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Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
docenta darba uzdevumi (1 slodze)
1. Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums 1: ekonomika
un uzņēmējdarbība, izglītības vadība.
2. Pētniecības darba jomas: izglītības vadība, starptautiskie salīdzinošie pētījumi, pētnieciskās
metodes, datorika.
3. Zinātniskais, pedagoģiskais un organizatoriskais darbs:
Darba uzdevumi

Minimālās prasības
izpildei 6 gadu laikā

3.1. Zinātniskais darbs (mākslinieciskās jaunrades darbs)
Zinātniskā darba uzdevumi1.
3.1.1. Anonīmi recenzēto zinātnisko publikāciju zinātniskajos
žurnālos vai konferenču ziņojumu izdevumos, kuri indeksēti datubāzē
SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauti datubāzē
ERIH+;
3.1.2. Uzstāšanās ar referātu
konferencēs Latvijā un ārvalstīs;

starptautiskajās

zinātniskajās

3.1.2. Pētniecības un attīstības projektu zinātniskā vadība vai
zinātniskā līdzdalība to īstenošanā (vadošā pētnieka vai pētnieka
pienākumus veic vismaz viena pētniecības un attīstības projekta
īstenošanā);.
Citi zinātniskā darba uzdevumi, t.sk. spēja piesaistīt resursus projektu
veikšanai.
3.1.4. Līdzdalība zinātniski pētnieciskos projektos izglītības zinātnēs,
iesaistot pētniecībā studējošos;
3.2. Pedagoģiskais darbs3
Pedagoģiskā darba uzdevumi:
1.
Bakalaura darbu, diplomdarbu vadība un recenzēšana
2.
Maģistra darbu vadība un aizstāvēto maģistra darbu skaits
un recenzēšana;
3.
Nodarbību vadība bakalaura studiju programmā;
4.
Nodarbību vadība maģistra studiju programmā;
5.
Pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un
ārvalstu augstskolās vai zinātniskajās institūcijās
Citi pedagoģiskā darba uzdevumi, t.sk. plānotais darbs bakalaura, maģistra,
doktora studiju programmā konkrētā izglītības programmu grupā 2.

3 raksti

3 konferences
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50,5 KP

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
“Sporta treneris”

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 Ministru kabineta 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
Izglītības tematisko programmu grupu norāda atbilstoši Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr. 322
“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”.
1

VadZ1112 Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana 2(4)KP
Bakalaura studiju programma “Sports, tehnoloģijas un sabiedrības”:
SDSK1152 Lietišķās tehnoloģijas sportā 4KP;
PedaP636 Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes izglītībā 2KP;
VadZ1112 Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana 2(4)KP.
PBSP “Skolotājs”:
Izgl1015 Biroja lietotņu mācību metodika un izglītības testu izstrāde 2(4KP);
Izgl1043 Pētniecība izglītībā 4KP;
Izgl3004 Datorikas priekšmeta metodika 4KP;
SDSKP023 Ārpusklases darbs informātikā 2KP;
SDSK1206 Algoritmi un programmēšana skolā 2(6KP);
IzglR003 Skolotāju prakse III 6KP;
IzglR004 Skolotāju prakse IV 6KP.
PBSP “Sākumizglītības skolotājs”:
Izgl4037 Izglītības vadība 2KP;
Izgl1043 Pētniecība izglītībā 4KP;
Izgl4062 Tehnoloģiju joma: Datorika 2KP.
Otrā līmeņa PAISP “Skolotājs”:
Izgl1008 Tehnoloģiju jomas mācību metodika 1,5(4)KP
Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”:
Izgl5050 Vadība un līderība izglītībā 3(6) KP
Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”:
Izgl5000 Ievadkurss tehnoloģiju izmantojumā izglītībā 2KP.

3.3. Organizatoriskais darbs
Organizatoriskā darba uzdevumi2.
3.3.1. Veidot un veicināt starptautiskos sakarus ar Latvijas un
ārzemju izglītības institūciju kolēģiem, lai nodrošinātu augstas
kvalitātes zinātniski pētniecisko darbību
3.3.2. Skolēnu un pedagogu informēšana par studiju programmām LU
PPMF, piedalīšanās studentu piesaistes pasākumos.
3.3.3. Darbs skolotāju tālākizglītības kursos.
3.3.4. Darbs noslēguma pārbaudījumu komisijās.

1x gadā
1x gadā

2
4. Valodu zināšanas
Valsts valodas zināšanas
Pārējās ES valstu oficiālajās valodās – angļu valodas zināšanas
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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:

_______________________/ _________/

