīta sadarbība ar Latvijas sociālo pedagogu federāciju, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi 

„Sociālais dienests”, Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centru; karjeras konsultēšanas jomā – ar Nodarbinātības 

valsts aģentūru, karjeras konsultantiem un direktora vietniekiem audzināšanas darbā vispārizglītojošajās skolās. 

     Īstenojot studiju programmu „Karjeras konsultants”, veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Nodarbinātības 

Valsts Aģentūru, ar kuru pastāv vienošanās par mācību prakses, praktisko nodarbību un mācību ekskursiju 

nodrošināšanu un noslēgts sadarbības līgums, un daudzām citām vispārējās un speciālās izglītības iestādēm 

Latvijā. Sadarbība notiek arī ar pašvaldībām, kurās studenti iziet praksi, veic pētniecisko darbu saistībā ar 

pašvaldību problēmām. Studenti veic praksi arī Rēzeknes un Rēzeknes novada skolās, kur prakses vadītāji ir RA 

studiju programmas”Karjeras konsultants” absolventi.  

 

16.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

 

     Starp Latvijas augstskolām, kas realizē studiju virzienu „Izglītība, pedagoģija un sports” 2013.gadā 
ir noslēgts sadarbības līgums. Līgums paredz:  

http://www.lais.lv/
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- apmainīties ar informāciju par viesdocētāju lekcijām un meistarklasēm, par kultūras un sporta 
pasākumiem, koncertiem, izstādēm u.c. pasākumiem; 

- piedalīties kopēju projektu un studiju programmu izstrādē; 
- organizēt kopējas konferences un seminārus; 
- apmainīties ar informāciju un piedalīties ar publikācijām pušu izdodamajos žurnālos un rakstu 

krājumos; 
- dibināt Latvijas skolotāju izglītības asociāciju un piedalīties tās darbā 

          RA un ārvalstu augstskolu sadarbība ir vērsta uz īstermiņa aktivitātēm (viesdocētāju lekcijas, 
meistarklases, semināri, plenēri), studentu un docetaju apmaiņu, dažādiem pasākumiem (koncerti, 
konkursi, konferences, modes skates, individualie petijumi, studiju procesa īstenošanas aspekti un 
programmu satura salīdzināšana), dažādu projektu realizācija.  Studiju virziena akadēmiskā 
personāla aktivitātes sadarbībā ar ārvalstu augstskolām 2013./2014.st.g. atspoguļotas tabulā.  

 
Nr. Uzvārds, vārds Augstskola, valsts Laiks 

Vieslekcijas  

1. Svetlana Iļjina Pamukkale University, Turcija 04.05.2014.-

10.05.2014. 

2. Viktorija Pokule Pamukkale University, Turcija 04.05.2014.-

10.05.2014. 

3. Aivars Kaupužs Utenos Kolegija, Lietuva 27.04.2014.-

03.05.2014. 

4. Viktorija Pokule Utenos Kolegija, Lietuva 04.12.2013.-

06.12.2013. 

5. Dace Visocka Utenos Kolegija, Lietuva 04.12.2013.-

06.12.2013. 

6. Aivars Kaupužs Utenos Kolegija, Lietuva 04.12.2013.-

06.12.2013. 

7. Rita Burceva Viniaus Kolegija, Lietuva 10.11.2013.- 

16.11.2013. 

8. Velta Ļubkina Lietuvas Sporta universitāte, 

Lietuva 

17.11.2013.- 

23.11.2013. 

9. Dace Visocka Viniaus Kolegija, Lietuva 01.06.2014.- 

05.06.2014. 

10. Viktorija Pokule Mykolas Romeris University, 

Lietuva 

04.06.2014.- 

07.06.2014. 

11. Diāna Apele Ondokuz Mayis University, 

Turcija 

07.09.2014.- 

14.09.2014. 

12. Aina Strode Ondokuz Mayis University, 

Turcija 

07.09.2014.- 

14.09.2014. 

13. Silvija Mežinska Utenos Kolegija, Lietuva 15.05.2014.-

18.05.2014. 

14. Velta Ļubkina University College of Social 

Sciences in Czestochowa, 

Polija 

06.05.2014.-

10.05.2014. 

15. Gunārs Strods Šauļu Universitāte, Lietuva 04.05.2014.- 

10.05.2014. 

Pieredzes apmaiņa ERASMUS apmaiņas programmā 

1. Gilberto Marzano Lithuanian University of 

Educational Sciences, Lietuva 

15.06.2014.- 

21.06.2014. 

2. Velta Ļubkina Lithuanian University of 15.06.2014.- 
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Educational Sciences, Lietuva 21.06.2014. 

3. Mārīte Rozenfelde Vilniaus Kolegija, Lietuva 09.03.2014.- 

15.03.2014. 

4. Rita Orska Vilniaus Kolegija, Lietuva 09.03.2014.- 

15.03.2014. 

5. Liene Roze Zarembo Vilniaus Kolegija, Lietuva 02.03.2014.- 

08.03.2014. 

6. Silvija Mežinska Vilniaus Kolegija, Lietuva 

 

02.03.2014.- 

08.03.2014. 

7. Vladislavs Paurs Klaipeda State College, 

Lietuva 

21.04.2014.- 

27.04.2014. 

8. Pēteris Vucenlazdāns Mykolas Romeris University, 

Lietuva 

15.06.2014.- 

21.06.2014. 

Pieredzes apmaiņa sadarbības līguma ietvaros 

1. Rita Burceva Pleskavas Valsts  Universitāte, 

Krievija 

14.10.2014.-

18.10.2013. 

2. Vladislavs Paurs Pleskavas Valsts  Universitāte, 

Krievija 

01.04.2014.-

05.04.2014. 
 

 

     RA vieslekcijas ir vadījuši 5 viesdocētāji no Lietuvas Sporta akadēmijas, Utenas Koleģijas un Šauļu 

Universitātes, pieredzes apmaiņā RA ir apmeklējuši 13 docētāji no Pleskavas Valsts universitātes, B.Grinčenko 

Kijevas Universitātes, Taškentas Valsts universitātes, Čenstokovas Universitātes, I.Kanta Baltijas Federālās 

universitātes, Lietuvas Pedagoģiskās universitātes. 

 

16.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, 

norādot apmaiņas programmu un valsti 
 

     Studējošie apmaiņas programmas LLP ERASMUS ietvaros 2013./2014.st.g.  ir studējuši vai izgājuši praksi 

Lietuvas un Austrijas augstākās izglītības iestādēs vai sociālā atbalsta iestādēs, kā arī studējuši Pleskavas Valsts 

universitātē sadarbības līguma ietvaros  (skat.tabulu). 
 

Nr. Uzvārds, 

vārds 

Programma Augstskola, valsts Studiju ilgums 

Studijas  

1. Boika Marika Skolotājs (Svešvalodu 

skolotājs) 

Private 

PädagogischeHochs

chule der Diözese 

Linz, Austrija 

14.02.2014.- 

14.07.2014. 

 

 

2. Zepa Alise Skolotājs (Svešvalodu 

skolotājs) 

Private 

PädagogischeHochs

chule der Diözese 

Linz, Austrija 

14.02.2014.- 

14.07.2014. 

 

 

3. Cibuļina Diāna Sociālais pedagogs Utenas kolegija, 

Lietuva 

01.09.2013.-

31.01.2014. 

 

4. Stikute Sintija Sociālais pedagogs Utenas kolegija, 

Lietuva 

01.09.2013.-

23.05.2014. 

 

5. Sproģe Rūta Sociālais pedagogs Utenas kolegija, 01.09.2013.-
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Lietuva 23.05.2014. 

 

6. Gavrilova 

Kristīne 

Sociālais pedagogs Utenas kolegija, 

Lietuva 

01.02.2014.- 

22.06.2014. 

 

7. Spridzāne 

Katrīna 

Sociālais pedagogs Utenas kolegija, 

Lietuva 

01.02.2014.- 

22.06.2014. 

 

8. Dombrovska 

Marita 

Sociālais pedagogs Utenas kolegija, 

Lietuva 

01.02.2014.- 

22.06.2014. 

 

9. Kļimoviča 

Lorita 

Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Klaipēdas Valsts 

koledža, Lietuva 

02.09.2013.-

31.01.2014. 

 

10. Seļivončika 

Jūlija 

Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Klaipēdas Valsts 

koledža, Lietuva 

02.09.2013.-

31.01.2014. 

 

Prakse 

1. Barkāne Evita Sociālais pedagogs Klaipēdas pilsētas 

sociālā atbalsta 

centrs, Lietuva 

30.06.2014.- 

30.09.2014. 

2. Stepiņa Inga Sociālais pedagogs Klaipēdas pilsētas 

sociālā atbalsta 

centrs, Lietuva 

30.06.2014.- 

30.09.2014. 

3. Dumbrovska 

Marita 

Sociālais pedagogs Klaipēdas pilsētas 

sociālā atbalsta 

centrs, Lietuva 

30.06.2014.- 

30.09.2014. 

4. Gavrilova 

Kristīne 

Sociālais pedagogs Klaipēdas pilsētas 

sociālā atbalsta 

centrs, Lietuva 

30.06.2014.- 

30.09.2014. 

5. Sridzāne 

Katrīna 

Sociālais pedagogs Klaipēdas pilsētas 

sociālā atbalsta 

centrs, Lietuva 

30.06.2014.- 

30.09.2014. 

6. Sproģe Rūta Sociālais pedagogs Utenas kolegija 02.06.2014.- 

02.09.2014. 

7. Nabijeva Diāna Sociālais pedagogs Utenas kolegija 02.06.2014.- 

02.09.2014. 

8. Stikute Sintija Sociālais pedagogs Utenas kolegija 02.06.2014.- 

02.09.2014. 

Studijas sadarbības līguma ietvaros 

1. Viktorija Vule Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

14.10.-18.10.2013. 

2. Žanna 

Kolosova 

Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

14.10.-18.10.2013. 

3. Natālija 

Pīgožne 

Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

14.10.-18.10.2013. 

4. Līga Ikauniece Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

14.10.-18.10.2013. 
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5. Margarita 

Jurkāne 

Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

14.10.-18.10.2013. 

6. Valentīna 

Kučinska 

Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

14.10.-18.10.2013. 

7. Nadežda 

Skubiļina 

Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

14.10.-18.10.2013. 

8. Rita Andrejeva Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

14.10.-18.10.2013. 

9. Nadīna 

Jefimova 

Skolotājs 

(Pamatizglītības 

skolotājs sākumskolā) 

Pleskavas Valsts  

Universitāte, 

Krievija 

14.10.-18.10.2013. 

 

     Studiju programmā „Skolotājs” 2013./2014.st.g. LLP ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros studēja 

četri studenti no Pamukkale Universitātes (Turcija) un viena studente no Abant Izzet Baysal Universitātes 

(Turcija), bet divi Adama Mickeviča Poznaņas Universitātes (Polija) studenti studēja studiju programmā 

„Sociālais pedagogs”. Sadarbības līguma ietvaros RA studēja 10 Pleskavas Valsts universitātes (Krievija) 

studenti. 
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II STUDIJU VIRZIENAM „IZGLĪTĪBA, PEDAGOĢIJA UN SPORTS” 

ATBILSTOŠO STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

 

II1 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma „Skolotājs” 

 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 

Studiju programmas mērķis: 

sagatavot izglītības zinātņu  teorijās un savā nozarē kompetentus un sadarbībā ar darba 

devējiem profesionālas pamatiemaņas apguvušus skolotājus, kas spēj plānot, īstenot un 

izvērtēt pedagoģisko darbību un ir  orientēti uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi. 

Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti šādi uzdevumi: 

 nodrošināt studējošajiem zināšanu apguvi un izpratnes attīstību pedagoģijā, 

psiholoģijā, mācību priekšmetu saturā, metodikās un pedagoģijas saskarzinātnēs; 

 veidot studējošajiem prasmes plānot, organizēt un izvērtēt pedagoģisko darbību, 

īstenot pedagoģisko mijiedarbību, sadarbību ar skolēniem, viņu vecākiem, citiem 

pedagogiem un sabiedrību; 

 attīstīt studējošo pedagoģiskā darba prasmes un iemaņas, nodrošināt iespējas apgūto 

zināšanu un prasmju aprobācijai pedagoģiskajā praksē; 

 attīstīt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes pedagoģijas nozarē, veicot 

patstāvīgus pētījumus pedagoģijā un metodikās; 

 sekmēt mērķtiecīgu studējošo patstāvīgo darbību studijās, veidot izpratni par cilvēka 

attīstību un tās vienotību ar sociālo un dabas vidi, veicināt pašu studējošo inovatīvas 

un radošas personības attīstību darbam demokrātiskas un humānas skolas apstākļos; 

 attīstīt spējas formulēt un analizēt problēmas izglītībā un pedagogu darbībā, pieņemt 

argumentētus lēmumus problēmu risinājumos, patstāvīgi virzīt tālāku savas 

kompetences pilnveidi. 

 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
 

            Studiju programmas absolvents, profesionālā bakalaura grāda izglītībā un skolotāja profesionālās 

kvalifikācijas ieguvējs SPĒJ: 
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Parādīt izglītības zinātnei un skolotāja profesijai raksturīgās zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni; 

 

Demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par izglītības lomu un 

pedagogu lomu sabiedrības attīstībā, izglītības problēmu risināšanā; 

 

Parādīt izglītības zinātnes un attiecīgās profesionālās pedagoģiskās jomas 

svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 
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Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes pedagoģijā, psiholoģijā, 

mācību priekšmetu saturā un metodikās, pedagoģijas saskarzinātnēs veikt 

pedagoģisku darbu, īstenojot radošu, inovatīvu pedagoģiskā procesa 

plānošanu, sagatavošanu, audzēkņa personības, klases kolektīva izpēti; 

Patstāvīgi pielietot zināšanas, lai veiktu pētniecību izglītības, pedagoga 

darbības jomā; 
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 Argumentēti izskaidrot izglītības zinātņu teorijas, pētījumu rezultātus un 

savus uzskatus; 

Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus 

izglītības zinātnēs un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti 

diskutēt par tiem gan ar pedagoģiskajiem darbiniekiem, gan skolēniem un 

viņu vecākiem, gan citiem sabiedrības pārstāvjiem; 

V
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p
ā
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jā
s 

p
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 Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu audzēkņu tālāko 

izglītību un profesionālo pilnveidi; 

Parādīt zinātnisku pieeju pedagoģisku problēmu risināšanā; 

Darboties dažādu kultūru vide; 

Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo pedagoģisko darbu, 

strādājot izglītības iestādes pedagogu komandā, vadot savu audzēkņu vai 

citu pedagogu darbu; 

Pieņemt lēmumus skolotāja profesionālās kompetences ietvaros un rast 

radošus risinājumus pedagoģiskajā darbā. 
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Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot pedagoģiskā 

procesa pilnveidei; 

Formulēt un kritiski analizēt problēmas izglītības jomā un pedagogu 

profesionālajā darbībā; 

Pieņemt lēmumus izglītības problēmu risinājumos, tos argumentēti 

pamatot, aizstāvēt savu viedokli; 

Demonstrēt izpratni par skolotāja profesionālo ētiku; 

Analizēt izglītības jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes; 

Izvērtēt savas pedagoģiskās darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties 

izglītības jomas attīstības darbā. 
 

 

3. Studiju programmas plāns  

 

Studiju modulis – Pamatizglītības skolotājs sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu 

pamatskolā( pilna laika studijas) 

 

1.kurss  1.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju  kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvaloda doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija I 

asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 DI 

3. Vispārīgā, attīstības un 

saskarsmes  psiholoģija 

doc. Ē.Kalvāns 48 72 3 E 

4. Pedagoģijas teoriju vēsture doc. G.Strods 32 48 2 E 

5. Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskais darbs 

pedagoģijā 

prof. V.Ļubkina 32 48 2 DI 

6. Bērna attīstība, veselības un 

vides izglītība 

asist.S.Olondare 32 48 2 I 

7. Sports doc.A.Kaupužs 32 - - I 

8.  Informātika izglītībā lekt.M.Kijaško 32 48 2 E 

9. Izglītības saturs un mācību 

procesa pedagoģiskie 

modeļi I 

prof.V.Ļubkina 16 24 1 I 

10. Latviešu val.un lit. saturs lekt.R.Burceva 48 72 3 DI 
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un mācīšanas metodika I 

11. Muzikāli mākslinieciskā 

darbība:  

- koris 

- mūzikas instrumenta spēle 

lekt.J.Mežinskis 2 48 2 I 

     20  
 

1.kurss  2.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvešvaloda doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija II 

asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 E 

3. Sociālās ekonomikas 

pamati I 

prof.V.Ļubkina 

lekt. L.Danilāne 

32 48 2 I 

4. Sports doc. A.Kaupužs 32 48 - I 

5. Pedagoģiskā prakse I Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 2 DI 

6. Latviešu val.un lit. saturs 

un mācīšanas metodika I 

lekt.R.Burceva 16 24 1 DI 

7. Elementārā matemātika lekt.I.Onževa 48 72 3 E 

8. Bērnu literatūra un tās 

mācīšanas metodika 

lekt.A.Sidarāne 32 48 2 E 

9. Dabaszinību pamati asoc.prof. J.Dzerviniks 48 72 3 DI 

10. Vizuālās mākslas saturs un 

mācīšanas metodika 

asoc.prof. V.Paurs 32 48 2 DI 

11. Muzikāli mākslinieciskā 

darbība:  

- koris 

- mūzikas instrumenta spēle 

 

 

lekt.J.Mežinskis 

2 48 2 I 

     20  
 

2.kurss  3.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Didaktika lekt. M.Mežāre 32 48 2 E 

3. Audzināšanas teorija un 

metodika 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

4. Sociālā pedagoģija un 

psiholoģija 

lekt. A. Kondrova 32 48 2 E 

5. Sociālās ekonomikas 

pamati II 

prof.V.Ļubkina 32 48 2 I 

6. Studiju darbs I Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 2 DI 

7. Filozofijas pamati lekt.V.Korkla 32 48 2 DI 

8. Pedagoģiskā prakse II Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 2 DI 

9. Dabaszinību saturs un 

mācīšanas metodika 

asoc.prof.J.Dzerviniks 32 48 2 E 

Profesionālā specializācija:  dabaszinību skolotājs 

10. Dabaszinātņu saturs 

pamatskolā 

asoc.prof.J.Dzerviniks 48 72 3 DI 

Profesionālā specializācija:  matemātikas skolotājs 
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11. Matemātiskā analīze lekt.I.Onževa 48 72 3 E 

Profesionālā specializācija:  informātikas skolotājs 

12. Matemātiskā analīze lekt.I.Onževa 

 

48 72 3 E 

Profesionālā specializācija:  deju skolotājs 

13. Klasiskā deja lekt.I.Dreļs 32 48 2 I 

14. Latviešu deja lekt.I.Dreļs 16 24 1 I 

     20  
 

2.kurss  4.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda doc.M.Opincāne 16 24 1 E 

2. Sociālās ekonomikas 

pamati III 

prof.V.Ļubkina 

 

32 48 2 I 

3. Ētika un estētika lekt.V.Korkla 32 48 2 I 

4. Starpkultūru izglītība un 

komunikācija 

lekt.E.Strode 32 48 2 I 

5. Kultūras vēsture lekt.I.Brīvere 32 48 2 I 

6. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi II 

lekt.R.Burceva 48 72 3 I 

7. Pedagoģiskā prakse III Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 2 DI 

8. Lasīt un rakstīt mācīšanas 

metodika 

lekt.R.Burceva 48 72 3 E 

Profesionālā specializācija:  dabaszinību skolotājs 

9. Dabaszinātņu saturs 

pamatskolā 

asoc.prof.J.Dzerviniks 48 72 3 DI 

Profesionālā specializācija:  matemātikas skolotājs 

10. Algebras saturs 

pamatskolā 

asoc.prof.J.Dzerviniks 

 

48 72 3 E 

Profesionālā specializācija:  informātikas skolotājs 

11. Ievads datorikā lekt.A.Zorins 48 72 3 DI 

Profesionālā specializācija:  deju skolotājs 

12. Klasiskā deja lekt.I.Dreļs 16 24 1 E 

13. Latviešu deja Lekt.I.Dreļs 

 

32 48 2 E 

     20  

3.kurss  5.semestris        
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi III 

lekt.R.Burceva 48 72 3 E 

2. Brīvās izvēles kurss  32 48 2 DI 

3. Pedagoģiskā prakse IV Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 8 DI 

4. Latviešu val.un lit. saturs 

un mācīšanas metodika II 

lekt.R.Burceva 32 48 2 I 

5. Matemātikas saturs un 

mācīšanas metodika I 

lekt.I.Onževa 48 72 3 I 

Profesionālā specializācija:  dabaszinību skolotājs 

6. Dabaszinātņu saturs asoc.prof.J.Dzerviniks 32 48 2 E 
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pamatskolā  

Profesionālā specializācija:  matemātikas skolotājs 

7. Ģeometrijas saturs 

pamatskolā 

lekt.I.Onževa 32 48 2 E 

Profesionālā specializācija:  informātikas skolotājs 

8. Ievads datorikā lekt.A.Zorins 32 48 2 E 

Profesionālā specializācija:  deju skolotājs 

9. Horeogrāfijas vēsture un 

vēsturiskā deja 

lekt.Drele 32 48 2 I 

     20  

 

3.kurss  6.semestris         
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Studiju darbs II Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

  2 DI 

2. Brīvās izvēles kurss  32 48 2 I 

3. Latviešu val.un lit. saturs 

un mācīšanas metodika III 

lekt.R.Burceva 32 48 2 E 

4. Matemātikas saturs un 

mācīšanas metodika II 

lekt.I.Onževa 32 48 2 E 

5. Sociālo zinību saturs un 

mācīšanas metodika    

lekt.V.Čakša 32 48 2 E 

6. Sporta saturs un mācīšanas 

metodika 

asist.S.Olondare 32 48 2 DI 

7. Mājturības un tehnoloģiju 

saturs un mācīšanas 

metodika 

doc.A.Strode 32 48 2 DI 

Profesionālā specializācija:  dabaszinību skolotājs 

8. Ģeogrāfijas pamati 

 

lekt.I.Matisovs 32 48 2 DI 

9. Vides izglītība pamatskolā asist.S.Olondare 32 48 2 I 

10. Elementārās matemātikas 

praktikums 

lekt.I.Onževa 32 48 2 I 

Profesionālā specializācija:  matemātikas skolotājs 

11. Kombinatorika, varbūtību 

teorija un tās mācīšanas 

metodika 

asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 I 

12. Elementārās matemātikas 

praktikums 

asoc.prof.J.Dzerviniks 

lekt.I.Onževa 

64 96 4 I 

Profesionālā specializācija:  informātikas skolotājs 

13. Operētājsistēmas asoc.prof.P.Grabusts 32 48 2 I 

14. Informātikas saturs 

pamatskolā 

lekt.I.Onževa 32 48 2 E 

15. Elementārās matemātikas 

praktikums 

lekt.I.Onževa 32 48 2 I 

Profesionālā specializācija:  deju skolotājs 

16. Laikmetīgā deja lekt.I.Dreļs 48 72 3 I 

17. Tautas deja lekt.I.Drele 16 24 1 I 

18. Kostīmu vēsture, dejas 

noformēšana, bērnu deja 

lekt.D.Visocka 32 48 2 I 

     20  
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4.kurss  7.semestris      
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Ievads  speciālajā  

pedagoģijā un psiholoģijā 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

2. Skolvadības pamati 

 

lekt.V.Deksnis 32 48 2 E 

3. Studiju darbs III Izglītības un 

metodiku katedras 

docētāji 

- - 2 DI 

4. Pedagoģiskā prakse V Izglītības un 

metodiku katedras 

docētāji 

- - 4 DI 

5. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 I 

6. Mūzikas saturs un mācīšanas 

metodika 

lekt.J.Mežinskis 32 48 2 DI 

Profesionālā specializācija:  dabaszinību skolotājs 

7. Dabaszinību mācīšanas 

metodika 

asoc.prof. 

J.Dzerviniks 

64 96 4 E 

8. Veselīgs dzīvesveids asist.S.Olondare 32 48 2 I 

Profesionālā specializācija:  matemātikas skolotājs 

9. Matemātikas mācīšanas 

metodika 

lekt.I.Onževa 64 96 4 E 

10. Ārpusklases darbs 

matemātikā 

lekt.I.Onževa 32 48 2 I 

Profesionālā specializācija:  informātikas skolotājs 

11. Informātikas mācīšanas 

metodika 

lekt.I.Onževa 64 96 4 E 

12. Programmēšanas valodas asoc.prof.P.Grabusts 32 48 2 I 

Profesionālā specializācija:  deju skolotājs 

13. Dejas kompozīcija un 

iestudēšana 

lekt.I.Dreļs 64 96 4 E 

14. Tautas deja lekt.I.Drele 32 48 2 E 

     20  
 

4.kurss  8.semestris       
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Pedagoģiskā  prakse VI 

 

Izglītības un 

metodiku katedras 

docētāji 

- - 8 DI 

2. Valsts eksāmens Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 2 E 

3. Diplomdarba izstrāde un 

aizstāvēšana 

Izglītības un 

metodiku katedras 

docētāji 

Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 10 A 

     20  
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Studiju modulis – Pamatizglītības skolotājs sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu 

pamatskolā (nepilna laika studijas) 

 

1.kurss  1.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju  kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvaloda doc.M.Opincāne 4 36 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija I 

asoc.prof. J.Dzerviniks 8 72 2 DI 

3. Vispārīgā, attīstības un 

saskarsmes  psiholoģija 

doc. Ē.Kalvāns 12 108 3 E 

4. Pedagoģijas teoriju vēsture doc. G.Strods 8 72 2 E 

5. Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskais darbs 

pedagoģijā 

prof. V.Ļubkina 8 72 2 DI 

6. Bērna attīstība, veselības un 

vides izglītība 

asist.S.Olondare 8 72 2 I 

7. Sports doc.A.Kaupužs 8 - - I 

8.  Informātika izglītībā lekt.M.Kijaško 8 72 2 E 

9. Izglītības saturs un mācību 

procesa pedagoģiskie 

modeļi I 

prof.V.Ļubkina 4 36 1 I 

10. Latviešu val.un lit. saturs 

un mācīšanas metodika I 

lekt.R.Burceva 8 108 3 DI 

     18  

 

1.kurss  2.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvešvaloda doc.M.Opincāne 

 

4 36 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija II 

asoc.prof. J.Dzerviniks 8 72 2 E 

3. Sociālās ekonomikas 

pamati I 

prof.V.Ļubkina 8 72 2 I 

4. Sports doc. A.Kaupužs 8 72 - I 

5. Pedagoģiskā prakse I Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 2 DI 

6. Latviešu val.un lit. saturs 

un mācīšanas metodika I 

lekt.R.Burceva 4 36 1 DI 

7. Elementārā matemātika lekt.I.Onževa 12 108 3 E 

8. Bērnu literatūra un tās 

mācīšanas metodika 

lekt.A.Sidarāne 8 72 2 E 

9. Dabaszinību pamati 

 

asoc.prof. J.Dzerviniks 12 108 3 DI 

10. Vizuālās mākslas saturs un 

mācīšanas metodika 

asoc.prof. V.Paurs 8 72 2 DI 

     18  
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2.kurss  3.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda  doc.M.Opincāne 4 24 1 DI 

2. Didaktika lekt. M.Mežāre 8 72 2 E 

3. Audzināšanas teorija un 

metodika 

lekt. M.Rozenfelde 8 72 2 E 

4. Sociālā pedagoģija un 

psiholoģija 

lekt. A. Kondrova 8 72 2 E 

5. Sociālās ekonomikas 

pamati II 

prof.V.Ļubkina 8 72 2 I 

6. Studiju darbs I Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 2 DI 

7. Filozofijas pamati lekt.V.Korkla 8 72 2 DI 

8. Pedagoģiskā prakse II Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 2 DI 

9. Dabaszinību saturs un 

mācīšanas metodika 

asoc.prof.J.Dzerviniks 8 72 2 E 

     17  
 

2.kurss  4.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda  doc.M.Opincāne 4 36 1 E 

2. Sociālās ekonomikas 

pamati III 

prof.V.Ļubkina 

lekt. L.Danilāne 

8 72 2 I 

3. Ētika un estētika lekt.V.Korkla 8 72 2 I 

4. Starpkultūru izglītība un 

komunikācija 

lekt.E.Strode 8 72 2 I 

5. Kultūras vēsture 

 

lekt.I.Brīvere 8 72 2 I 

6. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi II 

lekt.R.Burceva 12 108 3 I 

7. Pedagoģiskā prakse III Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 2 DI 

8. Lasīt un rakstīt mācīšanas 

metodika 

lekt.R.Burceva 12 108 3 E 

9. Matemātikas saturs un 

mācīšanas metodika I 

lekt.I.Onževa 8 72 2 I 

     19  

 

3.kurss  5.semestris        
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Izglītības saturs un mācību 

procesa pedagoģiskie 

modeļi III 

lekt.R.Burceva 12 108 3 E 

2. Brīvās izvēles kurss  8 72 2 DI 

3. Pedagoģiskā prakse IV Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 8 DI 

4. Latviešu val.un lit. saturs 

un mācīšanas metodika II 

lekt.R.Burceva 8 72 2 I 
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5. Matemātikas saturs un 

mācīšanas metodika II 

lekt.I.Onževa 12 108 3 I 

     18  
 

 

3.kurss  6.semestris         
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Studiju darbs II Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 2 DI 

2. Brīvās izvēles kurss  8 72 2 I 

3. Latviešu val.un lit. saturs 

un mācīšanas metodika III 

lekt.R.Burceva 8 72 2 E 

4. Sociālo zinību saturs un 

mācīšanas metodika    

lekt.V.Čakša 8 72 2 E 

5. Mājturības un tehnoloģiju 

saturs un mācīšanas 

metodika 

doc.A.Strode 8 72 2 DI 

Profesionālā specializācija:  dabaszinību skolotājs 

6. Elementārās matemātikas 

praktikums 

asoc.prof.J.Dzerviniks 

 

8 72 2 I 

7. Dabaszinātņu saturs 

pamatskolā 

asoc.prof.J.Dzerviniks 

 

24 216 6 DI 

Profesionālā specializācija:  matemātikas skolotājs 

8. Matemātiskā analīze lekt.I.Onževa 12 108 3 E 

9. Elementārās matemātikas 

praktikums 

asoc.prof.J.Dzerviniks 

 

8 72 2 I 

10. Algebras un ģeometrijas 

saturs pamatskolā 

asoc.prof.J.Dzerviniks 

 

12 108 3 E 

Profesionālā specializācija:  informātikas skolotājs 

11. Matemātiskā analīze lekt.I.Onževa 12 108 3 E 

12. Elementārās matemātikas 

praktikums 

asoc.prof.J.Dzerviniks 

 

8 72 2 I 

13. Ievads datorikā lekt.A.Zorins 12 108 3 DI 

     18  
 

4.kurss  7.semestris      
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Ievads  speciālajā  

pedagoģijā un psiholoģijā 

lekt. M.Rozenfelde 8 72 2 E 

2. Skolvadības pamati lekt.V.Deksnis 8 72 2 E 

3. Studiju darbs III Izglītības un 

metodiku katedras 

docētāji 

- - 2 DI 

4. Pedagoģiskā prakse V Izglītības un 

metodiku katedras 

docētāji 

- - 4 DI 

5. Brīvās izvēles kurss  8 72 2 I 

6. Muzikāli mākslinieciskā 

darbība 

lekt.J.Mežinskis 8 72 2 I 

Profesionālā specializācija:  dabaszinību skolotājs 

7. Dabaszinātņu saturs 

pamatskolā 

asoc.prof. 

J.Dzerviniks 

8 72 2 E 
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8. Ģeogrāfijas pamati lekt.I.Matisovs 8 72 2 DI 

Profesionālā specializācija:  matemātikas skolotājs 

9. Algebras un ģeometrijas 

saturs mamatskolā 

lekt.I.Onževa 8 72 2 E 

10. Elementārās matemātikas 

praktikums 

lekt.I.Onževa 8 72 2 I 

Profesionālā specializācija:  informātikas skolotājs 

11. Informātikas saturs 

pamatskolā 

lekt.I.Onževa 8 72 2 E 

12. Ievads datorikā 

 

lekt.A.Zorins 8 72 2 E 

     18  

4.kurss  8.semestris       
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Pedagoģiskā  prakse VI 

 

Izglītības un 

metodiku katedras 

docētāji 

- - 4 DI 

2. Muzikāli mākslinieciskā 

darbība 

lekt.J.Mežinskis 8 72 2 I 

3. Mūzikas saturs un mācīšanas 

metodika 

lekt.J.Mežinskis 8 72 2 I 

4. Sporta saturs un mācīšanas 

metodika 

asist.S.Olondare 8 72 2 I 

Profesionālā specializācija:  dabaszinību skolotājs 

5. Dabaszinību mācīšanas 

metodika 

asoc.prof. 

J.Dzerviniks 

 

16 144 4 E 

6. Veselīgs dzīvesveids asist.S.Olondare 8 72 2 I 

7. Vides izglītība pamatskolā asist.S.Olondare 8 72 2 I 

Profesionālā specializācija:  matemātikas skolotājs 

8. Matemātikas mācīšanas 

metodika 

lekt.I.Onževa 16 144 4 E 

9. Kombinatorika, varbūtību 

teorija un tās mācīšanas 

metodika 

asoc.prof. 

J.Dzerviniks 

8 72 2 I 

10. Ārpusklases darbs 

matemātikā 

lekt.I.Onževa 8 72 2 I 

Profesionālā specializācija:  informātikas skolotājs 

11. Informātikas mācīšanas 

metodika 

lekt.I.Onževa 16 144 4 E 

12. Programmēšanas valodas  asoc.prof.P.Grabusts 8 72 2 I 

13. Operētājsistēmas asoc.prof.P.Grabusts 8 72 2 I 

     18  
 

5.kurss  9.semestris       
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Pedagoģiskā  prakse VII 

 

Izglītības un 

metodiku katedras 

docētāji 

- - 4 DI 

2. Valsts eksāmens Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 2 E 

3. Diplomdarba izstrāde un Izglītības un - - 10 A 
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aizstāvēšana metodiku katedras 

docētāji 

Valsts pārbaudījumu 

komisija 

     16  

Studiju modulis – Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs 

( pilna laika studijas) 

 

1.kurss 1.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvaloda  doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija I 

asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 DI 

3. Vispārīgā, attīstības un 

saskarsmes psiholoģija 

doc. Ē.Kalvāns 48 72 3 E 

4. Pedagoģijas teoriju vēsture doc. G.Strods 32 48 2 E 

5. Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskais darbs 

pedagoģijā 

prof. V.Ļubkina 32 48 2 DI 

6. Bērna attīstība, veselības un 

vides izglītība 

asist.S.Olondare 32 48 2 I 

7. Sports lekt.A.Kaupužs 32 - - I 

8.  Informātika izglītībā lekt.M.Kijaško 32 48 2 E 

9. Izglītības saturs un mācību 

procesa pedagoģiskie 

modeļi I 

prof.V.Ļubkina 16 24 1 I 

10. Mākslas un vispārējā 

kompozīcija (Zīmēšana) 

lekt. L.Zarembo 32 48 2 DI 

 

11. Mākslas un vispārējā 

kompozīcija (Mākslas 

valodas pamati) 

lekt. D.Apele 16 24 1 I 

12. m - Tekstilkompozīcija un 

tekstildarbu tehnoloģijas 

(Tekstilkompozīcija)  

lekt. L.Zarembo 

 

 

32 48 2 E 

 

 

 z – Galdniecības 

saimniecība (Kokapstrādes 

materiālmācība) 

lekt. G.Lucjanovs 

     20  

 

1.kurss 2.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvešvaloda  doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija II 

asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 E 

3. Sociālās ekonomikas 

pamati I 

prof.V.Ļubkina 32 48 2 I 

4. Sports doc. A.Kaupužs 32 - - I 

5. Vērošanas prakse Dizaina un 

amatniecības katedras 

docētāji 

  2 DI 

6. Mākslas un vispārējā 

kompozīcija (Kompozīcijas 

lekt. L.Zarembo 

 

32 48 2 E 
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pamati) 

7. Mākslas un vispārējā 

kompozīcija (Gleznošanas 

mācības pamatievirzes) 

lekt. L.Zarembo 16 24 1 DI 

8. Uzturs un uzturzinību MM 

I 

lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 E 

9. Ģimenes kopā dzīvošanas 

un strādāšanas modeļi 

(Tradīcijas ģimenē)  

lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 I 

10. m - Tekstilkompozīcija un 

tekstildarbu tehnoloģijas 

(Tekstildarbu tehnoloģijas) 

lekt. L.Zarembo 

 

32 48 2 E 

z – Galdniecības 

saimniecība (Kokapstrādes 

instrumenti un darbgaldi) 

lekt. G.Lucjanovs 

11. m - Tekstilkompozīcija un 

tekstildarbu tehnoloģijas 

(Tekstildarbi apkārtējās 

vides veidošanai) 

lekt. D.Apele 64 96 4 E 

z – Galdniecības 

saimniecība (Metāla 

izstrādājumi galdniecībā) 

(Grafiskā valoda) 

lekt. G.Lucjanovs 

doc.A.Strode 

32 

32 

48 

48 

     20  
 

2.kurss  3.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda  doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Didaktika lekt. M.Mežāre 

 

32 48 2 E 

3. Audzināšanas teorija un 

metodika 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

4. Sociālā pedagoģija un 

psiholoģija 

lekt. A. Kondrova 32 48 2 E 

5. Sociālās ekonomikas 

pamati II 

prof.V.Ļubkina 32 48 2 I 

6. Studiju darbs nozaru 

pedagoģijā 

Dizaina un amatniecības 

katedras docētāji 

-  2 DI 

7. Filozofijas pamati lekt.V.Korkla 32 48 2 DI 

8. Uzturmācības mācību 

metodiskā prakse 

lekt. N.Kivkucāne   2 DI 

9. Uzturs un uzturzinību 

MM II 

lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 DI 

10. Ekonomikas teoriju MM 

izglītībā I  

lekt. L Danilāne 48 72 3 E 

     20  
 

2.kurss  4.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda  doc.M.Opincāne 16 24 1 E 

2. Sociālās ekonomikas 

pamati III 

prof.V.Ļubkina 32 48 2 I 

3. Ētika un estētika lekt.V.Korkla 32 48 2 I 
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4. Starpkultūru izglītība un 

komunikācija 

lekt.E.Strode 32 48 2 I 

5. Kultūras vēsture lekt.I.Brīvere 32 48 2 I 

6. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi II 

doc.A.Strode 48 72 3 I 

7. m - Tekstildarbu 

tehnoloģiju mācību 

metodiskā prakse 

z - Galdniecības mācību 

metodiskā prakse 

lekt. L.Zarembo 

lekt. G.Lucjanovs 

  2 DI 

8. Uzturs un uzturzinību 

MM (Veselīgs uzturs un 

ēšanas paradumi) 

lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 DI 

9.  Ekonomikas teoriju MM 

izglītībā II  

lekt. L Danilāne 32 48 2 DI 

10. m - Tekstilkompozīcija un 

tekstildarbu tehnoloģijas 

(Tekstiltehniku sintēze 

vizuālā tēla veidošanā) 

lekt. L.Zarembo 

 

32 48 2 DI 

z – Galdniecības 

saimniecība (Mēbeļu 

izgatavošanas 

tehnoloģija) 

lekt. G.Lucjanovs 

     20  

 

3.kurss  5.semestris        
N. 

p.k. 

Studiju kursa  

nosaukums 

Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi III 

doc. A.Strode 48 72 3 E 

2. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 DI 

3. Mācību metodiskā prakse  Dizaina un amatniecības 

katedras docētāji 

  8 DI 

4. Bizness mājsaimniecībā I lekt. L Danilāne 32 48 2 I 

5. Ģimenes kopā 

dzīvošanas un 

strādāšanas modeļi 

(Mājsaimniecības 

vadīšana un uzturēšana) 

lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 E 

6. Studiju darbs 

Ekonomikas MM 

Dizaina un amatniecības 

katedras docētāji 

  2 DI 

7.  Ekonomikas teoriju MM 

izglītībā III 

lekt. L.Danilāne 16 24 1 E 

     20  
 

3.kurss  6.semestris         
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. m - Studiju darbs 

tekstildarbu tehnoloģijās un 

MM 

z - Studiju darbs 

Dizaina un amatniecības 

katedras docētāji 

  2 DI 
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galdniecības saimniecībā 

un MM 

2. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 I 

3. Ekonomikas teoriju MM 

izglītībā IV  

lekt. L Danilāne 32 48 2 DI 

4. Bizness mājsaimniecībā II 

 

lekt. L Danilāne 32 48 2 E 

5. Vides izveidošanas 

kompozicionālie paņēmieni 

(Telpas uztvere un 

kompozīcija) 

lekt. D.Apele 64 96 4 E 

6. Patērētājizglītības 

pedagoģija  

prof. V.Ļubkina 64 96 4 E 

7. m - Apģērbs – Šūto 

apģērbu izgatavošana 

(Tekstilmateriālmācība) 

(Apģērbu un modes zinību 

pamati) 

 

lekt. N.Kivkucāne 

lekt. S.Mežinska 

 

32 

32 

 

48 

48 

4 E 

z – Transporta līdzekļu 

ekspluatācija (Mehāniskais 

transporta līdzeklis) 

lekt. G.Lucjanovs 64 96 

       

     20  

 

4.kurss 7.semestris      
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Ievads speciālajā pedagoģijā 

un psiholoģijā 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

2. Skolvadības pamati 

 

lekt.V.Deksnis 32 48 2 E 

3. Studiju darbs 

Mājsaimniecības tehnoloģijās 

un MM 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji 

  2 DI 

4. m - Šūto apģērbu 

izgatavošanas mācību 

metodiskā prakse 

z – Transporta līdzekļu 

ekspluatācijas mācību 

metodiskā prakse 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji 

  4 DI 

5. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 I 

6. Vides izveidošanas 

kompozicionālie paņēmieni 

(Interjera attēlošanas 

grafiskie paņēmieni) 

doc. A.Strode 32 48 2 DI 

7. m - Apģērbs – Šūto apģērbu 

izgatavošana (Apģērba 

projektēšana un 

mākslinieciskā noformēšana) 

(Šūto izstrādājumu 

tehnoloģija) 

 

lekt. S.Mežinska 

lekt. N.Kivkucāne 

 

 

64 

32 

 

96 

48 

6 E 

z – Transporta līdzekļu 

ekspluatācija (Transporta 

līdzekļu aprūpe un vadīšana) 

(Darba higiēna un 

lekt. G.Lucjanovs 32 

 

32 

 

48 

 

48 
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aizsardzība transporta 

līdzekļu ekspluatācijā) 

(Lauksaimniecības 

mehanizācija) 

32 48 

     20  

 

4.kurss  8.semestris       
N. 

p.k. 

Studiju kursa  

nosaukums 

Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Kvalifikācijas prakse 

 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji 

- - 8 DI 

2. Valsts eksāmens Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 2 E 

3. Diplomdarba izstrāde un 

aizstāvēšana 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji  

Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 10 A 

     20  

 

Studiju modulis – Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs 

 (nepilna laika studijas) 

 

1.kurss  1.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju  kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvaloda doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija I 

asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 DI 

3. Vispārīgā, attīstības un 

saskarsmes  psiholoģija 

doc. Ē.Kalvāns 48 72 3 E 

4. Pedagoģijas teoriju vēsture doc. G.Strods 32 48 2 E 

5. Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskais darbs 

pedagoģijā 

prof. V.Ļubkina 32 48 2 DI 

6. Bērna attīstība, veselības un 

vides izglītība 

asist.S.Olondare 32 48 2 I 

7. Sports doc.A.Kaupužs 32 - - I 

8.  Informātika izglītībā lekt.M.Kijaško 32 48 2 E 

9. Izglītības saturs un mācību 

procesa pedagoģiskie 

modeļi I 

prof.V.Ļubkina 16 24 1 I 

10. Mākslas un vispārējā 

kompozīcija (Zīmēšana) 

lekt. L.Zarembo 32 48 2 DI 

11. Mākslas un vispārējā 

kompozīcija (Mākslas 

valodas pamati) 

lekt. D.Apele 16 24 1 I 

     18  
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1.kurss  2.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  

nosaukums 

Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvešvaloda doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija II 

asoc.prof. 

J.Dzerviniks 

32 48 2 E 

3. Sociālās ekonomikas 

pamati I 

lekt. L.Danilāne 32 48 2 I 

4. Sports doc. A.Kaupužs 32 - - I 

5. Vērošanas prakse  Dizaina un 

amatniecības katedras 

docētāji 

  2 DI 

6. Mākslas un vispārējā 

kompozīcija 

(Kompozīcijas pamati) 

lekt. L.Zarembo 32 48 2 E 

7. Mākslas un vispārējā 

kompozīcija (Gleznošanas 

mācības pamatievirzes) 

lekt. L.Zarembo 16 24 1 DI 

8. Uzturs un uzturzinību MM 

I 

lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 E 

9. Ģimenes kopā dzīvošanas 

un strādāšanas modeļi 

(Tradīcijas ģimenē) 

lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 I 

10. m – Tekstilkompozīcija un 

tekstildarbu tehnoloģijas 

(Tekstilkompozīcija) 

lekt.L.Zarembo 

 

32 

 

 

48 

 

2 

 

E 

 z – galdniecības 

saimniecība (Kokapstrādes 

materiālmācība) 

lekt. G.Lucjanovs 

11. m – Tekstilkompozīcija un 

tekstildarbu tehnoloģijas 

(Tekstildarbu tehnoloģijas) 

lekt. L.Zarembo 

 

 

32 48 2 E 

z – Galdniecības 

saimniecība (Kokapstrādes 

instrumenti un darbgaldi) 

lekt. G.Lucjanovs 

 

     18  

 

2.kurss  3.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda 

specialitātē 

doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Didaktika lekt. M.Mežāre 32 48 2 E 

3. Audzināšanas teorija un 

metodika 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

4. Sociālā pedagoģija un 

psiholoģija 

lekt. A. Kondrova 32 48 2 E 

5. Sociālās ekonomikas 

pamati II 

prof.V.Ļubkina 32 48 2 I 

6. Studiju darbs nozaru 

pedagoģijā 

Dizaina un amatniecības 

katedras docētāji 

-  2 DI 

7. Filozofijas pamati lekt.V.Korkla 32 48 2 DI 
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8. Uzturmācības mācību 

metodiskā prakse  

lekt. N.Kivkucāne   2 DI 

9. Ekonomikas teoriju MM 

izglītībā I 

lekt. L.Danilāne 48 72 3 E 

     18  
 

 

2.kurss  4.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda 

specialitātē 

doc.M.Opincāne 16 24 1 E 

2. Sociālās ekonomikas 

pamati III 

prof.V.Ļubkina 32 48 2 I 

3. Ētika un estētika lekt.V.Korkla 32 48 2 I 

4. Starpkultūru izglītība un 

komunikācija 

lekt.E.Strode 32 48 2 I 

5. Kultūras vēsture lekt.I.Brīvere 32 48 2 I 

6. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi II 

doc.A.Strode 48 72 3 I 

7. m - Tekstildarbu 

tehnoloģiju mācību 

metodiskā prakse 

z - Galdniecības mācību 

metodiskā prakse 

lekt. L.Zarembo 

lekt. G.Lucjanovs 

  2 DI 

8. m – tekstilkompozīcija un 

tekstildarbu tehnoloģijas 

(Tekstildarbi apkārtējās 

vides veidošanai) 

lekt. D.Apele 

 

 

 

64 96 4 E 

z– Galdniecības 

saimniecība (Metāla 

izstrādājumi galdniecībā) 

(Grafiskā valoda) 

 

lekt. G.Lucjanovs 

lekt. A.Strode 

 

32 

32 

 

48 

48 

     18  

 

3.kurss  5.semestris        
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Izglītības saturs un mācību 

procesa pedagoģiskie modeļi 

III 

doc. A.Strode 48 72 3 E 

2. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 DI 

3. Mācību metodiskā prakse Dizaina un 

amatniecības katedras 

docētāji 

  8 DI 

4. Uzturs un uzturzinību MM II lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 DI 

5. Ekonomikas teoriju MM 

izglītībā II 

lekt. L.Danilāne 32 48 2 DI 

6. m – Tekstilkompozīcija un 

tekstildarbu tehnoloģijas 

(Tekstiltehniku sintēze 

vizuālā tēla veidošanā) 

lekt. L.Zarembo 32 48 2 DI 
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Z – Galdniecības saimniecība 

(Mēbeļu izgatavošanas 

tehnoloģija) 

lekt. G.Lucjanovs 

     19  

 

3.kurss 6.semestris         
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. m – Studiju darbs 

tekstidarbu tehnoloģijās un 

MM 

z – Studiju darbs 

galdniecības saimniecībā un 

MM 

Dizaina un 

amatniecības katedras 

docētāji 

  2 DI 

2. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 I 

3. Uzturs un uzturzinību MM 

(Veselīgs uzturs un ēšanas 

paradumi) 

lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 DI 

4. Bizness mājsaimniecībā I lekt. L.Danilāne 32 48 2 I 

5. Ekonomikas teoriju MM 

izglītībā III 

lekt. L.Danilāne 16 24 1 E 

6. Ģimenes kopā dzīvošanas un 

strādāšanas modeļi 

(Mājsaimniecības vadīšana 

un uzturēšana) 

lekt. N.Kivkucāne 32 48 2 E 

7. m – Apģērbs – šūto apģērbu 

izgatavošana 

(Tekstilmateriālmācība) 

(Apģērbu un modes zinību 

pamati) 

 

 

lekt. N.Kivkucāne 

lekt. S.Mežinska 

 

 

32 

32 

 

 

48 

48 

4 E 

z – Transporta līdzekļu 

ekspluatācija (Mehāniskais 

transporta līdzeklis) 

lekt. G.Lucjanovs 64 96 

8. Vides izveidošanas 

kompozicionālie paņēmieni 

(Interjera attēlošanas 

grafiskie paņēmieni) 

lekt. A.Strode 32 48 2 DI 

     17  

 

4.kurss  7.semestris      
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Ievads speciālajā pedagoģijā 

un psiholoģijā 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

2. Skolvadības pamati 

 

lekt.V.Deksnis 32 48 2 E 

3. Studiju darbs 

Mājsaimniecības 

tehnoloģijās un MM 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji 

  2 DI 

4. m - Šūto apģērbu 

izgatavošanas mācību 

metodiskā prakse 

z - Transporta līdzekļu 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji 

  4 DI 
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ekspluatācijas mācību 

metodiskā prakse 

5. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 I 

6. Bizness mājsaimniecībā II lekt. L.Danilāne 32 48 2 E 

7. Vides izveidošanas 

kompozicionālie paņēmieni 

(Telpas uztvere un 

kompozīcija) 

lekt. D.Apele 64 96 4 E 

     18  

 

4.kurss  8.semestris       
N. 

p.k. 

Studiju kursa  

nosaukums 

Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Kvalifikācijas prakse I 

 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji 

- - 4 DI 

2. Studiju darbs Ekonomikas 

MM 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji 

  2 DI 

3. Ekonomikas teoriju MM 

izglītībā IV 

lekt. L.Danilāne 32 48 2 DI 

4. Patērētājizglītības 

pedagoģija 

prof. V.Ļubkina 64 96 4 E 

5. m - Apģērbs – Šūto apģērbu 

izgatavošana (Apģērba 

projektēšana un 

mākslinieciskā noformēšana) 

(Šūto izstrādājumu 

tehnoloģija) 

 

lekt. S.Mežinska 

 

lekt. N.Kivkucāne 

 

64 

 

32 

 

96 

 

48 

6 E 

z – Transporta līdzekļu 

ekspluatācija (Transporta 

līdzekļu aprūpe un vadīšana) 

(Darba higiēna un aizsardzība 

transporta līdzekļu 

ekspluatācijā) 

(Lauksaimniecības 

mehanizācija) 

lekt. G.Lucjanovs 32 

 

32 

 

32 

48 

 

48 

 

48 

     18  

 

5.kurss  9.semestris       
N. 

p.k. 

Studiju kursa  

nosaukums 

Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Kvalifikācijas prakse II 

 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji 

- - 4 DI 

2. Valsts eksāmens Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 2 E 

3. Diplomdarba izstrāde un 

aizstāvēšana 

Dizaina un 

amatniecības 

katedras docētāji  

Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 10 A 

     16  

 

 



 

67 

 

Studiju modulis – Svešvalodas (angļu) skolotājs 

 (pilna laika studijas) 

1.kurss  1.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju  kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvaloda doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija I 

asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 E 

3. Vispārīgā, attīstības un 

saskarsmes  psiholoģija 

doc. Ē.Kalvāns 48 72 3 E 

4. Pedagoģijas teoriju vēsture doc. G.Strods 32 48 2 E 

5. Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskais darbs 

pedagoģijā 

prof. V.Ļubkina 32 48 2 DI 

6. Bērna attīstība, veselības un 

vides izglītība 

asist.S.Olondare 32 48 2 I 

7. Sports doc.A.Kaupužs 32 - - I 

8.  Informātika izglītībā lekt.M.Kijaško 32 48 2 E 

9. Izglītības saturs un mācību 

procesa pedagoģiskie 

modeļi I 

prof.V.Ļubkina 16 24 1 I 

10. Konversācija lekt.V.Pokule 

 

32 48 2 DI 

11. Otrā svešvaloda lekt.E.Strode 16 24 1 I 

12. Praktiskā gramatika lekt.V.Prikule 16 24 1 I 

13. Fonētika lekt.S.Iļjina 

 

16 24 1 I 

     20  

 

1.kurss  2.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvešvaloda lekt.M.Opincāne 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija II 

asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 E 

3. Sociālās ekonomikas 

pamati I 

prof.V.Ļubkina 

 

32 48 2 I 

4. Sports doc. A.Kaupužs 32 - - I 

5. Pedagoģiskā prakse I Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

  2 DI 

6. Fonētika lekt.S.Iļjina 16 24 1 DI 

7. Praktiskā gramatika lekt.V.Prikule 48 72 3 E 

8. Otrā svešvaloda lekt.E.Strode 32 48 2 DI 

9. Konversācija lekt.V.Pokule 32 48 2 E 

10. Novadzinības doc.I.Rimšāne 48 72 3 DI 

11. Vācu val. gramatika (angļu 

val.skol.) 

lekt.E.Strode 32 48 2 DI 

     20  

2.kurss  3.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda  doc.M.Opincāne 16 24 1 DI 
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2. Didaktika lekt. M.Mežāre 32 48 2 E 

3. Audzināšanas teorija un 

metodika 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

4. Sociālā pedagoģija un 

psiholoģija 

lekt. A. Kondrova 32 48 2 E 

5. Sociālās ekonomikas 

pamati II 

prof.V.Ļubkina 32 48 2 I 

6. Studiju darbs I Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

-  2 DI 

7. Filozofijas pamati lekt.V.Korkla 32 48 2 DI 

8. Pedagoģiskā prakse II Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

  2 DI 

9. Konversācija lekt.S.Iļjina 48 72 3 DI 

10. Otrā svešvaloda lekt.E.Strode 32 48 2 DI 

     20  
 

 

 

2.kurss  4.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda doc.M.Opincāne 16 24 1 E 

2. Sociālās ekonomikas 

pamati III 

prof.V.Ļubkina 

 

32 48 2 I 

3. Ētika un estētika lekt.V.Korkla 32 48 2 I 

4. Starpkultūru izglītība un 

komunikācija 

lekt.E.Strode 32 48 2 I 

5. Kultūras vēsture lekt.I.Brīvere 32 48 2 I 

6. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi II 

lekt.E.Strode 48 72 3 I 

7. Pedagoģiskā prakse III Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

  2 DI 

8. Konversācija lekt.S.Iļjina 48 72 3 E 

9. Otrā svešvaloda lekt.E.Strode 48 72 3 DI 

     20  

 

 

3.kurss  5.semestris        
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi III 

doc.M.Opincāne 

 

48 72 3 E 

2. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 DI 

3. Pedagoģiskā prakse IV Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

  8 DI 

4. Ārzemju literatūra doc. M.Opincāne 48 72 3 I 

5. Teksta analīze lekt.S.Iļjina 32 48 2 I 

6. Otrā svešvaloda asoc.prof.K.Laganovska 16 24 1 DI 

7. Konversācija lekt.S.Iļjina 16 24 1 DI 

     20  
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3.kurss  6.semestris         
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Studiju darbs II Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

  2 DI 

2. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 I 

3. Novadzinības doc.I.Rimšāne 32 48 2 I 

4. Otrā svešvaloda asoc.prof.K.Laganovska 64 96 4 DI 

5. Konversācija lekt.S.Iļjina 64 96 4 E 

6. Ārzemju literatūra doc. M.Opincāne 48 72 3 E 

7. Teksta analīze lekt.S.Iļjina 48 72 3 DI 

     20  

 

4.kurss  7.semestris      
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Ievads  speciālajā  

pedagoģijā un psiholoģijā 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

2. Skolvadības pamati lekt.V.Deksnis 32 48 2 E 

3. Studiju darbs III Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

  2 DI 

4. Pedagoģiskā prakse V Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

  4 DI 

5. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 I 

6. Otrā svešvaloda asoc.prof.K.Laganovska 32 48 2 E 

7. Konversācija lekt.S.Iļjina 36 44 2 E 

8. 20.gs. literatūra doc. M.Opincāne 36 44 2 I 

9. Ievads tulkošanā Doc.M.Opincāne 36 44 2 DI 

     20  

 

 

4.kurss  8.semestris       
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Pedagoģiskā  prakse VI 

 

Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

- - 8 DI 

2. Valsts eksāmens Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 2 E 

3. Diplomdarba izstrāde un 

aizstāvēšana 

Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 10 A 

     20  

 

Studiju modulis – Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs 

 (pilna laika studijas) 

 

1.kurss  1.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju  kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvaloda lekt.V.Prikule 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 DI 
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skolas pedagoģija I 

3. Vispārīgā, attīstības un 

saskarsmes  psiholoģija 

doc. Ē.Kalvāns 48 72 3 E 

4. Pedagoģijas teoriju vēsture doc. G.Strods 32 48 2 E 

5. Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskais darbs 

pedagoģijā 

prof. V.Ļubkina 32 48 2 DI 

6. Bērna attīstība, veselības un 

vides izglītība 

asist.S.Olondare 32 48 2 I 

7. Sports doc.A.Kaupužs 32 - - I 

8.  Informātika izglītībā lekt.M.Kijaško 32 48 2 E 

9. Izglītības saturs un mācību 

procesa pedagoģiskie 

modeļi I 

prof.V.Ļubkina 16 24 1 I 

10. Fiziskās ģeogrāfijas pamati lekt. I. Matisovs 48 72 3 E 

11. Fiziskās ģeogrāfijas 

praktikums 

lekt. I. Matisovs 32 48 2 DI 

     20  
 

1.kurss  2.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes forma 

1. Prakt.svešvešvaloda lekt.V.Prikule 16 24 1 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un 

skolas pedagoģija II 

asoc.prof. J.Dzerviniks 32 48 2 E 

3. Sociālās ekonomikas 

pamati I 

prof.V.Ļubkina 

 

32 48 2 I 

4. Sports doc. A.Kaupužs 32 - - I 

5. Pedagoģiskā prakse I Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

  2 DI 

6. Ekonomikas pamati lekt. J. Volkova 64 96 4 E 

7. Politoloģija un nacionālie 

procesi 

lekt. P.Kivrāns 48 72 3 DI 

8. Veselības izglītība un pirmā 

palīdzība 

asist. S. Olondare 64 96 4 E 

9. Vides zinātnes pamati doc. R. Tretjakova 32 48 2 I 

     20  
 

 

2.kurss  3.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda lekt.V.Prikule 16 24 1 DI 

2. Didaktika lekt. M.Mežāre 32 48 2 E 

3. Audzināšanas teorija un 

metodika 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

4. Sociālā pedagoģija un 

psiholoģija 

lekt. A. Kondrova 32 48 2 E 

5. Sociālās ekonomikas 

pamati II 

prof.V.Ļubkina 

 

32 48 2 I 

6. Studiju darbs I Izglītības un metodiku 

katedras docētāji 

-  2 DI 

7. Filozofijas pamati lekt.V.Korkla 32 48 2 DI 

8. Pedagoģiskā prakse II Izglītības un metodiku 

katedras docētāi 

  2 DI 
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9. Tiesību zinības doc. G. Makarova  48 72 3 E 

10. Socioloģija lekt. V. Korkla 32 48 2 I 

     20  
 

2.kurss  4.semestris 
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Prakt.svešvaloda 

specialitātē 

lekt.V.Prikule 16 24 1 E 

2. Sociālās ekonomikas 

pamati III 

prof.V.Ļubkina 

lekt. L.Danilāne 

32 48 2 I 

3. Ētika un estētika lekt.V.Korkla 32 48 2 I 

4. Starpkultūru izglītība un 

komunikācija 

lekt.E.Strode 32 48 2 I 

5. Kultūras vēsture lekt.I.Brīvere 32 48 2 I 

6. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi II 

lekt. V. Čakša 48 72 3 I 

7. Pedagoģiskā prakse III Humanitāro zinātņu 

katedras docētāji 

  2 DI 

8.  

Ētika laikā un telpā  

 

lekt. V. Čakša 

 

48 

 

72 

 

3 

 

E 

9. Kartogrāfija un 

topogrāfija 

doc. A. Avots 48 72 3 DI 

     20  

 

3.kurss  5.semestris        
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Izglītības saturs un 

mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi III 

lekt. K. Balodis 48 72 3 E 

2. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 DI 

3. Pedagoģiskā prakse IV  Humanitāro zinātņu 

katedras docētāji 

  8 DI 

4. Pasaules reģionālā 

ģeogrāfija 

lekt. I. Matisovs  64 96 4 E 

5. Kreatīvās domāšanas 

stratēģijas 

lekt. V. Korkla, doc. V. 

Malahovskis,  

48 72 3 DI 

     20  
 

3.kurss  6.semestris         
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Studiju darbs II  Humanitāro zinātņu 

katedras docētāji 

  2 DI 

2. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 I 

3. Latvijas ģeogrāfija lekt. K. Balodis  64 96 4 E 

4. Pasaules reliģiju vēsture un 

ģeogrāfija 

Asoc.prof. V. 

Malahovskis, lekt. I. 

Matisovs 

64 96 4 DI 

5. Ģeoloģija un 

ģeomorfoloģija 

prof. G. Noviks, lekt. I. 

Matisovs 

48 72 3 E 

6. Latvijas un Latvijas Asoc.prof. V. 48 72 3 DI 
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parlamentārisma vēsture Malahovskis 

7. Ekonomiskā ģeogrāfija lekt. S. Ežmale 32 48 2 E 

     20  
 

4.kurss  7.semestris      
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Ievads  speciālajā  

pedagoģijā un psiholoģijā 

lekt. M.Rozenfelde 32 48 2 E 

2. Skolvadības pamati lekt.V.Deksnis 32 48 2 E 

3. Studiju darbs III  Humanitāro zinātņu 

katedras docētāji 

  2 DI 

4. Pedagoģiskā prakse V  Humanitāro zinātņu 

katedras docētāji 

  4 DI 

5. Brīvās izvēles kursi  32 48 2 I 

6. Demogrāfija un iedzīvotāju 

ģeogrāfija 

Asoc.prof. V. 

Malahovskis, lekt. I. 

Matisovs 

32 48 2 I 

7. Sociālā ekoloģija lekt. I. Laizāne  32 48 2 I 

8. Globalizācijas procesi 

pasaulē 

lekt. P. Kivrāns  32 48 2 I 

     20  

 

4.kurss  8.semestris       
N. 

p.k. 

Studiju kursa  nosaukums Docētājs Kontakt- 

stundu 

skaits 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

KP Pārbaudes 

forma 

1. Pedagoģiskā  prakse VI 

 

Humanitāro zinātņu 

katedras docētāji 

- - 8 DI 

2. Valsts eksāmens Valsts pārbaudījumu 

komisija 

- - 2 E 

3. Diplomdarba izstrāde un 

aizstāvēšana 

Izglītības un 

metodiku katedras 

docētāji/ Humanitāro 

zinātņu katedras 

docētāji/ 

Valsts pārbaudījumu 

komisija  

- - 10 A 

     20  

 
 

4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 
 

    Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” izveidota 2010.gadā 

apvienojot līdz tam laikam  darbojošās uz maksimālo termiņu akreditētās profesionālā bakalaura studiju 

programmas „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, „Svešvalodas 

(angļu vai vācu) skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” un „Ģeogrāfijas un sociālo zinību 

skolotājs”. Programmu apvienošana tika veikta, lai koncentrētu akadēmiskos un materiāli tehniskos 

resursus skolotāju sagatavošanas jomā, lai veiktu izmaksu samazināšanu programmu īstenošanai, 

ieviešot vienotus vispārizglītojošos un nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloģiju 

kursus un līdz ar to palielinātu programmas konkurētspēju augstākās izglītības telpā.  

     Programma „Skolotāja” ir strukturēta četros tematiskajos studiju moduļos: 

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, „Svešvalodas (angļu vai vācu) 

skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” un „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, 
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atbilstoši profesionālajai specializācijai un studiju rezultātā iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai. 

     Studiju programmas saturu veido vispārizglītojošo, nozares teorētisko pamatkursu, profesionālās 

specializācijas kursu, brīvās izvēles kursu studijas, prakse un valsts pārbaudījums (skat.tabulu). 

Pētnieciskais darbs ietverts gan atsevišķu studiju kursu saturā, prakses uzdevumos, gan studiju darbu un 

diplomdarba izstrādē. 

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” 

struktūra 

 

Studiju programmas daļas KP 

Vispārizglītojošie kursi  20 

Nozares teorētiskie pamatkursi 36 

Nozares profesionālās specializācijas kursi  60 

Brīvās izvēles kursi 6 

Valsts pārbaudījums: 
Valsts eksāmens 

Diplomdarba izstrāde  

12 
2 

10 

Prakse 26 

                                        Kopā 160 

 

     Studiju programmas vispārizglītojošie, nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi ir 

obligāti visiem studentiem. Brīvās izvēles daļā nepieciešamo kredītpunktu skaitu students  iegūst, 

izvēloties gan Izglītības un dizaina fakultātes katedru, gan citu RA katedru piedāvātos kursus atbilstoši 

savām interesēm. Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties Rēzeknes Augstskolas informatīvajā sistēmā 

www.lais.lv.  

 

5. Studiju programmas organizācija 

 
     Studiju programmas organizāciju un vadību veic programmas direktors kopā ar studiju moduļu 

direktoriem. Studiju programmas direktora darbību reglamentē RA Nolikums par studiju programmas 

direktoru (www.staff.ru.lv). Programma tiek īstenota RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un 

metodiku katedrā. Studijas tiek organizētas pilna un nepilna laika studiju veidā. 

     Studijas RA reglamentē Nolikums par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju 

programmām.( www.staff.ru.lv). Studiju programmas realizāciju kontrolē fakultātes Dome, studiju 

virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padome un RA Studiju padome. 

     Fakultātes Dome apstiprina plānus studiju gadam, izmaiņas studiju plānos, studiju programmā, kā arī 

valsts pārbaudījumu komisiju sastāvu. 

     Studijas programmas direktors kopā ar studiju moduļu direktoriem veic studiju kursu nodrošināšanu 

ar docētājiem un ar studiju pētniecisko tēmu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors plāno 

docētāju pieprasījumu nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās fakultātes Domes sēdēs par 

programmas realizāciju un attīstību. 

     Pilna laika studijās studējošie apgūst 20 KP semestrī. Vienu KP veido aptuveni 50% kontaktstundu 

un 50% studentu pastāvīgā darba. Nepilna laika studijās studējošie apgūst semestrī mazāk par 20 KP. 

Vienu KP veido aptuveni 15% kontaktstundu un 85% studentu patstāvīgā darba. 

     Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls realizē dažādus pētnieciskos projektus, 

iesaistot arī studējošos zinātniski pētnieciskajā darbībā. Fakultātē tiek organizētas ikgadējas studējošo 

zinātniskās konferences „Personība. Laiks. Komunikācija”. Izmantojot LLP ERASMUS mobilitātes 

programmu, studentiem ir iespēja studēt sadarbības augstskolās. 

 

 

http://www.lais.lv/
http://www.staff.ru.lv/
http://www.staff.ru.lv/
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6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 
     Reflektanti tiek uzņemti studiju programmā ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību konkursa kārtībā, 

pamatojoties uz divu centralizēto eksāmenu (no minētajiem - latviešu valoda un literatūra, svešvalodas, 

matemātika) rezultātiem. Par studiju programmas “Skolotājs” studentiem var kļūt Latvijas Republikas 

pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji,  kā arī ES valstu pilsoņi ar iegūtu vidējo izglītību (bez vecuma 

ierobežojuma). Citu valstu iedzīvotājiem RA studijas ir iespējamas uz līguma pamata, saskaņā ar 

LR Augstskolu likuma prasībām. 
 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 
      Programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana. Atbilstoši Nolikumam par akadēmiskajām un 

profesionālajām studijām un studiju programmām, studiju procesā vismaz 30 procentus no studiju kursu 

apjoma tiek īstenoti praktiski. Visos studiju kursos, atbilstoši kursa specifikai, tiek paredzēti praktiskie 

darbi, semināri vai laboratorijas darbi. Praktisko darbu apjoms ir noteikts studiju kursa programmā. 

Studijas sevī ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie darbi, 

semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietišķās spēles utt.), studentu patstāvīgo darbu (darbs  

bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu un strādājot elektroniskajā Moodle vidē, konsultējoties 

ar docētājiem Skype sistēmā  utml.), mācību ekskursijas un praktikumus  izglītības iestādēs. Mācību 

materiāli e-studiju Moodle vidē katru gadu tiek papildināti un tas ir nozīmīgs turpmākā darba virziens. 

Praktiskie darbi mājturības un tehnoloģiju studiju kursos tiek organizēti Dizaina un amatniecības 

katedras mācību darbnīcās. Studiju kursos, kas ietver māksliniecisko darbību, darbi tiek demonstrēti un 

vērtēti skatēs, izstādēs, tematiskos uzvedumos. Studiju modulī – ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs 

tiek organizētas ģeogrāfijas/vides ekspedīcijas. Studenti dodas ekspedīcijā pa Latgales un arī Latvijas 

ezeru un upju baseiniem, veicot ūdens, reljefa, faunas dažādu parametru izpēti. Studenti praktiski apgūst 

pētnieciskā darba iemaņas, veicot lauka pētījumus un apstrādājot iegūto informāciju. Studiju 

programmas studentiem tiek organizētas mācību ekskursijas, kuru mērķis ir iepazīt Latvijas dabu, 

kultūrvēsturiskos objektus, kultūras mantojumu, apmeklējot muzejus, izstādes, izrādes. 

     Studiju programmas realizācijā, līdztekus tradicionālajām darba metodēm, tiek  praktizētas 

interaktīvās metodes, piemēram, projekti, grupu darbs, radošie semināri, diskusiju metodes u.c. 

Mācībspēki izmanto kooperatīvā darba un kritiskās domāšanas attīstīšanas metodes. Minētās metodes 

palīdz studentiem darbojoties grupā, analītiski apgūt studiju programmu. Studenti analizē pedagoģiski 

psiholoģiskas problēmas un situācijas, meklē izskaidrojumus un risinājuma ceļus. 

    Studentu profesionālo meistarību pilnveido prakse, kur studenti teorētiskās zināšanas nostiprina 

praksē izglītības iestādēs. Prakses apjoms ir 26 KP (39 ECTS). Prakse sadalās vairākās secīgās daļās: 

vērošanas, audzināšanas, mācību metodiskā un kvalifikācijas prakse. Prakses laikā studentiem ir 

pieejamas konsultācijas ar docētājiem prakses īstenošanas jautājumos. Prakses noslēgumā students 

katedrā iesniedz prakses laikā sagatavotos prakses materiālus un tiek rīkota prakses noslēguma 

konference – ieskaite. 

8. Vērtēšanas sistēma 

 

     Studentu sasniegumu vērtēšana norit divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā 

(apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam 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 studiju kursa studiju rezultātu  sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās 

vērtēšanas formas (testus, pārbaudes darbus, referātus, esejas u.c.), docētājs pārbauda, kādā līmenī 
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studējošais ir sasniedzis studiju rezultātus. 

     Studiju rezultāti programmā tiek vērtēti arī balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēšanas principu- 

iegūtās zināšanas un prasmes tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus semestra laikā un sesijā. 

Studiju programmas „Skolotājs” studiju rezultāti un novērtēšanas sistēma tiek balstīta uz ENQA 

standartiem, kas paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēšanu; dažādu izglītības formu un konkrēto 

vajadzību ievērošanu; atbilstošu mācību līdzekļu pieejamību. 

     Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Eksāmenā programmas 

apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. Ieskaitē studiju kursu programmu apguves līmeņa un prakses 

sasniegumu vērtējums ir „ieskaitīts” vai „ neieskaitīts”, vai arī vērtējums 10 ballu skalā. Par katru apgūto 

studiju kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemts vērtējums „ ieskaitīts” vai 10 ballu skalā tas 

nav bijis mazāks par 4- „ gandrīz viduvēji”. Programmas apguves noslēgumā kārtojami valsts 

pārbaudījumi - valsts eksāmens un aizstāvams diplomdarbs. Valsts pārbaudījumi tiek vērtēti 10 ballu 

skalā. Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēšanas veids ir pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana. Zināšanu 

vērtēšanas kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa 

kalendārajā plānā. Kalendārie plāni tiek izsniegti studējošajiem semestra sākumā. Vērtēšanas kritēriju 

izstrādē docētājs balstās uz RA studiju padomē apstiprinātajiem metodiskajiem ieteikumiem “Studiju 

rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”. 

Studiju rezultātus otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju  programmā   „Skolotājs” 

novērtē pēc šādiem pamatprincipiem:  

 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips- iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot pozitīvos 

sasniegumus gan semestra laikā, gan semestra sesijās, gan valsts pārbaudījumos. 

 vērtējuma obligātuma princips- nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas daļās 

ietvertā satura apguvi; 

 prasību atklātības un skaidrības princips- atbilstoši izvirzītajiem studiju programmas mērķiem, 

uzdevumiem un studiju rezultātiem, kā arī studiju kursa mērķiem, uzdevumiem un studiju 

rezultātiem kalendārajos plānos ir noteikts pamatprasību kopums sasniegumu vērtēšanai; 

 vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips- programmas apguves vērtēšanā izmanto 

dažādus vērtēšanas veidus; 

 vērtējuma atbilstības princips- pārbaudes laikā tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un radošās 

spējas, zināšanas, prasmes un attieksmes visiem kursiem, atbilstošos uzdevumos un situācijās. 

Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursa programmās noteiktajam saturam un profesiju 

standartā noteiktajām prasmju, zināšanu un kompetenču prasībām. 

     Skolotāja kvalifikāciju iegūst un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura diplomu 

saņem studiju programmas studenti, kuri studiju procesā, apliecinot plānoto studiju rezultātu 

sasniegšanu, ir: 

 sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un praktiskajos 

kursos; 

 studiju laikā parādījuši profesionālās spējas pedagoģiskajā darbībā, iegūstot pozitīvu prakses 

vērtējumu; 

 attīstījuši pētnieciskā darba prasmes pedagoģijas nozarē, veicot un sekmīgi aizstāvot patstāvīgus 

pētījumus pedagoģijā un metodikās; 

 sekmīgi nokārtojuši valsts eksāmenu un aizstāvējuši diplomdarbu. 

Novērtēšanas kritēriji tiek veidoti tā, lai tie izrietētu no studiju rezultātiem, būtu pamatoti, pārbaudāmi 

un studentam pieejami, jau uzsākot studiju programmas/ studiju kursa/ studiju moduļa apguvi. 

     Studiju programmas apguves noslēgumā ir valsts pārbaudījums, kas sastāv no integrēta valsts 

eksāmena (ar teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem pedagoģijā un attiecīgo mācību priekšmetu 

metodikās) un diplomdarba aizstāvēšanas. Valsts pārbaudījumu komisiju sastāvā ir darba devēju 

pārstāvji – izglītības iestāžu vadītāji un/vai pieredzējuši skolotāji, mācību priekšmetu metodisko 

komisiju/ apvienību vadītāji, izglītības pārvalžu darbinieki, kas vērtē studentu sasniegumus un gatavību 

pielāgoties darba tirgus mainīgajām prasībām. 
 



 

76 

 

9. Studiju programmas izmaksas 

 
     Pilna laika studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, no studiju kredītiem vai pašu 

studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. Nepilna laika studijas tiek finansētas no studiju 

kredītiem vai pašu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. 

      Studiju programmu  izmaksas katru gadu izskata RA grāmatvedība un studiju maksas lielumu 

katram studiju gadam apstiprina RA Senāts. Studiju maksa 2013./ 2014. st.g.   

           -pilna laika studijām- Ls 700 (996 euro) gadā; 

           -nepilna laika studijām –Ls 630 (896 euro) gadā. 

 

10. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem 

augstākajā izglītībā 

 
     Studiju programma veidota saskaņā ar : 

                    - Latvijas Republikas Izglītības likumu;  

                    - Latvijas Republikas Augstskolu likumu; 

                    - Noteikumiem par valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības     

                      standartu (skat.tabulu);       

                   - Profesijas standartu „Skolotājs”.  

     Programmā ir ņemtas vērā profesijas standartā noteiktās kopīgās prasmes profesijā, specifiskās un 

vispārējās prasmes/ spējas, kā arī iegūstamās zināšanas (skat.tabulu). 
 

Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  valsts standartam 
 

Otrā līmeņa profesionālās  augstākās izglītības 

valsts standarta prasības profesionālā bakalaura  

programmu obligātajam saturam 

RA profesionālā bakalaura  studiju 

programma “Skolotājs” 

Studiju programmas apjoms vismaz  160 KP 160 KP 

Vispārizglītojošie studiju kursi – apjoms vismaz 20 KP 20 KP 

Nozares teorētiskie teorētiskie pamatkursi un informācijas 

tehnoloģiju kursi - apjoms vismaz  36 KP 

36 KP 

Nozares profesionālās specializācijas kursi – apjoms vismaz  60 

KP 

60 KP 

Brīvās izvēles kursi – apjoms vismaz 6 KP 6 KP 

Prakse – apjoms vismaz 26 KP 26 KP 

Valsts pārbaudījums – apjoms  vismaz 12 KP 12 KP 

Izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz 3 studiju darbus 3 studiju darbi ar kopējo apjomu 6 KP 

Piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo 

bakalaura grādu nozarē 

Profesionālais bakalaurs izglītībā un 

pamatizglītības skolotājs sākumskolā ar tiesībām 

mācīt vienu priekšmetu pamatskolā vai 

mājturības/mājsaimniecībs un biznesa ekonomisko 

pamatu skolotājs vai svešvalodas (angļu/vācu) 

skolotājs vai ģeogrāfijas un sociālo zinību 

skolotājs 
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Studiju programmas atbilstība profesijas standartā „Skolotājs”noteiktajām iegūstamajām 

zināšanām 
 

Zināšanas Studiju kursa vai studiju moduļa nosaukums studiju 

programmā 
Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību 

reglamentējošie dokumenti un darba 

likumdošana 

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija 

Skolvadības pamati 

Civilā un darba aizsardzība 

Bērnu tiesību aizsardzība 

 

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija 

Bērnu tiesību aizsardzība 

Pedagoģija un psiholoģija 

 

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija 

Didaktika 

Audzināšanas teorija un metodika 

Pedagoģijas teoriju vēsture 

Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā 

Sociālā pedagoģija un psiholoģija 

Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija 

Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi 

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā 

Bērna attīstība, vides un veselības izglītība 

Starpkultūru izglītība un komunikācija 

Iekļaujošā izglītība 

Uzvedības traucējumi 

Spēju pedagoģija 

Skolas un ģimenes sadarbība 

Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm 

Mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozare 

 

Studiju moduļi: 

 Pamatizglītības skolotājs sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu 

priekšmetu pamatskolā; 

 Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu 

skolotājs; 

 Svešvalodas (angļu/vācu) skolotājs 

 Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs. 

Valodas un komunikācija 

 

Praktiskā svešvaloda specialitātē 

Starpkultūru izglītība un komunikācija 

Informātika izglītībā 

Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija 

Latviešu valodas un literatūras saturs un mācīšanas metodika 

Sociālās zinības 

 

Filozofijas pamati 

Ētika un estētika 

Kultūras vēsture 

Skolvadības pamati 

Bērna attīstība, vides un veselības izglītība 

Sociālās ekonomikas pamati 

Studiju modulis – Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs 

Veselīgs dzīvesveids 

 

Sports 

Bērna attīstība, vides un veselības izglītība 

Veselīgs dzīvesveids 

Veselības izglītība un pirmā palīdzība 
 

 

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

virzienam atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts 

atzītu augstskolu studiju programmām 
 

     Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs” ir salīdzināta ar tāda paša līmeņa programmām 

Latvijā (skat. tabulu). 

 Programmas tika salīdzinātas pēc šādiem kritērijiem:  
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 iegūstamā kvalifikācija; 

 studiju ilgums (gadi); 

 programmas apjoms (kredītpunkti); 

 studiju saturs, struktūra (studiju kursu struktūra, prakse, valsts pārbaudījumi).                                                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                               

RA studiju programmas “Skolotājs” salīdzinājums ar studiju programmām Latvijā 

 
Salīdzinājuma 

kritēriji 

RA  LU RPIVA  DU 

Studiju ilgums 

(gados) 

4g. 

4,5g. 

4g. 

4,5g. 

4g. 

4,5g. 

4. 

4,5g. 

Programmas 

apjoms (KP) 

160 160 160 160 

Studiju kursu 

struktūra 

Vispārizgl. kursi 

20KP 

Nozares teorēt. un 

inform.tehn.kursi 

36KP 

Nozares 

prof.spec.kursi 

60KP 

Brīvās izv.kursi 

6KP 

Vispārizgl. kursi 

20KP 

Nozares teorēt. un 

inform.tehn.kursi 

36KP 

Nozares 

prof.spec.kursi 

60KP 

Brīvās izv.kursi 

6KP 

Vispārizgl. kursi 

20KP 

Nozares teorēt. un 

inform.tehn.kursi 

36KP 

Nozares 

prof.spec.kursi 

60KP 

Brīvās izv.kursi 

6KP 

 

Vispārizgl. kursi 

12KP 

Nozares teorēt. un 

inform.tehn.kursi 

39KP 

Nozares 

prof.spec.kursi 

76KP 

Brīvās izv.kursi 

6KP 

 

Prakses apjoms 

(KP) 

26 26 26 27 

Diplomdarbs 

(D)/bakalaura 

darbs(B) un 

valsts eksāmens 

(E)  

D -10KP 

E -2KP 

D -10KP 

E –2KP 

D/B -10KP 

E -2KP 

E -2KP 

(pamatskolas 

priekšmetā) 

D/B -10KP 

E -0KP 

E -0KP 

(pamatskolas 

priekšmetā) 

Iegūstamais 

grāds un 

kvalifikācija  

Profesionālais 
bakalaurs izglītībā un 

Profesionālais 
bakalaurs izglītībā un 

Profesionālais 
bakalaurs izglītībā un 

Profesionālais 
bakalaurs izglītībā un 

-pamatizglītības 

skolotāja sākumskolā 

ar tiesībām mācīt 
vienu priekšmetu 

pamatskolā            

-mājturības/ 
mājsaimniecībs un 

biznesa ekonomisko 

pamatu skolotāja   

-svešvalodas (angļu 

vai vācu) skolotāja              

-ģeogrāfijas un sociālo 
zinību skolotāja 

kvalifikācija 

un kvalifikācijas: 

-Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs               
-latviešu valodas kā 

otrās valodas skolotājs               

 -angļu/vācu valodas 
skolotājs  

-mājturības un 

mājsaimniecības 

skolotājs               

 - kultūras vēstures 

skolotājs                 
-mākslas vēstures 

skolotājs                

-vizuālās mākslas 
skolotājs                 

-speciālās izglītības 
skolotājs/ skolotājs 

logopēds               

-pamatizlītības 
skolotājs (1.-4.kl.)  

-lietišķās informātikas 

skolotājs 

un sākumskolas 

skolotājs ar tiesībām 

mācīt vienu priekšmetu 
pamatskolā  

- pirmsskolas un 

pamatizglītības 

skolotājs; 

- pamatizglītības un 

sociālo zinību vai 

mājturības un 
tehnoloģiju skolotājs; 

-pirmsskolas skolotājs; 

-sporta un sociālo 
zinību skolotājs 

 

 

Skolotāja studiju programmu saturs, struktūra, studiju organizācija Latvijas augstskolās pamatā ir 

līdzīga. Atšķirības ir Daugavpils Universitātes programmā, kur valsts eksāmenam nav paredzēti 
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kredītpunkti un pedagoģiskā prakse ir nevis 26, bet 27 KP. 

RA  studiju programma „Skolotājs” salīdzināta ar Helsinku Universitātes (HU) un Tallinas 

Universitātes (TU) līdzīgām skolotāju izglītības programmām „Pamatskolas skolotājs” un „Priekšmeta 

skolotājs”. Tabulā redzamas gan kopīgas, gan atšķirīgas iezīmes līdzīgu programmu realizācijā. 

 

Kopīgās un atšķirīgās iezīmes RA studiju programmas “Skolotājs” salīdzinājumā ar 

studiju programmām Helsinku un Tallinas Universitātē 

  
Kopīgās iezīmes Atšķirīgās iezīmes 

- Līdzīgi izvirzītie studiju programmas mērķi un 

uzdevumi 

- Programmu absolventi var mācīt vairākus 

priekšmetus 

- Pedagoģijas un psiholoģijas kursi, kā arī 

metodikas aizņem gandrīz pusi no programmas 

satura 

- Pedagoģiskā prakse sadalīta vairākos etapos, 

mērķtiecīga prakšu vadītāju sagatavošana 

- Studijas orientētas, lai būtu līdzsvars starp teoriju 

un praksi   

- 1. semestrī paredzēti studiju kursi, kas  paredzēti 

kā ievads izglītības zinātņu studijās 

RA studentu specializācija notiek jau 1. studiju gadā, HU un 

TU 2.-3. studiju gadā  

-Helsinku Universitātes absolvents-pamatskolas skolotājs 

iegūst tiesības mācīt 4-8 priekšmetus.  Viena priekšmeta 

specializācijas apguvei paredzēti tikai 4 KP. Lai iegūtu 

tiesības mācīt vienu priekšmetu pamatskolā nepieciešamas 

apgūt šo kursu 4-6 KP ietvaros 

-RA pedagoģiskā prakse 26 KP, Tallinas Universitātē (TU)-

10 KP, savukārt Helsinku (HU)-30 KP. RA studenti praksi 

veic pamatā reģiona ietvaros, TU- pa visu Igaunijas 

teritoriju, bet HU ir 2 speciālas bāzes skolas prakšu 

organizēšanai  

- HU un TU programmās studiju sākumā ir vairāki studiju 

kursi, kas orientēti uz sabiedrības integrāciju, pilsoņu 

līdzdalību izglītībā 

-studiju laiks HU ir 5 gadi,  TU-3+2 gadi, Bet RA 4gadi 

 

     Veicot programmas salīdzinājumu, jāņem vērā Eiropas valstu izglītības politikas tendences attiecībā 

uz skolotāja izglītības ieguvi. Pirmkārt, studiju programmas parasti tiek nodalītas: pirmsskolas skolotājs, 

pamatskolas skolotājs un priekšmeta skolotājs. Otrkārt, programmas tiek veidotas pēc principa, ka 

pirmsskolas un pamatskolas skolotājs iegūst arī pedagoģijas bakalaura, bet vidusskolas- pedagoģijas 

maģistra grādu. Treškārt, studenti vienas studiju programmas ietvaros apgūst zināšanas un prasmes 

mācīt vairākus mācību priekšmetus. 

     Kopumā var atzīt, ka programmu salīdzinājumā vērojamas kopīgas un atšķirīgas iezīmes. Kā kopīgo 

un arī pozitīvo tendenci var atzīmēt to, ka absolventi iegūst vairāku priekšmetu pasniegšanas 

kvalifikāciju, RA programmā – pamatā divu (izņemot studiju moduli – svešvalodas (angļu/vācu) 

skolotājs, kur iegūst vienu kvalifikāciju, bet tiek apgūta arī otra svešvaloda un studiju moduli – 

mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs, kur iegūst trīs kvalifikācijas). 

 

12. Informācija par studējošajiem 

12.1. Studējošo skaits 

 
     Profesionālā bakalaura studiju programmā “Skolotājs” 2013./2014.st.g.  studē 184 studenti (126 – 

pilna laika studijās un 58 – nepilna laika studijās). 

     Studējošo skaitu pa specializācijas virzieniem  var  skatīt tabulā. 

                                                                                                                                           

Studējošo skaits 

PPamP PMbP PSavP PĢSZP 

88 42 29 25 
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12.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 
     2013./2014.st.g. pirmajā studiju gadā imatrikulēti 56 studenti. Imatrikulēto studentu sadalījums pa 

specializācijas virzieniem ir redzams tabulā. 

 

2012./2013.st.g. 1.studiju gadā imatrikulēto studentu skaits 

PPamP PMbP PSavP PĢSZP 

33 7 11 5 
 

 

12.3. Absolventu skaits 

 
Profesionālā bakalaura studiju programmu „Skolotājs” 2012./2013.st.g. absolvēja  22 studenti. 

Absolventu sadalījums pa specializācijas virzieniem ir redzams tabulā.  

 

Absolventu skaits 

PPamP PMbP PSavP PĢSZP 

8 8 0 6 
 

 

13.  Studējošo aptaujas un to analīze 
 

     Reizi semestrī tiek veikta studējošo anketēšana. Anketēšanas rezultāti tiek ņemti vērā studiju procesa 

pilnveidošanā. Anketēšanas rezultāti parāda, ka: 
- 31% studējošo pilnībā apmierina, 69% apmierina izvēlētā studiju programma; 

- 65% studentu studē ar prieku, 14% studentu studijas ir kā atbildīgs pienākums un 21% kā galveno 

studiju vadmotīvu atzīst augstākās izglītības ieguvi; 

- 94% studentu atzīst, ka studiju slodze ir optimāla; 

- 84% studentu uzskata, ka programmā ir pietiekams brīvās izvēles kursu piedāvājums; 

- 94% studentu atzīst, ka studiju procesā izmanto elektroniskos resursus un 6% vēlētos gūt plašākas 

iespējas studiju kursu apguvei elektroniski. Studenti atzīmē, ka elektroniski pastāv iespējas apgūt 

studiju kursus vai to daļas – Elementārā matemātika, Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, 

Dabaszinību pamati, Informātika izglītībā u.c. 

        Kopumā aptaujātie studiju programmu vērtē pozitīvi, ir pilnībā apmierināti vai apmierināti ar 

studiju kursu piedāvājumu, to saturu, iegūtajām prasmēm strādāt ar informāciju, informācijas 

tehnoloģijā, veikt pētniecisko darbu, kā arī pozitīvi vērtē studiju programmas realizācijā iesaistīto 

docētāju darbu, sadarbību ar docētājiem un personālu. Plašāka informācija par studējošo aptaujas 

rezultātiem ir pieejama Izglītības un metodiku katedrā. 

 

14.  Absolventu aptaujas un to analīze 

 
     Reizi gadā tiek veikta absolventu anketēšana. Anketēšanas rezultāti tiek ņemti vērā studiju 

programmas pilnveidošanā. Anketēšanas rezultāti parāda, ka: 
- 92% absolventu studiju programmu vērtē kā teicamu vai labu un 8% kā apmierinošu; 

- 75% kursu kvalitāti vērtē kā teicamu vai labu un 25%  kā apmierinošu; 

- 92%  uzskata, ka pilnā mērā ieguva prasmi analizēt zinātnisko literatūru; 

- 25%  pilnībā apmierināja un 75% apmierināja studiju materiāli tehniskais nodrošinājums; 
- 92%  ieteiktu studiju programmu citiem; 
- 89%  atalgojums ir līdz 500 EUR un 11% virs 700 EUR. 
2013./2014.st. g. absolventi strādā Rēznas pamatskolā, Nirzas pamatskolā, Rugāju novada 
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vidusskolā, vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs vai arī turpina studijas maģistra studiju 

programmās. 
     Plašāka informācija par absolventu aptaujas rezultātiem ir pieejama 4. pielikumā. 

 

15.  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

     RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: kredītu piešķiršanas 

komisijā, stipendiju komisijā, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē,. Tas nodrošina studentu 

aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus studiju darbu. 

Darbojas RA Studējošo pašpārvalde, kuru veido RA Studentu padome un katras fakultātes studentu 

valdes. Studenti aktīvi piedalās augstskolas un fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā, dažādu ar 

studējošiem saistīto problēmu risināšanā. Studējošiem RA normatīvajos dokumentos ir noteiktas tiesības 

apstrīdēt jebkuru administratīvo lēmumu. Tiem ir veto tiesības Senātā visos jautājumos, kas skar 

studējošo intereses. RA darbojas Akadēmiskā šķīrējtiesa un Ētikas komisija, kas tiesīga izskatīt visus ar 

studijām saistītos problēmjautājumus. 

     Katru gadu tiek izstrādāts studiju virziena  pašnovērtējums un tā ietvaros studiju programmas 

izvērtējums. Pašnovērtējuma darba grupā piedalās arī studentu un absolventu pārstāvji, kas sniedz savu 

vērtējumu par studiju programmas realizāciju, kā arī piedalās studiju procesa pilnveidošanā, sniedzot 

savus priekšlikumus. 

     Studentiem pastāv iespējas neskaidrību un problēmu gadījumā griezties katedrā un/vai dekanātā un 

risināt problēmas kopīgi ar studiju programmas direktoru,  katedras vadītāju vai dekānu. Nolikums par 

kursu eksāmeniem un ieskaitēm un Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA nosaka 

pārbaudījumu norises kārtību un apelāciju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. 

     Iekšējās pašnovērtēšanas procesā svarīga loma tiek ierādīta studējošo aptaujām par aktuāliem un 

nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas jautājumiem. Regulārajās studējošo aptaujās par studiju 

programmas realizācijas gaitu, docētāju darba kvalitāti, studenti pauž savu viedokli par studiju procesu un 

iespējām tā uzlabošanai. Studentu izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot un uzlabojot 

savu darbu. 
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II
2
  Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Reliģijas 

pedagoģija” 

 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 

          Mērķis: nodrošināt valsts augstākās izglītības stratēģijai atbilstošas profesionālās studijas, kas 

garantē kristīgās teoloģijas, reliģiju zinātnes, kā arī ētikas un kristīgās ētikas, pedagoģijas un psiholoģijas, 

vēstures un kristīgās filozofijas integrāciju skolotāja kompetencē. 

           Uzdevumi:  

- nodrošināt teorētisko bāzi, lai sekmētu kristīgās mācības skolotāju pedagoģiskā darba prasmes, 

veicinot skolēnu izpratni par kristietības pamatatziņām un reliģiju kopumā, argumentētas, vērtējošas 

skolēnu attieksmes veidošanā pret kristietību, dialoga kultūru un cieņu pret dažādām kultūrām un 

reliģijām. 

- piedāvāt kristīgās mācības un ētikas skolotājiem profesionālās izaugsmes iespējas, sekmējot viņu 

konkurētspēju darba tirgū. 

- veicināt studiju programmas dalībnieku analītisku domāšanu, salīdzinoši aplūkojot reliģijas 

problemātiku plašākā kultūrkontekstā, tādējādi attīstot programmas dalībnieku iemaņas saistīt reliģijas 

problemātiku ar citām jomām (literatūru, vēsturi utt.) 

- praksēs pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas un mācību metožu apguvi reliģijas pedagoģijā. 

 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

      Kompetents speciālists kristīgās mācības jomā, kurš ir ieguvis pamatzināšanas akadēmiskajās 

disciplīnās, kas saistītas ar reliģijas mācīšanu skolās; attīstījis prasmi radoši izmantot reliģiju zinātnes un 

teoloģijas atziņas pedagoģiskajā darbā, iekļauties valsts akceptētās izglītības realizācijā, orientēties 

ārvalstu un Latvijas situācijā reliģijas pedagoģijas jomā, turpināt studijas maģistratūrā; spējīgs izstrādāt 

labvēlīgu un iecietīgu attieksmi pret dažādām reliģiskajām tradīcijām un ir ieinteresēts mācāmajā 

tematikā (simpatizējoši kritiska attieksme), tādējādi, palīdzot arī skolēniem mācīties no reliģijas 

 

3. Studiju programmas plāns 

     Kristīgās mācības un ētikas skolotāja profesionālās kvalifikācijas ieguvei studiju programmā 

“Reliģijas pedagoģija” modulī A jāapgūst nozares teorētiskie kursi 23 KP, jāizstrādā un jāaizstāv 

diplomdarbs (10 KP), modulī B – jāapgūst profesionālās specializācijas studiju kursi 10 KP un jāveic 

pedagoģiskā prakse 14 KP, modulī C – jāapgūst skolotāja kompetenci padziļinoši studiju kursi 3 KP 

apjomā. 

Kursa nosaukums Kredīt-

punkti 

Kursa 

apjoms 

(stundās) 

Pārbaudes 

forma 

Docētājs 

Modulis A (nozares teorētiskie kursi)  –  23 KP 

Kristīgā filosofija 2 120 E Dr. theol. viesdoc. J. Zarāns 

Svēto Rakstu ekseģēzes 

pamati 

3 120 E Dr. theol. asoc. viesprof. J.Priede 

Ētika 3 120 E Mg. paed., Mg. hist. 

vieslekt.V.Čakša 

Starpkultūru 

komunikācija 

2 80 DI Mg. paed., Mg. hist. 

vieslekt.V.Čakša 

Sistemātiskā teoloģija 3 120 DI Dr. theol. viesdoc. J. Zarāns 

Izglītības filosofija 2 80 I Mg. paed. vieslekt.V.Korkla 

Reliģijas pedagoģija 3 120 E Mg. art. vieslekt. M. Upeniece 
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Baznīcas vēsture 3 120 DI Dr. hist. asoc. prof. V.Malahovskis 

Ievads Svētajos Rakstos  2 80 E Dr. theol. asoc. viesprof.. J.Priede 

Prakse, valsts pārbaudījums – 24 KP 

Diplomdarbs  8     320 E  

Valsts eksāmens 2 80 E  

Pedagoģiskā prakse 14      560 DI Mg. paed., Mg. hist. lekt. 

I. Brīvere, Dr. hist. asoc. prof. 

V.Malahovskis 

Modulis B (profesionālās specializācijas obligātie kursi)  – 10  KP 

Kristīgās mācības un 

ētikas mācīšanas 

metodika 

3 120 DI Mg. paed., Mg. hist. 

vieslekt.V.Čakša  

Pasaules reliģiju vēsture 3 120 I Dr. hist. asoc. prof. V.Malahovskis 

Reliģijas socioloģija 2 80 DI Dr. hist. asoc. prof. V.Malahovskis 

Kristīgā ētika 2 80 DI Mg. paed., Mg. hist. 

vieslekt.V.Čakša  

Modulis C (skolotāja kompetenci padziļinošie kursi)  –  3 KP 

Pedagoģiskā ētika un 

bērnu tiesību aizsardzība 

2 40 I Dr.iur. doc. G.Makarova 

Mg. paed., Mg. hist. 

vieslekt.V.Čakša 

Kristīgā mūzika 1 40 I Mg.paed. vieslekt. I.Pāvule 

Latvijas reliģiju vēsture 2 80 I Dr. hist. asoc. prof. V.Malahovskis 

Liturģika 2 80 I Dr. theol. viesdoc. J. Zarāns  

Ģimenes psiholoģija 1 40 I Mg. psych. lekt.R. Orska 

 

4. Studiju kursu un studiju moduļu  apraksti 

     Mācību moduļu metode studiju programmā balstās uz šādiem principiem: 

1. Reliģijas pedagoģijas nozares teorētisko studiju kursu satura sadalīšana atsevišķās jomās, atbilstoši 

reliģijas pedagoģijas loģikai un tam, cik dziļi un daudzpusīgi kristīgās mācības un ētikas skolotājiem 

nepieciešams (atbilstoši skolotāja profesijas standartam) apgūt teorētiskās zināšanas reliģijas pedagoģijā, 

psiholoģijā, mācīšanas metodikā u.c. jomās. 

2. Katras teorētisko studiju jomas (kursa) satura sadalīšana studiju procesa moduļos (lekcijas, semināri, 

pētnieciskā darbība u.c.), kas saskaņoti ar profesionāliem, pedagoģiskiem un didaktiskiem uzdevumiem, 

kas paredzēti šo jomu apguvē. 

3. Integrējot atsevišķos teorētisko un praktisko studiju kursu moduļus, tiek sasniegts mērķis, kas paredz 

nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu topošajiem kristīgās mācības un ētikas skolotājiem. 

 

5. Studiju programmas organizācija 

     Studijas programmā “Reliģijas pedagoģija”  ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā 

(lekcijas, praktiskie darbi, semināri,  kontroldarbi, diskusijas, grupu darbs, individuālās konsultācijas utt.), 

studentu patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu).  

Studijās tiek īstenotas individuālās konsultācijas pie docētājiem, individuāla saziņa starp studentiem un 

docētāju notiek ar e–pasta, Moodle sistēmas palīdzību. Akadēmiskajam personālam slodzē paredzētas  

kontaktstundas  individuālajām konsultācijām. 

    Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta pedagoģiskajām praksēm. Prakšu mērķis: radoši  

pilnveidot  skolotāja kompetences.   Prakses apjoms ir 14 KP.  Potenciālās prakses vietas nodrošina 

Rēzeknes pilsētas un novada skolas, kā arī citu novadu skolas pēc studējošo dzīvesvietām. Programmai ir 

sadarbība ar Rēzeknes katoļu pamatskolu, kuras direktore M.Mickāne vada pedagoģiskās prakses un uz 
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līguma pamata ļauj izmantot Rēzeknes katoļu pamatskolas materiālo bāzi studiju daļējai procesa 

nodrošināšanai.  

 

6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Reliģijas pedagoģija” imatrikulē 

studējošos pēc skolotāja augstākās profesionālās izglītības studiju programmu apguves. 

 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

   Studijas sevī ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie darbi, 

semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietišķās spēles, projektu izstrāde, grupu darbs, individuālās 

konsultācijas utt.), studentu patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu). 

Studiju darba formu izvēli skolotāju profesionālās augstākās izglītības ieguvē nosaka konkrēto mācību 

kursu specifika. Studiju procesā  tiek rīkotas semināru nodarbības. Semināru mērķis ir motivēt studentus 

uz analītisku, kritisku domāšanu, veicināt viņu spēju argumentēti paust savu viedokli, stimulēt viņu 

prasmi iekļauties grupu darbā un risināt problēmjautājumus reliģiskās izglītības kontekstā. 

 

8. Vērtēšanas sistēma 

     Studentu sasniegumu vērtēšana norit divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā (apkopojošā). 

Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam 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, pārbaudes darbus, referātus, esejas u.c.), docētājs pārbauda, kādā līmenī studējošais ir 

sasniedzis studiju rezultātus. 

Novērtēšanas skalu izveidē docētāji vadās pēc sekojošām atziņām:  

1) kādas kompetences attiecīgais studiju formas modulis nodrošina; 

2) kādas kompetences iegūšanu grib akcentēt, izmantojot kontroli attiecīgajā studiju modulī.       

    Formālā vērtēšana balstās uz novērtēšanā pielietotās 10 ballu vai “ieskaitīts- neieskaitīts” sistēmu. 

    Par katru atsevišķi veiktu uzdevumu var saņemt noteiktu punktu skaitu (kvantitatīvais vērtējums), vai 

aprakstošu (kvalitatīvais vērtējums) izpildītā uzdevuma izvērtējumu kā pamatojumu „ieskaitīts” vai 

„neieskaitīts” novērtējumam. Abi vērtējuma veidi atspoguļo attiecīgās kvalifikācijas nodrošinājumu – 

atmiņu, spriestspēju un profesionālās darba spējas. 

     Studiju programmas „Reliģijas pedagoģija” studiju rezultāti un novērtēšanas sistēma paredz studiju 

rezultātu izstrādi un publicēšanu; dažādu izglītības formu un konkrēto vajadzību ievērošanu; atbilstošu 

mācību līdzekļu pieejamību. Zināšanu vērtēšanas kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību 

nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā. Kalendārie plāni tiek izsniegti studējošajiem 

semestra sākumā. Studiju kursu programmas ar definētām novērtēšanas prasībā ir publiski pieejamas 

LAIS sistēmā. Vērtēšanas kritēriju izstrādē docētājs balstās uz RA studiju padomē apstiprinātajiem 

metodiskajiem ieteikumiem “Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”. 

 

9. Studiju programmas izmaksas 

     Studiju maksa ir 900 EUR gadā. 
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10.  Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 
vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 

    Studiju programma veidota atbilstoši 5.līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesijas 

standartam “Skolotājs” un Noteikumiem par valsts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu. Studiju programmā izvirzītie uzdevumi atbilst RA pamatmērķim – sniegt studentiem mūsdienu 

zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā 

konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību.  

Studiju kursu saturs un apjoms, atbilstoši skolotāja profesijas standarta prasībām, nodrošina studiju 

programmā studējošajiem skolotājiem jaunas teorētiskās zināšanas reliģiju zinātnes jomā, kristīgās 

mācības un ētikas mācīšanas metodikas specifikā, garantē zināšanas, prasmes un iemaņas kompetentai 

darba pienākumu veikšanai, spējai risināt attiecīgus uzdevumus atbilstoši kristīgās mācības un ētikas 

skolotāja kvalifikācijai. 

      Pirmais modulis (A) – integrējot reliģiju zinātnes, reliģijas pedagoģijas, psiholoģijas, filosofijas 

teorijas studiju saturā – nodrošina studējošo profesionālo veidošanos, ietverot skolotāja standartā 

noteiktos studējošo profesionālās kompetences līmeņus: 1) pedagoģiskā procesa mērķa, uzdevumu, 

satura, metožu un vērtēšanas vienotību – elementāras lietošanas līmenis; 

2) pedagoģisko procesu kā subjektu nepārtrauktu, secīgi mainīgu daudzpakāpju un daudzveidīgu 

mijiedarbību – patstāvīgas lietošanas līmenis; 

3) savstarpēju mijietekmēšanos un savstarpēju sapratni kā pedagoģiskā procesa mijiedarbības rezultātu – 

kompetentas lietošanas līmenis. 

      Otrais modulis (B) –  integrējot profesionālajā specializācijā kristīgās mācības, ētikas mācīšanas 

metodiku un  akadēmiskās zināšanas,  nodrošina pāreju no   teorētisku zināšanu apguves uz praktisko  

profesionālās darbības iemaņu pilnveidi, kurā studējošie,  sadarbojoties ar citiem, iegūst pieredzi: 

1)kompetenti novērot, veikt prognozēšanu – elementāras lietošanas līmenis; 2)uzraudzīt procesus un pētīt 

attīstību – patstāvīgas lietošanas līmenis; 3)analizēt progresu – kompetentas lietošanas līmenis. 

      Trešais modulis (C) –  topošā skolotāja profesionalitātes paplašināšana, interešu padziļināšana, 

prasme reaģēt uz novitātēm. 

 

11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 
atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu 

vai koledžu studiju programmām 
             

      Kristīgās mācības un ētikas skolotājus sagatavo vēl arī Latvijas Universitātē. Ar šo augstskolu 

izveidojusies sadarbība, gan darbojoties kopējos projektos, gan apmainoties ar informāciju, metodiskiem 

līdzekļiem, kopīgi strādājot konferencēs, semināros utt. Skolotāja studiju programmu struktūra, studiju 

organizācija abās augstskolās pamatā ir līdzīga. Ir vienādas studentu uzņemšanas  prasības – 2. līmeņa 

augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība. Atšķirīgas iezīmes ir: 1) LU programmas absolventi papildus 

iegūst arī maģistra grādu izglītībā; 2) studiju programmas apjomā (RA – 60 KP (90 ECTS), bet LU 

programmā – 80 KP (120 ECTS)); 3) RA programmas saturā, neskatoties uz starpkonfesionalitātes 

principu, atsevišķos studiju kursos (piem., Svēto Rakstu ekseģēzes pamati) vairāk dominē katoliskā 

ievirze, bet LU programmā – prostestantiskā. 

            Insbrukas universitātes (IU,Austrija) bakalaura studiju programmas  „Katoliskās reliģijas 

pedagoģija”  apjoms ir 180 ECTS; studiju ilgums 6 semestri.  Kopīgās iezīmes ar RA programmu ir 

studiju kursa satura ievirze, lai sekmētu  studējošo kominikatīvo prasmju attīstīšanu  

starpreliģiju/starpkonfesiju dialogā. Atšķrīgās iezīmes: 1) IU programmas saturs vairāk virzīts uz 

akadēmisku teoloģijas un filozofijas kursu apguvi (piemēram, Filozofijas apguvei atvēlēti 16.5 ECTS, 

Vēsturiskās, Morālās un Sistemātiskās teoloģijas apguvei vairāk kā 30  ECTS; RA programmā šiem 

kursiem atvēlēti 10,5 ECTS; 2) Reliģijas didaktikas apguvei IU programmā paredzēti tikai 8,5 ECTS, 



 

86 

 

neparedzot pedagoģisko praksi mācību iestādēs; 3) IU programmas absolventi  tiek gatavoti karjerai 

pastorālajā (misijas) jomā, jaunatnes konsultācijai (t. sk. skolas vidē)  ticības jautājumos u.tml.  

             Vitauta Dižā universitātes (VDU, Kauņa, Lietuva) Katoļu teoloģijas fakultātē īstenotajā bakalaura 

studiju programmā „Reliģijas pedagoģija” studiju ilgums ir 8 semestri.  Līdzīgi kā RA, arī VDU 

programmā studiju kursu saturā īpašu vietu ieņem jautājumi par kristīgo ētisko vērtību nozīmi  sabiedrībā; 

abās programmās tiek aktualizēta gan virkne teoloģisku priekšmetu, gan pedagoģijas un psiholoģijas 

kursi. Atšķirīgās iezīmes: 1) RA programma veidota, ievērojot starpkonfesionalitātes principu, VDU 

īstenotā programma ir konfesionāla, kas saistīts ar šīs universitātes Teoloģijas fakultātes ciešo saistību ar 

katoļu Baznīcu, kā to rāda fakultātes nosaukums (Katoļu teoloģijas fakultāte); 2) RA lielāka vērība 

pievērsta tam, lai studenti iegūtās zināšanas par teoloģiju un Bībeles ekseģēzi saskaņotu ar sekulāro 

kontekstu, kurā viņiem ikdienā būs jāstrādā un apzinātos tos izaicinājumus un aktualitātes, kas eksistē 

mūsdienu Eiropā. Tāpēc starp piedāvātajiem kursiem ir arī “Starpkultūru komunikācija” (3 ECTS) un 

“Reliģijas socioloģija” (3 ECTS). VDU, piemēram, ir tikai „Kristīgā vispārējā socioloģija” (3 ECTS), bet  

un lielāka loma atvēlēta katoliskās teoloģijas kursiem; 3) VDU programmā pedagoģiskajai praksei 

atvēlēti tikai 15 ECTS; 4) VDU programma sniedz iespēju tās  absolventiem darboties plašākas reliģiskās 

izglītības jomā, pamatā ārpusklases nodarbību organizēšanā katoļu Baznīcas institūciju paspārnē gan 

bērnu, gan arī pieaugušo vidū. 

 

12. Informācija par studējošajiem 

     Studējošo skaits – 9; 
     Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits – 9;  
     Absolventu skaits – 0 (2011./12. studiju gadā nenotika studentu  uzņemšana). 
 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 

     2013./ 2014. studiju gadā ir notikušas divas studiju programmas direktora un 1. kursa 
studenti tikšanās, lai pārrunātu aktuālus studiju jautājumus. Kopumā studenti atzinīgi vērtē gan 

docētājus, gan studiju programmā iekļauto kursu nozīmīgumu, kā arī to, kā docētāji saista studiju kursa 

saturu ar iegūstamo specialitāti. Atzinīgi tiek vērtēta studiju programmas sadarbība ar Rēzeknes- Aglonas 

diecēzi un Rēzeknes katoļu vidusskolu.  

    Studentiem lielākās  grūtības sagādā pedagoģiskās prakses iziešana, jo visi studenti ir 
strādājoši skolotāji, bet ne visās skolās sākumskolas klasēs ir gan kristīgās mācības, gan  ētikas 
stundas. Tādējādi, lai praktizētos abu priekšmetu pasniegšanā, ir jābrauc uz kādu tuvāko skolu. 
 

14. Absolventu  aptaujas un to analīze 

     Tā kā pamatā visi studenti jau ir praktizējoši skolotāji, visi māca vai kristīgo mācību, vai 
ētiku savā skolā. Daudzi vada arī fakultatīvās nodarbības kristīgajā mācībā.  
 

15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

    Studiju kvalitātes celšanas nolūkos  sākot ar 2012. / 2013. studiju gadu diplomdarba izstrādes 
seminārs tika aizstāts ar valsts eksāmenu. Pēc studentu ierosinājuma eksāmens ir organizēts, lai 
pārbaudītu ne tik daudz akadēmiskās zināšanas, cik profesionālās prasmes un iemaņas.  
Eksāmenā studenti prezentē un vērtē savu kolēģu sagatavotos stundu moduļus kristīgajā 
mācībā. 
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II
3
 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Sociālais pedagogs”  
 

1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

Mērķis: 

Sagatavot augsti kvalificētus sociālos pedagogus Latgales reģionam, kas strādātu izglītības un 

audzināšanas iestādēs ar bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm, nodrošinot socializācijas procesa 

veiksmīgāku norisi, tiesību aizsardzību un būtu orientēti uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi.    

Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti šādi uzdevumi: 

 nodrošināt studējošiem zināšanu apguvi un izpratnes attīstību pedagoģijā, psiholoģijā, 

sociālpedagoģiskā darba metodikā un pedagoģijas saskarzinātnēs;  

 radīt apstākļus studentiem apgūt sociālpsiholoģisko  problēmu identificēšanas un  sociālpedagoģiskās 

palīdzības sniegšanas metodikas un tehnoloģijas bērniem, jauniešiem, viņu ģimenēm, marģinālo grupu 

pārstāvjiem; 

 attīstīt prasmes veikt sociālā pedagoga funkcijas jebkura veida izglītības un bērnu aprūpes iestādēs, 

pašvaldību institūcijās u.c. atbilstoši profesijas standartam; 

 veidot  prasmes izvērtēt sabiedrības sociālos procesus un piedāvāt konstruktīvus priekšlikumus 

skolām, pašvaldībām un valdībai  bērnu un jauniešu sociālo problēmu un brīvā laika organizācijas 

uzlabošanai;  

 pilnveidot studentiem pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, palīdzēt studentiem attīstīt pedagoģisko 

problēmu zinātniskās izpētes prasmi, analizēt un novērtēt pedagoģisko procesu, rosinot pētnieciski 

analītiskai darbībai sociālpedagoģisko procesu jomā; 

 veicināt  studentu  radošas, atbildīgas personības attīstību, kas sekmētu viņu  pašizglītības vajadzību 

veidošanos, sekmētu tālākās studijas un mūžizglītību. 

 

Studiju programmas mērķis ir orientēts kvalificētu speciālistu sagatavošanai Latgales reģionam, kur 

šobrīd dažādās bērnu un jauniešu institūcijās nav pietiekams nodrošinājums ar šiem speciālistiem 

salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem, piemēram, Kurzemes, Zemgales reģionos. Jauno speciālistu 

ienākšana institūcijās veicina demokrātijas attīstību sabiedrībā, jo sociālais pedagogs risina ar bērna 

socializāciju saistītos jautājumus, kas savukārt vienmēr ir saistīti ar bērna tuvāko vidi, sabiedrību. 

Izvirzītie uzdevumi mērķa sasniegšanai norāda uz jaunā speciālista personības izaugsmes jautājumu 

risināšanu studiju procesā, sociālpedagoģisko problēmu zinātniskās izpētes prasmju attīstīšanu. Tas 

norāda uz to, ka studiju programmas mērķis saskan ar RA stratēģiju. 

 

 

2. Studiju programmas  paredzētie studiju rezultāti 
 

• ZINĀŠANAS UN IZPRATNE 

-Parādīt izglītības zinātnei un sociālā pedagoga profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku 

izpratni; 

-Demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par izglītības lomu un pedagogu lomu sabiedrības attīstībā, 

sociālpedagoģisko problēmu risināšanā;   

-Parādīt izglītības zinātnes un sociālpedagoģiskās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.  

• SPĒJA PIELIETOT ZINĀŠANAS 

 -Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes pedagoģijā, psiholoģijā, sociālpedagoģiskās 

darbības koncepcijās un metodēs, pedagoģijas saskarzinātnēs veikt sociālpedagoģisku darbu, īstenojot 

radošu, inovatīvu sociālpedagoģiskā procesa plānošanu, īstenošanu, sociālā gadījuma izpēti, risināšanas 

vadīšanu;  

-Patstāvīgi pielietot zināšanas, lai veiktu pētniecību izglītības, sociālās pedagoģijas jomā;  

• KOMUNIKĀCIJAS PRASMES 

 - Argumentēti izskaidrot izglītības zinātņu teorijas, pētījumu rezultātus un savus uzskatus;  
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 -Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus izglītības zinātnēs un sociālā 

pedagoga profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar pedagoģiskajiem darbiniekiem, 

gan skolēniem un viņu vecākiem, gan citiem sabiedrības pārstāvjiem;  

• VISPĀRĒJĀS PRASMES 

   -Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu audzēkņu tālāko izglītību un profesionālo 

pilnveidi, veicināt socializāciju; 

   -Parādīt zinātnisku pieeju sociālpedagoģisku problēmu risināšanā;  

   -Darboties multikulturālā vidē; 

• ANALĪZE, SINTĒZE, NOVĒRTĒŠANA 

   -Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot sociālpedagoģiskā procesa pilnveidei;  

   -Formulēt un kritiski analizēt problēmas bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības jomā un socializācijas 

procesā, pedagogu profesionālajā darbībā, vecāku darbībā;  

   -Pieņemt lēmumus sociālpedagoģisko problēmu risinājumos, tos argumentēti pamatot, aizstāvēt savu 

  -Demonstrēt izpratni par sociālā pedagoga profesionālo ētiku;  

  -Analizēt sociālpedagoģiskos jēdzienus, teorijas un izglītības un sociālās  politikas aktualitātes;  

  -Izvērtēt savas sociālpedagoģiskās darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties sociālpedagoģiskās 

jomas attīstības darbā.  

 

 

3. Studiju programmas plāns 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

“Sociālais pedagogs”  
 

 Studiju kursi Docētāji KP Pārb. 

1. Vispārizglītojošie kursi  20  

  Praktiskā  svešvaloda specialitātē Asoc.prof.K.Laganovska 

Lekt.V.Pleiksne-Gutāne 
4 DI 

  Filozofijas pamati Lekt.V.Korkla 2 DI 

  Ētika un estētika Lekt.V.Korkla 2 I 

  Vispārīgā   pedagoģija Asoc.prof. J.Dzerviniks 2 I 

  Vispārīgā    psiholoģija Lekt. A.Kondrova 2 I 

  Izglītības  filosofija Lekt.V.Korkla 2 I 

  Ekonomikas  pamati Lekt.L.Danilāne 2 I 

  Tiesību  zinātņu  pamati Lekt.A.Ušpelis 2 I 

  Civilā  un  darba  aizsardzība Lekt.I.Jurčs 2 I 

  Sports Doc.A.Kaupužs - I 

2             Nozares  teorētiskie   pamatkursi  36  

 2.1 1.    Sociālā  politika  8  

  Sociālā  politika  un  sociālās  labklājības  

sistēma  Latvijā 

Lekt. A.Kondrova 

Lekt. A.Jurčenko 
4  

  Personības  socioloģija  un  sociālās  

integrācijas  jautājumi 

Lekt.V.Korkla 

Lekt. A.Kondrova 
2  

  Sociālās un administratīvās tiesības Lekt. I.Krampuža 2  

 2.2 2.   Pedagoģija  8  

  Sociālās  pedagoģijas  vēsture Doc.G.Strods 2 E 

  Pirmskolas  un  skolas  pedagoģija Asoc.prof. J.Dzerviniks 2 E 

  Izglītības attīstība mūsdienu pasaulē Lekt.M.Mežāre 2 I 

  Alternatīvās  izglītības  teorijas 

sociālpedagoģiskie aspekti 

Lekt.M.Mežāre 2 I 

 2.3 3. Mācību  procesa  organizācija  8  

  Didaktika Lekt.M.Mežāre 2 E 
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  Kooperatīvās  mācības Doc..G.Strods 2 I 

  Pedagoģiskā  psiholoģija Lekt. A.Kondrova 2 E 

  Pieaugušo  pedagoģija Lekt.R.Orska 2 E 

 2.4 4. Cilvēka   attīstība  6  

  Attīstības  psiholoģija Doc.Ē.Kalvāns 2 E 

  Personības    psiholoģija Doc.Ē.Kalvāns 2 E 

  Sociālā    psiholoģija Lekt. A.Kondrova 2 E 

 2.5 5.  Zinātniskā  pētniecība  6  

  Sociālpedagoģiskās  pētīšanas   metodes Lekt. A.Jurčenko 

Prof.P.Vucenlazdāns 
2 I 

  Metodoloģija  un  zinātniski  pētnieciskā  

darbība  pedagoģijā 

Prof. V.Ļubkina 2 I 

  Informātika   pedagoģijā Asoc.prof.P.Grabusts 2 I 

3.  Nozares   profesionālās  specializācijas  

kursi 

 60  

 3.1 1.  Sociālpedagoģiskais   darbs  21  

  Ievads   specialitātē Lekt. A.Jurčenko 2 DI 

  Sociāli  pedagoģiskā  darba  metodes Lekt. A.Jurčenko 2 E 

  Sociāli  pedagoģiskais  darbs  institūcijās Lekt. A.Jurčenko 2 E 

  Praktiskā  sociālā  pedagoģija Doc.Ž.Truskovska 2 DI 

  Sociālais  darbs  ar  gadījumu Doc.Ž.Truskovska 2 I 

  Supervīzijas  sociāli  pedagoģiskajā  darbā Doc.Ž.Truskovska 2 I 

  Sociālpedagoģiskā   animācija Doc.Ž.Truskovska 2 DI 

  Bērns  ar  attīstības  traucējumiem  

sociālpedagoģiskajā  aspektā 

Lekt.M.Rozenfelde 4 E 

  Sociālā  darba  organizēšana  un  vadīšana Doc.Ž.Truskovska 3 E 

 3.2 2. Audzināšanas  darbs  4  

  Audzināšanas   teorija  un  metodika Lekt.M.Rozenfelde 2 E 

  Cilvēka  pašaudzināšanas  iespējas  un  

karjeras  attīstīšana 

Lekt.R.Orska 

Prof.P.Vucenlazdāns 
2 I 

 3.3 3.  Indivīda  uzvedība  sociālajā  vidē  7  

  Saskarsmes  psiholoģija Lekt. A.Kondrova 2 E 

  Deviantā  uzvedība Lekt.R.Orska 2 E 

  Vardarbības  psiholoģija  un  

sociālpedagoģiskā  viktomoloģija 

Lekt.R.Orska 

Lekt. A.Jurčenko 
3 I 

 3.4 4.  Darbs  ar  ģimeni  4  

  Ģimenes  pedagoģija   un  psiholoģija Lekt.R.Orska 2 E 

  Sociālpedagoģiskais   darbs   ar  ģimeni Lekt. A.Jurčenko 2 E 

 3.5 5.  Sociālpedagoģiskā   palīdzība   un  

atbalsts   

 9  

  Dažādu terapeitisko elementu izmantošana 

sociālā pedagoga darbā 

Lekt.R.Orska 2 E 

  Sociālā   rehabilitācija Lekt. A.Jurčenko 3 DI 

  Cilvēka   krīzes  stāvokļi Lekt.R.Orska 2 I 

  Stresa  vadīšana Lekt.R.Orska 2 I 

 3.6 6.  Veselība,  medicīna  6  

  Veselības  kultūra Doc.Ē.Kalvāns 2 I 

  Attīstības  fizioloģija  un  skolas  higiēna Doc.R.Tretjakova 2 E 

  Medicīnas  zinātņu  pamati  un  pirmā  

palīdzība 

Doc.R.Tretjakova  2 I 

  Studiju   darbi (3)  9 DI 

  Vērošanas prakse Doc.Ž.Truskovska 3 DI 
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  Preventīvā darba prakse   Lekt. A.Jurčenko 3 DI 

  Aktīvā metodiskā prakse Lekt. A.Jurčenko 10 DI 

  Pirmsdiploma sociālpedagoģiskā prakse Lekt.R.Orska 10 DI 

4  Brīvās  izvēles  kursi  6  

  Papīra  plastika Doc.A.Strode 2 I 

  Mūzikas  terapija Lekt.D.Visocka 2 I 

  Sociālā gleznošana Doc.Ž.Truskovska 2 I 

  Psihosomatiskie  traucējumi Lekt.M.Rozenfelde 2 I 

  Bērnu  vecuma  psihopataloģija Lekt.M.Rozenfelde 2 I 

  Vieslektoru  kursi    

  -u.c.    

  Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana  12  

 

 

Programmas nosaukums „Sociālais pedagogs” 

Kods 42141 

Studiju plāns2013./2014. studiju gadam ( Pilna laika studijas) 

1.kurss 

N. 

P. 

K. 

Kursa 

nosaukums 

LAIS 

Studiju 

kursa 

kods  

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

lab.dar- 

bi 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 1.semestris        

1. Vispārīgā  

pedagoģija 
Peda 

1050 

2 16 16  E Asoc.prof.J.Dzerviniks 

2. Vispārīgā  

psiholoģija 
Psih 

1004 

2 10 22  E Lekt. A.Kondrova 

3. Filozofijas  pamati Filz 

1013 

2 16 16  Iesk. Lekt.V.Korkla 

4. Svešvaloda Valo 

1112 

2 16 16  DI A.v.- Lekt.  

V.Pleiksne-Gutāne 

V.v.Doc.K.Laganovska 

5. Brīvās izvēles kurss 

(Sociālā 

gleznošana) 

Peda 

2181 

2 8 24  Iesk. Doc.  Ž.Truskovska 

6. Sociālās  

pedagoģijas  vēsture 
Peda 

1139 

2 16 16  E Doc. G.Strods 

7. Civilā  un  darba  

aizsardzības   

 Civilā  

aizsardzība 

 LR  darba  

aizsardzības  

sistēma 

JurZ 

1029 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

 

8 

 

8 

 Iesk.  

 

Lekt. I.Jurdžs 

8. Metodoloģija  un  

zinātniski  

pētnieciskā   darbība  

pedagoģijā 

Peda 

1128 

2 16 16  DI Prof. V.Ļubkina 

9. Ievads  specialitātē Peda 

1048 

2 18 14  DI Lekt.  A.Jurčenko 

10. Sociālpedagoģiskās  

pētīšanas  metodes 

 Pedagoģiskās  

pētīšanas  

metodes 

 

 

 

Peda 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iesk.  

 

 

Prof. P.Vucenlazdāns 

Lekt.  A.Jurčenko 
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 Sociālās  

pētīšanas  

metodes 

1141 

 

 

 

Peda 

1142 

 

1 

 

1 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

11 Sports Citi 

1017 

    Iesk. Doc. A.Kaupužs 

 2.semestris        

1. Pirmskolas  un  

skolas  pedagoģija 
Peda 

1046 

2 16 16  E Asoc.prof.J.Dzerviniks 

2. Svešvaloda Valo 

1118 

2 16 16    DI A.v.- Lekt.  

V.Pleiksne-Gutāne 

V.v.Doc.K.Laganovska 

3. Stresa  vadīšana Psih 

1031 

2 18 14  Iesk. Lekt. R.Orska 

4. Sociālās un 

administratīvās 

tiesības 

JurZ 

2005 

2 20 12  Iesk. Lekt. I.Krampuža 

5. Medicīnas  zinātņu  

pamati  un  pirmā  

palīdzība 

Medi 

1010 

2 16 16  Iesk. Doc. R.Tretjakova 

6. Brīvā   izvēle  

(Papīra  plastika) 
MākZ 

1008 

2 16 16  Iesk. Doc. A.Strode 

7. Veselības  kultūra Medi 

2004 

2 24 8  Iesk. Doc. Ē.Kalvāns 

8. Vērošanas  prakse 

07.04.2014.-

25.04.2014. 

Peda 

3180 

3    DI Doc. Ž.Truskovska 

9. Studiju darbs Peda 

1090 

3    DI Lekt. R.Orska 

10 Sports SpoZ 

1004 

    Iesk. Doc. A.Kaupužs 

 

 

2.kurss 

N. 

P. 

K. 

Kursa 

nosaukums 

LAIS 

Studiju 

kursa 

kods 

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

lab.dar- 

bi 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 3.semestris        

1. Tiesību  zinātņu  

pamati 
JurZ 

2026 

2 16 16  Iesk. Lekt. A.Ušpelis 

2. Sociālā  politika  un  

sociālās  labklājības  

sistēma  Latvijā 

 -Sociālā  

politika 

 -Sociālās  

labklājības  

sistēma  Latvijā 

 

 

 

 

Soci 

2002 

 

Soci 

2005 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

14 

 E  

 

 

 
Lekt.  A.Kondrova 

Lekt.  A.Jurčenko 

3. Attīstības  

psiholoģija 
Psih 

2010 

2 24 8  E Doc. Ē.Kalvāns 



 

92 

 

4. Sociālā  psiholoģija Psih 

2031 

2 16 16  E Lekt.. A.Kondrova 

5. Informātika  

pedagoģijā 
DatZ 

2005 

2 16 16  Iesk. Asoc.prof. P.Grabusts 

6. Sociāli  pedagoģiskā  

darba  metodes 
Peda 

2065 

2 16 16  E Lekt.  A.Jurčenko 

7. Audzināšanas  

teorija  un  metodika 
Peda 

3102 

2 16 16  E Lekt. M.Rozenfelde 

8. Attīstības  

fizioloģija  un  

skolas  higiēna 

Biol 

2101 

2 16 16  E Lekt.  

M.Mežāre 

9. Didaktika Peda 

2062 

2 18 14  E Lekt. M.Mežāre 

 4.semestris        

1. Alternatīvās 

izglītības teorijas 

sociālpedagoģiskie 

aspekti 

Peda 

2197 

2 16 16  Iesk. Lekt. M.Mežāre 

2. Personības  

psiholoģija 
Psih 

4003 

2 22 10  E Doc.  E.Kalvāns 

3. Sociāli  

pedagoģiskais  

darbs  institūcijās 

Peda 

2140 

2 14 18  E Lekt.  A.Jurčenko 

4. Sociiālpedagoģiskā  

animācija 
Peda 

2144 

2 10 22  Iesk. Doc.  Ž.Truskovska 

5. Saskarsmes  

psiholoģija 
Psih 

2004 

2 12 20  E Lekt.. A.Kondrova 

6. Deviantā  uzvedība Psih 

2032 

3 30 18  E Lekt. R.Orska 

7. Cilvēka  

pašaudzināšanas  

iespējas  un  

karjeras  attīstīšana 

 Cilvēka  

pašaudzināšana

s  iespējas 

 

 

 

 

 

Peda 

2142 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

 

Iesk. 

 

 

 

 

 

 

Lekt. R.Orska 

 

 

 

 

 

8. Studiju  darbs Peda 

3011 

3    DI Lekt.  A.Jurčenko 

9. Preventīvā  darba  

organizēšanas  

prakse 

Jūnijs, jūlijs, 

augusts 2014. 

Peda 

3183 

3    DI Lekt.  A.Jurčenko 

 

3.kurss 

N. 

P. 

K. 

Kursa 

nosaukums 

LAIS 

Studiju 

kursa 

kods 

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

lab.dar- 

bi 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 5.semestris        

1. Ētika  un  estētika Filz 2    Iesk. Lekt. V.Korkla 
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 Ētika 

 Estētika 
3017 

Vai 

2017 

 

1 

1 

 

8 

8 

 

8 

8 

2. Kooperatīvās  

mācības 
Peda 

3054 

2 16 16  Iesk. Doc. G.Strods 

3. Bērns  ar  attīstības  

traucējumiem  

sociālpedagoģiskajā  

aspektā 

Peda 

4128 

4    E Lekt. M.Rozenfelde 

4. Praktiskā  sociālā  

pedagoģija 
Peda 

5054 

2 10 22  DI Doc. Ž.Truskovska 

5. Ģimenes  

pedagoģija  un  

psiholoģija 

Peda 

3006 

2 18 14  E Lekt. R.Orska 

6. Cilvēka  krīzes  

stāvokļi 
Psih 

2021 

2 18 14  Iesk. Lekt. R.Orska 

7. Izglītības attīstība 

mūsdienu pasaulē 
Peda 

2191 

2 16 16  Iesk. Lekt. M.Mežāre 

8. Sociālā 

rehabilitācija 
Medi 

4005 

Vai 

Soci 

4101 

3 24 24  DI Lekt. A.Jurčenko 

9. Cilvēka  

pašaudzināšanas  

iespējas  un  

karjeras  attīstīšana 

 Skolēnu 

karjeras 

attīstīšanas 

jautājumi 

sociālpedagoģis

kajā darbībā 

 

 

 

 

 

 

Peda 

4172 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

Iesk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  P.Vucenlazdāns 

 6.semestris        

1. Sociālā  darba 

organizēšana  un  

vadīšana 

Soci 

3003 

3 24 24  E Doc. Ž.Truskovska 

2. Sociālpedagoģiskais  

darbs  ar  ģimeni 
Peda 

3009 

2 18 14  E Lekt. A.Jurčenko 

3. Brīvās izvēles 

kurss(Mūzikas 

terapija) 

Psih 

4012 

2 16 16  Iesk. Lekt. D.Visocka 

4. Studiju  darbs Peda 

3155 

3    DI Doc. Ž.Truskovska 

5. Aktīvā  metodiskā  

prakse 

03.02.2014. – 

11.04.2014. 

Peda 

3194 

10    DI Lekt.  A.Jurčenko 

 

4.kurss 

N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums LAIS 

Studiju 

kursa 

kods 

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

lab.dar- 

bi 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 7.semestris        
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1. Izglītības   filozofija Filz 

4004 

2 

 

16 16  Iesk. Lekt. V.Korkla 

2. Pieaugušo  pedagoģija Peda 

4001 

vai 

4008 

2 24 8   E Lekt.  R.Orska 

3. Personības socioloģija 

un sociālās 

integrācijas jautājumi 

 personības 

socioloģija  

 sociālās 

integrācijas 

jautājumi 

 

 

 

Psih 

1101 

Soci 

4001 

2 

 

 

 

1 

 

1 

   Iesk.  

 

 

 

Lekt. V.Korkla 

Lekt. A.Kondrova 

4. Sociālais darbs ar 

gadījumu 
Peda 

5049 

2 16 16  Iesk. Doc. Ž.Truskovska 

5. Supervīzijas  sociāli  

pedagoģiskajā  darbā 
Peda 

4130 

2 16 16  Iesk. Doc. Ž. Truskovska 

6. Pimsdiploma  

sociālpedagoģiskā  

prakse 

14.10.2013.- 

20.12.2013. 

Peda 

4040 

10    DI Lekt.  R.Orska 

 8.semestris        

1. Pedagoģiskā 
psiholoģija 

Psih 

4002 
2 18 14  E Lekt. A.Kondrova 

   

2. 

Dažādu terapeitisko 

elementu izmantošana 

sociālā pedagoga 

darbā 

Psih 

4017 

2 18 14  DI Lekt. R. Orska 

3. Vardarbības 

psiholoģija un 

sociālpedagoģiskā 

viktomoloģija 

 Vardarbības 

psiholoģija 

 sociālpedagoģiskā 

viktomoloģija 

 

 

 

Psih 

1028 

Psih 

3015 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

4 

6 

 Iesk.  

 

 

Lekt.  R.Orska 

Lekt.  A.Jurčenko 

3. Ekonomikas pamati Ekon 

3105 

Vai  

1014 

2    Iesk. Lekt. L.Danilāne 

5. Valsts  pārbaudījums Peda 12    E  

 

 

Studiju plāns2013./2014. studiju gadam ( Nepilna laika studijas) 

1.,2.,3.kursa 2013./2014.studiju gadā neklātienē studentu nav 

 

4.kurss  

N

. 

P. 

K

. 

Kursa 

nosaukums 

LAIS 

Studiju 

kursa 

kods 

K

P 

 

Lekcija

s 

prakt. 

nod., 

semin. 

lab.dar- 

bi 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 
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 7.semestris        

1. Tiesību zinātņu 

pamati 

JurZ 

2026 
2 6 2  Iesk. Lekt. A.Ušpelis 

2. Pieaugušo 

pedagoģija 

Peda 

4001 vai 

4008 

2 6 2  E Lekt.  R.Orska 

3. Izglītības 

filosofija 

Filz 

4004 
2 

 

6 2  Iesk. Lekt. V.Korkla 

4. Sociālais darbs ar 

gadījumu 

Peda 

5049 
2 4 4  Iesk. Doc. Ž.Truskovska 

5. Supervīzijas 

sociāli 

pedagoģiskajā 

darbā 

Peda 

4130 
2 4 4  Iesk. Doc. Ž.Truskovska 

6. Pimsdiploma  
sociālpedagoģis
kā  prakse 

(10.2013. – 
01.2014.) 

Peda 

4040 
10    DI Lekt.  R.Orska 

 8.semestris        

1. Ekonomikas 

pamati 

Ekon 

3105 

Vai  

1014 

2 6 2  Iesk. Lekt. L.Danilāne 

2. Alternatīvās 

izglītības teorijas 

sociālpedagoģiski

e aspekti 

 2 6 2  Iesk. Lekt. M.Mežāre 

3. Pedagoģiskā 

psiholoģija 

Psih 

4002 
2 6 2  E Lekt. A.Kondrova 

4. Dažādu 
terapeitisko 
elementu 
izmantošana 
sociālā 
pedagoga 
darbā 

Psih 

4017 
2 4 4  DI Lekt. R.Orska 

5. Cilvēka  

pašaudzināšanas  

iespējas  un  

karjeras  

attīstīšana 

 Cilvēka  

pašaudzināša

nas  iespējas 

 Skolēnu 

karjeras 

attīstīšanas 

jautājumi 

sociālpedago

ģiskajā 

darbībā 

 

 

 

 

 

Peda 

2142 

 

 

Peda 

4172 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

 

 

 

Iesk. 

 

 

 

Iesk. 

 

 

 

 

 

 

Lekt. R.Orska 

 

 

 

 

Prof.  P.Vucenlazdāns 

6. Brīvās izvēles 

kurss(Mūzikas 

terapija) 

Psih 

4012 
2 4 4  Iesk. Lekt. D.Visocka 
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4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 
 

     Studiju programmas saturu veido vispārizglītojošo, nozares teorētisko pamatkursu, profesionālās 

specializācijas kursu, brīvās izvēles kursu studijas, prakse un valsts pārbaudījums. Pētnieciskais darbs 

ietverts gan atsevišķu studiju kursu saturā, prakses uzdevumos, gan studiju darbu un diplomdarba 

izstrādē. 

     Studiju programmas vispārizglītojošie, nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi ir 

obligāti visiem studentiem. Brīvās izvēles daļā nepieciešamo kredītpunktu skaitu students  iegūst, 

izvēloties gan Izglītības un dizaina fakultātes katedru, gan citu RA katedru piedāvātos kursus atbilstoši 

savām interesēm. Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties Rēzeknes Augstskolas informatīvajā sistēmā 

www.lais.lv.  

 

5. Studiju programmas organizācija 
 

     Studiju programma veidota atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības likumam, Augstskolu likumam, 

RA darbības un attīstības stratēģijai, RA Satversmei, profesijas standartam „Sociālais pedagogs” un  

Ministru Kabineta Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. 

Studijas rada iespēju iegūt augstāko pedagoģisko profesionālās izglītības kvalifikāciju, kura ir noteikta 

Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā. Pēc profesionālās programmas apguves piešķir piektā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju sociālais pedagogs un bakalaura grādu izglītībā. 

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem tiek nodrošināta individuālā pieeja.  Studentam tiek 

piedāvāta  iespēja saņemt palīdzību no akadēmiskā personāla, apmeklējot individuālās vai grupas 

konsultācijas.  Akadēmiskajam personālam slodzē paredzētas 20 kontaktstundas semestrī individuālajām 

konsultācijām. Tiek praktizēta elektroniskā saziņa: e-pasts, Skype, Moodle.  Katram docētājam ir  noteikti 

konsultāciju laiki, tos var redzēt pie katedru ziņojuma dēļa, students piesakās uz konsultāciju.  

     Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti Izglītības un 

metodiku katedras sēdēs. Iekšējās pašnovērtēšanas procesā svarīga loma tiek ierādīta studējošo aptaujām 

par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas jautājumiem. Regulārajās studējošo aptaujās par 

studiju programmas realizācijas gaitu, docētāju darba kvalitāti, studenti pauž savu viedokli par studiju 

procesu un iespējām tā uzlabošanai. Studentu izteiktos aizrādījumus docētāji cenšas novērst, izmainot un 

uzlabojot savu darbu. 

     Profesionālo meistarību students pilnveido praksēs ( apjoms 39 ECTS), kas tiek organizētas 2.,4.,6., 

7.semestrī. Prakses saturs tiek noteikts atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai un/vai profesionālajam 

grādam Katrai praksei ir izvirzīti noteikti uzdevumi, šie uzdevumi saskan ar teorētiskajos studiju kursos 

apgūtajiem jautājumiem. Ir izstrādāts 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Sociālais pedagogs” prakses nolikums, kas balstās uz RA Nolikuma par praksēm 

kritērijiem.. Pedagoģiskās prakses vietas students izvēlas no piedāvātajām prakses vietām vai izvēlas citu 

prakses vietu, ievērojot prasību, ka prakses vietā ir prakses vadītājs ar atbilstošu izglītību un praktiskās 

darbības pieredzi. Starp RA, prakses vietu un studējošo tiek noslēgts trīspusējs līgums, kurā paredzēti visu 

pušu pienākumi un atbildība, atbilstoši RA studējošo prakses organizēšanas kārtībai. Pēc prakses 

studējošais iesniedz prakses dienasgrāmatu, kur ir atspoguļota prakses gaita, prakses uzdevumu izpilde, to 

refleksīvs vērtējums no studenta puses un no prakses vadītāja institūcijā puses. Tiek rīkota prakses 

noslēguma konference, kurā katrs studējošais sniedz pārskatu par praksē paveikto. 

Atbilstoši Nolikumam par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām, studiju 

procesā vismaz 30 procentus no studiju kursu apjoma tiek īstenoti praktiski. Studiju programma balstās uz 

studenta darbībā balstītu paradigmu. Studentam ir nepieciešams pētīt informāciju, pārbaudīt jaunas idejas, 

risināt aktuālas profesionālas problēmas, rast jaunas atbildes sociālo gadījumu risināšanā. Mācoties risināt 

problēmas, studenti  pēta, modulē  problēmsituācijas, un šāds darbs attīsta domāšanu un motivē 

mācīšanos. Studenti strādā sadarbojoties, diskutē, argumentē, lai nonāktu pie kopīga slēdziena. Studijas 

balstās uz uzskatu, ka zināšanas tiek konstruētas, pamatojoties uz pieredzi un prāta darbību. Svarīga 

nozīme ir iepriekšējām strukturētām zināšanām. Studējošais rada jaunas zināšanas, balstoties savā 

http://www.lais.lv/
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pieredzē, saņemot docētāja atbalstu, īstenojot daudzveidīgas aktivitātes. Galvenie principi: konstruēšana - 

zināšanu izveide ar aktivitātes, darbības, uzdevumu, problēmu risināšanas palīdzību; 

-izpratne - studiju process ir koncentrēts uz domāšanu un izpratnes veidošanos; 

-konteksts - tiek risinātas problēmas, uzdevumi pietuvināti reālai dzīvei un profesionālai darbībai; 

-sadarbība - savstarpēja palīdzība problēmu risināšanā, ideju novērtēšanā; 

-saskarsme - komunikatīvo prasmju attīstība, komunicējot grupu darbā, projektos, formulējot savas 

idejas, uzdodot jautājumus; 

-atbildība - students jūtas atbildīgs par savu mācīšanos no tā brīža, kad viņa mācīšanās ir balstīta uz 

viņa jautājumiem, atklājumiem, risinājumiem; 

-pārnešana - atklājot savas mācīšanās principus, students var tos izmantot citās mācīšanās situācijās; 

-pārdzīvojums - emocionāls pārdzīvojums izraisa izziņas procesu aktivitāti, rosina prāta darbību. 

Emocionālos pārdzīvojumus izraisa daudzveidīgu, aktīvu darba formu izmantošana 

Studiju rezultāti Rēzeknes Augstskolā tiek vērtēti, pamatojoties uz Nolikumu par kursu eksāmeniem un 

ieskaitēm un Nolikumu par valsts un gala pārbaudījumiem RA. Studējošo studiju rezultāti tiek apkopoti 

fakultātes pilna laika un nepilna laika studiju daļās. Rezultātus izvērtē fakultātes dekāns sadarbībā ar 

studiju programmas direktoru. Rezultāti tiek apspriesti Izglītības un metodiku katedras sēdē. 

Nepieciešamības gadījumā tiek rīkotas individuālas sarunas ar atsevišķiem studentiem par studiju procesu 

un studiju rezultātiem. 

 

6. Prasības uzsākot studiju programmu 
 

     Studiju programmas veiksmīgai apguvei svarīgs nosacījums ir studējošo zināšanas uzsākot studijas 

programmā. Uzņemšanu RA reglamentē virkne normatīvo dokumentu: Nolikums par imatrikulāciju un 

eksmatrikulāciju RA, Uzņemšanas noteikumi kārtējam studiju gadam, Nolikums par studiju kursu 

akadēmisko atzīšanu RA u.c. 

     Studējošo atlase pamatojas uz vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem, prioritāri  tiek ņemti vērā 

latviešu valodas un literatūras un svešvalodas centralizēto eksāmenu rezultāti. Vienāda vērtējuma 

gadījumā, par atlases kritēriju kalpo citi virzienam raksturīgie mācību priekšmeti: bioloģijas, vēstures, 

matemātikas  centralizēto eksāmenu vērtējumi pēc reflektanta izvēles. 

 

 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana) 

 
     Studijas sevī ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie darbi, 

semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietišķās spēles, projektu izstrāde, grupu darbs, individuālās 

konsultācijas utt.), studentu patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu un 

strādājot elektroniskajā Moodle vidē, konsultējoties ar docētājiem Skype sistēmā utml.), mācību 

ekskursijas un praktikumus  izglītības iestādēs. 

     Tradicionālās studiju organizācijas formas ir lekcijas, praktiskās nodarbības un konsultācijas, kuras var 

tikt īstenotas, izmantojot daudzveidīgas studiju metodes. 

  

     Studiju formas un metodes 

Teorētiskās studijas Praktiskās nodarbības Konsultācijas 

Kontaktstundas Klātienes konsultācijas; 

Interneta online konsultācijas; 

e-pasta konsultācijas; 

MOODLE konsultācijas 

Lekcijas; 

Semināri; 

Diskusiju gupas; 

Testi; 

Ekskursijas 

Praktiskie darbi; 

Vingrinājumi; 

Lietišķās spēles; 

Situāciju modelēšana 

 

Studējošā patsāvīgais darbs 
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Referāti, 

Esejas, 

 

Projektu izstrāde ( prasmju 

pilnveides programmas, 

atbalsta grupu darbības plāns) 

 

     Kontaktstundas īsteno lekciju, semināru, praktisko darbu, projektu izstrādes un konsultāciju veidā. 

Lekciju un praktisko darbu attiecības studiju kursā nosaka docētājs. Vienu KP veido vidēji 40% 

kontaktstundu un 60% studentu pastāvīgā darba (skatīt „Metodiskie ieteikumi studentu pastāvīgā darba 

organizēšanai RA”, http://staff.ru.lv/mācībudalasinformācija). Kontaktstundu norise paredzēta nedēļas 

nogalēs (vidēji 16 kontaktstundas nedēļā).  

     Patstāvīgo studiju laikā studenti studiju saturu apgūst patstāvīgi (projektu, referātu izstrāde, 

datortehnoloģiju padziļināta apguve, praktisko darbu izstrāde, sagatavošana u.tml.). To apjoms vidēji ir 

60% no teorētisko mācību apjoma. 

 

 

8. Vērtēšanas sistēma ( izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 
 

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. Starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju 

programmas studiju rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā un palielina studiju motivāciju 

 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, pārbaudes darbus, 

referātus, esejas 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. Zināšanu, prasmju un 

kompetences (resp., studiju rezultātu) novērtēšanas metodes ir objektīvas, tiek izmantotas studiju procesa 

pilnveidošanai un ir saistītas ar darba tirgus mainīgajām prasībām. 

Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēšanas veids ir pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana. Zināšanu vērtēšanas 

kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā 

plānā. Kalendārie plāni tiek izsniegti studējošajiem semestra sākumā. Vērtēšanas kritēriju izstrādē 

docētājs balstās uz RA studiju padomē apstiprinātajiem metodiskajiem ieteikumiem “Studiju rezultātos 

balstīta studiju kvalitātes sistēma RA”. Studējošā sasniegumu vērtēšanas standarti un noteikumi 

(nolikumi, reglaments) ir studentiem pieejami (kalendārais plāns ar vērtēšanas prasībām Moodle, Luis). 

 

 

9. Studiju programmas izmaksas 
 

Studiju maksa ir 700,00 LVL (996 euro) pilna laika studijās un 630,00 LVL (896 euro) nepilna laika 

studijās. 
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10.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 

citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Sociālais pedagogs” satura atbilstība otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartam  

MK NOTEIKUMI NR. 481.  

«Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

 izglītības valsts standartu» 

Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības 

 bakalaura studiju programma «Sociālais  

pedagogs» 

Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu  Profesionālās bakalaura  

programmas apjoms 
160 KP 

Bakalaura programmas obligāto saturu veido:   

vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 

kredītpunkti: 

humanitāro un sociālo zinātņu, tai skaitā pedagoģijas,  

psiholoģijas un biznesa ekonomikas, teorētiskie kursi 

 

studiju kursi, kas attīsta  sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas 

Vispārizglītojošie studiju kursi: 

 

Humanitāro zinātņu kursu  bloks 

Filozofijas pamati, Ētika un Estētika,  

Vispārīgā psiholoģija, Vispārīgā   

pedagoģija, Izglītības filozofija 

 

Sociālo  zinātņu  kursu  bloks 

Ekonomikas pamati, Praktiskā   

svešvaloda, Tiesību  zinātņu pamati 

Civilā un darba aizsardzība 

20 KP 

 

 

10KP 

 

 

 

 

 

10KP 

nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju  

kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti; 

Nozares teorētiskie pamatkursi 

Pedagoģijas, psiholoģijas teorijas  

un sociālās politikas kursu bloks 

Zinātniski pētnieciskās darbības 

sociālpedagoģijā kursu bloks 

 

36KP 

30KP 

 

6KP 

nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms 

 ir vismaz 60 kredītpunkti; 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 

Sociālpedagoģiskais  darbs 

Sociālpedagoģiskā  palīdzība  un   

atbalsts 

 

60KP 

 

45KP 

15KP 

brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti; Brīvās izvēles kursi 6KP 

prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti; Prakse  

 
26KP 

Bakalaura programmas apguves laikā studējošais izstrādā 

 un aizstāv vismaz trīs studiju darbus 

Studiju darbi  (3) 

 
9KP 

valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai 

diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un 

 kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunkti. 

Diplomdarba izstrāde un  

aizstāvēšana  

 

12KP 

zināšanas, prasmes un kompetence civilajā aizsardzībā 

 saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par minimālajām 

prasībām civilās aizsardzības kursa saturam un  

nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam; 

Civilā un darba drošība 2KP 

zināšanas, prasmes un kompetence vides aizsardzībā,  

atbilstoši bakalaura programmas specifikai iekļaujot  

jautājumus, kas attiecas uz vides izglītību, kā arī  

jautājumus, kas attiecas uz izglītību ilgspējīgai attīstībai 

(pedagogu bakalaura programmās); 

Veselības kultūra 2KP 

Civilā un darba drošība 2KP 
Supervīzijas sociāli pedagoģiskajā  

darbā 2KP 

Stresa vadīšana 2KP 

8KP 
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profesionālas kompetences sasniegšana uzņēmējdarbībā 

(uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas  

metodes, projektu izstrādes un vadīšanas pamati,  

lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par  

sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko  

attiecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem).  

Ekonomikas pamati 2KP 

Informātika pedagoģijā 2KP 

Sociālā psiholoģija 2KP 

Saskarsmes psiholoģija 2KP 

Sociālā politika (Modulis) 8KP 
Tiesību  zinātņu  pamati 2KP 

18KP 

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir profesionālo 

bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā) un  

piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.  

Bakalaura grāds izglītībā 

un sociālā pedagoga kvalifikācija 

 

 

 

 

Studiju programmas atbilstība Sociālā pedagoga profesijas standartam 

ZINĀŠANAS ZINĀŠANU LĪMENIS APGUVEI  PAREDZĒTAIS  STUDIJU  

KURSS 

 priekšstats izpratne pielietošana  

Sociālās pedagoģijas 

 priekšmets un kategorija 
 X  Vispārīgā pedagoģija 

Sociālās pedagoģijas  

vēsture 

Pirmskolas un skolas pedagoģija 

Alternatīvās izglītības  

teorijas sociālpedagoģiskie a 

aspekti  

Izglītības attīstība  

mūsdienu pasaulē 

Psiholoģija: vispārējā, 

personības attīstības,  

sociālā 

  X Vispārīgā psiholoģija 

Attīstības psiholoģija 

Personības psiholoģija 

Sociālā  psiholoģija 

Cilvēka attīstība un veselība  X  Attīstības psiholoģija 

Veselības kultūra 

Attīstības fizioloģija un  skolas higiēna 

Cilvēka krīzes stāvokļi 

Sociālpedagoģiskās pētniecības 

metodes 
  X Sociālpedagoģiskās  

pētīšanas metodes 

Metodoloģija un  

zinātniski pētnieciskā  

darbība pedagoģijā 

Informātika pedagoģijā 
Apdraudētības faktori un  

to ietekme uz indivīdu,  

ģimeni, sabiedrību 

 X  Sociālā politika un  

sociālās  labklājības  

sistēma Latvijā 

Cilvēka krīzes stāvokļi 

Ģimenes pedagoģija un psiholoģija 

Sociālā pedagoga  

profesionālā ētika 
  X Ētika un estētika 

Ievads specialitātē 

Problēmas ģimenē un to 

ietekme uz bērnu un  

jauniešu socializācijas  

procesu 

 X  Ievads specialitātē 

Ģimenes pedagoģija un  psiholoģija 

Sociālpedagoģiskais  

darbs ar ģimeni 

Bērnu tiesību aizsardzības un 

sociālā likumdošana 
  X Tiesību zinātņu pamati 

Sociālās un  

administratīvās tiesības 

Ievads specialitātē 

Sociālpedagoģiskās    X Praktiskā sociālā  
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darbības plānošana pedagoģija 

Sociālais darbs ar  

gadījumu 

Komandas darbs kopīgu 

sociālpedagoģisko mērķu 

realizēšanā 

  X Sociāli pedagoģiskais  

darbs institūcijās 

Praktiskā sociālā  

pedagoģija 

Sociālais darbs ar  

gadījumu 

Starpinstitucionālās  

sadarbības organizācija 
  X Sociāli pedagoģiskais  

darbs institūcijās 

Praktiskā sociālā  

pedagoģija 

Sociālais darbs ar  

gadījumu 
Sociālpedagoģiskās darbības 

kvalitāte un tās izvērtēšana 
  X Praktiskā sociālā  

pedagoģija 

Sadarbība ar pašvaldībām, 

veicinot ģimeņu  

resocializāciju 

  X Sociālpedagoģiskais  

darbs ar ģimeni 

Sociālā darba organizēšana  un vadīšana 

Brīvā laika pavadīšanas  

iespēju izmantošana 
  X Sociālpedagoģiskā  

animācija 

Cilvēka pašaudzināšanas  iespējas un karjeras  

attīstīšana 

Papīra plastika 

Mūzikas terapija 

Sociālā gleznošana 

Brīvā laika resocializācijas 

programmu veidošana un 

realizācija 

  X Sociālpedagoģiskā  

animācija 

Sociālā rehabilitācija 

Ģimeņu  

sociālpedagoģiskā  

un juridiskā izglītošana 

  X Sociālās un  

administratīvās tiesības 

Ģimenes pedagoģija un  psiholoģija 

Sociālpedagoģiskais  

darbs ar ģimeni 

Bez ģimenes tiešas aprūpes 

palikušo bērnu individuālās 

attīstības procesa modelēšana 

  X Praktiskā sociālā  

pedagoģija 

Sociālpedagoģiskais  

darbs ar ģimeni 
Preventīvā darba realizēšana   X Sociāli pedagoģiskā  

darba metodes 

Deviantā uzvedība 

Deviāciju veidi un to  

specifiskās izpausmes 
X   Deviantā uzvedība 

Vardarbības psiholoģija 

 un sociālpedagoģiskā viktomoloģija 

Darbs ar „ielas bērniem”   X Deviantā uzvedība 
Vardarbības psiholoģija 

 un sociālpedagoģiskā viktomoloģija 

Sociāli pedagoģiskā  

darba metodes 

Sadarbība ar nevalstiskajām 

organizācijām 
  X Ievads specialitātē 

Praktiskā sociālā  

pedagoģija 

Sociālā darba organizēšana  un vadīšana 
Sociālpedagoģiskā darbība 

vispārējās, speciālās un 
  X Sociāli pedagoģiskais  

darbs institūcijās 
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arodizglītības iestādēs Ievads specialitātē 

Sociālpedagoģiskā darbība 

bērnu un bez vecāku aizgādības 

palikušo bērnu sociālās  

aprūpes un rehabilitācijas  

institūcijās, grupu mājās 

(dzīvokļos) 

  X Sociāli pedagoģiskais  

darbs institūcijās 

Sociālā rehabilitācija 

Ievads specialitātē 

Vardarbības psiholoģija 

 un sociālpedagoģiskā viktomoloģija 

Sociālpedagoģiskā darbība 

labklājības un veselības 

sistēmas institūcijās 

  X Sociāli pedagoģiskais  

darbs institūcijās 

Sociālā darba organizēšana  un vadīšana 

Ievads specialitātē 
Sociālpedagoģiskā darbība 

iekšlietu un tieslietu iestādēs 
  X Sociāli pedagoģiskais  

darbs institūcijās 

Ievads specialitātē 

Vardarbības psiholoģija 

 un sociālpedagoģiskā viktomoloģija 

Sociālpedagoģiskās darbības 

metodes, to kvalitatīva 

pielietošana 

  X Sociāli pedagoģiskā  

darba metodes 

Bērnu un jauniešu grupu 

veidošanās un attīstības 

tendences 

 X  Sociālā psiholoģija 

Deviantā uzvedība 

Darbs ar bērnu un vecāku 

grupām: principi, metodes 
  X Sociālpedagoģiskais  

darbs ar ģimeni 

Dažādu terapeitisko  

elementu izmantošana  

sociālā pedagoga darbā 
Starpprofesionāļu komandas 

darbs, tā vadīšana, 

līdzdarbošanās 

  X Praktiskā sociālā  

pedagoģija 

Sociālais darbs ar  

gadījumu 

Profesionālā darba specifika ar 

bērniem ar speciālām 

vajadzībām 

 X  Bērns ar attīstības traucējumiem sociālpedagoģiskajā  

aspektā 

Bērns kā sociālā pedagoga 

klients 
  X Ievads specialitātē 

Cilvēka krīzes  

stāvokļi 

Sociālā pedagoga tālākizglītība 

un profesionālā pilnveide, tās 

plānošana un realizācija 

  X Stresa vadīšana 

Supervīzijas sociāli pedagoģiskajā darbā 

Cilvēka pašaudzināšanas  iespējas un karjeras  

attīstīšana 

 

11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādām pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 

koledžu studiju programmām 
 
     Salīdzinājums tika veikts ar Latvijas Universitātes (LU), Viļņas Pedagoģiskās Universitātes (VPU) un 

Ļubļanas Universitātes (ĻU) atbilstošajām studiju programmām.  
 

Studiju 

programmu 

salīdzinājums 

Salīdzinājuma 

kritēriji  

LU  RA  VPU  

(Lietuva) 

ĻU  

(Polija) 
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Mācību ilgums  PLK – 4 gadi,  

NLN - 4,5 gadi  

PLK - 4 gadi  

NLN - 4,5 gadi 

PLK – 4 gadi,  

NLN - 5 gadi  

PLK – 4 gadi,  

Imatrikulācijas 

prasības  

Vispārējā vidējā 

izglītība, CE  

Vispārējā vidējā 

izglītība, CE  

Vispārējā vidējā 

izglītība  

Vispārējā vidējā 

izglītība,  

imatrikulacijas 

eksāmens  

 

Programmas 

apjoms  

160 KP  160 KP  160 KP  160 KP  

Prakses apjoms  26 KP  26 KP  22 KP  12 KP  

Valsts 

pārbaudījums  

Diplomdarbs–

10KP  

Eksāmens – 2 KP  

Diplomdarbs –  

12 KP 

Bakalaura darbs Diplomdarbs- 

projekts  

Vispārizglītojošie 

teorētiskie kursi  

Humanitāro un 

sociālo zinātņu 

teorētiskie kursi, 

sociālās 

komunikatīvās un 

organizatoriskās 

pamatiemaņas 

attīstošie kursi.  

Plašs teorētisko 

zināšanu apjoms, 

A daļa ietver 

Pedagoģijas 

bakalaura studiju 

programmas 

kursus.  

Vispārizglītojošie 

kursi, kas 

nepieciešami, 

profesijas 

specifikas 

izpratnei  

Humanitāro un 

sociālo zinātņu 

teorētiskie kursi .  

Profesionālās 

specializācijas  

kursi  

Plašas zināšanas 

par 

sociālpedagoģiskā

s  

darbības veidiem, 

aktuālām 

sociālpedagoģiskā 

darba problēmām 

un to 

risinājumiem 

Plašas 

sociālpedagoģiskā

s un psiholoģiskās  

zināšanas. Sociālā 

darba metožu 

daudzveidība. 

Darba specifika ar 

bērniem ar 

speciālām 

vajadzībām 

Sociālpedagoģisk

ās un 

psiholoģiskās 

zināšanas. Sociālā  

darba virzienu 

daudzveidība  

Plašas zināšanas 

par 

sociālpedagoģi 

skās darbības 

jomām. Sociālās 

integrācijas 

jautājumu plašs 

skatījums.  

Akcenti  Prakšu veikšana 

galvenajos 

sociālpedagoģiska

jās darbības 

virzienos.  

Sociālās 

rehabilitācijas 

kursi.  

Moduļi, kuri ļauj 

veidot integratīvu 

skatījumu uz 

sociālpedagogiska

jām problēmām.  

Sociālā pedagoga 

darba prasmju 

attīstīšanas un 

savas prasmes 

izpratnes 

veidošana  

Praksēs akcents 

darbam ar dažāda 

vecuma 

klientiem, 

dažādiem viņu 

problēmjautājumi

em un preventīvo 

un korekcijas 

darbu. 

Izvēles kursos 

akcents mākslas 

terapijas 

paņēmienu 

apguvē 

Sociālā darba 

kursu ievērojams 

apjoms, prakse 

sazarota atbilstoši 

darbības 

metodēm un 

formām, 

specializēšana 

konkrētā darbības 

jomā  

Tiek piedāvāts 

saraksts ar izvēles 

kursiem, plašs 

mākslas terapijas 

priekšmetu klāsts.  

Iespējams 

izvēlēties kursus, 

kuri padziļina 

zināšanas par 

dažādu sociālā 

riska grupu 

problēmu 

risināšanu.  
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     Veicot studiju programmu salīdzinājumu, var secināt, ka:  

 profesionālā bakalaura studiju programmās tiek uzņemti studenti ar vispārējo vidējo izglītību ( līdzīgi 

imatrikulācijas noteikumi),  

 programmas apguves kredītpunktu skaits visām augstskolām ir līdzīgs,  

 visās programmās tiek piedāvāti vispārizglītojošie studiju kursi un profesionālās specializācijas kursi,  

 visās programmās ir prakses, kuras tiek veiktas ārpus augstskolas, prakšu ilgumi atšķiras, līdz ar to 
atšķiras prakšu uzdevumi, 

 studiju noslēgumā visām salīdzināmajām studiju programmām paredzēti valsts pārbaudījumi, tikai LU 

tie ir gan diplomdarba aizstāvēšana, gan arī valsts eksāmens, bet pārējās augstskolās – diplomdarba vai 
bakalaura darba (projekta) izstrādāšana un aizstāvēšana, 

 katrai programmai ir savi akcenti saturā un realizācijā. 

 

     Šīs līdzības programmās parādās tāpēc, ka veidojot programmas sastādītāji balstās uz Eiropas Savienības 

Padomes rekomendācijām par sadarbību Eiropā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, kā arī Boloņas 

procesa vadlīnijām.  

     Starptautiskie augstāko izglītību reglamentējošie un ES augstākās izglītības attīstības nosacījumiem, kas 

izklāstīti dokumentos:  

 Boloņas deklarācija (1999) kura paredz Eiropas dimensijas stimulēšanu augstākajā izglītībā, Eiropas 

izglītības sistēmas konkurētspējas un pievilcības veidošanu; 

 Prāgas komunikē (2001), ar kuru definē mūžizglītības koncepciju, augstākās izglītības institūciju un 

studentu lomas nostiprināšanu, Eiropas augstākās izglītības vides pievilcības veicināšanu; 

 Dublinas deskriptori (2004), kuros paredzētie studiju sarežģītības līmeņi atbilst nacionālajā kvalifikāciju 

ietvarstruktūrā aprakstītajām 6. līmeņa kvalifikācijas prasībām; 
 

 

12. Informācija par studējošiem 
 

Informācija par studējošiem 2013./2014.studiju gadā 

 

Studējošo skaits 

Pilna laika studijās 

Nepilna laika studijās 

49 

45 

4 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

Pilna laika studijās 

Nepilna laika studijās 

14 

 

14 

0 

Absolventu skaits 

Pilna laika studijās 

Nepilna laika studijās 

9 

9 

0 

 

     Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros: 6 

3 studenti no 2.kursa 

3 studenti no 3.kursa 

 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

     2013./2014.studiju gadā studējošo aptauja par studiju procesa norisi programmā tika veikta 1., 2.kursā 

un 3.kursā. Kopā saņemtas  20 anketas. 

     Noskaidrojot studentu apmierinātību ar studiju programmu kopumā visos studiju kursos 95 % 

respondentu ir apmierināti vai pilnībā apmierināti. 70% studējošo ir apmierināti ar studiju procesa 
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plānošanu programmā , apmierina nodarbību grafiks, patstāvīgā darba organizēšana. Interesanti rezultāti 

ir par veltīto laiku patstāvīgajam darbam. 15 stundas nedēļā patstāvīgajam darbam velta  viens 

respondents, 10 līdz 12 stundas nedēļā – 11 aptaujāto (55%), pārējie respondenti ir snieguši informāciju, 

ka gatavošanās  patstāvīgajam darbam nedēļā ir līdz 6 stundām nedēļā. Šis jautājums būtu jāizpēta dziļāk, 

jo vajadzētu  izzināt prasmi strādāt ar tekstiem, ar datu bāzēm internetā, ātrlasīšanas prasmes u.c. 85% 

aptaujāto atzīst, ka ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un citiem mācību 

metodiskajiem līdzekļiem, neapmierina – 15% respondentu,  iebildumi ir sakarā ar nepietiekamu grāmatu 

eksemplāru skaitu bibliotēkā ( tas raksturīgs 1.kursa studentiem, jo nepieciešamo literatūru semināram vai 

patstāvīgajam darbam meklē pēdējā brīdī). 

        Ar savām svešvalodu prasmēm apmierināti 80% absolventu. 100% visus apmierina  sadarbība ar 

studiju kursu docētājiem un fakultātes personālu. Prakses organizāciju, studiju programmas ietvaros, visi 

studenti vērtē kā labu (100%).  

 

 

14. Absolventu aptaujas un to analīze 
 

     Absolventu aptaujā piedalījās 4 pilna laika ( klātienes) studiju studenti.     Noskaidrojot 

2013./2014.st.g. absolventu apmierinātību ar studiju programmas saturu, tika konstatēts, ka visi ir 

apmierināti ar studiju kursu piedāvājumu programmā, studiju kursu kvalitāti.  Pēc aptaujāto domām 

iegūtās zināšanas studiju laikā ir noderīgas gan darbā, gan personīgajā dzīvē, tāpēc šo programmu ieteiktu 

arī citiem. Respondenti atzīst, ka ir attīstījuši prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas varētu 

noderēt turpmākām studijām.   

    Šī studiju gada absolventi, kas piedalījās aptaujā, studiju programmas īstenošanas uzlabošanai iesaka 

palielināt prakses laiku, izmantojot brīvprātīgo darba  iespējas, vēl vairāk uzmanības pievērst studiju 

kursos profesionālo prasmju attīstīšanai. 

     Absolventu darbā iekārtošanās rezultāti pēc aptaujas datiem ir: strādā 4 absolventi. Specialitātē strādā  

viens, pārējie strādā dažādus citus darbus. 2014.gada septembrī specialitātē strādāja 3 absolventi, citā 

darbā strādāja 4 absolventi, nestrādāja – 2 absolventi, viens no viņiem ir bērna kopšanas atvaļinājumā ( šī 

informācija iegūta privāti sazinoties ar absolventiem). 

      

 

15.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

     Studējošie ir ieinteresēti studiju programmas darba pilnveidošanā. Līdzdalība studiju procesa 

pilnveidošanā tiek realizēta, galvenokārt iesaistot studentus dažādās aptaujās, kā arī koleģiālajās 

institūcijās. Studiju programmas studenti bija iesaistīti augstskolas koleģiālajās institūcijās –Senātā, 

fakultātes studentu pašpārvaldē. 

     Respektējot iepriekšējo gadu aptaujās studentu ierosinājumus, tika pilnveidots darbs supervīziju 

nodrošināšanā prakšu laikā, studiju kursā Cilvēka krīzes stāvokļi palielināts praktisko nodarbību skaits. 

Arī studiju kursā Sociālpedagoģiskās  pētīšanas  metodes palielināts praktisko nodarbību skaits, lai 

attīstītu prasmes izstrādāt aptauju anketas, organizēt novērošanu un analizēt pētniecībā iegūtos rezultātus. 
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II4  Doktora studiju programma „Pedagoģija” 

 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Studiju programmai „Pedagoģija” tiek noteikts ne tikai vispārējais mērķis, bet šīs programmas 

specifiku nosaka tai izvirzītais programmas specifiskais mērķis. 

Programmas vispārējais mērķis: sekmēt izglītības un reģionālās attīstības politikas procesu 

norisi Latgales reģionā, veicināt intelektuālā potenciāla attīstību Latgalē pedagoģijas nozares skolu 

pedagoģijas apakšnozarē, radot iespēju veikt patstāvīgu, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītu 

pedagoģijas problēmu analīzi un gūstot Eiropas Savienības standartiem atbilstošus sasniegumus 

ieviešanai pedagoģiskajā praksē un pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. 

Programmas specifiskais mērķis: nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi 

socializācijas, resocializācijas un cilvēkdrošības (it sevišķi cilvēku ar attīstības traucējumiem, invalīdu, 

sociālā riska grupu cilvēku) jautājumu risināšanai Latgales reģionā un Latvijā kopumā, veicot 

starpdisciplinārus pētījumus: IZGLĪTĪBA/ PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJA/ RESOCIALIZĀCIJA/ 

PEDAGOĢIJAS TEHNOLOĢIJAS/ SOCIĀLĀS un REHABILITĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS. 

Uzdevumi: 

1. attīstīt pētniecību pedagoģijas nozarē atbilstoši PSPI darbības stratēģijai (skatāma PSPI) (liekot 

uzsvaru uz galveno padziļināto pētījumu virzienu speciālajā pedagoģijā t.sk., iekļaujošās 

izglītības, attīstības traucējumu diagnostikas un korekcijas u.c. virzienus) un veicināt 

doktorantu motivāciju, gatavību zinātniskai pētniecībai un praktiskās pedagoģiskās darbības 

pieredzes apkopošanai un izpētei; 

2. sekmēt studiju un zinātniskās pētniecības attīstību Rēzeknes Augstskolā, nodrošinot studiju 

mērķim atbilstošu pētnieciskās un radošās darbības vidi studiju un pētnieciskajā procesā;  

3. sekmēt intelektuālā potenciāla attīstību Latgalē, profesionālo, akadēmisko un praktisko 

kompetenču attīstīšanu pedagoģijas nozarē, kas iegūtas pētniecībā balstītās studijās un 

patstāvīgajos pētījumos atbilstoši ES standartiem; 

4. sagatavot pašiem jaunos zinātniekus PSPI paredzēto uzdevumu veikšanai un PSPI zinātniskā 

sastāva atjaunošanai, iesaistot doktorantus pētniecībā, starptautiskos un vietējos valstiski 

nozīmīgos projektos jau studiju, kā arī pēc doktora grāda iegūšanas; 

5. veicināt sadarbības attīstīšanu zinātniski pētnieciskajā jomā starp RA, Latvijas un Eiropas 

Savienības augstākās izglītības un zinātniski pētnieciskajām iestādēm un kļūt par Latgales 

reģiona zinātniski metodoloģisko bāzi PSPI specifiskās darbības virzienu attīstīšanai. 

 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Prasības doktorantūras sekmīgai beigšanai nosaka ciklu noslēguma prasību apraksti (Cycle 

descriptors): 

- Zināšanas un izpratne: parādīt , ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un 

atziņas pedagoģijas zinātnes attīstībā, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu 

pētniecības metodes starpdisciplināru pētījumu veikšanā, pētniecisko datu apstrādē un jaunāko 

informācijas tehnoloģiju ieviešanā pedagoģijas pētniecībā;  

- Spēja pielietot zināšanas: patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskajiem pētījumiem atbilstošas 

metodes, veicot ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai dodot jaunu izpratni esošām 

zināšanām un to pielietojumam praksē, realizējot oriģinālu pētījumu pedagoģijas 

apakšnozares izvēlētajā pētījumu virzienā (skat. programmas B modulis), daļa no kura ir 

starptautiski citējamu publikāciju līmenī; 

- Analīze, sintēze, novērtēšana: veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi, un izvērtēšanu, risināt 

nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus; patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, 

strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, arī starptautiskā kontekstā; uzņemties 
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atbildību par savas pētnieciskās darbības ētiskajiem aspektiem; 

- Komunikācija: gan mutvārdos, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu 

savas nozares robežās, ar plašākām zinātniskām aprindām un sabiedrību kopumā; 

- Vispārējās spējas: patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju; realizēt zinātniskus 

projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus zinātniskus 

sasniegumus; vadīt pētnieciskus un attīstības uzdevumus iestādēs un organizācijās, kur 

nepieciešamas plašas pētnieciskās zināšanas un prasmes. 

Studiju rezultātā: 

      1.   izpildīta programmas teorētiskā daļa; 

2. nokārtoti 2 promocijas eksāmeni (pedagoģijā un svešvalodā); 

3. sagatavotas 3 publikācijas par promocijas darba tēmu, atklājot pētījuma būtību un piedāvājot to 

aprobēšanai; 

4. nolasīti vismaz 2 referāti par promocijas darba pētniecības rezultātiem un publicēti 

starptautisko konferenču materiālu krājumos; 

5. izstrādāts un iesniegšanai promocijas padomē sagatavots promocijas darbs. 

 

3. Studiju programmas plāns  

 

Studiju programma un nodrošinājums, 

doktorantu metodoloģskie semināri 

Studiju kurss KP 

Pārbaudī- 

juma 

forma 

Docētājs 

Obligātais (pētniecības un 

intelektuālo kompetenču attīstības ) 

modulis ( A daļa) 
20   

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija, 

promocijas darba struktūras 

veidošana un zinātniskās 

publikācijas sagatavošana 

4 ieskaite Dr.paed., prof..V.Ļubkina  

Dr.,prof. Jose Mafokozi Ndabishibije 

(Spānija, Madride)  

 

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija, 

mūsdienu informācijas tehnoloģijas 

un to pielietojums izglītībā 

3 Ieskaite Dr.paed.S.Ušča 

Dr.,prof. Jose Mafokozi Ndabishibije 

(Spānija, Madride)  

 

Izglītības filozofijas vēsture un 

mūsdienu attīstības tendences 
3 Ieskaite Dr.paed.,G.Strods 

Dr.philos. G.Marzano(RA un Itālija, 

Udine) 

ES izglītības un zinātnes attīstības 

tendences un izglītības kvalitātes 

nodrošinājums  

2 Ieskaite Dr.philos. G.Marzano(RA un Itālija, 

Udine) 

Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības 

kontekstā 
2 Ieskaite Dr.psyhol. L.Brokāne  

Dr., prof. Barbara Moschner 

( Vācija, Oldenburga) 

Pētniecība didaktiskajā procesā 3 Ieskaite Dr.habil.paed., prof.I.Žogla (LU) 

Dr. paed., prof. V. Ļubkina 

Profesionālās svešvalodas speckurss 

(angļu / vācu) 
3 ieskaite Dr.philol. K. Laganovska 

Dr.sc.administr. .I.Rimšāne  

Obligātās izvēles ( akadēmisko 

kompetenču attīstības) modulis ( B 

daļa) 

6 

(+4) 
  

Izglītības programmu un satura 2 ieskaite Dr. paed., prof. R.Andersone (LU) 
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attīstība un integrācija, bilingvālā 

izglītība 

 

Izglītības menedžments un 

mārketings   
2 ieskaite Dr.scadministr. I.Rimšāne 

 Dr.edu.L.Ochoa-Siguencia Polija, 

Čenstohova) 

Reģionālā ekonomika un ES 

finansējuma piesaiste zinātniski 

pētnieciskos projektos 

2 ieskaite Dr. paed., prof. V. Ļubkina 

Dr.oec.L.Litavniece 

 

Specifisko 

iekļaujošās/speciālās/sociālās 

izglītības pētniecības kompetenču  

attīstības apakšmoduļi 

4   

1. Speciālās izglītības pētījumi 

iekļaujošās izglītības kontekstā 
   

Speciālā izglītība ES un pasaules 

kontekstā, nozares pētījumu  

specifika       

4 ieskaite Dr.paed.,I.Prudņikova 

Dr., prof. Gretar Marinosson 

(Reikjavīka, Īslande) 

2. Profesionālās izglītības pētījumi    

Sociālais dialogs profesionālajā 

izglītībā, iekļaujošās 

izglītības/sociālo pētījumu specifika 

un darba tirgus attīstības tendences 

Latvijā un pasaulē 

4 ieskaite Dr. paed., prof. V. Ļubkina 

Dr., prof. Horst Biermann (Vācija, 

Dortmunde ) 

Dr.paed.,I.Prudņikova 

 

3. Vispārējās izglītības pētījumi    

2.1. Vispārējās izglītības priekšmetu 

didaktika, pētījumu specifika 

speciālās un iekļaujošās izglītības 

kontekstā 

4 ieskaite Dr.paed.,asoc.prof. J.Dzerviniks 

Dr.paed.,I.Prudņikova 

 

Brīvās izvēles kursi 2 ieskaite ES universitāšu viesprofesori 

Individuālais pētnieciskais darbs, 

promocijas darba sagatavošana un 

noformēšana 
85 Atestācija Promocijas darbu vadītāji 

Pētījuma rezultātu publicēšana ( 3 

publikācijas par promocijas 

pētījuma rezultātiem) 
9 Atestācija Promocijas darbu vadītāji 

Pētījumu rezultātu prezentēšana 

zinātniskajās konferencēs ( vismaz 2  

publicēti starptautisko konferenču 

materiālu krājumos) 

6 Atestācija Promocijas darbu vadītāji 

Teorētiskie semināri (4 ) 4 Atestācija Promocijas darbu vadītāji 

Profesora asistenta vai vadošā 

pētnieka asistenta prakse pētniecisko 

darbu izstrādē un projektu vadīšanā 

vai pētnieciskā darba prakse pēc 

līgumu slēgšanas potenciālajās 

pētniecības institūcijās  

4 ieskaite Profesori, vadošie pētnieki 

Promocijas eksāmeni  

(svešvalodā – 2 KP; pedagoģijā – 

2KP) 
4 

Eksā-

mens 
Promocijas padome 

KOPĀ 144   
 

4.  
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4.Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

1. Zinātniski pētnieciskais darbs: 

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana 85 

KP. 
Promocijas darbu tēmas saistībā ar PSPI zinātniskās darbības specifiskajiem virzieniem 

 

Tas sevī ietver zinātniski oriģinālus un pārbaudītus rezultātus skolas pedagoģijas 

apakšnozarē un doktoranta darba process sastāv no: 

-zinātniskā pētījuma teorētiskā pamatojuma sagatavošanas – 25 kredītpunkti, 

- pētījuma metodikas pamatojuma sagatavošanas – 25 kredītpunkti, 

- patstāvīgā empīriskā pētījuma rezultātu analīzes – 25 kredītpunkti; 

- pētnieciskā darba apspriešanas  – 10 kredītpunkti. 
Promocijas darba forma ir disertācija, patstāvīgi izstrādāts darbs, kas satur zinātniski oriģinālus, 

pārbaudītus rezultātus un sniedz jaunas atziņas konkrētajā zinātņu apakšnozarē.  

Promocijas darbam autors pievieno zinātnisko publikāciju sarakstu un to kopijas. 

Pētnieciskās un zinātniskās aktivitātes – 19 KP, kuras sevī ietver: 

– Pētījuma rezultātu publicēšanu ( 3 publikācijas par promocijas pētījuma rezultātiem) – 

9 kredītpunkti; 

- Pētījumu rezultātu prezentēšanu zinātniskajās konferencēs ( vismaz 2  publicēti 

starptautisko konferenču materiālu krājumos)  - 6 kredītpunkti 

- Teorētiskie semināri (4) – 4 kredītpunkti 
Pētniecisko datu aprobācija (rakstu sagatavošana un publicēšana, uzstāšanās konferencēs), līdzdalība 

vismaz 2 starptautiskajās konferencēs, referātu un rakstu izstrāde svešvalodās, tai skaitā stažēšanās citās 

Latvijas un ES universitātēs, kopējo projekta rezultātu publicēšana ir nozīmīga pedagoģijas doktora studiju 

programmas satura daļa. 

Aktivitātes tiek dokumentētas un reģistrētas, piedaloties doktorantūras rīkotajos zinātniskajos semināros, 

kolokvijos, diskusijās, konferencēs, un apliecinātas ar zinātniskā vadītāja parakstu. 

  

Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un 

projektu vadīšanā- 4 KP 
Saistās ar pētniecisko iemaņu pielietošanas iespēju apguvi profesora asistenta prakses laikā RA vai kādā 

no ES sadarbības universitātēm bakalaura, maģistra studiju programmu realizēšanā un darbu vadīšanā vai 

projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apguvi vadošā pētnieka asistenta prakses laikā, piedaloties 

zinātniski pētniecisko projektu īstenošanā, kā arī iegūto zināšanu un prasmju pielietošanu praktiskajā 

darbībā savā izglītības iestādē 

Promocijas eksāmeni – 4 KP 
Saistās ar Latvijas un ārzemju pedagoģijas zinātnes jaunāko teorētisko atziņu un pētījumu metožu 

padziļinātu apguvi studijās. Promocijas eksāmeni tiek kārtoti:  

pedagoģijā – 2 KP, 

vienā no svešvalodām ( angļu, vācu) – 2 KP. 

Promocijas eksāmenam pedagoģijā var pieteikties tad, kad ir uzrakstīts promocijas darba ievads un 

teorētiskā daļa. 

Lai palīdzētu doktorantiem sagatavoties promocijas eksāmenam, tiek piedāvāti teorētiskie kursi saistībā ar 

Eiropas dimensijām pedagoģijas zinātnes teorijās, pētījuma metodoloģijā, īpašu uzmanību veltot pētījuma 

kvalitatīvajām un kvantitatīvajām metodēm u.c. RA nodrošina ES sadarbības iestāžu profesoru lekcijas 

ERASMUS programmas ietvaros 
. 

2. Teorētiskās studijas - 32 KP. 

Obligātais (pētniecības un intelektuālo kompetenču attīstības) modulis ( A daļa) - 20 

kredītpunkti  
Studiju kursu saturā uzsvērta saikne ar PSPI pētījumu virzieniem. 

 

Saistās ar pētniecības kompetenču padziļināšanu saistībā ar promocijas darba struktūras izveidi, 

pedagoģijas zinātnes attīstības tendenču analīzi, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības un to metožu 

apguvi, pētniecisko datu apstrādi un statistiku, kā arī salīdzinošās pētniecības aspektu , iepazīstoties ar ES 
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izglītības un zinātnes attīstības tendencēm un izglītības filosofijas teorētiskajiem pamatiem informācijas 

sabiedrībā, par pamatu ņemot mūsdienu sociālās un psiholoģijas problēmas; apgūstot teorētiskās 

specifiskās pedagoģijas zinātnes atziņas didaktiskajā procesā ES dimensijās un pētāmās problēmas 

kontekstā; 

 

Obligātās izvēles (  akadēmisko kompetenču attīstības) modulis ( B daļa) – 10 

kredītpunkti, no tiem – 6 kredītpunkti – skolas pedagoģijas apakšnozarē un  

 

4 kredītpunkti – Specifisko iekļaujošās/speciālās izglītības pētniecības kompetenču 

attīstības apakšmoduļi (speciālās izglītības, profesionālās vai vispārējās izglītības 

pētījumi iekļaujošās izglītības kontekstā – doktorants izvēlas vienu no piedāvātajiem) 
Pētījuma specifiskās kompetences tiks iegūtas, apgūstot vienu no piedāvātajiem trim apakšmoduļiem 

Saistās ar ES dimensijām un jaunām tendencēm izglītības programmu satura integrācijā, izglītības 

vadīšanā, kā arī Latgales reģiona specifiskajām iezīmēm gan izglītībā, gan ekonomikas procesos, kas 

nosaka nepieciešamību kompetenču pilnveidē saistībā ar projektu vadīšanu un ES finansējuma piesaisti 

Latgales reģiona augšupejai.  

 

Brīvās izvēles modulis- 2 kredītpunkti  
pēc studentu brīvas izvēles papildina doktorantu teorētiskās zināšanas skolas pedagoģijas kursos, attīsta 

pētnieciskā darba prasmes tālmācības metodoloģijā, multimēdiju un modernās informācijas tehnoloģijās. 

Saistās ar ES universitāšu viesprofesoru lekciju apmeklējumu. 
 

 

5. Studiju programmas organizācija 

 

Programmas organizācija ir atbilstoša RA doktora studiju nolikumam (apstiprināts RA Senāta 

25.09.2007. sēdē ar lēmumu Nr.11 (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 
24.02.2009. lēmumu Nr.6), pieejams 

http://www.ru.lv/zinatne/doktorantura/normativie_dokumenti_doktorantura ). Doktora studiju organizācija 

notiek saskaņā ar LR „Augstskolu likumu”, „Zinātniskās darbības likumu”, Ministru Kabineta 

noteikumiem „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” (MK Noteikumi 

Nr. 1001, 27.12. 2005.), Latvijas Zinātnes padomes izstrādāto „Zinātnieka ētikas kodeksu”, RA 

darbības un attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam,  RA Satversmi, kā arī citiem RA pieņemtajā 

kārtībā apstiprinātajiem dokumentiem un Eiropas parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par Eiropas 

Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai attiecībā uz 8. līmeņa prasībām. 

RA studiju programmas “Pedagoģija” organizācija notiek pēc studiju plānā apstiprinātajiem 

kursiem un darba formām. Pamatojoties uz studiju plānu, katrs students izstrādā doktoranta 

individuālo studiju plānu konkrētajam studiju gadam, kurš tiek saskaņots ar zinātnisko vadītāju, 

doktora studiju programmas direktoru un apstiprināts PSPI Zinātniskās padomes sēdē 

(2012./2013.studiju gadam studiju plāns apstiprināts PSPI zinātniskās padomes sēdē 2012.gada 

10.maijā, protokols Nr.5). 

 Studijas un pētnieciskais darbs gan pilna, gan nepilna laika studijās tiek veikts pēc doktoranta 

individuāli izstrādātas programmas - plāna, kas tiek apstiprināts, uzsākot  studijas un tiek regulāri 

kontrolēts studiju gaitā. 

 Doktoranta individuālais studiju plāns tiek izstrādāts saskaņā ar izvēlēto apakšmoduli un 

pētījuma temata specifiku, konsultējoties ar promocijas darba vadītāju. Doktoranta individuālā plāna 

pamatā ir studiju programmas saturs un struktūra. 

 Promocijas darbu temati un doktorantu zinātniskie vadītāji un konsultanti (Dr.) tiek apspriesti 

un apstiprināti RA Zinātnes padomē. Studiju programmas organizācijas un vadīšanas procesā tiek 

akceptēti un ievēroti demokrātijas principi: uz doktorantūras vietām atbilstoši Senātā apstiprinātajiem 

uzņemšanas noteikumiem un termiņiem tiek izsludināts atklāts konkurss. Uzņemamo doktorantu 

budžeta un maksas vietu skaitu katru gadu apstiprina RA Senāts. PSPI izveido un RA Senāts apstiprina  

iestājpārbaudījumu komisiju, kas RA Uzņemšanas noteikumos paredzētajos termiņos organizē 

pretendentu iesniegto referātu (publikācijas kopu)  atklātu novērtēšanu, kā arī iestājpārrunas. 

http://www.ru.lv/zinatne/doktorantura/normativie_dokumenti_doktorantura
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Savlaicīgi informatīvajos RA pasākumos, atvērto durvju dienās u.c. aktivitātēs notiek topošo 

doktorantu informēšana un konsultēšana par iespējām sagatavoties un uzsākt studijas doktorantūrā. 

Pedagoģiskā procesa nodrošināšanā ir skaidri definēta doktoranta, zinātniskā vadītāja, docētāju 

un programmas direktora atbildība un pienākumi, kā arī skaidri izstrādāta un noteikta studiju norise un 

pārraudzība. To nosaka RA Nolikums par doktora studijām. 

Doktora studiju programmas izstrādi, īstenošanu un kvalitātes pilnveidi vada doktora studiju 

programmas direktors un par studiju programmu atbildīgais Personības Socializācijas pētījumu 

institūts, sadarbojoties ar citu RA katedru docētājiem, Latvijas un ES sadarbības universitāšu 

pedagoģijas un citu nozaru doktoriem, atbilstoši programmas saturam.  

RA doktora studiju programmas „Pedagoģija” gandrīz katra studiju kursa īstenošanā ir iesaistīti 

profesori, zinātņu doktori, no Latvijas Universitātes un ES valstīm, kuri realizē 30-40% no   paredzētā 

kredītpunktu skaita. Tas saistās ar to, ka programmas specifiskais virziens, kurš noteikts programmas 

specifiskajā mērķī, un integrētā pieeja tā sasniegšanā, ir ieinteresējusi ārvalstu sadarbības partnerus.   

2013./2014.studiju gadā studiju programmas īstenošanā tika iesaistīti šādi ārvalstu un Latvijas 

augstskolu docētāji: 

 Dr.asoc.prof. Gilberto Marzano (Udines Universitāte, Itālija) 

 Dr.edu. prof. Luis Ochoa Siguencia (Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, 

Polija) 

 Dr.,habil.paed.,  profesore Irēna Žogla (Latvijas Universitāte) 

 Dr.psych, profesore. Lūcija Rutka (Latvijas Universitāte) 

60-70% no kopējā studiju kursu apjoma īsteno Rēzeknes Augstskolā ievēlētie profesori, 

asociētie profesori, vadošie pētnieki. 

Studiju procesa organizācijas nepieciešama sastāvdaļa ir optimālas doktorantu un docētāju 

mijiedarbības nodrošināšana pedagoģiskajā procesā, kas paredz doktorantu konsultēšanu un atbalsta 

sniegšanu pētniecisko interešu kristalizācijas procesā, pētnieciskā iedrošinājuma un metodiski 

praktiskā atbalsta jomā. Individuālo konsultāciju laikā katram doktorantam ir iespējas sadarbībā ar 

zinātnisko vadītāju diskutēt, analizēt, projektēt un modelēt pētniecības gaitu un konceptuālās 

teorētiskās pieejas, kas palīdz doktorantiem pētnieciskās darbības loģiski strukturālo modeli un iegūt 

pozitīvu iedrošinājumu individuālās pētnieciskās darbības aktivizēšanā, attīstot pozitīvu studiju 

motivāciju un vēlmi pašapliecināties pētnieciskajā darbībā.  

Kvalitatīvai studiju procesa organizācijai ir ieviesta atvērtā pirmkoda e- studiju vide Moodle, 

kura dod iespēju no esošiem resursiem veidot studiju kursus, integrēt ārējos resursus, nodrošinot 

vienkāršu pieeju un doktorantu aktīvu iesaistīšanos studiju procesā. 

Pēc programmas akreditācijas ir paplašināta esošo ERASMUS līgumu darbības sfēra, kas ļauj 

doktorantiem studēt ES sadarbības augstskolās, veikt pētījumus un vākt materiālus savām disertācijām 

un saņemt ES augstskolu profesoru konsultācijas, kā arī programmas īstenošanai un doktorantu 

finansiālam atbalstam ir piešķirtas 3 budžeta vietas un 2012./2013.g. 4 doktoranti un 3 zinātniskā 

grāda pretendenti ir saņēmuši Eiropas mērķstipendijas ESF projekta „Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” ietvaros. 

 

6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

           Uzņemšanas nosacījumi 2013./2014.g.: maģistra grāds pedagoģijā/psiholoģijā vai izglītības 

vadībā vai maģistra grāds kādā no izglītības tematiskajām jomām (programmu grupām) – 

Humanitārās zinātnes, Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, Sociālā labklājība un sociālā 

palīdzība un ne mazāk kā 3 gadu profesionālā pieredze pedagoģijas izglītības jomā. Pretendenta 

zināšanu līmeņa atbilstību studijām doktorantūrā un nepieciešamību veikt papildus studijas nosaka 

Rēzeknes Augstskolas (RA) uzņemšanas noteikumi.  

Uzņemšana un imatrikulācija notiek konkursa kārtībā saskaņā ar RA Senātā apstiprināto 

Nolikumu par doktora studijām RA, izvērtējot iestājpārbaudījumu rezultātus (svešvalodā un 
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iestājpārrunas par iesniegtā iestājreferāta izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā – līdz 

20 lpp. datorsalikumā vai zinātnisko publikāciju izvēlētajā apakšnozarē. 

Abi iestājpārbaudījumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Pretendentu iestājpārbaudījumu rezultātus 

izvērtē RA Senāta apstiprināta iestājpārbaudījumu komisija. Pretendenti tiek imatrikulēti ar rektora 

rīkojumu. 

Iestājpārbaudījumi: 

1) kādā no svešvalodām (angļu, vācu, krievu) 

2) iestājpārrunas par iesniegtā iestājreferāta izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu 

pedagoģijā – līdz 20 lpp. datorsalikumā vai zinātnisko publikāciju skolas pedagoģijas 

apakšnozares izvēlētajā padziļināto pētījumu apakšmodulī (speciālā izglītība, vispārējā vai 

profesionālā izglītība) 

Studiju programmas apguves veids un forma: pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes 

studijas. 

Studiju ilgums: 3 gadi pilna laika studijās un 4 gadi nepilna laika studijās 

Programmas apjoms: 144 KP. 

Doktoranta darba apjoms - pilna laika studijās – 48 nedēļas gadā ar četru nedēļu atvaļinājumu ( 

Nolikums par doktora studijām RA) 

Iegūstamais zinātniskais grāds:  Dr.paed. (pedagoģijas doktors). 

Iegūstamais diploms: doktora diploms. 

 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

 

Ņemot vērā Eiropas parlamenta un ES Padomes ieteikumus par Eiropas Kvalifikāciju 

ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai, programma ir veidota pēc moduļu principa un programmas 

saturs tika izveidots elastīgs, iekļaujot trīs apakšmoduļus padziļinātai pētniecībai: Speciālās izglītības 

pētījumi; Profesionālās un Vispārējās izglītības pētījumi iekļaujošās izglītības kontekstā un tiek 

īstenota atbilstoši PSPI trīs laboratoriju darbības starpdisciplinārajiem virzieniem: 

1. Cilvēku īpašo un speciālo izglītības ieguves un socializācijas vajadzību nodrošinājums 

iekļaujošās izglītības un iekļaujošas sabiedrības ideju kontekstā -  Speciālās pedagoģijas 

laboratorija – pētījumi tiek veikti visās vecuma grupās - bērni ar speciālām vajadzībām, jaunieši ar 

invaliditāti – viņu socializācijas un resocializācijas problēmu un tehnoloģiju izpēte, aprobācija un 

ieviešana praksē; konsultatīvais darbs ar bērniem ar speciālām vajadzībām; sociālā riska ģimeņu, 

iedzīvotāju krīzes un psihosociālo, sabiedrības veselības u.c. problēmu izpēte; uzvedības modeļu 

izpēte. 

2.  Profesionālās un sociālās rehabilitācijas jautājumi - Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas 

tehnoloģiju laboratorijā -veikti pētījumi saistībā ar – sociālā riska ģimenēm, krīzes radītajām un 

psihosociālām problēmām; aktīvās novecošanās, sabiedrības veselības u.c. problēmu izpēti un to 

risinājumu ieviešanu praksē, sociālās tehnoloģijas un rehabilitācijas tehnoloģijas.  

3. Izglītības saikne ar inovatīvām un informācijas tehnoloģijām – Pedagoģijas tehnoloģiju 

laboratorija – veikti pētījumi saistībā ar inovatīva satura ieviešanu izglītībā, piem. bionika fizikā 

vidusskolā; IT profesionālajā un sociālajā rehabilitācija, veicot  telerehabilitācijas pētījumus un to 

ieviešanu; datoratkarību un datordraudu problēmas aktualizēšana izglītībā un sociālo darbinieku 

aprindās utt. 

 

Padziļinātās pētniecības apakšmoduļi iekļauti doktora studiju programmā pamatojoties uz 

augstākminēto laboratoriju pētniecības specifiku, kā arī Rēzeknes Augstskolas esošajiem darbības 

veidiem (akadēmiskā un zinātniski pētnieciskā), realizējamām programmām visos zemākajos izglītības 

līmeņos (1. un 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas; akadēmiskā 

bakalaura un akadēmiskā maģistra Izglītības zinātnē studiju programma; profesionālā maģistra studiju 

programmas, docētāju iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbībā, zinātniski pētnieciskos starptautiskos 

projektos, LZA un LZP pētījumos un konferenču organizēšanā; ekspertu darbībā starptautiskā jomā, 
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ESF projektos, LR Nacionālajās programmās un IZM konsultatīvo padomju darbā (skat.CV). 

RA 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, 

finansu) plānošanu un izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t. sk. mūžizglītības 

realizāciju. 

 Doktora studiju programmas „Pedagoģija” kontekstā svarīgākās studiju kvalitātes mehānisma 

jomas ir studiju programmas kvalitāte, kur svarīgākie indikatori ir: 

- Studiju programmas specifika un ar to saistīto mērķu un uzdevumu skaidrība, 

sasniedzamība, atbilstība RA un PSPI attīstības stratēģijai. 

- Studiju satura atbilstība LR izglītības standartiem, Eiropas parlamenta un ES 

Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu 

mūžizglītībai attiecībā uz 8. līmeņa prasībām (2006.); ENQA standartiem studiju 

rezultātu noteikšanai, citiem normatīvajiem aktiem. 

- Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un 

akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās. 

- Studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmu, materiālu 

pieejamība e-vidē-Moodle), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums. 

- Ikgadējs studiju programmas pašnovērtējums, studiju programmas vājo un stipro 

pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, studiju kursu programmu 

pilnveide; studiju rezultātu novērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana. 

- Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā. 

 Studiju kvalitātes pilnveidošanai un darba efektivitātes celšanai tiek veikta virkne pasākumu 

studiju procesa organizācijas uzlabošanai, docētāju un studentu sadarbībai zinātniskajā darbā, studentu 

patstāvīgā darba efektivitātei u.c.  

Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti PSPI 

Zinātniskās padomes sēdēs. Iekšējā pašnovērtēšanas procesā svarīga loma RA tiek ierādīta studentu 

aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa nodrošinājuma jautājumiem, kā arī tiek 

organizēti metodiskie (teorētiskie) semināri un atestācijas 2 reizes gadā, katra semestra noslēgumā, kur 

tiek apspriesti akadēmiskā un pētnieciskā darba jautājumi un  rezultāti. Studiju programmas 

nodrošinājumu veic atbilstošs kvalificēts personāls, kas ir garantija studiju rezultātu mērķtiecīgā 

sasniegšanā. 

Pēdējos gados RA tiek uzlabota studiju vide, nodarbības doktorantiem tiek organizētas  

kvalitatīvi renovētās telpās, kur pieejama datortehnika ar interneta pieslēgumu, interaktīvā tāfele, kā 

arī RA Informācijas tehnoloģiju centrā.  

 

8. Vērtēšanas sistēma  

 

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” novērtēšanas sistēma un studiju rezultāti (learning 

outcomes) tiek balstīti uz ENQA standartiem, kas paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēšanu; 

dažādu izglītības formu (klātienes, neklātienes, e- izglītības u.c.) un konkrēto vajadzību ievērošanu; 

atbilstošu mācību līdzekļu pieejamību. 

Studiju rezultāti RA tiek vērtēti, pamatojoties uz Nolikumu par kursu eksāmeniem un ieskaitēm un 

nolikumu par valsts un gala pārbaudījumiem RA (http://stff.rulv/Senāts/Nolikumi), studiju kursu 

novērtēšana notiek, pamatojoties uz studiju kursu studiju rezultātiem un RA vienotu metodiku studiju 

programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanai, balstoties uz studiju rezultātiem un ciklu noslēgumu 

prasībām. 

Doktora studiju programmai pedagoģija ir definēti studiju programmas rezultāti un studiju kursu 
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rezultāti. 

 Studiju rezultātus doktora programmā novērtē pēc šādiem pamatprincipiem:  

 pozitīvo sasniegumu summēšanas princips- iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot pozitīvos 

sasniegumus gan semestra laikā, gan  atestācijās, gan promocijas eksāmenos. 

 vērtējuma obligātuma princips- nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas pamatdaļās 

ietvertā obligātā satura apguvi; 

 prasību atklātības un skaidrības princips- atbilstoši izvirzītajiem studiju kursu programmu 

mērķiem, uzdevumiem, noteiktajām kompetencēm un pamatprasību kopumam zināšanu vērtēšanai; 

 vērtēšanā izmanto pārbaudes veidu dažādības princips- programmas apguves vērtēšanā izmanto 

dažādus vērtēšanas veidus; 

 vērtējuma atbilstības princips- pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt pētnieciskās, analītiskās 

un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajos pētnieciskajos virzienos. Pārbaudēs 

iekļaujamais satura apjoms atbilst studiju kursa programmā noteiktajam saturam un prasmju, 

zināšanu un kompetenču prasībām. 

 

 Saskaņā ar RA Nolikumu par doktora studijām katra studiju gada beigās tiek organizēta 

doktoranta atestācija doktora studiju turpināšanai, bet semestra noslēgumā – atestācija semestra 

rezultātu izvērtēšanai. Šim nolūka tiek izveidota atestācijas komisija. Atestācijā tiek izvērtēta 

doktoranta individuālā plāna izpilde, noklausoties doktoranta atskaiti par paveikto tēmas izpētē, 

teorētisko kursu, akadēmiskā un pētnieciskā darba metodoloģijas apguvē utt. Atzinums par doktoranta 

darbu (pozitīvs vai negatīvs) tiek protokolēts un iesniegts RA Zinātnes daļā. Atkārtota negatīva 

vērtējuma gadījumā tiek lemts par doktoranta atskaitīšanu (atskaitīšanas procedūra tiek organizēta 

saskaņā ar Nolikumu).  

 Prasības doktora studiju teorētisko kursu apguvei, studiju darba un pārbaudes formas ir 

iekļautas studiju kursu programmās.  

 Teorētisko kursu apguve tiek vērtēta 10 ballu sistēmā promocijas eksāmenos (pedagoģijā un 

svešvalodā), pārējos teorētiskajos kursos ir paredzētas ieskaites, ņemot vērā doktoranta darbu 

kolokvijos un metodoloģiskajos semināros. Doktoranta studiju darba veids, rezultātu vērtējums un 

iegūtie kredītpunkti tiek ierakstīti doktoranta studiju kartē. 

Doktora studiju programmas 3 studiju gada doktoranti kārto divus promocijas eksāmenus. Promocijas 

eksāmens svešvalodā tiek organizēts ar RA rektora rīkojumu, piesaistot LU un DU zinātņu doktorus 

svešvalodās, pamatojoties uz PSPI Zinātniskās padomes sēdē apstiprinātu programmu promocijas 

eksāmena kārtošanai svešvalodā. 

Integrētais promocijas eksāmens pedagoģijā tiek kārtots LU Pedagoģijas promocijas padomē, 

pamatojoties un LU un RA noslēgto sadarbības līgumu. Promocijas darbu iesniegšana un aizstāvēšana 

notiek LU Pedagoģijas promocijas padomē, pamatojoties un LU un RA noslēgto sadarbības līgumu, 

atbilstoši LU prasībām zinātniskā grāda iegūšanai. 

 

9. Studiju programmas izmaksas 

 

           Studiju programmas studiju maksa 2013./2014.st.g. – 1200,00 LVL (1707 euro) pilna 

laika un 900,00 LVL (1281 euro) nepilna laika studijās 
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10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības 

standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā 

izglītībā 

 

Doktora studiju programmas saturs veidots atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajām 

juridiskajām normām, likumdošanas aktiem un Eiropas parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par 

Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai attiecībā uz 8. līmeņa prasībām un 

ciklu noslēguma prasību aprakstiem (Cycle descriptors) Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. 

Studiju programmas saturs veidots, pamatojoties uz to, ka doktora kompetence ir iegūta 

teorētiskās studijās un pētniecībā. Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrā kompetenci raksturo caur 

atbildību un autonomiju. Programmas mērķu un uzdevumu izvirzīšanā un satura atlasē ir domāts par 

mērķu sasniedzamību realizējot programmas saturu, iespējām mērķtiecīgi sekot to izpildei, kā rezultātā 

sagatavot tādus pedagoģijas doktorus, kuriem ir plašas pētnieciskās zināšanas un prasmes programmas 

specifisko pētījumu veikšanai un kuri spēj realizēt un vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus 

izglītības jomā gan Latgales intelektuālā potenciāla vairošanai, gan darbojoties starptautiskā līmenī.  

 

Programmas atbilstība AIP lēmuma Nr. 62 Noteikumi par doktorantūras studiju 

programmu izveidi un realizēšanu (18.06.1999) prasībām un Eiropas parlamenta un ES Padomes 

ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai attiecībā uz 8. 

līmeņa prasībām (2006.) 

Doktora studiju programma izstrādāta, ievērojot AIP izstrādātos noteikumus par programmas 

realizēšanas ilgumu (3 gadi pilna laika studijās, 4 gadi nepilna laika studijās), 144 kredītpunktu 

apjomu un to sadalījumu obligātajos un izvēles studiju moduļos, kā arī pētniecības un akadēmiskā 

darba veidos.  

 

11. 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 

 

Doktora studijas un zinātnisko grādu iegūšanas kārtība Eiropas valstīs atšķiras: daļā valstu, 

tāpat kā Latvijā, doktorantūrā ir paredzēti obligātie un izvēles studiju kursi, tiek noteikts to apjoms un 

skaits, daļā valstu reglamentēts ir vienīgi doktorantu patstāvīgais zinātniskais darbs – promocijas 

darbam un eksāmenam izvirzītās prasības, kas tiek atspoguļots studiju individuālajā realizācijas plānā. 

RA doktora studiju programma salīdzināta ar Lietuvas Šauļu Universitātes Edukoloģijas 

zinātņu doktora programmu ( skat..tab.)  

 

RA doktora studiju programmas salīdzinājums 

Kritērijs RA doktora studiju 

programma „Pedagoģija” 

Tallinas Universitātes 

Izglītības zinātņu 

doktora studiju 

programma 

Šauļu Universitātes 

Edukoloģijas zinātņu 

doktora studiju 

programma 

Studiju ilgums 3- 4 gadi 4 gadi 4 gadi 

Studiju apjoms 144 KP = 216 ECTS 240 ECTS 240 ECTS 

Obligātie priekšmeti 20 KP= 30 ECTS 31 ECTS 30 ECTS 

Obligātās izvēles 

priekšmeti 

12 KP= 18ECTS 29 ECTS 30 ECTS 
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Zinātniski 

pētnieciskais darbs 

112 KP=168 ECTS 180 ECTS 180 ECTS 

Novērtēšana 2 promocijas eksāmeni 

un doktora disertācija 

2 promocijas eksāmeni 

un doktora disertācija 

2 promocijas 

eksāmeni un doktora 

disertācija 

Iegūstamais grāds Pedagoģijas zinātņu 

doktors 

Izglītības zinātņu 

doktors 

Pedagoģijas zinātņu 

doktors 

 

 Ar Tallinas Universitāti (Igaunija) un Šauļu Universitāti (Lietuva) RA ir noslēgti sadarbības 

līgumi un PSPI īsteno pārrobežu LAT LIT projektu, kā arī doktorante J.Laškova ir izgājusi profesora 

asistenta praksi Šauļu universitātē doktora studiju programmas ietvaros.  

PSPI ir ļoti laba sadarbība ar Dortmundes universitāti, Vācijā un, analizējot Eiropas valstu 

doktora studiju programmas redzams, ka daudzām universitātēm, piemēram Zviedrijas universitātēs, 

Vācijas universitātēs - Oldenburgas Universitātē, Dortmundes universitātē u.c. visām humanitārajām, 

kā arī sociālajām zinātnēm tiek veidota vienota doktora studiju programma ar ļoti daudzām 

specializācijām. Daudzās universitātēs doktora studiju programmas ilgums netiek ierobežots, bet 

stingri dominē tendence noteikt promocijas darba izstrādes termiņus. ES universitātēs studiju ilgums 

arī ir 3 – 4 gadi.  

ES doktora studiju programmu izpēte saistībā ar doktora studiju programmai „Pedagoģija” 

noteiktajiem specializācijas virzieniem, deva iespēju izdarīt secinājumu, ka tikai dažās ārvalstu 

universitātēs tiek realizētas atsevišķas doktora studiju programmas Speciālajā izglītībā, piem.: 

Norvēģijā, Oslo Universitātē, taču ļoti aktuāls iezīmējas profesionālās un sociālās rehabilitācijas 

virziens ( Šauļu universitāte, Lietuvas Sporta  universitāte, Kauņā, Lietuva), uz kuru akcents tiek likts 

arī RA doktora studiju programmā. 

 

12. Informācija par studējošajiem 

12.1.Studējošo skaits, pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

2013./2014. Studiju gadā doktora studiju programmā „Pedagoģija” studēja 11 doktoranti.  

 Salīdzinoši pa studiju gadiem tas ir redzams tabulā. 

       

Studējošo skaits pa gadiem  

   

Gads  Studējošo skaits 

2008/2009 17 

2009/2010 19 

2010/2011 10 

2011/2012 11 doktoranti + 4 zina.grāda 

pretendenti  

2012/2013 8 + 2 zin.gr.pretendenti 

2013./2014. 9+2 zin.gr.pretendenti 

 

          Programmā lielākais studējošo skaits ir no Rēzeknes pilsētas un novada, kaut gan arī doktora 

studijās studē doktoranti no citiem Latvijas novadiem, arī no Rīgas. 

 

12.2. Absolventu skaits 

 

         Doktora studiju programmā „Pedagoģija” studenti studijas uzsākuši tikai 2008./2009.g. un 

teorētisko daļu pirmie doktoranti pabeidza 2011. gada jūlijā. Pirmie divi promocijas darbi 

pedagoģijas nozares speciālās pedagoģijas apakšnozarē tika aizstāvēti 27.06.2012. LU 
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Pedagoģijas promocijas padomē: Svetlana Ušča „Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās 

kompetences attīstība internātpamatskolā” (zinātniskais vadītājs Dr., prof. V. Ļubkina) un Ilga 

Prudņikova  „Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās 

darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā”(zinātniskais vadītājs Dr., prof. 

E.Černova) 

         Trešais promocijas darbs aizstāvēts pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē 

04.10.2012.g. Spodra Austruma „Jauniešu vērtības patērētājizglītībā Latvijā” (zinātniskais vadītājs 

Dr., asoc.prof. V. Tēraudkalns), bet ceturtais promocijas darbs  pedagoģijas zinātnē, nozaru 

(speciālā) pedagoģija aizstāvēts 27.06.2013.g. Inamora Zaiceva „Zīmju un verbālās valodas 

bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem” (zinātniskais vadītājs Dr., vad.pētniece 

L.Brokāne) Latvijas Universitātes pedagoģijas promocijas padomē. 

         2013./2014. gadā LU pedagoģijas promocijas padomē tika aizstāvēti vēl 2 promocijas darbi 

(19.12.2013.): Ženija Truskovska „.Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās 

supervīzijā” (zinātniskais vadītājs Dr., prof. V. Ļubkina) un Jānis Poplavskis „Bionika vidusskolas 

fizikas mācību satura apguvē” (zinātniskais vadītājs Dr., asoc.prof. J. Dzerviniks). 

         Visi minētie darbi tika izstrādāti ar ESF projekta “Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007 saņemto 

mērķstipendiju atbalstu. 

 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

           RA tiek veiktas regulāras studentu aptaujas, lai noskaidrotu studentu viedokļus dažādos ar 

studijām saistītos jautājumos. Par katru studiju kursu tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu studentu 

viedokli par studiju kvalitāti, docētāja attieksmi pret studentiem. Šī aptauja kalpo kā atgriezeniskā 

saikne un studiju procesa novērtējums. Aptaujas rezultāti tiek analizēti un izskatīti PSPI Zinātniskās 

padomes sēdēs. 

 Attiecībā uz studiju novērtējumu komunikāciju posmā “students-docētājs” atgriezeniskā saite 

ir izveidota, ir iespējams izdarīt detalizētus un konstruktīvus secinājumus, kas palīdzētu gan pilnveidot 

studiju kursu kvalitāti, gan studiju metodes. 

  Kopumā aptaujātie studiju programmu vērtē pozitīvi, ir apmierināti ar studiju plānu un tā 

realizāciju, kā arī pozitīvi vērtē studiju programmas realizācijā iesaistīto docētāju darbu. Ar aptaujas 

rezultātiem var iepazīties PSPI. 

 

14. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktoranti aktīvi iesaistās PSPI zinātniskajā 

darbībā, veicot pētījumus PSPI darbības virzienos un sekmējot inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, tādā 

veidā veicinot saiknes starp zinātni un praksi stiprināšanu. Doktorantiem ir plašas iespējas iegūt 

ārvalstu pieredzi, popularizēt pētījumu rezultātus piedaloties zinātniskajās konferencēs, semināros un 

starptautiskajos projektos (skat.tab.) 

 

RA PSPI  doktora studiju programmas „Pedagoģija” doktorantu zinātniskā un inovatīvā darbība 

 

Vārds, 

uzvārds 

Prezentācijas tēma Konferences nosaukums, laiks un vieta 

Alens 

Indriksons 

Specificity of Higher Education at 

State Border Guard College 

American Conference for Academic Disciplines, Rome, 

Italy 

2012.gada  29.oktobris- 1.novembris 

Education approaches in border 

guard’s professional training 

process 

Conference for Academic Disciplines, Vienna, Austria, 

2013.gada 14.-18.aprīlis 
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Pedagoga sociālās lomas 

militarizētā mācību iestādē 

 

Starptautiskā zinātniskā conference “Sabiedrība. Izglītība. 

Integrācija” 

2013.gada 24.-25.maijs 

Rita Burceva Radošas darbības vides pilnveide: 

tradicionālais un inovatīvais 

muzejpedagoģijā Latgales 

kultūrvēstures muzejā 

XVI Starptautiskā kreativitātes konference „Kreativitāte un 

inovācijas”. 

 Rīga, RPIVA 

 2012.gada 22.-24.novembris. 

Professional Competence of 

Museum Educator 

ICERI – International Conference of Education, Research 

and Innovation, 19-21 November, 2012, Madrid, Spain. 

2012.gada 19.21.novembris 

Museum Collections for 

Educational Purposes 

Fifth annual international conference „Education and 

Innovation” 

Gori State Teaching University, Gori, Georgia 

2012.gada 16.-18.novembris 

Tendences Latgales muzeju 

darbībā  kultūras mantojuma 

saglabāšanai un popularizēšanai 

1.starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un 

mūzika kultūras diskursā”. 

 Rēzeknes Augstskola,  

2012.gada 28.-29.septembris. 

The Usage of Theatricalisation in 

Museum Pedagogy 

1st Electronic International Interdisciplinary Conference 

(EIIC),  

ITALL, Žilina, Slovakia 

2012.gada 3.-7.septembris 

Цели образования в музейной 

педагогике 

Актуальные проблемы становления и развития 

целостной системы образования для устойчивого 

развития поликультурного общества, 

Pleskavas Valsts pedagoģiskā universitāte (Krievija), 

18.-19.04.2013. 

Komunikācija starp sabiedrību, 

muzejiskām vērtībām un 

kultūrvēsturiskiem procesiem 

LU 73.starptautiskā zinātniskā conference, 

Rīga, 2013.g.28.janvāris 

Izaicinājumi Latgales 

Kultūrvēstures muzeja darbībā 

3.pasaules latgaliešu konference, Rēzekne  

2012.gada 8.-9.augusts. 

 

Dialoģiskā pieeja muzeja 

pedagoģiskajā darbībā 

 

Starptautiskā zinātniskā conference “Sabiedrība. Izglītība. 

Integrācija” 

2013.gada 24.-25.maijs 

Iveta Kepule Radošuma veicināšana mūzikas 

stundās sākumskolā 

XVI Starptautiskā kreativitātes konference „Kreativitāte un 

inovācijas”. 

 Rīga, RPIVA 

 2012.gada 22.-24.novembris 

Pašrealizācijas iespējas kora 

dziedāšanā vispārizglītojošā 

skolā. 

I starptautiskā zinātniski praktiskā konference Māksla un 

mūzika kultūras diskursā: I starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference. Rēzeknes Augstskola 2012.g. 28.-29. 

septembris 

Kora dziedāšanas tendences 

vispārizglītojošā skolā 11-12 

gadus veciem skolēniem 

I starptautiskā zinātniski praktiskā konference Māksla un 

mūzika kultūras diskursā: I starptautiskā zinātniski 

praktiskā konference. Rēzeknes Augstskola 2012.g. 28.-29. 

septembris 

Dziesmas teksta apguve 

izmantojot kustības mūzikas 

mācībā 6-7 gadus veciem 

skolēniem 

Starptautiskā zinātniskā conference “Sabiedrība. Izglītība. 

Integrācija” 

2013.gada 24.-25.maijs 

Olga Urtāne Learners with Mental Health 

Disorders Preparedness to Choose 

a Career Choice in Boarding 

School in Latvia 

American Conference for Academic Disciplines, Rome, 

Italy  

2012.gada  29.oktobris- 1.novembris 

Formation of Collaborative Skills 

of Adolescents 

5th World Conference on Educatinal Sciences Sapienza 

University  of Rome, Italy,  05.02.- 09.02.2013. 
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Indra 

Kolendoviča 

Formation of self-dependence in 

an upbringing process in Latvia 

American Conference for Academic Disciplines, Rome, 

Italy  

2012.gada  29.oktobris- 1.novembris 

Pusaudžu patstāvība 

sociālpedagoģiskajā procesā 

internātpamatskolā 

VIII Starptautiskā jauno zinātnieku konference Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA), 

2012.gada 6.decembris 

Connection of Boarding School 

Pupils’ Social Skills with Their 

Preparation for Independent Life 

Vienna multidisciplinary conference in Austria. 

2013.gada 14.-18.aprīlis 

 

Internātpamatskolas pusaudžu 

uzvedību ietekmējošie faktori 

Starptautiskā zinātniskā conference “Sabiedrība. Izglītība. 

Integrācija” 

2013.gada 24.-25.maijs 

Jeļena Laškova Bezdarbnieku motīvi izglītošanai 7.
 
Starptautiskā zinātniskā konference “Sociālās zinātnes 

reģionālajai attīstībai 2012:  Finanšu kapitāla ietekme uz 

reģiona ekonomisko konkurētspēju”, Daugavpils 

Universitāte, Latvija 

2012.gada 8.-11.novembris 

Aspects of training the 

unemployed 

4
rd

 International Interdisciplinary Scientific Confernce 

SOCIETY. HEALTH.WELFARE   Rīgas Stradiņu 

universitāte, Latvija 

2012.gada 22.-23.decembris 

Opportunities and motivation for 

training the unemployed in Latvia 

5th World Conference on Educatinal Sciences Sapienza 

University  of Rome, Italy,  1-5 February, 2013 

Darba meklētāju pamatprasmes 

mūžizglītības kontekstā 

Starptautiskā zinātniskā conference “Sabiedrība. Izglītība. 

Integrācija” 

2013.gada 24.-25.maijs 

Career competence of job seekers 

in the view of educators of further 

education institutions 

 

11th international JTEFS/BBCC conference 

"Sustainable Development. Culture. Education" 

Educational environment: Seeking sustainable solutions 

(EESSS-2013) 

Sanktpēterburgā, Krievijā 

2013.gadā 03.—07.jūnijs 

Jānis 

Poplavskis 

Fizikas apguve vidusskolā 

bionikas kontekstā 

 

Starptautiskā zinātniskā conference “Sabiedrība. Izglītība. 

Integrācija” 

2013.gada 24.-25.maijs 

Didactic model with the 

integration of the elements of 

bionics in physics teaching. 

Proceedings of The 1st Global Virtual Conference 2013. 

p.6. http://www.gv-conference.com/actual-conferences-

and-papers/ 

 

Компетентностный подход в 

обучении физики как основа 

долгосрочного образования и 

развития естественнонаучной и 

технологической культуры 

школьников. 

Starptautiskā zinātniskā conference 

Образование для устойчивого развития в 

поликультурном пространстве региона (Пятые 

Лозинские чтения). 

Pleskava,2013.gada 18.-19.aprīlis 

 

Nature Studies and Technologies 

Competence and Criteria of its 

Development in the Context-

oriented Process of Learning 

Physics 

Starptautiskā zinātniskā conference 

Teacher of the 21st Century. Quality education for quality 

teaching. Rīga, LU 

2013.gada 10.-11.maijs 

 

Ženija 

Truskovska 

Professional Development 

Supervision of Social Educators - 

Trends and Results in Latvia 

5th World Conference on Educatinal Sciences, Sapienza 

University  of Rome, Italy, 05.- 09.02.2013. 

http://www.gv-conference.com/actual-conferences-and-papers/
http://www.gv-conference.com/actual-conferences-and-papers/
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Supervision: Opportunities for 

Implementation Measures of 

Occupation Health in the Case of 

Professional Burnout among 

Social Educators 

Ecology & Safety, Sunny Beach Resort, Bulgaria, 7-11 

June, 2013. 

 

     Doktorantu pētījumu rezultāti publicēti RA PSPI periodiskajās zinātniskajās publikācijās: ikgadējā 

Zinātnisko rakstu krājumā „Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā”  (ISSN 1691-5895); RA 

ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība.Integrācija.Izglītība” rakstu krājumā 

(ISSN 1691-5887), kā arī LU, DU, LLU, LiepU, kā arī ārzemju sadarbības augstskolu zinātnisko 

konferenču krājumos.  
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II6  Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pedagoģija” 

 

 1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

 

 Rēzeknes Augstskolas (RA) Pedagoģijas maģistra studiju programmas mērķis: sagatavot  

kvalificētus pedagogus ar attīstītu zinātnisko, sociālo kompetenci, kuri būtu gatavi strādāt Latgales 

reģionā, veidojot šī novada inteliģenci, kā vienu no garantiem konkurētspējīgai  izglītības iestāžu 

audzēkņu, studentu un pieaugušo izglītošanai. 

 Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai noteikti  šādi uzdevumi : 

1) paplašināt un padziļināt maģistrantu pedagoģisko, psiholoģisko un metodisko izglītību 

pedagoģisko procesu organizēšanā un vadīšanā; 

2)  attīstīt zinātniskās pētniecības kompetences, prasmi apkopot sava pētījuma rezultātus un 

apzināties sava pētījuma vietu izglītības zinātņu attīstībā; 

3) pilnveidot maģistrantu prasmes un spējas, pamatojoties uz pedagoģijas teorijām, kritiski izvērtēt 

mācīšanas un mācīšanās stratēģijas, attīstīt kritiskas domāšanas un problēmu risināšanas iemaņas; 

4) apgūstot dažādas pedagoģiskās koncepcijas, izkopt radošu metodiskā, pētnieciskā un vadības 

darba individuālo stilu, kas paaugstina izglītības procesa kvalitāti mūsdienu skolā; 

5) attīstīt zinātniskās analīzes spējas un zinātniski pētnieciskā darba iemaņas izglītības zinātnēs, 

iesaistot studējošos RA docētāju pētniecības problēmu risināšanā, akcentējot Latvijas izglītības 

sistēmas prioritātes un  aktualitātes. 

 

 

 2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Studiju programmas apguves rezultātā studenti spēj: 

- izstrādāt un aizstāvēt patstāvīgu pētījumu izvēlētajā pedagoģijas zinātnes apakšnozarē; 

- izprast pedagoģisko procesu likumsakarības atbilstoši mainīgajiem realitātes apstākļiem; 

- izstrādāt mācību un audzināšanas darbības stratēģiskos virzienus, pilnveidot pedagoģiskās 

tehnoloģijas un nodrošināt  to efektivitāti atbilstoši pārmaiņām izglītības procesā. 

-  programmas izpildes laikā maģistranti pilnveido zināšanas un iemaņas pedagoga profesionālajās 

pamatfunkcijās: projektējošā, organizatoriskā, humanitatīvā, komunikatīvā, apziņas brīvības, 

socializācijas, vitalitātes,  vērtējošā, inovatīvi pētnieciskā.  

 

 

 3. Studiju programmas plāns 

 
     Studiju programmas praktisko realizāciju nosaka LR Augstskolu likums, RA Nolikums par 

akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām 

( http://staff.ru.lv/senats / nolikumi).  

     Studiju kursa programmas veidotas, ievērojot Augstskolu likuma, IZM rīkojumu prasības un RA 

Studiju padomes norādījumus par studiju kursu programmu sastādīšanu.  

     Programma piedāvā studentiem iespēju iegūt akadēmisko izglītību un sagatavoties studijām 

doktorantūrā. Programmas absolventi strādā Latvijas mācību iestādēs, dažādās institūcijās: veic 

pētījumus, analizē izglītības iegūšanas un audzināšanas procesu, mērķtiecīgi ievieš inovācijas, izmantojot 

studiju laikā iegūtās zināšanas. Par to liecina atsauksmes par programmu , un tas ļauj saglabāt 

programmas mērķī pedagoģijas metodoloģijas, teorijas un inovatīvas pieredzes apguvi, iespējas 

pētnieciskā darba prasmes attīstībai, lai pilnveidotu pedagoģisko procesu un sagatavotos zinātniskiem 

pētījumiem, kā arī veicinātu maģistrantu tālākizglītību. 

 

 Prasības  studiju programmas apguvei  kredītpunktos (KP) 

 

 

http://staff.ru.lv/senats%20/
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Studiju  darba  forma KP 

Obligātā (A) daļa 35 

Izvēles (B) daļa 10 

Brīvās (C)  izvēles daļa 10 

Maģistra darba pētījums 5 

Maģistra darbs 20 

Kopā 80 

 

     Atbilstoši valsts standartā noteikto mērķu būtībai un šajā programmā formulētajiem pedagoģijas 

maģistra studiju mērķiem un uzdevumiem, maģistranti pilnveido zināšanas pedagoģijā, metodoloģijā un 

teorijā, kas ir nepieciešamas teorētiski pamatotu inovāciju ieviešanai izglītības iestādēs (A-daļa un B-

daļas), kritiskai un kultūratbilstošai citu valstu pieredzes vērtēšanai un izmantošanai izglītības politikas 

realizēšanā, kā arī mācību iestādes darbības pilnveidošanā (B-daļas ). 

      Programmas uzdevumi detalizē mērķu sasniegšanas procesu, lai studenti sekmīgi sagatavotos 

patstāvīgam pētījumam pedagoģijā, attīstītu spēju analizēt savu darbību turpmākai pedagoģiskā procesa 

pilnveidošanai, attīstītu prasmi risināt teorētiskus un praktiskus jautājumus pedagoģijas jomā, koordinēt 

izglītības iestādes un citu institūciju darbību bērna/skolēna/studenta brīvu attīstību. Visi studiju kursi 

paredz studentu patstāvīgo darbu, kas ir būtisks programmas apguves nosacījums. Patstāvīgā darba 

rezultātus prezentē semināros un novērtē eksāmenā. 

    Tādējādi programmas struktūra ir veidota atbilstoši mērķiem un šādai loģiskai secībai:  

- A daļa piedāvā kursus pedagoģijas metodoloģijā, pētīšanas metodēs, pedagoģijas teorijā, un tā ir 

kopēja visiem studentiem;  

- B daļa  piedāvā metodoloģijas un teorijas studijas  pedagoģijas apakšnozarē, kas kļūst obligāta līdz ar 

izvēlēto studiju apakšvirzienu;  

- savukārt C daļa  ir orientēta uz inovatīvas pieredzes apguvi. 

 

Programmas nosaukums „PEDAGOĢIJA” 

 

Studiju plāns 2013./2014. studiju gadam 

1.kurss 
N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums LAIS 

studiju 

kursa kods  

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

lab.dar- 

bi 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 1.semestris 

 

       

 

 

1. 

Pedagoģiskā 

pētījuma process un 

metodoloģija  (A) 

 

 

Peda 6020 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

6 

  

 

E 

Prof. V.Ļubkina 

 

2. 

Starptautiskie un 

globalizācijas 

procesi (A) 

 2 12 4  I Asoc.prof. 

V.Malahovskis 

3. Izglītības ideju 

attīstība Latvijā un 

pasaulē (A) 

Peda 6101 2 12 4  E lekt. 

P.Kivrāns 

4. Ievads vides 

psiholoģijā 

Psih. 5009 2 10 6  E doc. 

R. Čaupele 

5. Kompetences un to 

saistība ar mācību 

procesu (A) 

Peda 7065 2 10 6  E prof. 

P.Vucenlazdāns 

6. Didaktiskās teorijas 

(B) 

Peda 7102 2 10 6  E prof. 

P.Vucenlazdāns 

7. Mācību audz.teoriju 

salīdzinošais aspekts 

(A) 

Peda 6006 3 18 6  E prof. 

P.Vucenlazdāns 

8. Izglītības filozofija 

(C ) 

Peda 1014 2 12 4  I lekt. 

V.Korkla 

9. Starpkultūru  

komunikācija (A) 

Soci 7002 2 12 4  I Doc. 

G.Strods 

10. Maģistra darba Peda 6037 1 2 6  I prof. 
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pētījums (A) P.Vucenlazdāns 

 2.semestris        

1. Personības attīstības 

pedagoģiskās un 

psiholoģiskās atziņas 

(A) 

Peda 7016 2 10 6  E asoc.prof.  

J.Dzerviniks 

2. Maģistra darba 

pētījums (A) 

Peda 6038 2 4 12  I prof. 

P.Vucenlazdāns 

3. Skolēnu mācīšanās 

motīvu veidošana 

(B) 

Peda 6029 2 10 6  E lekt. 

R.Orska 

4. Datortehnika 

pedagoģiskajos 

pētījumos (C)   

Datz 6101 2 10 6  E asoc.prof. 

P.Grabusts 

5. Nacionālie procesi 

Latvijā un to ietekme 

uz izglītības politiku 

(A) 

Peda 6104 2 10 6  E Asoc.prof. 

V.Malahovskis 

6. Iekļaujošās izglītības 

modeļi (A) 

Peda 6117 2 10 6  I prof. 

P.Vucenlazdāns 

7. Dabas resursi un 

cilvēces līdzsvarotās 

attīstības koncepcija 

(A) 

Biol 6009 2 10 6  I Doc. 

R.Tretjakova 

8. Skolvadības 

problēmas pasaulē 

un Latvijā (A) 

Vadz 6011 2 12 4  I lekt. 

V.Deksnis 

9. Filosofiskās 

domāšanas 

attīstīšana diskusijās 

izglītības procesā  

(C) 

Filz. 6016 2 12 4  I lekt. 

V.Korkla 

10. Efektīva skolvadība 

mūsdienās (B) 

Vadz  7101 2 12 4  I lekt. 

V.Deksnis 

 

 

2.kurss 

 
N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums LAIS 

Studiju 

kursa kods 

KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

lab.dar- 

bi 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 3.semestris        

1. Izglītības likumdošana 

(B) 

Vadz 6104 2 12 4  I lekt. 

V.Deksnis 

2. Vides aizsardzības 

problēmas, to 

iespējamie risinājumu 

ceļi mācību procesā 

(A) 

Peda 7066 3 18 6  E Doc. 

R.Tretjakova 

3. Maģistra  seminārs 

(A) 

Peda 7103 6 8 40  I prof. 

P.Vucenlazdāns 

4. Audzināšanas 

filozofija (A) 

Peda 7101 2 10 6  E lekt. 

V.Korkla 

5. Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšana 

un diagnostika (C) 

 

Peda 7026 2 10 6  E prof. 

P.Vucenlazdāns 

6. Maģistra darba 

pētījums (A) 

Peda 7042 2 2 14  I prof. 

P.Vucenlazdāns 

7. Projekti izglītībā (A)  Peda 7068 1 4 4  I prof. 

P.Vucenlazdāns 

8. e- studiju metožu un 

līdzekļu izmantošana 

mācību kursu satura 

izstrādē(C) 

Peda 7064 2 10 6  I Lekt. 

M.Kijaško 

8. Pedagoģiskā 

saskarsme (A) 

Peda 7015 2 10 6  E Doc. 

Ē.Kalvāns 
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 4.semestris        

9. Maģistra darba 

pētījums un 

sagatavošana 

aizstāvēšanai (A) 

Peda 7021 20  20   Mag.darba 

vadītājs 

 

 

 4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

Studiju kursu apraksti ir pieejami RA informatīvajā sistēmā RAIS (www.lais.lv) 

 

 

 5. Studiju programmas organizācija 

 
Studiju programmas organizāciju un vadību veic programmas direktors, kura darbību reglamentē  

RA Nolikums par studiju programmas direktoru ( www.staff.ru.lv).).  

RA Izglītības un dizaina fakultātes Dome apstiprina plānu studiju gadam, izmaiņas studiju plānā, 

studiju programmā. RA rektors, pamatojoties uz Izglītības un dizaina  fakultātes Domes ierosinājumu 

apstiprina  maģistra pārbaudījumu komisijas sastāvu. 

Studiju programmas direktors organizē studiju kursu nodrošināšanu ar docētājiem un ar studentu 

pētniecisko tēmu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors plāno docētāju pieprasījumu 

nākamajam  studiju gadam, sagatavo ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumus un regulāri atskaitās Izglītības 

un dizaina  fakultātes Domes sēdēs par programmas realizāciju un attīstības  iespējām. Studiju 

programmas realizāciju kontrolē Izglītības un dizaina  fakultātes Dome un RA  Studiju padome, RA 

Senāts (www.ru.lv.) 

 

 

 6. Prasības, uzsākot studiju programmu 
 

Bakalaura grāds pedagoģijā un/vai profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā vai pedagoģijā 

 Uzņemšanas prasības 

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā 

 Papildus punkti: 

1. pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts 

2. apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 

aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju 

3.Apliecinošs dokuments par pedagoģiskā darba stāžu 2 gadi un vairāk – 0.5 punkti 

 

 

 7. Studiju programmas praktiskā īstenošana  
 

Akadēmiskā maģistra studiju programmas ”Pedagoģija” praktisko realizāciju nosaka LR 

Augstskolu likums, RA Nolikums par akadēmiskām un profesionālajām studijām un studiju 

programmām (http://staff.ru.lv/senats/nolikumi). 

Studiju programmas realizācijā pamatā ir iesaistīti RA Pedagoģijas un psiholoģijas katedras 

docētāji, Sākumskolas metodiku katedras, Mājas kultūras izglītības katedras docētāji, kā arī Latvijā 

pazīstami un atzīti pedagoģijas nozaru speciālisti - pedagoģijas zinātņu doktori, bet atsevišķu lekciju 

nolasīšanai var tikt pieaicināti arī  ārzemju doktori un profesori pedagoģijā. 

Studijas tiek organizētas pilna laika klātienes studiju veidā.. 

Studijas ietver sekojošas darba metodes un formas: darbu auditorijā: lekcijas, praktiskie darbi, 

semināri, kolokviji, diskusijas, lietišķās spēles utt.; maģistrantu patstāvīgo darbu: darbs bibliotēkā un 

datorzālēs, izmantojot Internet tīklu, individuālās konsultācijas utt. Studijās aktuālas ir arī individuālās 

konsultācijas pie docētājiem, rosinot studējošos orģinālpētījuma izstrādei. 

 

http://www.staff.ru.lv/
http://www.ru.lv/
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Studiju kursos liela uzmanība veltīta jaunāko informāciju tehnoloģiju izmantošanai: maģistranti 

izmanto RA programmas, datu bāzes, tiek rosināti piedalīties Interneta diskusijās par noteiktiem 

problēmjautājumiem. Docētāji izmanto audiovizuālus materiālus un multimediju prezentācijas 

teorētiskās vielas izklāstā. 

 Obligāto un izvēles kursu, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba īpatsvars maģistrantūras 

studiju programmā nav mainījies.  

Studiju programmas  apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, patstāvīgā darba 

nodarbībās un konsultācijās ar darbu zinātniskajiem vadītājiem. Tiek praktizētas arī interaktīvās studiju 

metodes: projekti, grupu darbs, radošais seminārs, diskusiju metodes, situāciju analīze.  

Maģistra studiju programma paredz specializētas individuālās studijas izvēlētajā izglītības 

zinātņu apakšnozarē: piedalīšanos metodoloģiskajos un profesionālajos problēmsemināros, maģistrantu 

zinātniskajos lasījumos un dalību zinātniski metodiskajās  konferencēs, publikāciju sagatavošanu. Katra 

kursa realizācija paredz zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanu, kursu savstarpēju pēctecību un to 

saistību maģistrantu pētījumu projektu izstrādē. 

 Maģistru darbu tematika ir plaša un  atbilstoša reālās dzīves aktualitātēm. Maģistra darbi veltīti 

dažādu ar izglītības filozofiju, skolas un  sabiedrības, skolas un ģimenes sadarbības,  skolotāju, skolēnu 

un skolas vadības savstarpējo attiecību, efektīvas pedagoģiskā procesa vadības, organizācijas 

menedžmenta un darba stratēģiskās plānošanas,  sociāli pedagoģiskās korekcijas,  skolēnu adaptācijas, 

interešu izglītības, skolotāja un vadītāja personības u.c. aktuālu metodisku un profesionālu problēmu  

izpētei.  

Studiju procesā tiek izmantots  Internets, RA bibliotēkas (literatūra, periodika, datu bāzes, 

katalogi, datorlasītavas pakalpojumi u.c.) piedāvājums.  

Maģistra studiju darbu prezentācijas tiek gatavotas, izmantojot MS PowerPoint programmu. 

Pētījumu datu statistiskai apstrādei ir iespēja izmantot speciālu datorprogrammu (SPSS 1.15), plānošanai 

MS - Project.  

 
 8. Vērtēšanas sistēma 

 
Studiju programmas apguves vērtēšanas sistēma atbilst Noteikumos par valsts akadēmiskās 

izglītības standartu izvirzītajām prasībām, principiem un vērtēšanas skalai. Vērtēšanas sistēmas prasības 

novērtējuma periodā nav mainījušās. 

Katru studiju kursu noslēdz rakstisks vai mutisks eksāmens. Studiju kursu apguves vērtēšanas 

prakse programmas realizēšanas laikā attīstījās, pastiprinot  savstarpēji saskaņotu, bet variatīvu formu 

izmantošanu ar mērķi piedāvāt studentiem iespēju demonstrēt sasniegumus atbilstoši programmas 

mērķiem un uzdevumiem – kritiski analizēt teorijas un inovatīvu pieredzi, noteikt apgūto zināšanu 

izmantošanas iespējas savā praksē, apliecināt prasmes mācīties, kā arī mācīšanās patstāvības attīstību: 

- eksāmens, lai individuāli novērtētu studentu patstāvīgā darba produktivitāti, pedagoģiskās 

domāšanas attīstību, spriedumu patstāvību un argumentētību; 

- patstāvīgo darbu prezentācija, kas demonstrē studenta izpratni par attiecīgā kursa vai kursu 

likumībām, kā arī prasmi argumentēti demonstrēt savu izpratni;  

- diskusijas par pedagoģijas teorijām, to salīdzinoša analīze parāda studentu prasmi integrēt ārvalstu 

teorijas ar Latvijas pedagoģiskajām tradīcijām un vērtēt pedagoģiskās parādības kontekstā; 

- referāti atklāj studentu prasmi strādāt ar vairākiem avotiem un integrēt zināšanas, pilnveido prasmi 

prezentēt, t.sk.izmantojot modernās tehnoloģijas; 

- atbilstoši teorētiskajām studijām situāciju analīze, kas ļauj atklāt studentu izpratni par teorijas 

iespējām pilnveidot praksi; 

- semināri orientēti uz sistemātisku darbu ar teorētiskajiem avotiem; 

- maģistrantu pašnovērtējums tiek praktizēts visās pārbaudes un vērtēšanas formās vienotībā ar 

docētāja vērtējumu; 

- savas pedagoģiskās pieredzes teorētisks pamatojums semināros vai praktisko darbu prezentācijās. 

Novērtēšana ir nepārtraukts process. Šīs procesa komponentes īpatsvars  vismazākais ir lekcijās, 
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bet pieaug semināros, prezentācijās, diskusijās. Novērtējošās formas studiju kursa ietvaros ir atkarīgas 

no satura sarežģītības un īpatsvara visā studiju programmā. Piemēram, pētnieciskā procesa apguve tiek 

vērtēta pārrunās ar katru studentu par viņa pētījuma - izpētes priekšmeta, mērķa, uzdevumu un metožu 

izvēles pamatojumu, kas parāda studenta izpratni par pētījumam būtiskām kategorijām.  

Visos studiju kursos ir paredzēti studentu patstāvīgie darbi un diskusijas semināros, lai palīdzētu 

studentiem ne tikai izprast likumības, ko aptver kurss, bet arī lai veicinātu un studentu sagatavotu 

patstāvīgā pētījuma prasmju attīstību.  

Līdz ar to visos studiju kursos rezultātus vērtē pēc šīs programmas mērķa sasniegšanas 

(pedagoģijas metodoloģijas, teorijas, pētīšanas prasmju apguves). 

Eksāmena īpatsvars ir mazāks, nekā studenta uzrādītie sasniegumi studiju laikā – dalība semināros, 

patstāvīgo darbu izpilde, projekti, pētījumi. Tādējādi studentu sasniegumi tiek vērtēti visa semestra laikā 

un atspoguļojas eksāmenā un maģistra darba aizstāvēšanā. 

Šāda prakse nodrošina individualizētu, objektīvu un sistemātisku novērtēšanu, darbu aizstāvēšanas 

procedūra ir atklāta, tajā piedalās paši studenti, savstarpēji vērtējot savu un kolēģu sasniegumu, kas 

tuvina docētāja un studentu vērtējumu un attīsta studentu pašnovērtēšanas pieredzi. 

Studentu sasniegumus vērtē semestra beigās individuāli pēc 10 ballu sistēmas par katra studiju 

kursa apguvi.  

Studiju programma noslēdzas ar maģistra darba aizstāvēšanu, ja pirms tam ir sekmīgi nokārtotas 

saistības visos obligātajos un izvēles  studiju kursos.   

Katrā studiju kursā ir noteikta studentu sasniegumu vērtēšana paredzēto kredītu iegūšanai 

atbilstoši RA noteiktajai pārbaudījumu organizēšanas kārtībai.  

Studentu individuālos sasniegumus vērtē pēc šādiem orientieriem: 

- Studenta izpratne par attiecīgā kursa saturu, likumībām, to metodoloģisko pamatojumu. 

- Spēja veikt teorētiskos un lietišķos pētījumus pedagoģijas zinātnes nozarē vai apakšnozarē. 

- Zināšanas un prasmes, kas dod iespējas piešķirt maģistra akadēmisko grādu pedagoģijā. 

- Studenta gatavība veikt patstāvīgu pētījumu pedagoģijā, formulēt pamatotu pedagoģiskā procesa 

pilnveidošanu, kā arī sagatavotību turpināt studijas doktorantūrā. 

- Studenta sasniegumu atbilstība otrā līmeņa akadēmisko studiju prasībām pedagoģijā. 

     Programmas apguvi vērtē pēc divām rādītāju grupām: 

- vērtējums par katru studiju kursu – 10 ballu sistēmā (Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 

standartu, 7.p.); 

- iegūto kredītpuntu skaits (1 krp.= 40 stundas nedēļā). 

     RA ir izstrādāti „Norādījumi maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai”.Pamatnostādnes tika 

apspriestas un akceptētas arī Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku seminārā „Par vienotām 

prasībām kursa, kvalifikācijas, bakalaura, maģistra darbiem pedagoģijā” LU PPI 29.09.2000.g. 

Ieteikumi tiek pilnveidoti katru gadu, ņemot vērā attīstošos pieredzi maģistra programmas īstenošanā, kā 

arī novitātes pedagoģijas teorijā un praksē. Pirms atkārtota izdevuma tie apspriesti programmā iesaistīto 

akadēmiskā personāla sanāksmē. 

     Maģistra darba aizstāvēšanai tiek izveidota komisija, ko apstiprina fakultātes Dome. 

Aizstāvēšanas norise aptver studenta ziņojumu par pētījuma mērķi, gaitu, rezultātiem, kā arī recenzenta 

atsauksmi un diskusiju ar citiem studentiem un docētājiem, kas ļauj studentam demonstrēt gatavību 

patstāvīga pētījuma veikšanai, lai pilnveidotu pedagoģisko procesu. Darba vērtēšānai ir izstrādāti 

kritēriji. 

     Pēc maģistra darba sekmīgas aizstāvēšanas ar maģistra pārbaudījumu komisijas lēmumu 

absolventiem tiek piešķirts Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā. Lēmums tiek 

apstiprināts Izglītības un dizaina fakultātes Domē.  
 

 9. Studiju programmas izmaksas 

     Ls 800,00 (1138 euro) vienā studiju gadā. 
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 10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 

Programmas realizācijas laikā Latvijas Republikā tika pieņemti MK Noteikumi par valsts akadēmiskās 

izglītības standartu (Nr.2., 3.01.2002.), tādēļ studiju programma  novērtēta atbilstoši akadēmiskajām 

programmām izvirzītajām prasībām.  

Atbilstība standartam atspoguļota tabulā. 

 

Pedagoģijas maģistra programmas salīdzinājums ar standartu 

 

Standartā paredzētais apjoms Programmas apjoms 

Maģisra studiju programmas apjoms ir 80  

kredīt-punktu, no kuriem ne mazāk  

kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs. 

Pedagoģijas maģistra studiju programmas  

apjoms ir 80 kredītpunktu, no kuriem maģistra 

darbam plānoti 20 kredītpunkti. 

Maģistra studiju programmas obligātajā  

saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai  

apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko  

atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 kredītpunktu). 

Programmas obligāto saturu veido:  

-studiju kursi pedagoģijas metodoloģijā, teorijā un  

pētīšanas metodikā  35 kredītpunktu apjomā. 

 

Programma piedāvā teorētisko atziņu  

aprobāciju zinātņu nozares vai  

apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo  

problēmu aspektā (ne mazāk kā 15  

kredītpunktu). 

Programma piedāvā aktuālu teorētisko atziņu  

aprobāciju  pedagoģijā – 15 kredītpunktu apjomā 

 (B-daļa).  

     Programma, kā to paredz akadēmiskās izglītības standarts, sagatavo studējošos patstāvīgam zinātniskam 

pētījumam. Studiju kursu apraksti atspoguļo patstāvīgā darba īpatsvaru pedagoģijas un attiecīgā apakšvirziena 

metodoloģijas un teorijas zināšanu, kā arī prasmju apguvē un sagatavošanā patstāvīgam pētījumam. 
 

 

 

 11. 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 

 

     RA Pedagoģijas studiju programma tika salīdzināta ar ārzemju studiju programmām  

Virzieni Oslo Universitāte Helsinku Universitāte RA 

Pētniecības tēmas projekta 

izstrāde, metodoloģija 

2 KP 10,5 KP 4 KP 

Teorētiskā daļa pedagoģijā 15 KP 60 KP 46 KP 

Maģistra darbs 8 KP 21 KP 25 KP 

 

       Oslo Universitātes programma paredzēta diviem gadiem jeb 4 semestriem. Studijas sadalītas pa 

četriem blokiem : 
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 Pētniecības tēmu projekta izstrāde                                        2 KP 

 Teorija un metodika pedagoģijā                                           15 KP 

 Darba melnraksta izveide un tēzes par pētāmo problēmu    15 KP 

 Maģistra darbs un kopsavilkums                                            8 KP 

Pamatstudiju laikā maģistranti apgūst sava pētāmā virziena izvēlētos kursus, kurā paredzēti  obligātās 

un izvēles bloki. Brīvā izvēle netiek reglamentēta. 

      Oslo Universitātes programmā liela daļa atvēlēta maģistranta patstāvīgā pētījuma veikšanai, rezultātu 

apkopošanai, analīzei u.c. Īpašas prasības tiek izvirzītas svešvalodas apguves līmenim pirms studijām un 

studiju laikā. Valodas apguves līmeņa noteikšanai tiek izmantots TOEFL tests. 

Izvērtējot Helsinku Universitātes  pedagoģijas maģistra programmu, varam konstatēt, ka: 

Maģistra darba apjoms – 21 KP 

Teorētiskās daļas apjoms – 40 KP jeb 60 ECTS 

Pētījuma metodoloģija un zinātniskā literatūra – 10,5 KP 

Prakse – 22 KP 

        RA pedagoģijas maģistra studiju programmas saturs tika salīdzināts ar DU, LU Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultātes maģistru programmām. Salīdzinot RA ar minētajām programmām, redzams, ka 

RA programmā ir plašāks vispārizglītojošo kursu klāsts, paredzētas reģionālās augstskolas īpatnības, 

specifika. RA maģistrantūras programmā iekļauti šādi oriģināli studiju kursi ,,Nacionālie procesi Latvijā 

un to ietekme uz izglītības politiku’’, ,,Vides aizsardzības problēmas, to iespējamie risinājumu ceļi 

mācību procesā’’, ,,Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcijas’’ u.c. 

      Salīdzinot RA ar un LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes programmu, redzams, ka minētajās 

programmās vērojama tendence studiju kursus apvienot pa blokiem, bet RA tie izdalīti atsevišķi. RA 

studiju programmā izdalīti 6 KP maģistra semināram jeb maģistrantu zinātniski – praktiskai konferencei, 

kurā katram jānolasa referāts. Referāti tiek publicēti RA Pedagoģijas maģistratūras zinātniski praktiskā 

rakstu krājumā „PEDAGOĢIJAS TEORIJAS UN MĀCĪŠANĀS PROCESS” kopš 1999.gada. 

 

 12. Informācija par studējošajiem: 

 

 

 2013./2014. studiju gadā studējošo skaits – 27;  

2

8

.

1

. 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits -21; 
Absolventu skaits  -4 

 

 13.Studējošo aptaujas un to analīze 

 

       Lai noskaidrotu studējošo viedokļus par maģistra studiju programmas saturu un tās realizāciju, kā arī 

akadēmiskā personāla darba kvalitāti tiek aptaujāti 1.un 2.kursa studenti. Aptauja tiek veikta vienu reizi 

studiju gadā. Atbilžu analīzes rezultāti liecina:  

- 79% studentu pilnīgi apmierina, 21% apmierina izvēlētā studiju programma; 

- 100% studentu atzīst, ka ir labi sastādīts nodarbību grafiks; 

- 100% studentu uzskata, ka ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums; 

- 100% studentu atzīst, ka ir pietiekams studiju programmas nodrošinājums ar mācību un mācību 

metodisko literatūru, kā arī ir pietiekamas iespējas kursu apguvei elektroniski; 

- 79% studentu pilnībā apmierina, 21% apmierina sadarbība ar docētājiem; 

- 92% studentu pilnībā apmierina, 9% apmierina fakultātes personāla attieksme; 

      Studentu aptaujas analīze sniedz priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai: nodarbību sarakstu 

izveidei, nodarbību laika plānošanai, studiju organizācijai un studiju programmas attīstības plāna 

veidošanai. 
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 14.Absolventu aptaujas un to analīze 

 

     Maģistra studiju programmas vadība uztur kontaktus ar lielāko daļu absolventu un seko viņu darba 

gaitām. Gandrīz visi maģistra programmas absolventi strādā  izglītības iestādēs, kur pilda skolotāja,  

mācību un audzināšanas darba organizatoriskos un arī mācību iestāžu vadītāja pienākumus.  Sazināšanās 

ar absolventiem notiek telefoniski, izmantojot internetu, kā arī ik pēc pieciem gadiem visi tiek aicināti uz 

kopējo pasākumu – jubilejas konferenci. 

    Aptuveni 90% absolventu veic pedagoģisko darbu Latgales reģiona izglītības iestādēs. Aptaujas 

rezultāti liecina, ka visi absolventi pilnībā apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, to kopumā atzīst 

par teicamu. Studijās iegūtās zināšanas absolventi atzīst par ļoti noderīgām gan profesionālajā darbībā, 

gan personīgajā izaugsmē un apgūto studiju programmu noteikti ieteiktu citiem. Kopumā studiju procesā 

iegūtās kompetences paplašinājušas absolventu redzesloku;  palīdzējušas uzturēt un veidot attiecības ar 

skolēniem un darba kolēģiem gan darbā, gan sadzīvē; paaugstinājušās prasmes mācību procesa 

organizēšanā;  devušas iespēju paaugstināt konkurētspēju darba tirgū un daudziem pakāpties pa karjeras 

kāpnēm, kļūstot par direktoriem, direktora vietniekiem.    

 

 

 

 15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  

 

     Studentu līdzdalība studiju procesa organizācijas un studiju programmas satura pilnveidē tiek īstenota 

katrā sesijā, studiju programmas direktoram tiekoties ar studentiem īpašā organizatorisko jautājumu 

risināšanai plānotā laikā. 
      Studentu aptauju analīze sniedz priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai: sesiju plānošanai, 

nodarbību sarakstu izstrādei, bibliotēkas fondu bagātināšanai maģistra pētījuma problēmu kontekstā, 

moderno informatīvo tehnoloģiju izmantošanai studiju procesā, studiju organizācijas optimizēšanai u.c. 

Anketēšanā izteiktie konstruktīvie priekšlikumi tiek novērtēti, izanalizēti un iestrādāti studiju programmas 

attīstības plānā. 

      Maģistrantūras studijās padomdošana galvenokārt saistīta ar studenta akadēmisko darbību: maģistra 

pētījuma tēmas izvēli un problēmas izstrādi (60% no aptaujātajiem maģistrantiem apgalvo, ka tā ir vai nu 

viņu pašu personīgās pieredzes, vai arī darba specifikas noteikta: pārējos 40% gadījumos kā tēmas 

ierosinātājs tiek minēts zinātniskais vadītājs), studējamo avotu izvēli, kā arī ar brīvās izvēles kursu 

saraksta izveidi atbilstoši skolas dzīves aktualitātēm un saskaņotu reģistrāciju izvēles kursiem. 

Nepieciešamības gadījumos studiju programmu direktors un atsevišķi mācību spēki konsultē studentus arī 

citos jautājumos, piemēram, par studiju kredīta saņemšanu u.c. 
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II
6
  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

,,Karjeras konsultants” 
 

 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 
 

Programmas mērķis: 

Nodrošināt studentiem iespēju veidot kompetences, kuras ļauj profesionāli veikt karjeras konsultanta 

pienākumus valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, pie 

komersantiem, veikt zinātnisko pētniecību un būt pašnodarbinātam. 

Programmas uzdevumi: 

1. Veicināt teorētisko atziņu un praktiskās darbības pieredzes, sociālās vides un darba tirgus, karjeras 

izvēles un karjeras attīstības  problēmu izpēti un analīzi. 

2. Palīdzēt apgūt Latvijas un ārzemju pieredzi karjeras konsultēšanas metodikā, kritiski to izvērtēt un 

izmantot profesionālajā darbībā. 

3. Aktivizēt zinātniski pētniecisko darbību, iegūto pētījumu rezultātu izmantošanu un 

popularizēšanu, atzīstot ilgtspējīgas izglītības attīstības idejas. 

4. Rosināt studenta pašrealizāciju karjeras konsultēšanā mūžizglītības kontekstā. 
 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 
 

 Maģistra profesionālais grāds izglītības zinātnē un profesionālā kvalifikācija „Karjeras 

konsultants” (LR profesiju katalogs kods 241213). 

Pēc maģistra studiju programmas sekmīgas apguves un maģistra profesionālā grāda ieguves, izpildot 

uzņemšanas prasības, absolventi ir tiesīgi turpināt izglītību doktorantūrā. 

 Mērķa un uzdevumu izpilde atspoguļota studiju rezultātos (learning outcomes), kas paredz ko 

studējošais zina, izprot un spēj darīt pēc studiju programmas apguves. Tāpēc saskaņā ar 05.10.2010. 

grozījumiem 02.12.2008. MK noteikumos Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”  par 

kvalifikāciju ietvarstruktūru īstenošanu arī karjeras konsultanta kvalifikācijai ir formulēti noteikti studiju 

rezultāti zināšanu, prasmju un komptenču formā. 

Studiju rezultātu kvalitāti nosaka zināšanu, prasmju un kompetenču apguve, kas atbilst Starptautiskajām 

kompetencēm izglītības un karjeras izvēles konsultantiem – praktiķiem (CEDEFOP Career Guidance 

Practitioners: Their Competences and Qualification Routes, Thessaloniki, 2008 ) un ir pielietojamas darba 

tirgū.  

Programmas absolventi: 

1. Spēj patstāvīgi izvēlēties un kritiski formulēt, analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas 

problēmas un izvēlēties ceļus to risinājumam.  

2. Spēj patstāvīgi pieņemt un pamatot klarjeras konsultēšanas jomā balstītus lēmumus un 

argumentēti izskaidrot un diskutēt par sistēmiskiem karjeras konsultanta profesionālās darbības 

jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem 

3. Balstoties uz apgūtajām karjeras pētniecības metodēm un jaunākajām atziņām, precīzi identificēt 

klienta karjeras attīstības problēmas un attīstīt karjeras atbalsta radošās praktiskās pieejas to 

atrisināšanai. 

4. Balstoties uz karjeras konsultēšanai radniecīgās nozarēs gūtajām zināšanām, spēj identificēt ar šīm 

nozarēm saistītos jautājumus un problēmas karjeras konsultēšanas jomā un tās patstāvīgi radoši 

risināt, izmantojot attiecīgo nozaru atziņas un datus, kā arī pilnvērtīgi sadarboties risinājumu 

meklēšanā ar citu nozaru speciālistiem. 

5. Spēj augsti kvalificēti sagatavot, gan individuāli, gan grupā organizēt un veikt karjeras 

konsultēšanas problēmu atrisināšanai nepieciešamās darbības, uzņemoties atbildību par personāla 

grupas darba rezultātiem 
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6. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot profesionālās, kā arī radniecīgo nozaru jaunākās 

atziņas un datus, parādīt izpratni un ētisko atbildību par karjeras konsultēšnas rezultātu un karjeras 

konsultanta profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz sabiedrību. 

7. Parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni karjeras konsultēšanas jomā, kuras nodrošina pamatu 

radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. 

 

3. Studiju programmas plāns 
 

     Programmas saturs sakārtots 4 moduļos: karjeras un vadības teorija, sociālā vide un darba tirgus, 

profesionālā darba metodika, pētnieciskā darbība.  

1.tabula 

Studiju moduļi un tiem atbilstošie studiju kursi un kredītpunkti 
Karjeras un vadības teorija-10 KP 

Karjeras attīstības teorijas, Komunikācijas teorijas konsultēšanā, Karjeras pakalpojumu vadība, Prakse I 

(iestādes darbības izpēte) 

Sociālā vide un darba tirgus- 16 KP  

 Cilvēka dzīves cikli, Darba tirgus un nodarbinātība,Profesionālā rehabilitācija un sociālā integrācija, 

Organizāciju kultūra, Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā, Karjeras konsultanta profesionālā ētika,  

Prakse II (konsultēšanas procesa vērošana) 

Profesionālā darba metodika- 22 KP 

Konsultēšanas teorija un metodika, Darba meklēšanas process, Informācijas tehnoloģijas, Prakse III 

(konsultēšana) 

Pētnieciskā darbība- 12 KP 

Pētnieciskā darba metodoloģija, Prakse IV,V ( pētniecība) 

 

Katrā modulī ietverti teorētiskie kursi un prakse, lai tādejādi students apgūtu zināšanas un 

praktiskā darba pieredzi konsultēšanas metodikā un maģistra darba izstrādes jautājumos. 

Studiju programmas moduļos ietverti konkrēti studiju kursi, tiem paredzēta noteikta vieta semestros, 

tādejādi nodrošinot pakāpenību, pēctecīgu sagatavošanos praksei un individuālai pētnieciskai darbībai. 

Studiju programmā praksei paredzēti 26 kredītpunkti.  
 

2. tabula 

Profesionālā maģistra studiju programma “ Karjeras konsultants”   
1.Kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē (18 KP) 

   KP Pārbaudījum

s 

Docētājs 

Karjeras attīstības teorijas  4 eksāmens Doc. Dr. paed. Gunārs Strods 

Darba tirgus un nodarbinātība 2 ieskaite Asoc. prof. Dr. oec.  

Iveta Mietule 

Organizāciju kultūra  2 ieskaite Doc. Dr.oec. 

Lienīte Litauniece 

Karjeras konsultanta profesionālā 

ētika  

2 ieskaite Lekt. Mg.ed. 

Rita Burceva 

Konsultēšanas teorija un metodika  6 Ieskaite/ 

eksāmens 

Lekt. Mg. psych. 

Aija Kondrova  

Lekt. Mg.psych.   

Rita Orska 

Darba meklēšanas process 2 Eksāmens Prof. Dr.paed. 

Velta Ļubkina 

2.Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (10KP) 

Pētnieciskā darba metodoloģija   4 eksāmens Prof. Dr. paed.  

Pēteris Vucenlazdāns 

Informācijas tehnoloģijas karjeras 

konsultēšanā 

2 ieskaite Asoc. prof., Dr. ing. 

Pēteris Grabusts 

Karjeras pakalpojumu vadība 2 ieskaite Doc. Dr. admin. 
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Inta Rimšāne 

Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 

2 ieskaite Doc. Dr.iur, Gaļina Makarova 

3. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (6KP) 

Cilvēka dzīves cikli  2 ieskaite Lekt. Mg.psych.   

Rita Orska 

Profesionālā rehabilitācija un 

sociālā integrācija 

2 ieskaite Lekt. Mg. paed. 

Mārīte Rozenfelde 

Komunikācijas teorijas 

konsultēšanā 

2 ieskaite Lekt. Mg. psych. 

Aija Kondrova  

KOPĀ 38   

4. Maģistra darbs (20 KP) 

Maģistra darbs 20  Aizstāvēšana  

5. Prakse  (26 KP) 

1. prakse 2  ieskaite Doc.Dr.paed.  

Aina Strode  

Doc. Mg. paed. 

Gunārs Strods 

2. prakse 6  ieskaite Lekt. Mg. paed. Mārīte Rozenfelde 

3. prakse 8 ieskaite Lekt. Mg. psych. Rita Orska 

4.prakse 4  ieskaite Asoc. Prof. Dr. Paed. Jānis 

Dzerviniks 

Doc., Dr.paed.  

Gunārs Strods 

5.prakse 6  ieskaite Prof. Dr paed. Pēteris Vucenlazdāns 

KOPĀ: 80  
 

 

     Katram studiju kursam ir savs patstāvīgs saturs un noteikti tā apguves pārbaudes veidi, formas (studiju 

kursu un maģistra darba izstrādes aprakstus skat. 

https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0324&t1=&t2=B40101&t3=FO0035

&p1=b ). 

    Studiju plānus pilna un nepilna laika studijām skat. 3. un 4. tabulā.  

     Studiju plānā pie paredzēto kredītpunktu skaita norādīta pārbaudes forma (ar E norādīts eksāmens, ar 

Ie – ieskaite, ar DIe – diferencētā ieskaite) un akadēmiskais personāls, kurš atbildīgs par konkrēta studiju 

kursa programmas un studiju materiālu izstrādi, to saskaņošanu katedrās, ar ekspertiem u.c. Pamatojoties 

uz RA Studiju padomes sēdē 09.06.2003. protokols Nr.9 apstiprinātiem metodiskiem ieteikumiem 

studentu patstāvīgā darba organizēšanai Rēzeknes Augstskolā, izstrādāts ieteicamais kontaktstundu skaits 

(Kst) pilna un nepilna laika studijām. Pilna laika studijās 16 Kst uz vienu kredītpunktu, nepilna laika 

studijās 4 Kst uz vienu kredītpunktu. 

     Pamatojoties uz Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un Valsts otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartu, 26 kredītpunkti no studiju apjoma ir paredzēti praksei. 

Prakse ir sadalīta trijās daļās: 

 2 izpētes prakses- iestādes darbības izpēte, konsultanta darba vērošana, 

 1 konsultēšanas prakse,  

 2 pētniecības prakses, kurās tiek veikta maģistra darbā izvirzīto empīriska rakstura 

uzdevumu aprobācija, teorētisko un praktisko zināšanu pielietošana patstāvīgā darbā. 

     Prakses vietu students izvēlas no piedāvātajām iestādēm, ar kurām augstskolai ir noslēgts sadarbības 

līgums par prakšu organizēšanu un norisi. Prakses vieta jāsaskaņo ar prakses vadītāju. RA ir noslēgts 

sadarbības līgums par karjeras konsultantu praksi ar Valsts Nodarbinātības Aģentūru. Studenti iziet praksi 

gan aģentūrā, gan pašvaldībās, gan izglītības iestādēs.  

     RA Studiju programmas absolventi strādā skolās un sadarbojas ar RA programmas īstenošanā. 

Piemēram, Rēzeknes 5. Vidusskolā absolvente Ruta Geidāne strādā par karjeras konsultanti un no 

2010.gada uzņem studentus ar mērķi iepazīt karjeras konsultanta profesionālās darbības specifiku 

https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0324&t1=&t2=B40101&t3=FO0035&p1=b
https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0324&t1=&t2=B40101&t3=FO0035&p1=b
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vispārējas vidējās izglītības iestādē. Šī un citas skolas, kurās strādā absolventi – Kaunatas vsk., Mežvidu 

vsk., Viļānu vsk., Rikavas vsk., Nautrēnu vsk., Dekšāru pmsk., Rēzeknes 1.vsk., Rēzeknes Valsts 

Ģimnāzijā, Balvu Amatniecības vsk.  - pieņem praksē programmas studentus. 

NVA Rēzeknes filiālē kā karjeras konsultantes strādā programmas docētāja Rita Orska un absolventes 

Vilhelmīne Gosteva un Linda Gritāne, Inga Gerasimova un Kristīne Ivanova. Visi programmas studenti 

iepazīstas ar NVA karjeras konsultantu darbu un iziet praksi NVA. 

     Prakses ietvaros studenti iepazīstas ar Sabiedrības integrācijas valsts aģentūras Rēzeknes Atbalsta 

punktā piedāvātajām profesionālās rehabilitācijas programmām. 2011. gadā RA un SIVA ir uzsākts 

kopīgs projekts, kurā paredzēts iesaistīt arī studentus - ESF 1.2.2.4.1.apakšaktivitāte projekts 

”Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem”, 

vienošanās Nr.2010/0331/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/003. 

     Programmas īstenošanā notiek sadarbība ar Lavijas VIAA Informācijas un karjeras atbalsta 

departamentu. Programmas studenti piedalījās departamenta rīkotajā informatīvajā seminārā maģistra 

programmas „Karjeras konsultants” studentiem Rīgā 04.02.2011. Departaments   un RA Izglītības un 

dizaina fakultāte rīkoja  semināru RA docētājiem, doktorantiem, magistrantiem un studentiem par 

informācijas un resursu klāstu, izmantojot EURYDICE – Eiropas izglītības sistēmu un izglītības politikas 

informācijas tīkla apkopoto informāciju, statistiku un publikācijas -Rēzeknē  24.02.2011 

 

3.tabula 

Studiju plāns profesionālā maģistra studiju programmai Karjeras konsultants 

pilna laika studijām 
N.p.k. Studiju kursi 1.kurss 2.kurss Atb. Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 

I Karjeras teorijas – 10 Kp      

 Karjeras attīstības teorijas  4 E    Doc. Dr. paed. 

Gunārs Strods 

 Komunikācijas teorijas konsultēšanā 2 Ie    Lekt. Mg. psych. 

Aija Kondrova 

 Karjeras pakalpojumu vadība 2 Ie    Doc. Dr.admin.  

Inta Rimšāne 

 

Prakse I 

2 DIe    Doc. Dr. Paed. 

Aina Strode 

Lekt. Mg. paed. 

Gunārs Strods 

II Sociālā vide un darba tirgus- 16 KP      

 Cilvēka dzīves cikli  2 Ie    Lekt. Mg. pych. 

Rita Orska 

 Darba tirgus un nodarbinātība  2 Ie    Asoc. prof. Dr. 

oec.  

Iveta Mietule 

 Profesionālā rehabilitācija un sociālā 

integrācija 

 2 Ie   Lekt. Mg. paed. 

Mārīte Rozenfelde 

 Organizāciju kultūra 2 Ie    Doc. Dr.oec.    

Lienīte Litauniece 

 Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 

2 Ie    Asoc. prof., 

Dr.iur. Gaļina 

Makarova 

 Karjeras konsultanta profesionālā 

ētika  

2 Ie    Lekt. Mg. ed. 

Rita Burceva 

 

Prakse II 

 6 DIe   Lekt. Mg. paed. 

Mārīte Rozenfelde 

III 

Profesionālā darba metodika- 22 

KP 

     

 Konsultēšanas teorija un metodika I  2Ie   Lekt. Mg. psych. 

Aija Kondrova 

 Konsultēšanas teorija un metodika II  4E   Lekt. Mg. pych. 

Rita Orska 
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 Darba meklēšanas process  2 E   Prof. Dr. paed.  

Velta Ļubkina 

 Pētnieciskā darba metodoloģija    2 Ie  Prof. Dr. paed.  

Pēteris 

Vucenlazdāns 

 Prakse III   8 DIe  Lekt. Mg. pych. 

Rita Orska 

IV Pētnieciskā darbība 32 KP      

 Pētnieciskā darba metodoloģija    2 E  Prof. Dr. paed.  

Pēteris 

Vucenlazdāns 

 Informācijas tehnoloģijas karjeras 

konsultēšanā 

  2 Ie  Asoc.prof.  

Dr. ing. 

Pēteris Grabusts 

 Prakse IV   4 DIe  Asoc.prof. 

Dr.paed. Jānis 

Dzerviniks 

Doc. Dr. paed. 

Gunārs Strods 

 Prakse V    6 DIe Prof. Dr. paed.  

Pēteris 

Vucenlazdāns 

 Maģistra darbs  2 4  14  Prof. Dr. paed.  

Pēteris 

Vucenlazdāns 

Doc., Dr. paed. 

Gunārs Strods 

Kopā:  20 20 20 20  

     80  

 

4. tabula  

Studiju plāns profesionālā maģistra studiju programmai Karjeras konsultants 

nepilna laika studijām 
 

N.p.k. Studiju kursi 1.kurss 2.kurss 3.kurss Atb.docētājs 

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

I Karjeras teorijas – 10 KP       

 Karjeras attīstības teorijas  4 E     Doc., Dr. paed. 

Gunārs Strods 

 Komunikācijas teorijas 

konsultēšanā 

2 Ie     Lekt. Mg. psych. 

Aija Kondrova 

 Karjeras pakalpojumu vadība  2 Ie     Doc. Dr.admin.  

Inta Rimšāne 

 Prakse I 2 Ie     Doc. Dr. Paed. Aina 

Strode 

Doc. Dr. paed. 

Gunārs Strods 

II Sociālā vide un darba tirgus- 

16 KP 

      

 Cilvēka dzīves cikli  2 Ie     Lekt. Mg. psych. 

Rita Orska 

 Darba tirgus un nodarbinātība   2 Ie    Asoc. prof. Dr. oec. 

Iveta Mietule 

 Profesionālā rehabilitācija un 

sociālā integrācija 

 2 Ie    Lekt. Mg. paed. 

Mārīte Rozenfelde 

 Organizāciju kultūra  2 Ie     Doc. Dr.oec.  

Lienīte Litauniece 

 Likumdošana karjeras atbalsta 

sistēmā 

 2 Ie    Asoc. Prof.. Dr. iur. 

Gaļina Makarova 

 Karjeras konsultanta 

profesionālā ētika  

2 Ie     Lekt. Mg. ed. 

Rita Burceva 
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 Prakse II  6 Ie    Lekt. Mg. paed. 

Mārīte Rozenfelde 

III 

Profesionālā darba metodika- 

22 KP 

      

 Konsultēšanas teorija un 

metodika I  

 2 Ie    Lekt. Mg. psych. 

Aija Kondrova 

 Konsultēšanas teorija un 

metodika II 

  4 E   Lekt. Mg. pych. 

Rita Orska 

 Informācijas tehnoloģijas 

karjeras konsultēšanā 

 2 Ie    Asoc.prof.  Dr. ing. 

Pēteris Grabusts  

 Darba meklēšanas process   2 E   Prof. Dr. paed.  

Velta Ļubkina 

 Prakse III   8   Lekt. Mg. pych. 

Rita Orska 

IV Pētnieciskā darbība- 32 KP       

 Pētnieciskā darba metodoloģija    4 E  Prof. Dr. paed.  

Pēteris 

Vucenlazdāns 

 Prakse IV    4 Ie  Prof. Dr. paed.  

Pēteris 

Vucenlazdāns  

 Prakse V     6 Ie Asoc.prof. Dr.paed. 

Jānis Dzerviniks 

Doc. Dr. paed. 

Gunārs Strods 

 

Maģistra darbs 

  2 8 10  Prof. Dr. paed.  

Pēteris 

Vucenlazdāns 

Doc. Dr.. paed. 

Gunārs Strods 

Kopā: 

 

16 16 16 16 16  

      80  

 

 

 

4. Studiju kursu apraksti 

 
Studiju kursu aprakstus skat.: 

https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0324&t1=&t2=B40101&t3=FO0035&p1=b  

 

5. Studiju programmas organizācija 
 

Studijas RA reglamentē Nolikums par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju 

programmām (Skatīt  www.staff.ru.lv). Studiju programmas realizāciju kontrolē Pedagoģijas fakultātes 

Dome, RA Studiju programmu padome un RA Studiju padome (nolikumus skatīt  www.staff.ru.lv). 

Programma tiek īstenota RA Izglītības un dizaina fakultātes Izglītības un metodiku katedrā. Studijas tiek 

organizētas pilna un nepilna laika studiju veidā. Studiju kursu programmas ir identiskas, atšķiras tikai 

kontaktstundu un pastāvīgā darba stundu skaits. 

Studiju programmas organizāciju un vadību veic programmas direktors, kura darbību reglamentē 

RA Nolikums par studiju programmas direktoru (www.staff.ru.lv). 

Pedagoģijas fakultātes Dome apstiprina plānu studiju gadam, izmaiņas studiju plānā, studiju 

programmā, kā arī valsts pārbaudījumu komisijas sastāvu. 

Studijas programmas direktors veic studiju kursu nodrošināšanu ar docētājiem un ar studentu 

pētniecisko tematu vadītājiem. Katru gadu studiju programmas direktors plāno docētāju pieprasījumu 

https://luis.lu.lv/pls/ra/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=R0324&t1=&t2=B40101&t3=FO0035&p1=b
http://www.staff.ru.lv/
http://www.staff.ru.lv/
http://www.staff.ru.lv/
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nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās Pedagoģijas fakultātes Domes sēdēs par programmas 

realizāciju un attīstību. 

Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti RA Izglītības un metodiku katedras, Dizaina un amatniecības 

katedras, Tiesību zinātņu katedras, Humanitāro zinātņu katedras, Ekonomikas un vadības katedras, 

Finanšu vadības katedras, Datorzinātņu un matemātikas katedras docētāji, kā arī atsevišķu lekciju 

nolasīšanai var tikt pieaicināti arī Latvijā pazīstami un ārzemju doktori un profesori, karjeras 

konsultēšanas profesionāļi. 

Pilna laika studijās studējošie apgūst 20 KP semestrī. Vienu KP veido vidēji 40% kontaktstundu 

un 60% studentu pastāvīgā darba (skatīt Metodiskie ieteikumi studentu pastāvīgā darba organizēšanai 

RA; http://staff.ru.lv/mācību daļas informācija). Nepilna laika studijās studējošie apgūst semestrī mazāk 

par 20 KP. Kontaktstundu norise paredzēta nedēļas nogalēs (vidēji 16 kontaktstundas nedēļā).  

 

6. Prasības uzsākot studiju programmu 

 
 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, skolotāja kvalifikācija 

 izglītības zinātņu bakalaura grāds 

 sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija 

cita akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un  2 gadu darba pieredze konsultēšanā, 

ko apliecina izziņa no darba vietas. 

 

7. Studiju programmas praktiskā īstenošana  
 

Pilna laika studijas ietver šādas darba metodes un formas: darbu auditorijā: lekcijas, praktiskie 

darbi, semināri, kolokviji, diskusijas, lietišķās spēles utt.; maģistrantu patstāvīgo darbu: darbu bibliotēkā 

un datoru zālēs, individuālās konsultācijas, izmantojot Internet tīklu - RA izveidota Moodle e-studiju 

vide-www.ekursi.ru.lv, kurā izvietoti programmas studiju kursi. Studijās aktuālas ir arī individuālās 

konsultācijas pie docētājiem, rosinot studējošos oriģinālu pētījumu izstrādei. 

 Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls realizē dažādus pētnieciskos projektus, 

iesaistot arī studējošos zinātniski pētnieciskajā darbībā. RA tiek organizētas ikgadējas studējošo 

konferences, kurās tiek iesaistīti arī maģistrantūras studenti. Izmantojot ERASMUS mobilitātes 

programmu, studentiem ir iespēja studēt sadarbības augstskolās. 

Studiju procesā tiek izmantotas kooperatīvā mācīšanās, projektu darbs, problēmbalstītās 

mācīšanās pieeja. Studiju sākumā tiek veidotas heterogēnas 3-4 studentu grupas-dažāda vecuma, 

izglītības, nodarbošanās un dzīves vietas.  Katrai grupai ir viens docētājs kā konsultants, ar kuru grupa 

sadarbojas studiju laikā. Grupas darbojas vienu semestri. Semestra laikā grupas veic uzdevumus dažādos 

studiju kursos un praksē. Nākošajā semestrī grupu sastāvs mainās. Tas nodrošina studentu pieredzes un 

resursu apriti, veicina atbalsta sniegšanas un profesionālo sadarbības tīklu veidošanas kompetenci. 

Savstarpējā saziņā grupu studenti izmanto IKT - e-pastu, skype, telefonu, internet portālus-kas veicina 

informācijas sniegšanas un konsultēšanas kompetenci. Grupas veic savstarpējās sadarbības un 

komunikācijas analīzi un prezentē pārējām grupām. Tādējādi tiek atklāta labākā uzdevumu izpildes un 

karjeras atbalsta pieredze. Katra studentu grupa izveido Internet vietni karjeras konsultēšanas 

nodrošināšanai e-vidē. 

Studiju procesā tiek izmantotas sekojošas darba metodes un formas: darbs auditorijā: lekcijas, 

praktiskie darbi, semināri, kolokviji, diskusijas, lietišķās spēles, video analīze, utt.; maģistrantu 

patstāvīgais darbs: darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu, individuālās konsultācijas. 

Katrai praksei studenti veido Personisko prakses plānu. Atkarībā no problēmas, kuru pēta, students 

izvēlas prakses vietu un plāno laiku prakses un personiskās pilnveides uzdevumu izpildei. 

ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 

ieviešanai izglītības sistēmā projekta “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” 

ietvaros, sadarbojoties 6 Latvijas augstskolu docētājiem, tika izstrādāti studiju materiāli visos studiju 

kursos, kas ir elektroniski pieejami arī augstskolu kopdarbības studiju vidē (http://www.niid.lv/moodle). 
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8.Vērtēšanas sistēma 

 

2004./2005.studiju gadā izstrādāta un Senātā apstiprināta RA studiju kvalitātes vērtēšanas sistēma 

(htpp://staff.ru.lv). Zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka RA Nolikums par eksāmeniem un ieskaitēm un 

Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA (http://staff.ru.lv/nolikumi).  

Studējošo zināšanas saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumiem Nr.481 par otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu tiek vērtētas 10 ballu skalā, balstoties uz pozitīvo 

sasniegumu summēšanas, vērtējuma obligātuma, prasību atklātības un skaidrības, vērtēšanā izmantoto 

pārbaudes veidu dažādības un vērtējuma atbilstības principiem.  

Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēšanas veids ir pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana.  

Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, 

fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā. Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā - semināros, 

ieskaitēs, radošajās pārbaudes formās un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētās 

ieskaitēs. 

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

(apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam 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, pārbaudes darbus, referātus, esejas u.c.), docētājs pārbauda,  kā studējošais ir 

apguvis konkrēta temata, tēmas vai visa studiju kursa saturu.  

 Pārbaudījumu norises kārtību nosaka RA Senāta apstiprināts Nolikums par kursa eksāmeniem un 

ieskaitēm un Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RA. 

Saskaņā ar studiju programmas prasībām 2.kursa 4.semestrī pilna laika studijās, vai 3.kursa 5.semestrī 

nepilna laika studijās studenti izstrādā maģistra darbu. Maģistra darbam ir darba vadītājs. Maģistra darbs 

ir publiski jāaizstāv. To vērtē darba vadītājs, recenzents un Maģistru pārbaudījumu komisija. Šī darbu 

izstrāde veicina studentu kompetenču pilnveidi pētniecībā, kā arī jaunradi. 

Karjeras konsultanta profesionālo kompetenču novērtēšanā iegūtie rezultāti tiek analizēti docētāju un 

studentu savstarpējās diskusijās un apspriedēs, tiek izmantoti studiju programmas pilnveidē, kas savukārt 

veicina absolventu konkurētspēju darba tirgū. 

 

9. Studiju programmas izmaksas 
 

Pilna laika studijas tiek daļēji finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, no studiju kredītiem vai 

pašu studentu, fizisko vai juridisko personu iemaksām. 

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

personu iemaksām. 

 Studiju maksas lielumu katram studiju gadam nosaka fakultātes Dome un apstiprina RA Senāts. 

Studiju maksa 2013./2014.st.g. studiju programmā tika apstiprināta: 

 - pilna laika studijām – Eur 1200  gadā; 

     - nepilna laika studijām – Eur 1200  gadā. 

 

10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un 

citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 
Studiju programmas saturs izstrādāts atbilstoši karjeras konsultanta profesijas standartam. Studiju kursu 

saturs saistībā ar profesijas standartā noteiktajām kompetencēm analizēts 5.tabulā. 
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5.tabula 

Studiju programmas saturs un apgūstamās kompetences atbilstoši profesijas standartam 
Studiju moduļi un tiem 

atbilstošie studiju kursi un 

kredītpunkti 

Apgūstamās kompetences atbilstoši profesijas standartam 

Karjeras un vadības teorija-10 

Karjeras attīstības teorijas  Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas 

darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, 

tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas 

kontekstam. 

Komunikācijas teorijas 

konsultēšanā 

 

 Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa 

klientus individuāli un grupās, t.sk. virtuālajā vidē. 

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot 

kontaktus ar sadarbības partneriem. 

Spēja sazināties valsts valodā un svešvalodā. 

Karjeras pakalpojumu 

vadība 

 

Spēja izvērtēt savu un/vai citu sniegto karjeras konsultēšanas pakalpojumu kvalitāti 

un veikt tās pilnveidošanas pasākumus. 

Spēja izstrādāt, izvērtēt un attīstīt karjeras konsultantu izglītību patstāvīgas prakses 

veikšanai. 

Spēja attīstīt savu un veicināt klientu profesionālo pilnveidi. 

Spēja izveidot un uzturēt drošu konsultēšanas vidi un attiecības ar klientiem. 

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot 

kontaktus ar sadarbības partneriem. 

Spēja organizēt un vadīt konsultēšanas pakalpojumus. 

Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības. 

Prakse I Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas 

darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, 

tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas 

kontekstam. 

Spēja atrast, apkopot un analizēt ar karjeras konsultēšanu saistīto informāciju, t.sk., 

izmantojot tiešsaistes datu bāzes. 

Sociālā vide un darba tirgus- 18 

 Cilvēka dzīves cikli  Spēja identificēt klienta karjeras attīstību ietekmējošos faktorus dažādos dzīves 

posmos. 

Spēja attīstīt savu un veicināt klientu profesionālo pilnveidi. 

Darba tirgus un 

nodarbinātība  

 

Spēja pētīt un analizēt darba tirgus un tautsaimniecības attīstības tendences un 

izmantot aktuālo informāciju konsultēšanā. 

Sociālās integrācijas un 

starpkultūru aspekti  

 

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot 

kontaktus ar sadarbības partneriem. 

Spēja sazināties valsts valodā un svešvalodā. 

Organizāciju kultūra  Spēja noteikt organizāciju kultūru ietekmējošos faktorus. 

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot 

kontaktus ar sadarbības partneriem. 

Likumdošana karjeras 

atbalsta sistēmā 

 

Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu. 

Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības. 

Karjeras konsultanta 

profesionālā ētika  

 

Spēja ievērot ētikas normas, pildot profesionālos pienākumus un uzdevumus. 

Spēja nodrošināt klienta sniegtās informācijas konfidencialitāti. 

 Spēja izveidot un uzturēt drošu konsultēšanas vidi un attiecības ar klientiem. 

Prakse (vērošana, iestādes 

darbības izpēte) 

Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas 

darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, 

tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas 

kontekstam. 

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot 

kontaktus ar sadarbības partneriem. 

Profesionālā darba metodika- 18 

Konsultēšanas teorija un 

metodika  

 Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā 

konsultēšanas darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, 
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 tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas 

kontekstam. 

Spēja identificēt klienta karjeras attīstību ietekmējošos faktorus dažādos dzīves 

posmos. 

Spēja pētīt un analizēt darba tirgus un tautsaimniecības attīstības tendences un 

izmantot aktuālo informāciju konsultēšanā. 

Spēja izprast un izvērtēt klientu profesionālās piemērotības iespējas un karjeras 

lēmumu veidošanas prasmes. 

Spēja apzināties un novērtēt klientu individuālās atšķirības, vajadzības un vēlmes. 

Spēja saskaņā ar klienta vajadzībām noteikt karjeras konsultācijas mērķi, plānot 

konsultēšanas procesu un izstrādāt individuālu karjeras attīstības programmu 

Spēja izstrādāt dažāda veida (piemēram, individuālas, grupu, specifisku mērķgrupu 

klientu u.tml.) konsultēšanas metodikas un programmas, veikt to aprobāciju un 

izvērtēšanu. 

Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa klientus 

individuāli un grupās, t.sk. virtuālajā vidē. 

Darba meklēšanas process 

 

Spēja sniegt profesionālu atbalstu klientam karjeras attīstībā un darba meklēšanas 

procesā. 

Informācijas tehnoloģijas Spēja atrast, apkopot un analizēt ar karjeras konsultēšanu saistīto informāciju, t.sk., 

izmantojot tiešsaistes datu bāzes. 

Spēja nodrošināt klienta sniegtās informācijas konfidencialitāti. 

Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa klientus 

individuāli un grupās, t.sk. virtuālajā vidē. 

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot 

kontaktus ar sadarbības partneriem. 

Prakse (konsultēšana) Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas 

darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, 

tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas 

kontekstam. 

Spēja saskaņā ar klienta vajadzībām noteikt karjeras konsultācijas mērķi, plānot 

konsultēšanas procesu un izstrādāt individuālu karjeras attīstības programmu 

Spēja sniegt profesionālu atbalstu klientam karjeras attīstībā un darba meklēšanas 

procesā. 

Spēja izstrādāt dažāda veida (piemēram, individuālas, grupu, specifisku mērķgrupu 

klientu u.tml.) konsultēšanas metodikas un programmas, veikt to aprobāciju un 

izvērtēšanu. 

Spēja ieviest jaunākos profesionālos sasniegumus karjeras konsultēšanas praksē. 

Spēja ievērot ētikas normas, pildot profesionālos pienākumus un uzdevumus. 

Spēja nodrošināt klienta sniegtās informācijas konfidencialitāti. 

Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa klientus 

individuāli un grupās, t.sk. virtuālajā vidē. 

 Spēja izveidot un uzturēt drošu konsultēšanas vidi un attiecības ar klientiem. 

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot 

kontaktus ar sadarbības partneriem. 

Spēja sazināties valsts valodā un svešvalodā. 

Pētnieciskā darbība- 14 

Pētnieciskā darba 

metodoloģija 

Spēja autonomi un sadarbībā ar citiem pētniekiem plānot un veikt zinātniski 

praktiskos pētījumus karjeras konsultēšanas jomā. 

 

Prakse  

(pētniecība) 

Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas 

darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, 

tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas 

kontekstam. 

Spēja ieviest jaunākos profesionālos sasniegumus karjeras konsultēšanas praksē. 

Spēja autonomi un sadarbībā ar citiem pētniekiem plānot un veikt zinātniski 

praktiskos pētījumus karjeras konsultēšanas jomā. 

 
Studiju programma izstrādāta atbilstoši noteikumiem par 2. Līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standartu (LR MK noteikumi nr.481 20.11.2001.).  

Tajā iekļauti studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē, 

pētnieciskā darba pieredzi, vadības zinības teorijas, pedagoģijas un psiholoģijas teorijas un prasmi tās 
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izmantot profesionālajā darbībā. Studiju programmā ir paredzēta prakse, valsts pārbaudījuma sastāvdaļa ir 

maģistra darbs (LR MK noteikumu nr.481 18. Punkts). 

 Studiju kursu sadalījumu atbilstoši noteikumiem par obligāto saturu un valsts pārbaudījumiem skat. 6. 

Tabulā un iepriekš 2. Tabulā. 

6. tabula 

Studiju programmas apjoma un struktūras atbilstība 2. Līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam 

 
 

Programmas kursi 

Standarts pieprasa 

(KP) 

Karjeras konsultants 

(KP) 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 

sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 

7 18 

Pētnieciskā darba un vadībzinību 5 10 

Pedagoģija un psiholoģija 2 6 

Prakse 6 26 

Valsts pārbaudījums 20 20 

Kopā 40 80 

 

  Studiju kursu saturs un apjoms nodrošina studiju programmas absolventiem spējas veikt darba 

pienākumus un risināt problēmas jaunā vai mazpazīstamā vidē multidisciplinārā kontekstā; nodrošina 

iespējas oriģinalitātei ideju attīstībā un izmantošanā, tai skaitā arī pētniecībā; spējas integrēt zināšanas un 

tikt galā ar sarežģītību, formulēt slēdzienus nepilnīgas informācijas apstākļos, slēdzienos atspoguļojot 

sociālo un ētisko atbildību; attīsta mācīšanās spējas, kuras ļauj turpināt tālākas studijas. 

 

11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu 

vai koledžu studiju programmām 
7.tabula 

Salīdzinājums ar citām maģistra programmām 

Kritēriji/ 

Valstis 

Latvija  

RA 

Lietuva  

Šauļu Universitāte 

Polija 

Lodzas Universitāte  

Latvija 

Daugavpils Universitāte 

Programmas 

nosaukums 

Karjeras konsultants Karjeras izglītība 1.Nodarbinātības  un 

personīgā konsultēšana 

Karjeras konsultants un 

jaunatnes lietu speciālists 

Piešķiramā 

kvalifikācija 

 

Profesionālais maģistrs 

izglītības zinātnē un 

karjeras konsultants  

Maģistrs izglītības 

zinātnē un karjeras 

konsultants  

Izglītības zinātņu 

maģistrs (nodarbinātības  

un personīgā 

konsultēšana) 

Profesionālais maģistrs 

izglītības zinātnē un 

karjeras konsultants un 

jaunatnes lietu speciālists 

Imatrikulācij

as noteikumi 

 

 2. Līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība, 

skolotāja  

kvalifikācija 

 izglītības zinātņu 

bakalaura grāds 

 sociālo zinātņu 

bakalaura grāds 

psiholoģijā vai 

psihologa 

kvalifikācija 

 cita akadēmiskā vai 

2.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

Bakalaura grāds 

izglītības zinātnē vai 

psiholoģijā 

Bakalaura grāds 

izglītības zinātnē vai 

psiholoģijā 

2. līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība ar 

skolotāja kvalifikāciju, 

vai cita akadēmiskā vai 

2.līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība un 2 

gadu darba pieredze 

konsultēšanā vai 

jaunatnes darbā, ko 

apliecina izziņa no darba 

vietas; 
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un  2 gadu darba 

pieredze 

konsultēšanā, ko 

apliecina izziņa no 

darba vietas  

Studiju 

ilgums 

 

2 gadi (pilna laika 

studijas) 

2,5 gadi (nepilna laika 

studijas) 

1,5 gadi (pilna laika 

studijas),  

2 gadi (nepilna laika 

studijas) 

2 gadi (nepilna laika 

studijas) 

 

2 gadi (pilna laika 

studijas) 

2,5 gadi (nepilna laika 

studijas) 

Apjoms (KP 

un ECTS) 

120 ECTS 90 ECTS 120ECTS 120 ECTS 

Programmas 

saturs 

 

Programmas saturs 

sakārtots 4 moduļos:  

Karjeras un vadības 

teorija – 15 ECTS 

 

Sociālā vide un darba 

tirgus- 27 ECTS 

 

Profesionālā darba 

metodika- 27 ECTS 

Pētnieciskā darbība- 21 

ECTS 

 

Maģistra darba 

izstrādāšana, 

aizstāvēšana 30 ECTS 

 

Programmu veido 

nozares speciālie 

kursi: konsultēšanas 

metodika, darba 

meklēšanas teorija 

un metodika, 

nodarbinātības 

tirgus izpēte, 

izglītības politika, 

socioloģija, u.c. 

Prakse 6 ECTS. 

Maģistra darba 

izstrādāšana. 

Programmu veido: 

 - pedagoģijas  un 

vispārizglītojošie kursi 

(izglītības filozofija, 

didaktika, ētika, 

audzināšanas teorija, uc.) 

– 40 ECTS 

- nozares kursi (karjeras 

teorijas, konsultēšanas 

metodika, organizāciju 

kultūra, darba 

meklēšanas metodika, 

uc.) -50 ECTS 

- maģistra darba izstrāde 

– 30 ECTS 

Prakse integrēta 

pedagoģijas un 

vispārizglītojošo kursu 

studiju procesā. 

Programmas saturs: 

karjeras attīstības teorija; 

konsultēšanas teorija un 

metodika; 

jaunatnes darba 

organizēšana; 

kultūras un sociālā 

integrācija; 

organizāciju kultūra un 

profesionālā ētika; 

stratēģiskā plānošana un 

resursu vadība; 

pētījumu metodoloģija 

un organizācija; 

maģistra darba izstrāde; 

prakse 

u.c 

 

12. Informācija par studējošajiem 

 

Par RA Pedagoģijas fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants” 

studentiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji ar iegūtu 2. Līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību, skolotāja kvalifikāciju, izglītības zinātņu bakalaura grādu, sociālo zinātņu bakalaura 

grādu psiholoģijā vai psihologa kvalifikāciju, citu akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību un 2 gadu darba pieredzi konsultēšanā, ko apliecina izziņa no darba vietas (bez vecuma 

ierobežojuma) konkursa kārtībā atbilstoši RA imatrikulācijas noteikumiem. Studenti tiek uzņemti budžeta 

un maksas grupā. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām izvietoti RA mājas lapā 

www.ru.lv .  

Studijas tiek finansētas no valsts budžeta dotācijas, studiju kredītiem vai par pašu studentu, citu 

fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Studentiem, kuri saņem finansējumu no valsts budžeta, atbilstoši 

RA Nolikumam par stipendijām ir tiesības pretendēt uz stipendijas piešķiršanu. 
 

a.  studējošo skaits 

Profesionālā maģistra studiju programmā “Karjeras konsultants” studijas uzsāktas no 2007. Gada 

septembra.  

8. tabula 

Studentu skaits programmā pa gadiem  

Studiju gads Nepilna laika studijas Pilna laika studijas 

2007./2008. - 25 

2008./2009. - 16 

2009/2010 - 10 

2010/2011 - 11 

2011/2012 - 14 

http://www.ru.lv/
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2012/2013 - 18 

2013/2014 - 20 

2014/2015 - 20 

 

b. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

1.kursā imatrikulēto studentu skaits pa gadiem: 

- 2007. g. pilna laika studijās – 25 studenti - 2009. g. absolvēja 19. 

3 studentes neuzsāka studijas un tika atskaitītas kā studijas neuzsākušas, 2 studentes pārtrauca 

studijas 1. Semestrī ar darbu saistītu apstākļu dēļ, 1 students nomira 

- 2008.g. pilna laika studijās – 16 studenti (8 maksas studenti) – 2010.g. absolvēja 11 (5 maksas 

studenti). 3 maksas studentes izstājās finansiālu apstākļu dēļ, 2 studentes pārtrauca studijas 

ģimenes apstākļu dēļ 

- 2009.g. pilna laika studijās – 10 studenti (3 maksas studenti) – 2011.g. absolvēja 3 

3 maksas studenti izstājās 1. Semestrī finansiālu apstākļu dēļ, 1 studente neuzsāka studijas un tika 

atskaitīta kā studijas neuzsākusi, 2 studentes akadēmiskajā atvaļinājumā. 

- 2010.g. pilna laika studijās – 11 studenti (3 maksas studenti) . Divi studenti neuzsāka studijas un 

tika atskaitīti kā studijas neuzsākuši 

- 2011.g. pilna laika studijās - 8 studenti. Divi studenti neuzsāka studijas un tika atskaitīti kā 

studijas neuzsākuši 

- 2012.g. pilna laika studijās – 6.studenti. 2014.g.  gatavojas absolvēt 6 studenti.  

- 2013. g. pilna laika studijās – 12. studenti. 2015.g. gatavojas absolvēt 12. Studenti.  

- 2014.g. pinla laika studijās – 13 studenti. Viena studente neuzsāka studijas un tika atskaitīta kā 

studijas neuzsākusi. 2016.Gadā gatavojas absolvēt 12. studenti. 

 

c. absolventu skaits 

Profesionālo maģistra studiju programmu “Karjeras konsultants” absolvējušo studentu skaits: 

- 2009.g. absolvēja 19 studenti. Visi absolventi strādā: 3 NVA karjeras konsultantes, 2 RA lektores, 

1 bāriņtiesā, 1 „Latvenergo” mācību centrā, 1 pašvaldībā, 1 sociālais darbinieks, 1 psihologs 

skolā, 9 skolotājas skolās 

- 2010.g. absolvēja 11 studenti (no tiem 5 maksas studenti). 2 absolventi studē RA Pedagoģijas 

doktora programmā, 2 kā karjeras konsultantes un skolotājas skolā, 7 skolotājas skolā 

- 2011.g. absolvēja 3 studentes. Visas strādā. 1 psihologs skolā, 1 skolotāja skolā, 1 privātā 

uzņēmumā. 

- 2012.g. Absolvēja 8. Divas absolventes strādā NVA Rēzeknes un Jēkabpils filiālēs par karjeras 

konsultantēm, 1 absolvents ir priesteris draudzē, 1 strādā par sociālo pedagogu vidusskolā, 1 

absolvente strādā vidusskolā par skolotāju un ir atbildīgā par karjeras izglītību, viena strādā 

patversmē un ir atbildīga par karjeras izglītību, viena ir studiju programmas direktore koledžā, 

viena strādā logopēdiskajā skolā un ir atbildīga par karjeras izglītību. 

- 2013.g. absolvēja 6. Viena absolvente strādā profesionālajā vidusskolā un ir atbildīgā par karjeras 

atbalstu, viena strādā jauniešu dienas centrā par karjeras konsultanti, 4 strādā par skolotājām skolā.  

- 2014. Gadā absolvēja 5. Studenti. Viena absolvente strādā Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzijā un 

vada fakultatīvās karjeras izglītības nodarbības. Viena absolvente strādā logopēdiskajā skolā 

Daugavpilī un ir atbildīga par karjeras izglītību. Viena absolvente strādā pirmsskolas izglītības 

iestādē un ir atbildīga par karjeras izglītību. Divas absolventes strādā skolēnu interešu izglītības 

centrā un vada karjeras izglītības nodarbības.  
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13.  Studējošo aptaujas un to analīze 
 

     Studentu aptaujas mērķis ir izzināt studējošo attieksmi pret studiju procesu un kvalitāti. Izteiktais 

vērtējums un viedokļi tiek izmantoti studiju procesa pilnveidei. 2007. -2014. gada studentu aptauju 

kopsavilkums uzrādīts 9. un 10.  tabulā. 

Izvērtējiet apgūtos studiju kursus (9. tabula). 

Vērtēšanas kritēriji: 

Studiju kursa svarīgums 

Kritēriji 1.1. 

Pasniegšanas līmenis 

Kritēriji 1.2. 
Izmaiņas kursa apjomā 

Kritēriji 1.3. 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

(+)stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā jāpalielina, 

(-) stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā  jāsamazina, 

(=)  stundu skaits attiecīgajā studiju 

kursā  jāatstāj bez izmaiņām. 

 

9. tabula 

 

Studiju kursa nosaukums Studiju kursa 

svarīgums Kritēriji 

1.1. Vidējais 

Pasniegšanas 

līmenis   
Kritēriji 1.2. 

vidējais 

Izmaiņas kursa 

apjomā  
Kritēriji 1.3. 

Karjeras attīstības teorijas  4,55 4,45 = 82% 

+9% 

- 9% 

Komunikācijas teorijas 

konsultēšanā 

4,82 4,27 = 55% 

+ 45% 

Karjeras pakalpojumu 

vadība 

4,45 4,36 =82% 

+18% 

Cilvēka dzīves cikli  4,36  3,36 =100% 

Darba tirgus un 

nodarbinātība  

4,18 3,55 -27% 

=73% 

Sociālās integrācijas un 

starpkultūru aspekti  

4,27 4,18 +18% 

=82% 

Organizāciju kultūra  3,73 3,45 -36% 

=64% 

Likumdošana karjeras 

atbalsta sistēmā 

4,55 3,73 -9% 

+27% 

=64% 

Karjeras konsultanta 

profesionālā ētika  

4,45 3,73 -27% 

=73% 

Konsultēšanas teorija un 

metodika I 

4,91 4,45 =45% 

+55% 

Konsultēšanas teorija un 

metodika II 

4.91 4,55 =45% 

+55% 

Darba meklēšanas process 4,6 4,3 Nav ziņu9% 

=81% 

+9% 
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Informācijas tehnoloģijas 

karjeras konsultēšanā 

4,36 4,0 -18% 

=82% 

Pētnieciskā darba 

metodoloģija  

- - - 

 

Izvērtējiet studiju procesu (10. tabula). 

Atzīmējiet ar „ X” atbilstošo kritēriju 

10. tabula 

 

1. Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 

kopumā? 

1. Ļoti augsts līmenis 15% 

2. Augsts līmenis 52% 

3. Vidējs līmenis 33% 

4. Zems līmenis 

5. Ļoti zems līmenis 

    

2. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Ļoti augsts līmenis 11% 

2. Augsts līmenis 78% 

3. Vidējs līmenis  11% 

4. Zems līmenis 

5. Ļoti zems līmenis 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 

1. Ļoti daudzveidīgi informācijas resursi 

21% 

2. Pietiekams 44% 

3. Daļēji pietiekams 35% 

4. Nepietiekams  

    

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internetu? 1. Jā 100% 

2. Nē  

3. Dažkārt 

 

    

5. Vai studiju programmas nodrošinājumā tiek 

iesaistīti vieslektori? 

1. Jā 50% 

2. Nē 50% 

    

6. Kā Jūs raksturotu sadarbību ar vieslektoriem? 1. Ļoti augsts līmenis  

2. Augsts līmenis 29 % 

3. Vidējs līmenis 45% 

4. Zems līmenis 

5. Ļoti zems līmenis  

  

7. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

satura kvalitātes uzlabošanai? 

- organizēt darbu grupās 

- Vairāk nodarbību pētnieciskā darba metodoloģijā 

un publikāciju sagatavošanā 

8. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas 

organizēšanas procesa kvalitātes uzlabošanai? 

- izveidot nodarbību sarakstu visam studiju gadam 

 

 

     Kopumā aptaujātie studiju programmu vērtē pozitīvi, ir apmierināti ar studiju plānu un tā realizāciju, 

kā arī pozitīvi vērtē studiju programmas realizācijā iesaistīto docētāju darbu. Ar aptaujas rezultātiem var 

iepazīties Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā. 

Nelielais studējošo skaits studiju programmā, docētāju un studējošo sadarbība dažādos ar karjeras 

attīstības atbalstu saistītos projektos, pētījumos, nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par studiju 

procesu, iespējām tā uzlabošanai. Karjeras konsultanta studiju programmas aptaujas par studiju procesu 

rezultāti. 
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14.  Absolventu aptaujas un to analīze 
 

Absolventu aptaujas tika veiktas pusgadu pēc katra izlaiduma. Tās liecina, ka visi absolventi strādā ar 

karjeras konsultēšanu saistītā darbā. Iegūto maģistra grādu un kvalifikāciju absolventi atzīst par 

priekšrocību konkurējot uz amatiem. Absolventu aptaujā tika iekļauti šādi jautājumi:  

 

1. Kā RA iegūtā Karjeras konsultanta izglītība un maģistra grāds iespaidoja Jūsu  karjeru? 

- palīdz ikdienas darbam, pārliecība, iedrošina; palīdz sekot novitātēm savā profesionālajā jomā; deva 

iespējas iegūt teorētisko un praktisko starptautisko pieredzi; 

 - Domāju, ka pagaidām neiespaidoja, bet turpmāk varētu noderēt - jo  skolotājus grasās dalīt 

kategorijās 

 - Domāju, ka iegūtais maģistra grāds maniem CV lika izskatīties  labākiem, kad pretendēju konkursos 

par karjeras pakalpojumu sniegšanu un citos. 

- studēju doktorantūrā un turpinu maģistra darba tēmu 

- esmu atbildīga par karjeras izglītību skolā 

 

2. Kas no RA Karjeras konsultanta programma apgūtā  Jums ir īpaši noderīgs? 

 - Domāju, ka viss... 

 - Man patika viss, un skolā noderīgs arī būs. Labi, ka daudz materiālu palika, ko var izmantot 

vajadzības gadījumā. 

 - Īpaši noderīgas ir tās zināšanas, kuras var pielietot praktiski- vairāk no priekšmetiem "Darba 

tirgus un nodarbinātība", „Konsultēšanas teorija un metodika" u.c.. Noderīgākais un tas, kas ir 

visvairāk palicis prātā ir tas, ko mēs paši pētījām, ko darījām praktiski - prakses, praktiskie 

uzdevumi, patstāvīgie darbi, sadarbība mazajās grupiņās u.c.. 

- sadarbība ar pasniedzējiem, iespēja konsultēties sev izdevīgā laikā 

- iespēja publicēt rakstu augstskolas konferencē 

 

3. Kādus papildinājumus un izmaiņas programmā Jūs ieteiktu? 

 - iesaistīt studentus Karjeras nedēļas norisē 

- iekļaut projektu sagatavošanu vai dalību projektos  
 
 

 

15.  Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

  Studentu Karjeras konsultanta programmas studenti ir iesaistīti portāla “RA Karjeras centrs” izveidē - 

veidotāji RA Inženieru un Izglītības fakultātes bakalaura programmu “E-komercija”, „Programmēšanas 

inženieris”, “Interjera dizains” un maģistra programmas “Karjeras konsultants” studenti.  Vadītāji 

Dr.paed. doc. Gunārs Strods un Dr. sc. Ing. asoc. prof. Artis Teilāns. Portālā studenti veidos sadarbību ar 

darba devējiem un projektu panteriem, izvietos savus portfolio un sludinājumus par darba meklējumiem. 

Darba devēji ievietos savus darba vakanču piedāvājumus. Portālu paredzēts veidot sadarbībā ar portālu 

www.prakse.lv . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prakse.lv/
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II
7
  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

,,Speciālā pedagoģija” 

 

 
     1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

     Profesionālās maģistra studiju programmas „Speciālā pedagoģija” pamatmērķis un uzdevumi pilnībā 

atbilst augstskolas attīstības stratēģijai. 

Mērķis: nodrošināt speciālās pedagoģijas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas studijas ar padziļinātu 

nozarei raksturīgu zināšanu apguvi, kas sagatavo pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam speciālās 

pedagoģijas nozaru speciālistus – spējīgus izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, tehnoloģijas un 

metodikas, tā sekmējot to konkurētspēju darba tirgū.  

Maģistra studiju programmas uzdevumi: 

• Īstenot padziļinātu jaunāko speciālās pedagoģijas teorijas atziņu un praktisko rezultātu  apguvi. 

• Nodrošināt pētnieciskā, projektēšanas darba un vadzinību apguvi studiju procesā, kā arī radošu 

pieeju speciālās izglītības problēmu risināšanā. 

• Veicināt maģistrantu personiskās pedagoģiskās pieredzes uzkrāšanu un izmantošanu pedagoģiskā 

darbībā un zinātnisko pētījumu izstrādē. 

• Veicināt maģistrantu zinātniski pētnieciskās darba prasmes, gatavību tālākām studijām un 

mūžizglītībai. 

      

 

2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Zināšanas un izpratne 

• Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni speciālās pedagoģijas jautājumos,   

•  daļa zināšanu un izpratņu atbilst jaunākajiem atklājumiem speciālajā pedagoģijā, kas nodrošina 

pamatu radošai domāšanai, pētniecībai un darbībai, izmantojot arī citu zinātņu sasniegumus. 

 Prasmes 

 Spēja pielietot zināšanas 

• Izmantojot apgūto speciālās pedagoģijas teoriju, praktiskās metožu izmantošanas un problēmu 

risināšanas prasmes, spēj veikt pētniecisku un augsti kvalificētu profesionālu darbību; 

•   Spēj pamatoti un argumentēti veikt speciālās izglītības ieguves sistēmas, izglītības realizācijas, 

dažādu norišu analīzi un izstrādāt savu redzējumu situācijas uzlabojumiem. 

Komunikācija 

• Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem speciālās pedagoģijas jautājumiem, 

problēmām, saskatīt un pamatot to risināšanas iespējas, 

• Spēj atrast komunikatīvu pieeju darbā ar dažādu attīstības traucējumu skolēniem, to vecākiem, 

skolotājiem, sabiedrību. 

 Vispārējās prasmes 

• Spēj patstāvīgi plānot un realizēt savu profesionālo pilnveidi un specializāciju, 

• Spēj veikt radošu darbu, izstrādāt un ieviest praksē inovācijas savā profesionālajā darbībā 

 Kompetences ( analīze, sintēze, novērtēšana) 

• Spēj formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas savā un izglītības iestāžu profesionālajā 

darbībā, 

• Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas speciālās pedagoģijas problēmu risinājumam. 
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     3. Studiju programmas plāns 
Profesionālā maģistra studiju programma  

,,Speciālā pedagoģija’’ 

Kods 46142  

 

Studiju plāns 

Modulis “Speciālās izglītības skolotājs” 

 
N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums KP Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

Kopējais 

st.sk. 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 1.1. semestris 20      
1. 

 

 Pedagoģisko 

pētījumu un 

projektu izstrādes 

process un 

metodoloģija  

 

2 KP  

8 8 16 E Prof., Dr. paed. 

V.Ļubkina 

2.  Bērnu traucējumu 

diagnostika un 

korekcijas iespēju 

aspekti  

2 KP   6  6  12 E  Asoc. prof., Dr. paed. 

V.Folkmanis  

3. Integrācija un 

iekļaušanās 

izglītības sistēmās 

2 KP    8  8  16 DI  Lektore, Mg. paed.   

M.Rozenfelde 

4.  Speciālās izglītības 

iestāžu organizācija 

un darba 

pamatprasības 

2 KP    16 -  16  E    Docente, Dr.paed. 

R.Vīgante 

 

5.  Intelektuālās 

attīstības traucējumu 

izraisīto problēmu 

risināšana izglītības 

procesā I 

4 KP 30   18  48 E   Lektore, Mg. paed.   

M.Rozenfelde  

6.  Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar GAT I 

4 KP --      -- --  DI Lektore, Mg. paed.   

M.Rozenfelde  

7. Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar GAT II 

4 KP --     -- -- DI Lektore, Mg. paed.   

M.Rozenfelde 

 

 
N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

 Kopā 

stundu 

skaits 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 1.2. semestris 20      
1.  Pedagoga personīgā 

un profesionālā 

efektivitāte 

 3 KP    6 18  24   DI  Lektore, Mg. paed.   

M.Rozenfelde   

2. Disciplīnas un 

uzvedības problēmu 

risināšana izglītības 

procesā 

2 KP   16 -   16  DI Lektore, Mg. psych.   

R.Orska  

3. Intelektuālās 

attīstības traucējumu 

izraisīto problēmu 

risināšana izglītības 

procesā II 

3 KP 24 12 36 E  Lektore, Mg. paed.  

M.Rozenfelde 

5. Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar GAT III 

4 KP -- -- -- DI Lektore, Mg. paed.  

M.Rozenfelde 
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6. Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar GAT IV 

4 KP -- -- -- DI Lektore, Mg. paed.  

M.Rozenfelde 

7. Datortehnoloģijas 

pedagoģiskajos 

pētījumos 

1 KP 1 7 8 I Asoc. prof., Dr. sc.ing  
P.Grabusts 

8. Mācīšanās problēmu 

risināšana izglītības 

procesā  

2 KP 16 - 16 E Lektore, Mg. psych.   

R.Orska 

9. Veselības kultūra   1 KP 8 - 8 I Docents, Dr.paed. 

A.Kaupužs 

10 Ekoloģija pedagoģijā 1KP 8 - 8 I Asoc.prof. Dr.paed. 

J.Dzerviniks 

 
N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

 Kopā 

stundu 

skaits 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 2.3. semestris 20      
1.  Intelektuālās 

attīstības traucējumu 

izraisīto problēmu 

risināšana izglītības 

procesā II 

   3 KP 24  12    36 E    Lektore, Mg. paed.  

M.Rozenfelde  

2.   Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar GAT III 

4 KP  6  6   12 DI   Lektore, Mg. paed. 

M.Rozenfelde 

3.  Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar GAT IV 

 4 KP  -- --  --  DI   Lektore, Mg. paed. 

M.Rozenfelde 

4. Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar GAT V 

4 KP -- -- -- DI Lektore, Mg. paed. 

M.Rozenfelde 

5.  Novitātes 

datortehnoloģiju 

izmantošanā un 

attīstības traucējumu 

korekcijā 

2 KP    12 -  12  I Prof., Dr. paed. 

O. Kukuškina 

6. Smagu intelektuālās 

attīstības traucējumu 

izraisīto problēmu 

risināšana izglītības 

procesā  

3 KP  24      E    

         Lektore, Dr.paed. 

I.Prudņikova   

 
N. 

 

p.k. 

Kursa nosaukums    KP 

 

Lekcijas Prakt. 

nod., 

semin. 

 Kopā 

stundu 

skaits 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 2.4. semestris 20      
1. Mg. darba pētījums un 

sagatavošana 

aizstāvēšanai 

20 KP     -- --  --    --    Lektore, Mg. paed.  

M.Rozenfelde (4) 

Vīgante (1)  

 

Studiju modulis „Skolotājs- logopēds” 

N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

 Kopā 

stundu 

skaits 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 1.1. semestris 20      
1.  Pedagoģisko pētījumu 

un projektu izstrādes 

process un 

metodoloģija  

2 KP  8  8  16  E Prof., Dr. paed. 

V.Ļubkina 

2.  Bērnu traucējumu 

diagnostika un 

2 KP   6  6  12 E  Asoc. prof., Dr. paed. 

V.Folkmanis  
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korekcijas iespējas 

aspekti  

3. Integrācija un 

iekļaušanās izglītības 

sistēmās 

2 KP    8  8  16 DI  Lektore, Mg. paed.   

M.Rozenfelde 

4.  Speciālās izglītības 

iestāžu organizācija un 

darba pamatprasības 

2 KP    16  - 16  E    Docente, Dr.paed. 

R.Vīgante 

 

5.  Valodas un runas 

traucējumu korekcija 

logopēda darbā I 

4 KP 36   12  48 E   Mg.paed., Z.Aigare    

6. Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar  valodas 

traucējumiem  I 

4 KP --      -- --  DI Lektore, Mg.paed., 

R.Lopsa                                                    

7.   Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar  valodas 

traucējumiem  II 

4 KP --     -- -- DI  Lektore, Mg.paed., 

R.Lopsa                                                       

 

 

 
N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

 Kopā 

stundu 

skaits 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 1.2. semestris 20      
1.  Pedagoga personīgā 

un profesionālā 

efektivitāte 

 3 KP    8  18  24   DI  Lektore, Mg. paed.   

M.Rozenfelde   

2. Disciplīnas un 

uzvedības problēmu 

risināšana izglītības 

procesā 

2 KP   10 6   16  DI Lektore, Mg. psych.   

R.Orska  

3.   Valodas un runas 

traucējumu korekcija 

logopēda darbā II 

3 KP 24 12 36 E  Mg.paed., R.Lopsa  

5.   Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar  valodas 

traucējumiem  III 

4 KP -- -- -- DI Lektore, Mg.paed., 

R.Lopsa                           

6.   Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar  valodas 

traucējumiem  IV 

4 KP -- -- -- DI Lektore, Mg.paed., 

R.Lopsa                                            

7. Datortehnoloģijas 

pedagoģiskajos 

pētījumos 

1 KP 1 7 8 I Asoc. prof., Dr. sc.ing  
P.Grabusts 

8. Mācīšanās problēmu 

risināšana izglītības 

procesā  

2 KP 16 - 16 E Lektore, Mg. psych.   

R.Orska 

9. Veselības kultūra   1 KP 8 - 8 I Lektors, Dr.paed. 

A.Kaupužs 

10 Ekoloģija pedagoģijā 1KP 8 - 8 I Asoc.prof. Dr.paed. 

J.Dzerviniks 

 

 
N. 

P. 

K. 

Kursa nosaukums KP 

 

Lekcijas prakt. 

nod., 

semin. 

 Kopā 

stundu 

skaits 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 2.3. semestris 20      

1. Valodas un runas 

traucējumu korekcija 

logopēda darbā II 

   3KP 24 16 8 E Lektore, Mg.paed., 

R.Lopsa 

2. Valodas un runas    3 KP 24 12    36 E    Lektore, Dr. paed., 
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traucējumu izraisīto 

problēmu risināšana 

mācību procesā  

 S.Ušča            

3. Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar valodas 

traucējumiem  III 

4.KP -- -- -- DI Lektore, Mg.paed., 

R.Lopsa 

 Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar valodas 

traucējumiem  IV 

4KP -- -- -- DI Lektore, Mg.paed., 

R.Lopsa 

6.  Prakse speciālajā 

izglītības iestādē 

bērniem ar valodas 

traucējumiem  V 

 4 KP  -- --  --  DI  Lektore, Mg.paed., 

R.Lopsa                                

7.  Novitātes 

datortehnoloģiju 

izmantošanā un 

attīstības traucējumu 

korekcijā 

2 KP    4 12  16  I Prof., Dr. paed. 

O. Kukuškina 

 

 
N. 

 

p.k. 

Kursa nosaukums    KP 

 

Lekcijas Prakt. 

nod., 

semin. 

 Kopā 

stundu 

skaits 

Pārbau- 

des 

forma 

Docētājs 

 2.4. semestris 20      
1. Mg. darba pētījums un 

sagatavošana 

aizstāvēšanai 

20 KP     -- --  --    --  Z.Aigare (2) 

R.Lopsa (3)   

 

     

  

 

4. Studiju kursu un studiju moduļu  apraksti 
 

     Studiju programmas saturu veido teorētiskās studijas, pētnieciskais darbs un prakse. RA Nolikums par 

akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām nosaka, ka studiju procesā vismaz 

30 procentus no studiju kursu apjoma īsteno praktiski. Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiek sniegtas 

izmantojot šādas organizatoriskās formas: 

 teorētiskās zināšanas studējošie var apgūt: lekcijās; teorētiskajos un praktiskajos semināros, 

praktiskajās nodarbībās; strādājot patstāvīgi ar zinātnisko literatūru metodiskajā kabinetā, 

bibliotēkās un internetā, 

 praktiskās iemaņas studējošie var apgūt: studentu pētnieciskajā darbā, studentu patstāvīgajā darbā, 

frontālajā un grupu darbā, situāciju analīzē, problēmstudijās (psiholoģija, speciālā pedagoģija, 

metodikas, SPL); profesionālajās praksēs (26 nedēļas) dažādās speciālās izglītības iestādēs (skolās, 

sanatorijās, atbalsta centos, dienas centros, u.c.), kā arī cita veida valsts un pašvaldību iestādēs. 

Profesionālā maģistra studiju programmas ”Speciālā pedagoģija” studentiem prakse tiek 

organizēta atbilstoši Rēzeknes Augstskolas Nolikumam par praksēm un Izglītības un metodiku 

katedras izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem par praksi, kas skatāmi Izglītības un 

metodiku katedrā. 

Studenti  var izvēlēties apgūt vienu no trīs studiju moduļiem un iegūt vienu kvalifikāciju 
no trīm piedāvātām ( surdopedagogs, logopēds, speciālās izglītības skolotājs). 

       

5. Studiju programmas organizācija 

 

     Studiju programmas vadīšanā tiek ievēroti demokrātijas principi. Programmas realizācijas organizāciju 

un vadību veic programmas direktors, kura darbību reglamentē RA Nolikums par studiju programmas 

direktoru (www.staff.ru.lv). Studijas programmas direktors sastāda studiju plānu, veic studiju kursu 

http://www.staff.ru.lv/
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nodrošināšanu ar docētājiem un ar studentu pētniecisko tēmu, prakšu vadītājiem. Studiju plānu apstiprina 

fakultātes Dome. Katru gadu studiju programmas direktors plāno docētāju pieprasījumu nākamajam 

studiju gadam un regulāri atskaitās Izglītības un dizaina fakultātes Domes sēdēs par programmas 

realizāciju un attīstību. Studiju programmas direktors sniedz atskaiti par studiju programmas realizāciju 

arī ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumā. 

     No kopējā studiju programmas nodrošināšanā iesaistītā akadēmiskā personāla (15) 8 jeb 53 % ir 

ievēlēts akadēmiskais personāls, bet 7 jeb 47 % ir viesdocētāji. Docētāju ar doktora grādu (9) un 

doktorantu, doktora grāda pretendentu (1 ) īpatsvars ir  67 %, docētāju ar maģistra grādu (5) ir 33 %.   

     Studiju programmas vadība uzskata, ka docētāji ir pats svarīgākais studentiem pieejamais mācību 

resurss. Šī iemesla dēļ studiju programmas realizācijai ir aicināti praktiķi ar lielu darba pieredzi un 

zināšanām speciālajā pedagoģijā vai konkrētajā problēmā, profesionālo asociāciju biedri. Visi mācībspēki 

lasa studiju kursus, kuri atbilst viņu profesionālajai kvalifikācijai.  

     Studiju programmas realizācijā, augstskolu sadarbības līgumu ietvaros, var tikt iekļauti  Maskavas 

Korekcijas pedagoģijas institūta doktori ar augsta līmeņa atpazīstamību speciālajā pedagoģijā (var 

darboties Skype sistēmā), var tikt iekļauti ārzemju docētāji no Oslo Universitātes Speciālās izglītības 

departamenta, Norvēģijas Speciālās izglītības attīstības departamenta (STATPED) un Agderas 

Universitātes Norvēģijā, Gentes Hogesshool un Kato-Kortrijk Katholieke Hogesskol Beļģijā, Lincas 

pedagoģijas akadēmijas Austrijā, Amsterdamas Hogeschool Holandē, Reikjavikas Universitātes Islandē, 

kā arī citus ES Speciālās izglītības attīstības aģentūras sadarbības partnerus un uzaicinātos ārvalstu 

lektorus starptautisku projektu realizācijas gaitā.    

       

6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

     Pedagoģijas bakalaura vai augstākā profesionālā pedagoģiskā/psiholoģiskā izglītība. 

 

      7. Studiju programmas praktiskā īstenošana  

     Programmas apguves procesā ir metožu izmantojums ar audzinoši orientējošo funkciju, kad nozīmīgs 

ir tieši studentu darba pašvērtējums. Šajā sakarā tiek paredzēta plašāka produktīvo un radošo 

vingrinājumu iekļaušana zināšanu un prasmju pašizvērtēšanas sistēmā. Nozīmīga šajā sakarā ir arī 

studentu zināšanu un prasmju pašizvērtēšana ar reitinga un monitoringa metodēm. Ar šos metožu 

palīdzību tiek nodrošināts pamats arī turpmākajai studiju plānošanai. 

     Studiju programmai kopumā, katram studiju programmas modulim un katram studiju programmas 

kursam ir izstrādāti skaidri, saprotami un realizējami studiju rezultāti, kas kopā ar attiecīgām novērtēšanas 

prasībām tiek iekļauti kalendārajos plānos, ko studējošie saņem, uzsākot studiju kursa apguvi. 

     Studiju programmā studējošiem pieejama moderna zinātniskā vide: datori, audio/video līdzekļi, 

orgtehnika, telpu aprīkojums un datu bāzes.   

     RA bibliotēkas piedāvātie universālie informācijas meklētāji: BUBL LINK katalogs, Google Scholar, 

EBSCO Business Source Complete; Governments on the WWW, Internet Public Library, Ingenta, RA 

bibliotēkas elektroniskais katalogs, Letonika, Latvijas Pētnieku Mobilitātes Portāls; Scirus, ScienceDirect, 

University of Illinois IMLS Digital Collections and Content Project VASCODA, RUBRICON, Lursoft, 

NAIS, Blackwell publishing, World Bank e-Library. 

     Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām: tiek izmantoti datori, multimediji, 

aktīvās tāfeles, internets, pieejami Speciālās pedagoģijas laboratorijas resursi, datorklases. Studiju procesa 

nodrošināšanā tiek izmantotas stacionārās datorsistēmas, portatīvie datori un 2 LCD paneļi, 3 televizori ar 

video, video tehnika. Izglītības un metodiku katedra ir nodrošināta ar nepieciešamo biroja tehniku. 

Studentiem ir pieejams Informāciju tehnoloģiju centrs, RA datorklases ar 34 darba vietām studentu 

patstāvīgā darba veikšanai ar Interneta pieslēgumu un Ekonomikas fakultātes datorklase ar 26 darba 

vietām studentu patstāvīgā darba veikšanai ar Interneta pieslēgumu, kas ir aprīkota ar jaunākajām 

http://bubl.ac.uk/link/
http://scholar.google.com/
http://search.epnet.com/
http://www.gksoft.com/govt/en/
http://www.ipl.org/
http://www.ingenta.com/corporate/
http://www.letonika.lv/
http://www.eracareers.lv/
http://www.scirus.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/collections/
http://www.vascoda.de/
http://www.rubricon.com/
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datoriekārtām un programmatūru. Studenti var izmantot kopēšanas pakalpojumus RA izdevniecībā un 

bibliotēkā. Datortīklā ar interneta pieslēgumu ir savienoti visi datori. Studiju process tiek organizēts arī 

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

2
 datorzāles. ITC ir moderni 

aprīkotas telpas, kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Studiju procesam ir 

pieejama datortehnika: datori- 91, multimediju projektori- 9, interaktīvā tāfele- 3, ploteris- 1, skeneri – 2, 

programmatūra: SolidWorks- 10 licences, MatLab- 22 licences, SPSS- 22 licences, Femlab- 1 licence, 

Ansis- 2 licences, AutoCad- 10 licences, Derive- 1 licence uz neierobežotu datoru skaitu u.c., audio, 

video, biroja tehnika un laboratoriju aprīkojums. RA bibliotēka piedāvā izmantot universālos informācijas 

meklētājus, portālus (BUBL LINK katalogs, Google Scholar, EBSCO Business Source Complete; 

Governments on the WWW, Internet Public Library, Ingenta, ScienceDirect, University of Illinois IMLS 

Digital Collections and Content Project VASCODA, Lursoft, NAIS u.c.) 

 

      8. Vērtēšanas sistēma  

 

Studiju programmas kvalitātes novērtēšana un kontrole notiek saskaņā ar 2004./2005.studiju gadā 

izstrādāto un Senātā apstiprināto RA studiju kvalitātes vadības un vērtēšanas sistēmu (htpp://staff.ru.lv), 

kur noteikti kvalitātes rādītāji, kvalitātes kontrolē iesaistītās personas, kvalitātes kontrolei pakļautās 

personas, kontroles indikatori, normatīvie dokumenti, kas regulē attiecīgo kvalitātes jautājumu. Zināšanu 

vērtēšanas sistēmu nosaka RA Nolikums par eksāmeniem un ieskaitēm, Nolikums par valsts un gala 

pārbaudījumiem RA (http://staff.ru.lv/nolikumi). 

     Studiju kvalitātes vadības, kontroles un novērtēšanas sistēma, kas saskan ar ENQUA standartiem un 

regulāri tiek pilnveidota, ņemot vērā iepriekšējā studiju gada rezultātus. Tās ietvaros izstrādātas procedūras 

un sistēmas, kas nosaka studentu uzņemšanas stratēģiju un taktiku, studentu vērtēšanas kritērijus, metodes 

un uzraudzību, studiju procesa organizāciju, programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanu, uzraudzību un 

regulāru kontroli, sadarbību ar darba devējiem un viņu iesaisti mācību procesa vērtēšanā un pilnveidē, 

akadēmiskā personāla kvalitātes nodrošināšanu (vērtēšanu, kontroli, atbalstu, maiņu), saikni ar 

vidusskolām, sabiedrības informēšanu par piedāvātajām studijām, programmām un piešķiramajiem 

grādiem. Studiju kvalitātes izvērtējumā piedalās visas ieinteresētās puses (studējošie, akadēmiskais, 

administratīvais personāls, darba devēji). Katru gadu, izvērtējot iepriekšējā studiju gada rezultātus, tiek 

noteikti aktuālie uzdevumi Studiju kvalitātes sistēmas pilnveidošanai 

     Būtisks vērtējuma elements ir studējošā studiju rezultātu vērtējums studiju kursa apguves laikā, kura 

kritēriji tāpat uzrādīti kalendārajā plānā. Tradicionāli starpvērtējums semestra laikā veido noteiktu daļu no 

studiju kursa gala vērtējuma. Tādējādi studējošie ir motivēti plānveidīgām studijām semestra laikā. 

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

(apkopojošā).  

    Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka 

docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā, ko students saņem sākoties studiju gadam, un, kas 

atrodas katedrā un LAISā. Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā - semināros, ieskaitēs, 

radošajās pārbaudes formās un kvantitatīvajā ( ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētās ieskaitēs: 

1) kvalitatīvais vērtējums - atzīme (10 ballu sistēmā); 

Pamatojoties uz LR likumdošanu, RA ir izstrādāts un 26.02.2001. Senāta sēdē apstiprināts 

nolikums “Par kursa eksāmeniem un ieskaitēm”, kurā paredzēti vērtēšanas kritēriji un kārtība. Nolikums 

ir pieejams RA iekšējā mājas lapā http://staff.ru.lv, ar to ir iepazinušies docētāji un, uzsākot studijas, tiek 

iepazīstināti arī studenti. Studiju programmā ietverto studiju kursu pārbaudes formas ir eksāmeni, 

diferencētās ieskaites un ieskaites. Prakse tiek vērtēta ar diferencēto ieskaiti. Prakse ir jāaizstāv un to 

vērtējot tiek ņemts vērā gan rakstiski iesniegto dokumentu saturs (prakses pārskats, praktikanta 

raksturojums), gan studenta spēja raksturot prakses laikā paveikto, problēmas, ar kurām nākas saskarties, 

izpildot prakses uzdevumus, tāpat – studenta izteiktie priekšlikumi radušos problēmu risinājumam. 

Studentu zināšanas eksāmenos un diferencētās ieskaitēs tiek vērtētas ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Valsts 

pārbaudījumā un studiju kursu eksāmenos jāiegūst vērtējums, ne zemāks kā 4 balles (gandrīz viduvēji). 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti tikai tad, ja ir saņemts pozitīvs vērtējums. 

http://bubl.ac.uk/link/
http://scholar.google.com/
http://search.epnet.com/
http://www.gksoft.com/govt/en/
http://www.ipl.org/
http://www.ingenta.com/corporate/
http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/collections/
http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/collections/
http://www.vascoda.de/
http://staff.ru.lv/nolikumi
http://staff.ru.lv/
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2) kvantitatīvais vērtējums - kredītpunkti (KP) atbilstoši priekšmetu  apjomam. 

KP tiek ieskaitīti par katru apgūto kursu vai studiju veidu, ja vērtējums pārbaudījumā 10 ballu 

sistēmā nav zemāks par 7 (labi). Ieskaitīto KP skaits nav atkarīgs no pārbaudījumā iegūtā vērtējuma. 

Pārbaudījumus organizē mutiski un rakstiski, iekļaujot teoriju, praktiskus uzdevumus un situāciju analīzi. 

Studiju noslēgumā valsts pārbaudījums tiek organizēts saskaņā ar 25.04.2006. RA Senātā pieņemto lēmumu 

Nr.3 apstiprināto RA nolikumu “Par valsts un gala pārbaudījumiem”. Komisijas izveido katrā studiju 

programmā vienam studiju gadam ne mazāk kā 5 cilvēku sastāvā.  

Akadēmiskā personāla (AP) vērtēšanā tiek skatīts, vai viņa docēto studiju kursu saturs balstīts viņa 

personiskajos pētījumos un atbilst jaunākajiem zinātnes sasniegumiem.  

 

      9. Studiju programmas izmaksas 

     Studiju maksa 2013./2014.st.g. – 800 Ls/ 1200 Euro 

       

10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Studiju programma ir izveidota atbilstoši LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 

“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un atbilst otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām maģistra programmām. Programmā ir 

izvērstāka tā studiju kursu daļa, kas sniedz teorētisko atziņu aprobāciju aktuālu speciālās pedagoģijas 

problēmu aspektā. Studiju programmas saturs veidots saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijā 

27.02.2004. (rīkojums Nr. 116) apstiprinātā skolotāja profesijas standarta (reģistrācijas Nr. PS0238) 

prasībām, ņemot vērā standartā noteiktās specifiskās prasmes profesijā Speciālās izglītības skolotājam; 

Speciālā skolotāja darba paraugnoteikumus (IZM rīkojums Nr. 145 2004. gada 9. martā). 

 Iekļaujoties ES izglītības telpā, par pamatu izmaiņām izglītības sistēmā tiek ņemta Baloņas 

deklerācija, kas paredz studiju pēctecības moduļa realizāciju, kā arī studiju ilguma, kredītpunktu atbilsmes 

vienādošanu augstākajās mācību iestādēs. Baloņas deklarācijai atbilst: 

- studiju piesaiste darba tirgus prasībām, jo studiju programmā ir iekļauti studiju kursi: Plānu un 

projektu izstrādes metodoloģija speciālajā pedagoģijā, Individuālo mācību programmu izveide speciālajā 

pedagoģijā, Novitātes datortehnoloģiju izmantošanā attīstības traucējumu korekcijā, kas ļauj apgūt 

noteiktas, modernas praktiskas iemaņas, kas ļauj optimizēt speciālās izglītības skolotāja darbu; 

- iesaiste ES izglītības telpā, jo studiju programmā iekļauti kursi, kas veicina pētnieciskās darbības 

loka paplašināšanu un intensīvāku studentu apmaiņu: Integrācija un iekļaušana izglītības sistēmā, 

Starptautiskā un salīdzinošā speciālās izglītības sistēma. 

Programmā izvērstāka tā studiju kursu daļa, kas sniedz teorētisko atziņu speciālajā pedagoģijā 

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

problēmu, diskursu risinājuma aspekti.   

 

     11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai 

koledžu studiju programmām 

 

     RA realizējamā profesionālā maģistra programma „Speciālā pedagoģija”ar kvalifikācijām 

(surdopedagogs, logopēds, speciālās izglītības skolotājs) Latvijā ir vienīgā tāda veida programma, lai gan 

RA, DU akadēmiskajās maģistra studiju programmās, LU un Liepājas Universitātē (ar kurām RA 

programmas realizētājiem izveidojies ciešs kontakts un sadarbība gan starptautisko projektu izstrādē un 

kopējā realizācijā, gan aktīva akadēmiskā personāla sadarbība notiek zinātnisko pētījumu rezultātu 
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apspriešanas jomā, piedaloties savstarpējās zinātniskās konferencēs) studenti kā maģistra pētījuma tēmu 

var izvēlēties kādu problēmu speciālās pedagoģijā. LU tiek  realizēta starpuniversitāšu maģistra studiju 

programma „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”, kurā mācības pamatā notiek e- vidē un angļu/ spāņu 

valodā, kas apgrūtina Latvijas vidusmēra skolotāja iesaisti šajā studiju programmā. Citās AII reģionā 

tādas vai līdzīgas profesionālā maģistra studiju programmas speciālajā pedagoģijā ar kvalifikācijām 

surdopedagoģijā, logopēdijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju netiek piedāvātas. 

       RA Profesionālā maģistra studiju programma salīdzināta ar Velsas Universitātes Anglijā speciālās 

pedagoģijas maģistra studiju programmu, Reikjavikas Universitātes Islandē speciālās pedagoģijas 

maģistra studiju programmu. 

     Velsas Universitātē izveidota vienota speciālās izglītības  maģistra programma, kurā studiju kursi 

sakārtoti moduļos un piedāvāts apgūt 2. izvēlētus un 2. obligātos moduļus, kā arī izstrādāt maģistra darbu. 

Bez tam ir iespējams apgūt maģistra programmas atsevišķās speciālās pedagoģijas nozarēs.  

     RA izveidotā studiju programma ir vispārīga, iekļaujot vienā studiju programmā studiju kursus par 

visām speciālajā pedagoģijā aktuālajām problēmām un  tā vairāk atbilstot Latvijas apstākļiem un speciālās 

izglītības vajadzībām. Reikjavikas Universitātē realizējamā maģistra studiju programma, tāpat kā RA 

izstrādātā, ietver kursus, kas aplūko visas speciālajā pedagoģijā aktuālās problēmas. 

 

Nr. Salīdzinājuma  

kritērijs 

RA Reikjavika 

Universitāte 

Velsa Universitāte 

1. Studiju ilgums, 

apjoms 

 2 gadi  

80 KP 

1 gads pilna 

laika, 2 / 3 

gadi nepilna 

laika 40 KP 

1 gads pilna 

laika,2/5 gadi 

nepilna laika 

   60 KP 

2. Saturs Aplūkotas visas problēmas 

speciālajā pedagoģijā + viena 

moduļa izvēle no 

3 moduļiem: 

(surdopedagoga/logopēda/speciālās 

izglītības skolotāja kvalifikācija) 

Aplūkotas visas 

problēmas 

speciālajā 

pedagoģijā  

 4 moduļi ( 2 par 

izvēlēto speciālās 

pedagoģijas 

problēmu  + 2 

obligātie) un  

diplomdarbs 

3 Diplomdarbs 20 KP 20KP 20KP 
 

      

 

 

 

12. Informācija par studējošajiem: 

 12.1. Studējošo skaits 

Studiju gads  Studentu skaits 

2013./14.st.g.   52 
 

  

12.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

Studiju gads  Imatrikulēti 

2013./14.st.g.  42 
 

  

12.3. Absolventu (ja tādi ir) skaits 

 

Studiju gads  Absolventi 

2013./14.st.g.  9 
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 13.Studējošo aptaujas un to analīze 

 

   34 studenti jeb 100% no studējošajiem ir apmierināti ar studiju procesu: piedāvātajām  
iespējām attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas, efektīvi pielietot IT, diskutēt 
un pamatot viedokli, pilnībā apmierina fakultātes personāla attieksme, sadarbība ar studiju  
kursu docētājiem, iespējas izmantot IT, materiāli tehniskais nodrošinājums, studiju kursu 
piedāvājums studiju programmā un sniegtās izvēles iespējas, iegūtās prasmes un iemaņas. 
Ierosinājums: samazināt prakšu KP skaitu, jo ļoti grūti apvienot reālu darbu un prakšu 
īstenošanu;  kursu „Pedagoģisko pētījumu un projektu izstrādes process un metodoloģija”  (1.1.sem.) 

pārcelt uz vēlāku laiku (1.2. sem.); st.kursu „Datortehnoloģijas pedagoģiskajos pētījumos”vairāk attiecināt 

uz pedagoģiskiem pētījumiem nevis vispārīgajiem, st. kursu „Novitātes datortehnoloģiju izmantošanā un 

attīstības traucējumu korekcijā” aizvietot ar citu, aktuālāku kursu speciālā pedagoga darbā. 
       Visas atbildes uz aptaujas jautājumiem ir pozitīvas: pilnībā apmierina un apmierina. 
 

 14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

     Visi 9 absolventi pilnībā apmierināti ar studiju programmā iekļautajiem studiju kursiem, 
izvēles iespējām starp brīvās izvēles daļas kursiem, sadarbību ar studiju kursu docētājiem, ar 
piedāvātām zināšanām, prasmēm un iemaņām, fakultātes personāla attieksmi pret studentiem.   
Visus studentus programmas realizācijā apmierināja obligātās daļas kursu saturs, iespējas 
izmantot informāciju tehnoloģijas. 55 % studenti pilnībā apmierināti ar piedāvāto mācību un 
zinātniski pētniecisko literatūru, 45% - apmierināti. Absolventi  pilnībā apmierināti ar materiāli 
tehnisko nodrošinājumu studiju procesā. 100% absolventu jau strādā apgūtajā profesijā. Visas 
atbildes ir pozitīvas: pilnībā apmierina un apmierina. 
 

      15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

     Studējošiem tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas ( 20 stundas semestrī), 

kā arī iespējas sazināties ar pasniedzējiem telefoniski un internetā vai SKYPE sistēmā( AII mājas lapā ir 

pilna informācija par šīm iespējām individuāli ar katru docētāju). Studiju procesa kvalitātes būtisks 

elements ir regulāri veikts mācībspēku vērtējums, kad docētājus un viņu darbu vērtē gan studenti, gan 

kolēģi, kā arī tiek veikts pašvērtējums. Notiek neatkarīga studējošo viedokļa uzklausīšana, gan docētāju 

un studentu tikšanās laikā, konsultējot studentus, kā arī sadarbojoties projektu un kvalifikācijas darbu 

izstrādes gaitā. Studējošo viedoklis gan par studiju programmu kopumā, gan arī par konkrētajiem 

pasniedzējiem tiek iegūts, veicot regulāru anketēšanu, kā arī analizējot iegūtos rezultātus un pārrunājot 

studentu domas ar pasniedzējiem. Docētāju novērtējums no studentu puses tiek ņemts vērā sastādot 

studiju plānu nākošam studiju gadam, izvēloties docētājus studiju programmas realizācijai.   
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II
8
  Profesionālā bakalaura studiju programma „Speciālās izglītības skolotājs”  

 

     1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

     Studiju programmas „Speciālās izglītības skolotājs” mērķis: sagatavojot izglītības zinātņu teorijās, 

savā nozarē un kvalifikācijā kompetentus, reģionam un Latvijas izglītības sistēmai nepieciešamus augsti 

kvalificētus un sadarbībā ar darba devējiem profesionālās pamatiemaņas apguvušus speciālās izglītības 

skolotājus, kas strādātu reģionālās izglītības un audzināšanas iestādēs ar izglītojamiem, kuriem ir 

attīstības traucējumi, veicot viņu attīstības traucējumu korekciju, audzinot viņus par pilnvērtīgiem 

sabiedrības locekļiem, spējīgiem patstāvīgi iekļauties sabiedriskajā un darba dzīvē; kas spētu plānot, 

īstenot un izvērtēt pedagoģiskās norises un būtu orientēti uz mūžizglītību un profesionālu pilnveidi.  

Lai realizētu izvirzīto mērķi, studiju programmai šādi uzdevumi: 

 nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību pilna un nepilna 

laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes, iemaņas un 

jaunrades pieredzi; 

 radīt apstākļus studējošā pedagoģiskā darba prasmju un iemaņu attīstībai: 

o nodrošinot praktiķu ar lielu praktiskā darba pieredzi katrā specializācijā iesaisti 

programmas realizācijā, 

o nodrošinot iespējas iegūto zināšanu un prasmju aprobācijai, 

o radot iespējas plānot, organizēt un izvērtēt pedagoģisko darbību,  

 radīt iespējas īstenot pedagoģisko mijiedarbību, sadarbību ar skolēniem, vecākiem, pedagogiem un 

sabiedrību ar izvēlēto specializāciju saistītās izglītības iestādēs pedagoģiskās prakses laikā; 

 attīstīt un pilnveidot studentu pētnieciskā darba iemaņas un prasmes pedagoģijā un ar izvēlēto 

specializāciju saistītā pedagoģijas apakšnozarē;   

 organizēt mērķtiecīgu studējošo patstāvīgo darbu studijās, veidojot pašizglītības vajadzības un 

sekmējot tālākās studijas un mūžizglītību; 

 attīstīt prasmes saskatīt, analizēt, formulēt problēmas izglītības procesā, atrast un ieteikt to 

risinājuma iespējas. 

 

 

     2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

 Plānotie studiju rezultāti.  

Zināšanas un izpratne: studenti spēj parādīt izglītības zinātnei, skolotāja profesijai un izvēlētai 

specializācijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; demonstrēt padziļinātas zināšanas un 

izpratni par izglītības likumsakarībām un pedagoga lomu sabiedrībā, speciālās izglītības skolotāja lomu 

bērnu ar attīstības traucējumiem, viņu ģimeņu dzīvē; iekļaušanas ideju attīstībā un iedzīvināšanā 

sabiedrībā. 

Spējas pielietot zināšanas: studenti spēj izmantojot apgūtos pedagoģijas, psiholoģijas, speciālās 

pedagoģijas un psiholoģijas, ar izvēlēto specializāciju saistīto mācību metodiku, pedagoģijas saskarzinātņu 

teorētiskos pamatus un prasmes, veicot mērķtiecīgi izplānotu, radošu pedagoģisku darbu ar izvēlēto 

specializāciju saistītās izglītības iestādēs pedagoģiskās prakses laikā, kā arī RA Speciālās pedagoģijas 

laboratorijā; patstāvīgi veikt pētniecisko darbu izglītības un pedagoga darbības jomā ar izvēlēto 

specializāciju saistītā izglītības iestādē. 

Analīze, sintēze, novērtēšana: studenti spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kā arī izmantot 

to pedagoģiskā procesa pilnveidei; saskatīt, formulēt, kritiski analizēt izglītības politiku valstī, teorijas, 

aktualitātes un problēmas pedagoģiskajā procesā, pedagogu profesionālajā darbībā, izglītības jomā; 

izstrādāt ieteikumus, pieņemt lēmumus izglītības problēmu risinājumam, argumentēti tos pamatot; 

darboties atbilstoši pedagoga profesionālās ētikas prasībām; izvērtēt savu pedagoģisko darbību un tās 

ietekmi. 

Komunikācija: studenti spēj argumentēti formulēt un izskaidrot savu redzējumu ar specializāciju saistīto 
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jautājumu un problēmu risinājumam dažādos līmeņos izglītības procesā izglītības iestādēs, prezentēt savu 

pētījumu rezultātus un uzskatus; formulēt un analītiski aprakstīt situāciju, problēmas un risinājumus 

izglītības zinātnēs, skolotāja profesijā un ar izvēlēto specializāciju saistītos jautājumos, argumentēti 

diskutēt ar kolēģiem, pedagogiem, skolēniem un to vecākiem, sabiedrību. 

Vispārējās prasmes: studenti spēj patstāvīgi plānot, organizēt savu izglītošanās procesu, plānot 

profesionālo pilnveidi virzībā uz mūžizglītību; darboties dažādu kultūru vidē, iedzīvinot iekļaujošas 

izglītības un iekļaujošas sabiedrības ideju; parādīt zinātnisku pieeju dažādu pedagoģisku problēmu 

risināšanā; uzņemties iniciatīvu un atbildību, pieņemt lēmumus pedagoģiskā procesa realizācijā. 

  

3. Studiju plāns 

      

Speciālās izglītības skolotājs darbam ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (GAT) 

  

2013./2014. studiju gadam 

   ( nepilna laika studijas)  
 

Nr. Studiju kurss KP Kontakt-

stundas 

Patstāvīgais 

darbs 

Docētājs 

 

Atskaites 

veids 

 
1.gads 1.semestris 

 

     

1. 
Praktiskā  svešvaloda specialitātē   1 

4 36 K.Laganovska 

 I.Rimšāne  
 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un skolas 

pedagoģija I  

2  
8 72 J.Dzerviniks   E 

3. Metodoloģija un zinātniski 

pētnieciskais darbs pedagoģijā  

2  
8 72  V.Ļubkina  DI 

4.  Bērna attīstība, veselības un vides 

izglītība 

2  
8 72  S.Olondare  I 

5. Informātika izglītībā   2 
8 72 M.Kijaško E 

6.  Izglītības saturs un mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi I 

 1 
4 36 V.Ļubkina 

   

I  

7. Vispārīgā, attīstības un saskarsmes 

psiholoģija 

3 
12 108 Ē. Kalvāns 

A.Kondrova 

E 

8. Speciālās pedagoģijas vēsture     2   
8  72 A.Kondrova DI  

9. Studiju darbs  3 
  M.Rozenfelde DI 

  18 
    

 
 

Nr. Studiju kurss KP Kontakt-

stundas 

Patstāvīgais 

darbs 

Docētājs 

 

Atskaites 

veids 

 
1.gads 2.semestris 
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1. 
Praktiskā  svešvaloda specialitātē  1 

 4 36 K.Laganovska 

I.Rimšāne   
 DI 

2. Vispārīgā, pirmsskolas un skolas 

pedagoģija II   
2 

 8 72 J.Dzerviniks    E 

3. Sociālās ekonomikas pamati I 2 
 8  72  L.Danilāne I  

5. Integrācija un iekļaušana izglītības 

sistēmā 
2 

 8 72 M.Rozenfelde  DI 

6. Ievads specialitātē un speciālās izglītības 

skolotāja psihohigiēna 
1 

 4 72 M.Rozenfelde I 

7.  GAT klīnika 2 
  8 72 M.Mežāre   E 

8. Neiroloģijas pamati   2 
  8  72   P.Akuls DI  

9. Ievads speciālajā pedagoģijā un 

psiholoģijā   
2 

 8 72 M.Rozenfelde E 

10. Speciālā pirmsskolas pedagoģija   2 
 8 72 M.Rozenfelde DI 

12. Vērošanas prakse ar  specializāciju saistītā 

speciālās izglītības iestādē 
2 

  M.Rozenfelde DI 

  18 
    

 

 

 

 

 

Nr. Studiju kurss KP Kontakt-

stundas 

Patstāvīgais 

darbs 

Docētājs 

 

Atskaites 

veids 

 
2.gads 3.semestris 

 

     

1. 
Praktiskā  svešvaloda specialitātē  1 

 4 36 K.Laganovska 

 I.Rimšāne  
 DI 

2. Didaktika   2 
 8 72  M.Mežāre  E  

3. Audzināšanas  teorija  un  metodika   2 
 8 72 M.Rozenfelde   E  

4. Sociālā pedagoģija un psiholoģija   2 
 8 72 A.Kondrova  E  

5.   Filozofijas pamati 2 
8 72 V.Korkla  DI  

6. Sociālās ekonomikas pamati II   2 
8 72  V.Ļubkina,   I  

7.    Bērnu attīstības traucējumu 

diagnostikas pamati   

3 
12  108 R.Orska DI  
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8. Prakse ar specializāciju saistītā 

speciālajā pirmsskolas izglītības 

iestādē  

4 
   M.Rozenfelde   DI  

  18 
    

 

 

Nr. Studiju kurss KP Kontakt-

stundas 

Patstāvīgais 

darbs 

Docētājs 

 

Atskaites 

veids 

 
2.gads 4.semestris 

 

     

1. 
Praktiskā  svešvaloda specialitātē  1   

4  36 K.Laganovska 

 I.Rimšāne  
 E 

2. Sociālās ekonomikas pamati  III   2   
 8 72  V.Ļubkina I   

3. Ētika un estētika   2   
 8 72  V.Korkla  I  

4.   Starpkultūru  izglītība un 

komunikācija 

2  
 8 72 E.Strode  I  

5.   Kultūras vēsture 2  
 8 72 I.Brīvere  I  

6. Speciālā psiholoģija GAT aspektā I 2   
 8 72   M.Rozenfelde  E 

7.   Prakse ar specializāciju saistītās 

speciālās izglītības iestādes 

sākumskolā 

4   
   M.Rozenfelde  DI  

8.  Studiju darbs 3   
   M.Rozenfelde   DI  

  18 
    

  

 

 

Nr. Studiju kurss KP Kontakt-

stundas 

Patstāvīgais 

darbs 

Docētājs 

 

Atskaites 

veids 

 
3.gads 5.semestris 

 

     

1. 
Izglītības saturs un mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi III  

2 
8   72 M.Rozenfelde   E  

2. Izglītības saturs un mācību procesa 

pedagoģiskie modeļi II   

2 

   2 

16  144   I.Prudņikova  

 

D. Visocka      

I   

3. Speciālā psiholoģija GAT aspektā  II 2 
 8 72 M.Rozenfelde    E 

 Speciālā pedagoģija GAT aspektā 4 
16 144 M.Rozenfelde   E 
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4. Bērnu vecuma psihopataloģija 2 
 8 72 A.Kondrova   DI 

5. Prakse ar specializāciju saistītās 

speciālās izglītības iestādes  5.– 9. 

klasēs  

4 
    M.Rozenfelde DI  

  18 
    

 

 

Nr. Studiju kurss KP Kontakt-

stundas 

Patstāvīgais 

darbs 

Docētājs 

 

Atskaites 

veids 

 
3.gads 6.semestris 

 

      

1. 
Bērnu ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem attīstības 

traucējumiem mācīšana   

3 
12   108     

O.Čapkeviča 
E  

2.   Dzimtās valodas un lasīšanas saturs 

un mācīšanas metodika bērniem ar 

GAT 

3 
 12 108  I.Baugule     E 

3.   Matemātikas saturs un mācīšanas 

metodika bērniem ar GAT 

3 
 12 108 I.Baugule    E 

4. Praktikums pedagoģiskajā darbā ar 

smagu attīstības traucējumu bērniem 

ar  specializāciju saistītās speciālās 

izglītības iestādēs   

4 
   M.Rozenfelde   DI 

5. Studiju darbs   3 
    M.Rozenfelde DI  

6. 
Pedagoģiskā psiholoģija   

2 
8 72 R.Orska DI   

  18 
    

  

 

 

Nr. Studiju kurss KP Kontakt-

stundas 

Patstāvīgais 

darbs 

Docētājs 

 

Atskaites 

veids 

 
4.gads 7.semestris 

 

     

1. 
Sporta un koriģējošās aktivitātes 

bērniem ar GAT 

2   
8  72     Ē.Kalvāns  DI  

2. Sociālo un dabas zinību saturs un 

mācīšanas metodika bērniem ar GAT 

 2  
 8 72    

I.Baugule 
DI  
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3. Mūzikas, ritmikas saturs un mācīšanas 

metodika bērniem ar GAT   

2   
 8 72  D.Visocka    DI  

4. Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas 

metodika bērniem ar GAT   

2 
8  72  V.Jaša DI  

5. Mājturības un tehnoloģiju saturs un 

mācīšanas metodika bērniem ar GAT   

2 
 8 72 V.Jaša 

 

DI  

6.  Logopēdija GAT aspektā 2   
 8  72 R.Lopsa    DI  

 Bērnu ar GAT audzināšana ģimenē un 

agrīnā apmācība 

2 
8 72  A.Kondrova DI 

 Audzēkņu ar GAT sociālā adaptācija 

un socializācija 

2 
8 72  A.Kondrova DI 

7. Speciālās pedagoģijas vēsture     2   
8  72 A.Kondrova DI  

  18 
    

 

 

Nr. Studiju kurss KP Kontakt-

stundas 

Patstāvīgais 

darbs 

Docētājs 

 

Atskaites 

veids 

 
4.gads 8.semestris 

 

     

1. 
Skolvadības pamati   2    

 8  72 V.Deksnis        E 

2. 
Uzvedības psiholoģijas pamati   3 

12 108 R.Orska DI 

3. 
Civilā un  darba aizsardzība 

1 
4 36  V.Jurčs I 

4. 
Psihoterāpijas pamati     

2 
8 72 R.Orska I 

5. 
Speciālie mācību līdzekļi 

2 
8 72  O.Čapkeviča I 

6. 
Pirmsdiploma prakse     

8 
  M.Rozenfelde   DI 

  18 
    

 

 
Nr. Studiju kurss KP Kontakt-

stundas 

Patstāvīgais 

darbs 

Docētājs 

 

Atskaites 

veids 

 
5.gads 9.semestris 

 

     

1. 
Pedagoga personīgā un profesionālā 

efektivitāte         

2    
8  72  M.Rozenfelde   E 
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3. 
Sporta un koriģējošās aktivitātes 

bērniem ar GAT 

2 
12 108 Ē.Kalvāns DI 

4. Valsts pārbaudījumi:        
         E 

4.1. Eksāmens 2 
    

4.2. Bakalaura darbu izstrāde 12 
  M.Rozenfelde  

   18 
    

 

       

4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

 Studiju programmas “Speciālās izglītības skolotāja” struktūra pamatā sastāv no četrām daļām: 

vispārizglītojošie kursi (20 KP), nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (36 KP), 

nozares profesionālās specializācijas kursi (60 KP; 38% no apjoma), kurus obligāti apgūst visi studējošie 

un  kuru nosaukumi ir precizēti, kursu programmas pilnveidotas un uzlabotas, samazināts studiju kursu ar 

1 KP skaits. Izvēles daļā ir iekļauti kopējie studiju kursi (šeit studējošiem ir iespēja izvēlēties studiju 

kursus 6 KP apjomā no piedāvātajiem).Studijas tiek realizētas astoņos (pilna laika studijām) un deviņos 

semestros ( nepilna laika studijām). Atbilstoši standartam tiek plānota 26 nedēļu ilga profesionālā prakse. 

Prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studenta zināšanas, pilnveidot viņa profesionālo prasmi 

atbilstoši izvēlētās kvalifikācijas speciālās izglītības skolotāja profesijas prasībām un/vai dot iespēju plānot 

un veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē. Profesionālās prakses metodiskie norādījumi 

apskatāmi Izglītības un metodiku katedrā. Potenciālās prakses vietas ir speciālās pirmsskolas izglītības 

iestādes, speciālās grupas bērniem ar speciālajām vajadzībām pie vispārizglītojošajām pirmsskolas 

iestādēm, vispārizglītojošās iestādes, kurās tiek integrēti bērni ar speciālajām vajadzībām, speciālās skolas 

bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes traucējumiem, speciālās un korekcijas klases pie 

vispārizglītojošajām skolām. Garantējot studiju prakses vietu nodrošinājumu, ir slēgti sadarbības līgumi ar 

atbilstošām izglītības iestādēm Studiju programmā paredzēti trīs atsevišķi moduļi surdopedagoga, 

logopēda, speciālās izglītības skolotāja darbam ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi (GAT) 

kvalifikācijas ieguvei. Realizēts tiek tikai viens modulis: speciālās izglītības skolotāja darbam ar bērniem, 

kuriem ir garīgās attīstības traucējumi (GAT) kvalifikācijas ieguvei. 

     Studijas bakalaura studiju programmā noslēdzas astotajā semestrī (pilna laika studijām) un devītajā 

semestrī (nepilna laika studijām) ar valsts pārbaudījumu, kas sastāv no eksāmena( ietver katrai 

kvalifikācijai specifiskus jautājumus), bakalaura darba izvēlētā kvalifikācijā izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas. 

Bakalaura darbam jāatbilst bakalaura darba izstrādāšanas metodiskajiem norādījumiem. Bakalaura 

darbs ir patstāvīgs, eksperimentāls aktuāla temata pētījums, kurā diplomands demonstrē savas teorētiskās 

zināšanas un praktiskās iemaņas. Bakalaura darba autors patstāvīgi apkopo un analizē teorētiskos 

atzinumus, praktiskās problēmas par pētāmo jautājumu, formulē un pamato savu viedokli, radoši analizē 

un iesaka iespējamos problēmu risinājumu variantus pētāmajā nozarē. Bakalaura darbs ļauj izvērtēt: 

 diplomanda pētnieciskā darba prasmi,  

 spēju pielietot pedagoģiskās izziņas metodes un radošā darba iemaņas konkrētas speciālās pedagoģijas 

teorētiskās un praktiskās problēmas (zināšanas, radoša domāšana, patstāvība spriedumos, analīzes un 

sintēzes prasme) risināšanā, 

  prasmi veidot teorētisku diskusiju par konkrētu teorētisku un praktisku problēmu,  

 prasmi sasaistīt teoriju ar praksi,  

 spējas radoši veikt teorētiskus vispārinājumus un praktiskus secinājumus, dot priekšlikumus un 

rekomendācijas pētāmajā nozarē.  
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Izglītības un metodiku katedras atbalstīta ir bakalaura darba izstrādē gūto secinājumu, priekšlikumu 

un atklājumu adaptēšana zinātniski praktiskajā konferencē vai zinātniskajā publikācijā. 

Speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju piešķir profesionālā Valsts pārbaudījumu komisija, tās 

lēmumu apstiprina Izglītības un dizaina fakultātes Dome. 

 

      5. Studiju programmas organizācija 

 
Studiju programmas vadīšanā tiek ievēroti demokrātijas principi. Programmas realizācijas 

organizāciju un vadību veic programmas direktors, kura darbību reglamentē RA Nolikums par studiju 

programmas direktoru (www.staff.ru.lv). Studijas programmas direktors sastāda studiju plānu, veic studiju 

kursu nodrošināšanu ar docētājiem un ar studentu pētniecisko tēmu, prakšu vadītājiem. Studiju plānu 

apstiprina fakultātes Dome. Katru gadu studiju programmas direktors plāno docētāju pieprasījumu 

nākamajam studiju gadam un regulāri atskaitās Izglītības un dizaina fakultātes Domes sēdēs par 

programmas realizāciju un attīstību. Studiju programmas direktors sniedz atskaiti par studiju programmas 

realizāciju arī ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumā. 

   Studiju programmas vadība uzskata, ka docētāji ir pats svarīgākais studentiem pieejamais mācību 

resurss. Šī iemesla dēļ studiju programmas realizācijai ir aicināti praktiķi ar lielu darba pieredzi un 

zināšanām speciālajā pedagoģijā vai konkrētajā problēmā, profesionālo asociāciju biedri. Visi mācībspēki 

lasa studiju kursus, kuri atbilst viņu profesionālajai kvalifikācijai.  

Studiju metodes ir vērstas uz studenta patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaņu ieguvi, 

komunikācijas spēju paaugstināšanu un spēju darboties grupās, uzsvaru liekot uz zinātniskās izziņas metožu 

apguvi. Būtiska loma ir studiju darbu izstrādei, jo saskaņā ar programmu studentiem studiju laikā ir jāuzraksta 

un jāaizstāv trīs studiju darbi. Studējošo studiju rezultāti tiek analizēti pēc katra studiju kursa (paraugi visiem 

pieejami), pēc katra studiju gada, noslēdzot studijas. Galvenokārt tas notiek aptauju veidā, par tām tiek 

informēts un tās tiek analizētas katedras un domes sēdēs. Savu vērtējumu par studējošo studiju rezultātiem 

sniedz valsts/ gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāji, darba devēji.  

Liela nozīme pedagogu sagatavošanā ir patstāvīgajām studijām, kuru plānošanu un realizāciju 

nosaka Metodiskie ieteikumi studējošo pastāvīgā darba organizēšanai (staff.ru.lv). Studentu patstāvīgā darba 

īpatsvara palielināšanās tiek nodrošināta, pateicoties literatūras, periodikas un dažādu datu bāzes studijām, 

referātu un praktisko darbu izstrādei un informātikas tehnoloģiju izmantošanai. Dažādās mācību formas palīdz 

studentiem intensīvāk apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas izmantojamas darbā ar bērniem ar 

attīstības traucējumiem. 

Pilna laika studijās studējošie apgūst 20 KP semestrī. Vienu KP veido vidēji 40% kontaktstundu un 

60% studentu pastāvīgā darba (skatīt Metodiskie ieteikumi studentu pastāvīgā darba organizēšanai RA; 

http://staff.ru.lv/mācību daļas informācija). Nepilna laika studijās studējošie apgūst semestrī mazāk par 20 

KP.   

 

      6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 Vidējā izglītība 

 

 

      7. Studiju programmas praktiskā īstenošana  
 

Studijas ietver sekojošas darba metodes un formas: darbu auditorijā: lekcijas, praktiskie darbi, 

semināri, kolokviji, diskusijas, lietišķās spēles utt.; studentu patstāvīgo darbu: darbu bibliotēkā un 

datorzālēs, izmantojot Internet tīklu, individuālās konsultācijas utt.; praktikumus, mācību ekskursijas 

dažādās speciālajās izglītības iestādēs, kā arī iesākts darbs pie e- studiju kursu izveidē MOODLE 

platformā. Studijās aktuālas ir arī individuālās konsultācijas pie docētājiem, rosinot studējošos inovatīvu 

pētījumu izstrādei, iesaistē Speciālās pedagoģijas laboratorijas aktivitātēs. Teorētiskās un praktiskās 

 

http://www.staff.ru.lv/
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zināšanas tiek sniegtas izmantojot šādas organizatoriskās formas: 

 teorētiskās zināšanas studējošie var apgūt: 

1) lekcijās; 

2) teorētiskajos un praktiskajos semināros, praktiskajās nodarbībās; 

3) strādājot patstāvīgi ar zinātnisko literatūru metodiskajā kabinetā, bibliotēkās un internetā, 

 praktiskās iemaņas studējošie var apgūt: 

1) studentu pētnieciskajā darbā, studentu patstāvīgajā darbā, frontālajā un grupu darbā, situāciju 

analīzē, problēmstudijās (psiholoģija, speciālā pedagoģija, metodikas, SPL);  

2) profesionālajās praksēs (26 nedēļas) dažādās speciālās izglītības iestādēs (skolās, sanatorijās, 

atbalsta centos, dienas centros, u.c.), kā arī cita veida valsts un pašvaldību iestādēs. 

Liela nozīme pedagogu sagatavošanā ir patstāvīgajām studijām, kuru plānošanu un realizāciju 

nosaka Metodiskie ieteikumi studējošo pastāvīgā darba organizēšanai( staff.ru.lv) Tās tiek plānotas 

mācību stundu un audzināšanas pasākumu sagatavošanai un analīzei, kā arī izklāstīto zināšanu, iegūto 

prasmju papildināšanai un padziļināšanai. Studentu patstāvīgā darba īpatsvara palielināšanās tiek 

nodrošināta, pateicoties literatūras, periodikas un dažādu datu bāzes studijām, referātu un praktisko 

darbu izstrādei un informātikas tehnoloģiju izmantošanai. Dažādās mācību formas palīdz studentiem 

intensīvāk apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas izmantojamas darbā ar bērniem ar attīstības 

traucējumiem.  

Studiju programmā studējošiem pieejama moderna zinātniskā vide: datori, audio/video līdzekļi, 

orgtehnika, telpu aprīkojums un datu bāzes.   

RA bibliotēkas piedāvātie universālie informācijas meklētāji: BUBL LINK katalogs, Google Scholar, 

EBSCO Business Source Complete; Governments on the WWW, Internet Public Library, Ingenta, RA 

bibliotēkas elektroniskais katalogs, Letonika, Latvijas Pētnieku Mobilitātes Portāls; Scirus, ScienceDirect, 

University of Illinois IMLS Digital Collections and Content Project VASCODA, RUBRICON, Lursoft, 

NAIS, Blackwell publishing, World Bank e-Library. 

  Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām: tiek izmantoti datori, multimediji, aktīvās 

tāfeles, internets, pieejami Speciālās pedagoģijas laboratorijas resursi, datorklases. Studiju procesa 

nodrošināšanā tiek izmantotas stacionārās datorsistēmas, portatīvie datori un 2 LCD paneļi, 3 televizori ar 

video, video tehnika. Izglītības un metodiku katedra ir nodrošināta ar nepieciešamo biroja tehniku. 

Studentiem ir pieejams Informāciju tehnoloģiju centrs, RA datorklases ar 34 darba vietām studentu 

patstāvīgā darba veikšanai ar Interneta pieslēgumu un Ekonomikas fakultātes datorklase ar 26 darba 

vietām studentu patstāvīgā darba veikšanai ar Interneta pieslēgumu, kas ir aprīkota ar jaunākajām 

datoriekārtām un programmatūru. Studenti var izmantot kopēšanas pakalpojumus RA izdevniecībā un 

bibliotēkā. Datortīklā ar interneta pieslēgumu ir savienoti visi datori. Studiju process tiek organizēts arī 

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

2
 datorzāles. ITC ir moderni aprīkotas 

telpas, kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Studiju procesam ir pieejama 

datortehnika: datori- 91, multimediju projektori- 9, interaktīvā tāfele- 3, ploteris- 1, skeneri – 2, 

programmatūra: SolidWorks- 10 licences, MatLab- 22 licences, SPSS- 22 licences, Femlab- 1 licence, 

Ansis- 2 licences, AutoCad- 10 licences, Derive- 1 licence uz neierobežotu datoru skaitu u.c., audio, 

video, biroja tehnika un laboratoriju aprīkojums. RA bibliotēka piedāvā izmantot universālos informācijas 

meklētājus, portālus (BUBL LINK katalogs, Google Scholar, EBSCO Business Source Complete; 

Governments on the WWW, Internet Public Library, Ingenta, ScienceDirect, University of Illinois IMLS 

Digital Collections and Content Project VASCODA, Lursoft, NAIS u.c.). 

 

      8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju 
rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 
Studiju programmas kvalitātes novērtēšana un kontrole notiek saskaņā ar 2004./2005.studiju gadā 

izstrādāto un Senātā apstiprināto RA studiju kvalitātes vadības un vērtēšanas sistēmu (htpp://staff.ru.lv), 

kur noteikti kvalitātes rādītāji, kvalitātes kontrolē iesaistītās personas, kvalitātes kontrolei pakļautās 

personas, kontroles indikatori, normatīvie dokumenti, kas regulē attiecīgo kvalitātes jautājumu. Zināšanu 

 

http://bubl.ac.uk/link/
http://scholar.google.com/
http://search.epnet.com/
http://www.gksoft.com/govt/en/
http://www.ipl.org/
http://www.ingenta.com/corporate/
http://www.letonika.lv/
http://www.eracareers.lv/
http://www.scirus.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/collections/
http://www.vascoda.de/
http://www.rubricon.com/
http://bubl.ac.uk/link/
http://scholar.google.com/
http://search.epnet.com/
http://www.gksoft.com/govt/en/
http://www.ipl.org/
http://www.ingenta.com/corporate/
http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/collections/
http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/collections/
http://www.vascoda.de/
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vērtēšanas sistēmu nosaka RA Nolikums par eksāmeniem un ieskaitēm, Nolikums par valsts un gala 

pārbaudījumiem RA (http://staff.ru.lv/nolikumi). 

     Studiju kvalitātes vadības, kontroles un novērtēšanas sistēma, kas saskan ar ENQUA standartiem un 

regulāri tiek pilnveidota, ņemot vērā iepriekšējā studiju gada rezultātus. Tās ietvaros izstrādātas procedūras 

un sistēmas, kas nosaka studentu uzņemšanas stratēģiju un taktiku, studentu vērtēšanas kritērijus, metodes 

un uzraudzību, studiju procesa organizāciju, programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanu, uzraudzību un 

regulāru kontroli, sadarbību ar darba devējiem un viņu iesaisti mācību procesa vērtēšanā un pilnveidē, 

akadēmiskā personāla kvalitātes nodrošināšanu (vērtēšanu, kontroli, atbalstu, maiņu), saikni ar 

vidusskolām, sabiedrības informēšanu par piedāvātajām studijām, programmām un piešķiramajiem 

grādiem. Studiju kvalitātes izvērtējumā piedalās visas ieinteresētās puses (studējošie, akadēmiskais, 

administratīvais personāls, darba devēji). Katru gadu, izvērtējot iepriekšējā studiju gada rezultātus, tiek 

noteikti aktuālie uzdevumi Studiju kvalitātes sistēmas pilnveidošanai 

     Būtisks vērtējuma elements ir studējošā studiju rezultātu vērtējums studiju kursa apguves laikā, kura 

kritēriji tāpat uzrādīti kalendārajā plānā. Tradicionāli starpvērtējums semestra laikā veido noteiktu daļu no 

studiju kursa gala vērtējuma. Tādējādi studējošie ir motivēti plānveidīgām studijām semestra laikā. Studentu 

zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā (apkopojošā).  

    Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka 

docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā, ko students saņem sākoties studiju gadam, un, kas 

atrodas katedrā un LAISā. Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā - semināros, ieskaitēs, 

radošajās pārbaudes formās un kvantitatīvajā ( ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētās ieskaitēs: 

1) kvalitatīvais vērtējums - atzīme (10 ballu sistēmā); 

Pamatojoties uz LR likumdošanu, RA ir izstrādāts un 26.02.2001. Senāta sēdē apstiprināts 

nolikums “Par kursa eksāmeniem un ieskaitēm”, kurā paredzēti vērtēšanas kritēriji un kārtība. Nolikums ir 

pieejams RA iekšējā mājas lapā http://staff.ru.lv, ar to ir iepazinušies docētāji un, uzsākot studijas, tiek 

iepazīstināti arī studenti. Studiju programmā ietverto studiju kursu pārbaudes formas ir eksāmeni, 

diferencētās ieskaites un ieskaites. Prakse tiek vērtēta ar diferencēto ieskaiti. Prakse ir jāaizstāv un to 

vērtējot tiek ņemts vērā gan rakstiski iesniegto dokumentu saturs (prakses pārskats, praktikanta 

raksturojums), gan studenta spēja raksturot prakses laikā paveikto, problēmas, ar kurām nākas saskarties, 

izpildot prakses uzdevumus, tāpat – studenta izteiktie priekšlikumi radušos problēmu risinājumam. 

Studentu zināšanas eksāmenos un diferencētās ieskaitēs tiek vērtētas ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Valsts 

pārbaudījumā un studiju kursu eksāmenos jāiegūst vērtējums, ne zemāks kā 4 balles (gandrīz viduvēji). 

Kredītpunkti tiek ieskaitīti tikai tad, ja ir saņemts pozitīvs vērtējums. 

2) kvantitatīvais vērtējums - kredītpunkti (KP) atbilstoši priekšmetu  apjomam. 

KP tiek ieskaitīti par katru apgūto kursu vai studiju veidu, ja vērtējums pārbaudījumā 10 ballu 

sistēmā nav zemāks par 7 (labi). Ieskaitīto KP skaits nav atkarīgs no pārbaudījumā iegūtā vērtējuma. 

Pārbaudījumus organizē mutiski un rakstiski, iekļaujot teoriju, praktiskus uzdevumus un situāciju analīzi. 

Studiju noslēgumā valsts pārbaudījums tiek organizēts saskaņā ar 25.04.2006. RA Senātā pieņemto lēmumu 

Nr.3 apstiprināto RA nolikumu “Par valsts un gala pārbaudījumiem”. Komisijas izveido katrā studiju 

programmā vienam studiju gadam ne mazāk kā 5 cilvēku sastāvā.  

     Akadēmiskā personāla (AP) vērtēšanā tiek skatīts, vai viņa docēto studiju kursu saturs balstīts viņa 

personiskajos pētījumos un atbilst jaunākajiem zinātnes sasniegumiem.  

 

      9. Studiju programmas izmaksas 

Studiju maksa ir 630 LVL / 1030 Euro gadā. 

 

 

 

 

 

http://staff.ru.lv/nolikumi
http://staff.ru.lv/
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      10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 
 

Studiju programmas saturs atbilst prasībām profesionālajām bakalaura studiju programmām, kuras 

noteiktas MK 20.11.2001. noteikumos nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu”. Studiju programmas saturs veidots saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes 

ministrijā 27.02.2004. (rīkojums Nr. 116) apstiprinātā skolotāja profesijas standarta (reģistrācijas Nr. 

PS0238) prasībām, ņemot vērā standartā noteiktās specifiskās prasmes profesijā Speciālās izglītības 

skolotājam; Speciālā skolotāja darba paraugnoteikumus (IZM rīkojums Nr. 145 2004. gada 9. martā).  

 

 

     11. 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 
 

 Salīdzinot Rēzeknes augstskolas “Speciālās izglītības skolotāja” programmu ar Latvijas 

Universitātes “Speciālās izglītības skolotāja” programmu, var secināt, ka mācību priekšmeti ir līdzīgi, 

tikai, piemēram, priekšmetā “Speciālā pedagoģija” Rēzeknes Augstskolā ir 4 kredītpunkti, bet Latvijas 

Universitātes programmā tiek izdalīti speciālās pedagoģijas apakšvirzieni, attiecīgi ar samazinātu 

kredītpunktu daudzumu, kas rezultātā sasniedz 4 kredītpunktus. Latvijas Universitātes programmā tiek 

izdalīti kursi “Psihes bioloģiskie pamati”, „Alternatīvās komunikācijas metodes”, „Autiskie bērni”, kas 

netiek izdalīti Rēzeknes Augstskolā. Latvijas Universitātē tiek iekļauti kursi “Praktikums diagnostikā”, 

„Attīstības noviržu agrīnā korekcija”, kas Rēzeknes Augstskolas programmā netiek izdalīti, savukārt 

Rēzeknes Augstskolas programmā tiek ietverti citi speciālās izglītības realizācijai nozīmīgi un aktuāli 

kursi. 

Apzinoties bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaujošo un integratīvo procesu  vispārējās izglītības 

iestādēs aktualizācijas nepieciešamību un šī brīža nepietiekamo speciālās izglītības skolotāju, kas gatavoti 

darbam nevis šaurā specializācijā ( piemēram – darbs ar garīgās attīstības traucējumu bērniem, darbs ar 

bērniem autistiem, darbs ar psihiskās attīstības aiztures bērnu u.c.), bet pārzin korekcijas darba iespējas 

dažādu attīstības traucējumu gadījumā vienlaicīgi, lai strādātu ar visu iespējamo problēmu loku 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs ar mācību procesā iekļautiem speciālo vajadzību bērniem, Rēzeknes 

Augstskolā piedāvāts apgūt  aktuālus kursus speciālās izglītības skolotāja darbā iekļaujošā izglītības 

iestādē.   

Rēzeknes Augstskola katru gadu organizē starptautiskās konferences, zinātniskos seminārus, kurās 

aicināti un piedalās gan LU, gan Liepājas universitātes docētāji, kas iesaistīti speciālas izglītības skolotāju 

sagatavošanā. Tāpat šo augstskolu docētāji regulāri piedalās dažādās starptautiskās zinātniski pētnieciskās 

konferencēs un semināros. Studiju programmu nodrošinošie docētāji aktīvi iesaistās darbā ārvalstīs – 

vieslekcijas pārsvarā tiek finansētas no ES SOCRATES – ERASMUS programmas līdzekļiem, kurā RA 

piedalās no 1999.gada (skatīt 11.12.13. pielikumu).  

Izvēloties salīdzināmās studiju programmas ārvalstu augstākajās mācību iestādēs, tika ņemta vērā 

ilggadēja sadarbība ar Olso Universitātes Speciālās izglītības departamenta (Norvēģija) un Reikjavikas 

Universitātes ( Islande) docētājiem dažādos speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas jautājumos. 

Salīdzinot RA izstrādāto programmu ar Oslo Universitātes līdzīgu programmu, jāsecina, ka 

programmas atšķiras studiju ilgumā, jo RA studijas paredz 4 un 4,5 gadus jau sākotnēji izvēlētā 

kvalifikācijā, bet Oslo Universitātē skolotāju sagatavošana notiek 6 gadus, kuros specializācija notiek 

faktiski pēdējos 3,5 gados, pirms tam apgūstot vispārīgos un teorētiskos studiju kursus un izejot praksi, kā 

rezultātā students izdara kvalifikācijas izvēli. Pēc studiju beigšanas Oslo students var turpināt izglītošanos 

trīsgadīgā doktora studiju programmā, bet RA students profesionālajā maģistra studiju programmā. 

Līdzīgā Reikjavikas Universitātes programmā studējot, students var 3 gadus pēc izvēles studēt 5 
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dažādās bakalaura studiju programmās, tad 2 gadus strādā izvēlētā kādas specializācijas izglītības iestādē 

par skolotājiem. Lai iegūtu speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju, studentam vēl jāapgūst viengadīga 

vai divgadīga (30KP)programma saistībā ar izvēlēto kvalifikāciju. Salīdzinoši, RA studiju programmā 

paredzēta atbilstoši Latvijas likumdošanai, 26 KP prakse, bet students apgūstamo kvalifikāciju izvēlas jau 

studiju sākumā.        Reikjavikas  un Oslo programmās studenti mācās klātienes studijās, bet Latvijā un 

konkrēti RA, lai gan klātienes studiju forma tiek piedāvāta un ir bijušas pat piešķirtas budžeta vietas, 

skolēni pēc vidusskolām šo profesiju parasti neizvēlas un studijas notiek tikai neklātienes formā, kas 

apgrūtina sadarbību studentu apmaiņas ziņā ar šīm minētajām augstskolām. RA ir bijusi kuratore atsevišķu 

Norvēģijas studentu praksei Rēzeknes un rajona izglītības iestādēs.   

           Programmu salīdzinājums ļauj secināt: visās studiju programmās ir ievadkursi, profesionālās 

specializācijas pamatkursi ar teorētisku ievirzi un specializācijas kursi ar praktisku ievirzi, kā arī  

psiholoģijas priekšmetu studijas un prakse. Studenti apgūst bērnu ar attīstības traucējumiem mācīšanas, 

audzināšanas un attīstības traucējumu korekcijas teoriju un praksi dažādām speciālās izglītības pakāpēm. 

       

12. Informācija par studējošajiem: 

 

 12.1. studējošo skaits 

 

Studējošo skaits programmā 2013./2014.st.g. 

Studiju programma 

,,Speciālās izglītības 

skolotājs’’ studējošo 

skaits 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss Kopā 

Nepilna laika 

neklātienes studijas 

6 4 5 5  1 21 

 

 

  

12.2.pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

Studiju gads  Imatrikulēti 

2013./14.st.g.   6 
 

 

  

12.3. absolventu skaits 

 

Studiju gads  Absolventi 

2013./14.st.g.   4 
 

 

       

 

13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 
7 studentus jeb 54% pilnīgi apmierina izvēlētā studiju programma, 6 jeb 46 % apmierina.12 jeb 92% 

pilnībā apmierina studiju procesa plānošana šajā studiju programmā, informācijas iegūšanu par studiju 

procesu. 

     Studiju kursu piedāvājums programmā, obligāto, izvēles, brīvās izvēles iespējas, fakultātes personāla 

attieksme pret studentiem, sadarbība ar studiju kursu docētājiem, piedāvātās iespējas izmantot IT, iegūtās 

prasmes izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli, prasmes pielietot IT, prasmes strādāt ar 

informāciju  kā arī materiāli tehniskais nodrošinājums u.c. apmierina  visus aptaujātos 13 studentus.  
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Piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās/profesionālās prasmes un iemaņas, prasmes apmierina 8 jeb 61% 

aptaujāto studentu, bet pilnībā apmierina 4 jeb 31%. Studentus neapmierina iespējas apgūt terminoloģiju 

svešvalodā (2 jeb 15%), iespējas kursus apgūt elektroniski (2 jeb 15%), vēlētos vairāk diskutēt un labāku 

mācību un zinātniski pētniecisko literatūru 1 students jeb 7,5%. 

Kā nevajadzīgu priekšmetu  studenti min kursus: Kultūras vēsture, Sociālās ekonomikas pamati, 

Starpkultūru komunikācija, Svešvaloda. 5 jeb 38% kursa pasniegšanas līmeni kā vidēju min studiju 

kursos: Filozofijas pamati, GAT klīnika, Svešvaloda, Bērna attīstība, Veselības un vides izglītība, 

Informātika. 3 jeb 23%  ļoti zemu pasniegšanas līmeni norāda kursos: Starpkultūru komunikācija, 

Svešvaloda, Kultūras vēsture. 

  
 

3

0 

14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

     Studiju kursu piedāvājums programmā apmierina pilnībā 4 jeb 100% studentus. Obligātās daļas kursu 

saturs, piedāvātās iespējas attīstīt savas pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas, iegūtās prasmes 

strādāt ar informāciju, fakultātes attieksme pret studentiem, iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas  

tehnoloģijas, sadarbība ar studiju  kursu docētājiem, u.c.   pilnībā apmierina un apmierina. Negatīvi 

novērtējumi netiek sniegti. 

 

 

      15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir regulāri veikts mācībspēku vērtējums, kad docētājus un 

viņu darbu vērtē gan studenti, gan kolēģi, kā arī tiek veikts pašvērtējums. Notiek neatkarīga studējošo 

viedokļa uzklausīšana, gan docētāju un studentu tikšanās laikā, konsultējot studentus, kā arī sadarbojoties 

projektu un kvalifikācijas darbu izstrādes gaitā. Studējošo viedoklis gan par studiju programmu kopumā, 

gan arī par konkrētajiem pasniedzējiem tiek iegūts, veicot regulāru anketēšanu, kā arī analizējot iegūtos 

rezultātus un pārrunājot studentu domas ar pasniedzējiem. Docētāju novērtējums no studentu puses tiek 

ņemts vērā sastādot studiju plānu nākošam studiju gadam, izvēloties docētājus studiju programmas 

realizācijai.  

Studējošiem tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas ( 20 stundas semestrī), 

kā arī iespējas sazināties ar pasniedzējiem telefoniski un internetā vai SKYPE sistēmā( AII mājas lapā ir 

pilna informācija par šīm iespējām individuāli ar katru docētāju).  
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III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

 

17. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot 

vērā Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

17.1. Studiju programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas 

augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 

 

     Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports”  studiju programmas atbilst Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām: 
1) Augstskolu likumam; 
2) Ministru kabineta noteikumiem: 
-MK noteikumi Nr.481 (20.11.2001.) „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu”; 
-MK noteikumi Nr.2 (03.01.2002.) „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”; 
-MK noteikumi Nr.990 (02.12.2008.) „Noteikumi par Latvijas izglitibas klasifikaciju; 
-MK noteikumi Nr.347 (03.10.2000.) „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai 
izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”; 
-MK noteikumi Nr.846 (10.10.2006.) „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību 
uzņemšanai studiju programmās”; 
-MK noteikumi Nr.994 (12.12.2006.) „Kārtība, kadā augstskolas un koledžas tiek finansētas no 
valsts budžeta līdzekļiem”; 
-MK noteikumi Nr.656 (02.10.2007.) „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību 
apliecinoši izglītības dokumenti”. 
     Studiju virziena studiju programmas atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas 
rekomendācijām - Boloņas deklarācijai un Boloņas procesa vadlīnijām: 

- Ieviesta Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS); 
- Eiropas vienotā diploma pielikuma forma; 
- Izstrādāta, RA Senātā apstiprināta un ieviesta Studiju kvalitātes vadības un kontroles 

sistēma Rēzeknes Augstskolā (RA); 
- Izstrādāti studiju programmu un studiju kursu studiju rezultāti, kas atbilst Eiropas un 

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām. 
     Studiju programmu īstenošana balstās uz „Eiropas Augstākās izglītības sistēmu 
modernizācijas programmu”. Par būtiskiem uzdevumiem ir izvirzāms: 

- absolventu skaita palielinājums, piesaistot augstākajai izglītībai lielāku sabiedrības daļu 
un samazinot studijas nepabeigušo studentu skaitu; 

- izglītības kvalitātes uzlabojums, atbilstības darba tirgum nodrošinājums; 
- saiknes stiprināšana starp izglītību un pētniecību; 
- pārrobežu sadarbības attīstīšana, iespēju palielināšana studentiem gūt pieredzi ārzemju 

augstskolās un prakses vietās; 
- lielāka skaita pētnieku sagatavošana.  

     Briselē, 2011. gada 20. septembrī Eiropas Komisija izglītības reformu stratēģijai ir izvirzījusi divus 

kritērijus: modernizācija un nodarbinātība. Zināšanu sabiedrības izveidošanās pasaulē paredz Latvijā un, 

nenoliedzami, Latgalē  nepieciešamību pēc augstas klases speciālistiem, akadēmiskajā un pētnieciskajā  

jomā izglītotiem profesionāļiem, kas attīsta inovācijas un veicina pedagoģijas zinātnes attīstīšanu 

daudzdimensionālā aspektā.  Latvijas izglītības speciālistiem ir iespēja studēt doktora studiju programmā 

„Pedagoģija”, kas var nodrošināt viņu pētniecisko, intelektuālo un akadēmisko kompetenču pilnveidi 

specifiskos virzienos, kā speciālā pedagoģija un profesionālā izglītība. Lai apgūtu doktora studiju 
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programmu un aizstāvētu promocijas darbu, RA doktorantam jāizpilda visas LR zinātniskā grāda 

iegūšanai izvirzītās prasības, tāpēc sagatavotie jaunie zinātnieki ir konkurētspējīgi darba tirgū un spēj 

apliecināt savu profesionālo un pētniecisko kompetenci inovāciju izstrādē, ieviešanā, kas reizē sekmē ne 

tikai Izglītības reformu, bet arī Latgales reģiona izaugsmi kopumā. 

     Latgale ir Latvijas depresīvākais reģions, tāpēc jaunie pedagoģijas doktori programmas specializētajos 

virzienos nepieciešami pētniecības aktivizēšanai Latgalē, aktuālu pedagoģijas problēmu risināšanai 

Latvijā un Eiropā, kā arī vakanto pētnieku vietu aizpildīšanai Personības socializācijas pētījumu institūtā, 

zinātniski pētnieciskajos institūtos, augstskolās, pētniecības un izglītības iestādēs ne tikai Latgalē, bet arī 

Latvijā. 

 
17.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par 

absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu 

perspektīvā 

 

     Saskaņā ar Rēzeknes Augstskolas Satversmi Izglītības un dizaina fakultāte īsteno sadarbību ar darba 

devējiem un profesionālajām  organizācijām. Sadarbības ietvaros tiek izskatīti jautājumi par absolventu 

nodarbinātību izglītības iestādēs. Savstarpēji sadarbojoties, RA nodrošina izglītības iestādes ar 

nepieciešamajiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, kā arī strādājošo pedagogu profesionālās meistarības 

pilnveidi augstākā līmeņa studijās vai RA Mūžizglītības centra piedāvātajās programmās. Pedagoģiskajam 

darbam nepieciešamo sagatavojamo speciālistu skaitu nosaka Izglītības un zinātnes ministrija, sniedzot valsts 

pasūtījumu un slēdzot līgumu ar augstskolu par budžeta finansējuma nodrošinājumu pilna laika studijām. 

     Personības socializācijas pētījumu institūts (PSPI), kas īsteno doktora studiju programmu „Pedagoģija”, 

reizē ir arī darba devējs gan doktorantiem, gan jaunajiem zinātniekiem. Jau pašreiz doktoranti veiksmīgi 

darbojas PSPI projektos, veic pētījumus PSPI pētnieciskajos virzienos un 6 no doktorantiem jau strādā RA 

pamatdarbā, bet 3 doktoranti strādā amatu savienošanas kārtībā. Absolventu nodarbinātība tiek sekmēta, tos 

iesaistot PSPI laboratoriju darbā (2 jaunie zinātnieki) un doktora studiju programmas īstenošanā (2 jaunie 

zinātnieki). Kā arī atbilstoši reģiona attīstības stratēģijai, kas paredz sekmēt reģionālo zinātnisko pētījuma 

centru izveidi, tiks radītas jaunas darba vietas jaunajiem zinātniekiem. 

     Darba iespējas karjeras konsultantiem piedāvā NVA, skolas un pašvaldības. Eiropas Sociālā fonda 

projektā „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta 

sistēmas izveidei” 2012.-2013.gadā rezultāti uzrādīja kvalificētu karjeras konsultantu darba augstāku darba 

efektevitāti, nekā karjeras atbalsta sniedzējiem bez atbilstošas izglītības. Vairākas Latvijas pašvaldības 

uzsākušas karjeras atbalsta atbalsta sistemātisku nodrošināšanu vispārējās un profesionālās izglītības skolās, 

kas paver iespējas karjeras konsultanta darbam. Projekta īstenošana uzrādīja divas tendences – darba devēji 

labprāt sadarbojas ar profesionāliem karjeras konsultantiem, bet to skaits ir nepietiekams. Otra tendence ir 

darba devēju vēlme, lai karjeras atbalsts tiktu organizēts visā valstī uz vienādiem pamatnosacījumiem. No šī 

viedokļa Latvijas NAP 2020. sniedz darba devējiem drošu signālu, ka karjeras atbalsta īstenošana ir valsts 

attīstības sastāvdaļa.  

 

 

 

 

 

 


