
1 

 

APSTIPRINĀTS 

LU PPMF fakultātes domē 

2022. gada 29.augustā 

protokola Nr. 30-1/15 

lēmuma Nr. 30-2/110 

 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

asociētā profesora darba uzdevumi (1 slodze) 

 

1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums1:  

izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija. 

 

2. Pētniecības darba jomas: akadēmiskā personāla profesionālā pilnveide, studentcentrēta 

studiju procesa kvalitāte, caurviju kompetences, augstākās izglītības politikas implikācijas 

studiju procesā un inovācijas augstskolas pedagoģijā starpdisciplinārā kontekstā. 

 

3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs pārskata periodā (6 gadi): 

 
Darba uzdevumi Minimālās prasības izpildei 6 gadu laikā 

3.1. Zinātniskā darbs Kvantitatīvais rādītājs 

Zinātniskā darba uzdevumi 1. punktā 

norādītajā nozarē 2 

Anonīmi recenzētas zinātniskās publikācijas 

zinātniskajos žurnālos vai konferenču 

ziņojumu izdevumos, kuri indeksēti datubāzē 

SCOPUS vai Web of Science Core 

Collection vai iekļauti datubāzē ERIH+3, 

norādot piederību Latvijas Universitātei 

3 publikācijas 6 gados 

Recenzētas zinātniskās monogrāfijas 1 recenzēta zinātniskā monogrāfija 6 gados 

Autora zinātnisko publikāciju Hirša indekss 

un tas tiek paaugstināts 

vismaz 1 

Uzstāšanās ar mutisku referātu 

starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 

Latvijā un ārvalstīs 

3 konferences 6 gados 

Pētniecības un attīstības projektu zinātniskā 

vadība vai zinātniskā līdzdalība to īstenošanā 

1 projekts 6 gados 

Piešķirtas un atjaunotas Latvijas Zinātnes 

padomes eksperta tiesības 

piešķirtas un 1 reizi atjaunotas 6 gados 

Recenzēti promocijas darbi 1 sešos gados 

Iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības - 

Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība 

to īstenošanā 

- 

Zinātniskās kvalifikācijas celšana ārvalstu 

augstskolās un zinātniskajās institūcijās 

1 reizi 6 gados 

Citi zinātniskā darba uzdevumi4 

 
1 Zinātnes nozari un apakšnozari norāda atbilstoši Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumiem Nr. 49 

“Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm”. 

2 Profesora un asociētā profesora amatiem formulē atbilstoši 25.02.2021. noteikumiem Nr. 129 “Profesora vai 

asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un 

pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība”. 

3 Datu bāze Erih+ attiecas uz publikācijām sociālajās un humanitārajās zinātnēs. 

4 Nosaka struktūrvienība 
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Pētniecības rezultātu popularizēšana 

sabiedrībā un zinātnes popularizēšanai 

veltītos pasākumos 

pastāvīgi 6 gados 

Zinātnisko darbu un publikāciju recenzēšana 

un apspriešana 

3 publikāciju recenzēšana 6 gados 

Konsultāciju un eksperta atzinumu sniegšana 

savas kompetences ietvaros (pēc fakultātes 

vajadzībām) 

pastāvīgi pēc vajadzībām 6 gados 

3.2. Pedagoģiskais darbs Kvantitatīvie rādītāji 

Pedagoģiskā darba uzdevumi2 

Doktorantu darbu vadība un to aizstāvēto 

promocijas darbu skaits 

1 darba vadība 

Maģistra darbu vadība un aizstāvēto maģistra 

darbu skaits 

12 darbu vadība 6 gados 

Nodarbību vadība doktora studiju 

programmā, izņemot ārvalstu studentus 

5 kursi 6 gados 

Nodarbību vadība maģistra studiju 

programmā, izņemot ārvalstu studentus 

4 kursi 6 gados 

Nodarbību vadība ārvalstu studentiem 

Latvijā 

1 kurss 6 gados  

Nodarbību vadība ārvalstu augstskolās 1 reizi sešos gados 

Sagatavotie mācību līdzekļi, tai skaitā 

mācību līdzekļu nodošana publicēšanai 

1 mācību līdzeklis 6 gados 

Pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana 

Latvijas un ārvalstu augstskolās vai 

zinātniskajās institūcijās 

1 reizi 6 gados 

Profesionālās kompetences pilnveide, 

stažējoties ārvalstu augstākās izglītības 

iestādēs un pētniecības centros 

1 reizi 6 gados 

Citi pedagoģiskā darba uzdevumi4 

Darbs studiju programmās, programmu 

īstenošana – studiju kursu docēšana un 

aktualizēšana (pēc fakultātes vajadzībām) 

Izglītības programmu grupa: Pedagogu izglītība (141); 

Izglītības zinātnes (142) 

Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Sākumizglītības skolotājs”, pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Pirmsskolas skolotājs”: 

Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti izglītībā, A daļa, 

NLK (2 KP/ 3 ECTS)  

Izglītības vadība, A daļa (2 KP/ 3 ECTS) 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programma „Sporta treneris”, bakalaura studiju 

programma „Sports, tehnoloģijas un sabiedrības 

veselība”: 

Sporta pedagoģija, A daļa (1 KP/1,5 ECTS no 2KP/ 3 

ECTS) 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programma „Darba aizsardzība”: 

Pedagoģija darba aizsardzības speciālistiem, B daļa (2 

KP/ 3 ECTS) 

Bakalaura studiju programma „Informācijas 

pārvaldība”: 

Informācijas lietotāju izglītošana, B daļa (2KP/ 3 ECTS) 

Akadēmiskā maģistra programma „Izglītības 

zinātnes”: 

Lietpratība pieaugušo un augstskolas pedagoģijā, B daļa  

(4 KP/ 6 ECTS) 

Izglītības kvalitāte, Quality of education, A daļa (2KP/ 

3KP no 4 KP/ 6 ECTS) 
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Akadēmiskā maģistra programma „Tehnoloģiju 

inovācijas un dizains izglītībai”: 

Ilgtspējīga izglītība un adaptīvā mācīšanās, A daļa (4 KP/ 

6 ECTS) 

Akadēmiskā maģistra programma „Māszinības": 

Pedagoģiskā prakse māsām, B daļa (2 KP/ 3 ECTS) 

Doktora studiju programma „Izglītības zinātnes”: 

Augstskolas didaktika I, B daļa (2 KP/ 3 ECTS) 

Augstskolas didaktika II, B daļa (2 KP/ 3 ECTS) 

Dažādības pedagoģiskie risinājumi augstākajā izglītībā, 

B daļa (4 KP/ 6 ECTS) 

Doktora studiju programma „Medicīna un 

farmācija”: 

Augstskolas didaktika un augstskolas pedagoģiskā prakse 

veselības aprūpē (2 KP/ 3 ECTS) 

Doktora studiju programmas „Tiesību zinātnes”, 

„Sociālās zinātnes", „Dabaszinātnes (Ģeogrāfija)”, 

„Dabaszinātnes (Ģeoloģija)”, „Dabaszinātnes (Vides 

zinātne)”: 

Ievads docētāja darbā, B daļa (4 KP/ 6 ECTS) 

Docējamo kursu satura, e-kursu materiālu un 

studiju kursu aprakstu aktualizēšana 

12 kursu aprakstu un e-kursa materiālu aktualizēšana 6 

gados 

Dalība studiju programmu pilnveidošanā 1 programma 6 gados 

Jaunu studiju programmu un studiju kursu 

izstrāde 

1 kurss 6 gados 

Kursa darbu un studiju noslēguma darbu 

vadība 

12 darbu vadība 6 gados 

Kursa darbu un studiju noslēguma darbu  

recenzēšana 

24 darbu recenzēšana 6 gados 

Dalība studiju noslēguma darbu 

aizstāvēšanas komisijā 

1 komisija 1 reizi katru gadu 6 gados 

Studējošo iesaiste īstenoto zinātnisko 

projektu darbā 

1 studējošais 6 gados 

Mācību grāmatu, mācību un metodisko 

līdzekļu izstrāde 

1 mācību un metodiskā līdzekļa izstrāde 

3.3. Organizatoriskais darbs Kvantitatīvie rādītāji 

Organizatoriskā darba uzdevumi2 

Nozares profesoru padomes, promocijas 

padomes, augstskolas vai zinātniskās 

institūcijas zinātnes padomes vai tās 

struktūrvienības zinātniskās padomes vadība 

vai līdzdalība tās darbībā 

Līdzdalība Izglītības zinātņu doktorantūras padomē 

Pētniecības un attīstības projektu vadība 1 projekta vadība 6 gados 

Starptautisko konferenču organizācijas 

komitejas vadība vai līdzdalība starptautisko 

zinātnisko konferenču organizēšanā 

Līdzdalība starptautisko zinātnisko konferenču 

organizēšanā 1 reizi katru gadu 6 gados 

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas 

vadība vai līdzdalība to darbībā vai anonīmi 

recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā 

žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, 

zinātnisko rakstu recenzēšana izdevumos, 

kuri indeksēti datubāzē SCOPUS vai Web of 

Science Core Collection vai iekļauti datubāzē 

ERIH+ 

līdzdalība zinātniskā izdevuma redakcijas darbā 

Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai 

mākslas nozaru apvienību vadība vai 

līdzdalība to darbībā 

- 
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Nacionāla un starptautiska mēroga 

zinātnisko, akadēmisko vai mākslinieciskās 

jaunrades konkursu, festivālu un citu 

līdzvērtīgu pasākumu organizācijas 

komitejas vadība vai līdzdalība nacionāla un 

starptautiska mēroga zinātnisko, akadēmisko 

vai mākslinieciskās jaunrades konkursu, 

festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu 

organizēšanā 

Līdzdalība Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības 

darbu valsts konferences organizācijā, izglītības 

zinātņu sekcijas vadība 

Citi organizatoriskā darba uzdevumi4 

Piedalīšanās zinātnisko un akadēmisko 

projektu pieteikumu sagatavošanā un 

iesniegšanā, finanšu resursu piesaistīšana 

1 projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana 6 

gados 

Piedalīšanās fakultātes pārvaldes institūcijās Izglītība, pedagoģija un sports vadība 

Līdzdalība  organizētajos studējošo piesaistes 

pasākumos 

katru gadu 

Pētniecības un akadēmisko sakaru 

koordinēšana ar Latvijas un ārzemju 

augstskolām 

- 

Sadarbība un aktīva darbība Latvijas un 

starptautiskajās profesionālajās organizācijās 

1 organizācija 6 gados 

3.4. Valodu zināšanas 

Valsts valodas zināšanas   latviešu valoda (C2) 

Pārējās ES valstu oficiālajās valodās  angļu valodā (B2), vācu valodā (B2) 

 

 
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne   _______________________/ prof. 

Linda Daniela/ 

 

Iepazinos, esmu informēts par šo darba uzdevumu izpildes snieguma vērtēšanu katru otro gadu 

pārskata periodā 

 

                                                            

        Datums:                                           _______________________/ _________/   

 


