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Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
pētnieka darba uzdevumi
(akadēmiskais amats)

1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums:
ekonomika un uzņēmējdarbība, izglītības vadība.
2. Pētniecības darba jomas:
Latvijas izglītības kvalitātes novērtēšana starptautisko pētījumu programmu ietvaros un
ieteikumu izstrāde izglītības sistēmas pilnveidei, starptautiskā salīdzinošā izglītības pētniecība
kā izglītības vadības sistēmas sastāvdaļa, skolēnu sasniegumu saistības ar dažādiem faktoriem
(t.sk. sociālekonomiskiem) izpēte izglītības sistēmas, iestādes, ģimenes un individuāla skolēna
līmenī.
3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs:

Darba uzdevumi

Minimālās prasības
izpildei 6 gadu laikā

3.1. Zinātniskais darbs
Veikt pētniecības darbu, vadīt un pārraudzīt starptautisko izglītības Dalība vismaz 2 pētījumos
salīdzinošas izpētes un kvalitātes novērtēšanas programmu īstenošanu
Latvijā (t.sk. OECD PISA, OECD TALIS, IEA TIMSS, IEA PIRLS, IEA 1 publikācija WoS / Scopus
ICCS u.c.).
datubāzēs indeksētā
izdevumā gadā pret pilna
laika darba ekvivalentu
Veikt liela apjoma kvantitatīvo datu apkopšanu un statistisko analīzi, Saistībā
ar
pētījumu
izmantojot SPSS lietotni, strādāt ar pētījumiem specifiskām datubāzu un īstenošanas grafiku
datu analīzes lietotnēm (WinW3S, IDB Analyzer, DME, OSS, Coding
Expert), kā arī maketēt pētījumu instrumentus atbilstoši tipogrāfijas
prasībām, izmantojot Adobe lietotnes (InDesign, Acrobat, Photoshop un
citas).
Līdzdarboties jaunu pētniecības projektu piesaistē un realizācijā, Vismaz 1 pētījums
piesaistot dažādu avotu finansējumu, nodrošinot jauno pētnieku iesaisti un
izaugsmi un veicinot starptautisko sadarbību.
3.2. Pedagoģiskais darbs3

Iesaiste skolotāju izglītības u.c. studiju programmu īstenošanā, t.sk. vadot Kvantitatīvie rādītāji
un recenzējot noslēguma darbus
3.3. Organizatoriskais darbs
Veikt ar projekta īstenošanu saistītos administratīvos uzdevumus .
Pēc nepieciešamības
Sadarbība ar IZM u.c. institūcijām, sniedzot ekspertīzi par starptautiskās Dalība IZM semināros
izglītības izpētes rezultātiem un to izmantošanu Latvijā.
Starptautisko salīdzinošo pētījumu rezultātu izskaidrošana
popularizēšana plašsaziņas līdzekļos un citās auditorijās.

un
Vismaz viena publikācija
un dalība vismaz 2
konferencēs vai semināros

4. Valodu zināšanas
Valsts valodas zināšanas
Pārējās ES valstu oficiālajās valodās – angļu valodas zināšanas
Citas valodas tiks uzskatītas par priekšrocību
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Iepazinos, esmu informēts par šo darba uzdevumu izpildes vērtēšanu pārskata periodā
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