
 

 

 

Latvijas Universitātes DF dekāna darba uzdevumi 

 

1. Latvijas Universitātes (turpmāk - LU) mērķu (rezultatīvo rādītāju) sasniegšana, atbilstoši LU Attīstības stratēģijai 2016.-2020.gadam kā bāzes 

atskaites punkts (2020)  un fakultātes izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm. 

2. LU Stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju kaskadēšana līdz katram fakultātes  darbiniekam, kur tas iespējams. 

 

 
Pielikums darba uzdevumiem 

 

Nr. p.k. 
Fakultātes attīstības  

mērķi 
Uzdevumi 

Rezultatīvie 

rādītāji 

 2020 

Rezultatīvie 

rādītāji 

 2023 

Sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji 

2025 

1. Studiju darbs 

1.1. Studējošo skaits kopā 945 800 900 

1.2. Kvalifikāciju/grādu ieguvušo personu skaits 129 
150 170 

 

1.3. Augstākā līmeņa studiju programmās studējošo 

skaits 
192 

130 130 

1.4. Studējošo atbiruma samazināšana 265 300 350 

1.5. Ārvalstu studējošo skaits  4% 5% 6% 

1.6. DF studiju programmu aktualizēšana atbilstoši 

zinātnes attīstībai un tendencēm darba tirgū un 

sagatavošana akreditācijai. 

Atbilstoši LU studiju programmu akreditācijas 

grafikam. 

 

1.7  Apvienotas doktora studiju programmas izveide 

un sagatavošana akreditācijai. 

Atbilstoši LU studiju programmu akreditācijas 

grafikam. 

 

1.8.  Studiju programmu piedāvājuma papildināšana 

atbilstoši jauno tehnoloģiju attīstības tendencēm un 

tirgus pieprasījumam, t.sk. izvērtējot sadarbības 

iespējas ar ārējiem partneriem. 

2021.gads. 

1.9. Studiju programmu ekonomiski pamatota 

īstenošana, veicinot apvienotu kursu izmantošanu, 

novēršot nepamatotas atlaides un pasniegšanu 

pārlieku mazās grupās. 

 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā 

 

1.10. Studentu skaita saglabāšana vai pat 

palielināšana pamatstudiju un augstākā līmeņa 

studiju programmās, izstrādājot reflektantu 

piesaistes plānu, atbiruma samazināšanas 

pasākumus un studiju atsākšanas atbalsta 

programmu. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā 



 

1.11. Darbs ar ministrijām, lai palielinātu 

sabiedrības vajadzībās balstītu valsts budžeta 

finansēto studiju vietu skaita pasūtījumu Latvijas 

Universitātei.  

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

1.12. . Starptautisko sadarbības programmu un ES 

struktūrfondu iespēju izmantošana  ārvalstu 

akadēmiskā personāla iesaistei studiju procesā un 

LU DF akadēmiskā personāla mobilitātes 

veicināšanai. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā.  

1.13. LU DF studentu starptautiskās mobilitātes 

veicināšana. Ārvalstīs apgūto studiju kursu 

atzīšanas pilnveide, lai nepagarinātu studiju laiku 

līdz grāda iegūšanai.  

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

1.14. Ārvalstu studentu piesaiste īpaši maģistra un 

doktora studiju līmeņos, veidojot pilnu programmas 

piedāvājumu angļu vai vācu valodās, ja 

nepieciešams sadarbībā ar ārvalstu augstskolām. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

1.15. E-studiju vides piedāvāto iespēju 

paplašināšana un izmantošanas intensificēšana 

Atbilstoši līgumam ar LU Studentu padomi.   

2. 
Zinātniskās izcilības 

paaugstināšana  

2.1.Publikāciju (t.sk. zinātniskie raksti periodiskos 

izdevumos un rakstu krājumos, nodaļas 

monogrāfijās, publikācijas konferenču ziņojumu 

krājumos u.c.) skaits. 

53 55 60 

 

2.2. Zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science 

un SCOPUS  datubāzēs iekļautos žurnālos vai 

konferenču rakstu krājumos (skaits). 

47 

50 52 

2.3. Zinātniskie raksti, kuru citēšanas indekss 

sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas 

indeksa (skaits). 

6 

6 6 

2.4. Nodrošināt dalību LZP fundamentālo un 

lietišķo projektu pieteikšanā un īstenošanā. 
1 

1 1 

2.5. Nodrošināt dalību citos nacionālā līmeņa 

projektos (ESP, LP ar valsts iestādēm utt.) 
0 

1 1 

2.6. Visu līmeņu studentu aktīva iesaistīšana 

pētniecības darbā. 
8 

9 10 

2.7. Aizstāvēto promocijas darbu skaits, kumulatīvi 4 
4 4 

2.8. Uzlabot rādītājus zinātniskās darbības 

starptautiskā novērtējuma kontekstā 
Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

2.9. Studējošo aktīvāka iesaistīšana pētniecības 

darbā, izmantojot snieguma finansējumu un iesaisti 

līgumpētījumos. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

2.10. DF zinātniskā potenciāla komercializācijas 

veicināšana, t.sk. ar efektīvās sadarbības līgumu 
Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 



 

starpniecību. 

3. 

Starptautiskās 

konkurētspējas 

paaugstināšana 

3.1. Publikāciju (t.sk. zinātniskie raksti periodiskos 

izdevumos un rakstu krājumos, nodaļas 

monogrāfijās, publikācijas konferenču ziņojumu 

krājumos u.c. )  uz vienu zinātniskā un akadēmiskā  

personāla pārstāvi (PLE) 

2.00 

 

 

1.8 

 

 

1.9 

3.2. Zinātniskās publikācijas sadarbībā ar ārvalstu 

līdzautoriem (skaits). 
9 

10 12 

3.3. Projektu skaits pētniecības un inovācijas 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros. 
1 

2 2 

3.4. Rīkoto starptautisko zinātnisko konferenču 

skaits. 
2 

1 1 

4. 
Cilvēkresursu 

attīstība 

4.1. Personāla valodu zināšanu uzlabošana.  Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

4.2. Zinātniskā personāla atjaunošana (jauno 

zinātnieku skaits) 
11 

 

7 

 

8 

4.3. Zinātniskā personāla (vadošie pētnieki, 

pētnieki, zinātniskie asistenti) PLE 

 

25.2 

 

23 

 

26 

 

4.4. Akadēmiskā personāla (  profesori, asoc. 

profesori, docenti, lektori, neskaitot zinātnisko 

personālu) PLE 

13.80 

 

14 

 

15 

4.5. Akadēmiskā un zinātniskā personāla 

atjaunotne, nodrošinot sabalansētu vecuma 

struktūru. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

5. 

Finansējuma piesaiste 

un pārvaldības 

attīstība  

5.1. Kopējais pētniecībai piesaistītais finansējums 

EUR 
941 674 

950000 980000 

5.2.Pētniecībai piesaistītais valsts finansējums. 443 189 
400000 400000 

5.3. Pētniecībai piesaistītais privātā sektora 

finansējums  
36 427 

50000 50000 

5.4. Pētniecībai piesaistītais ārvalstu finansējums  462 057 500000 530000 

5.5. Personāla darbības rezultātu efektīvāka 

uzskaite, izmantojot akadēmiskā personāla 

regulāros pārskatus un vispārējā personāla darba 

vērtēšanas sistēmu. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā 

 

5.6. Studiju programmu direktoru kompetences 

nostiprināšana un atbildības jomas paplašināšana. 

 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā 

 

6. 

 

Sadarbības tīkla 

paplašināšana 

 

6.1. LU DF personāla aktīva iesaistīšanās zinātnes 

komunikācijas un LU piedāvāto studiju iespēju 

popularizēšanas pasākumos. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 



 

6.2. LU DF personāla aktīva iesaistīšanās zinātnes 

komunikācijas un LU piedāvāto studiju iespēju 

popularizēšanas pasākumos. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

6.3. Atbalsts LU DF personāla darbībai nozaru 

politikas veidošanā Latvijā, darbojoties 

konsultatīvajās institūcijās.  

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

 


