
 

 

 

Latvijas Universitātes JF 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 nākamajiem 4 gadiem. 

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

 

 
Pielikums darba uzdevumiem 

 

Nr. p.k. 
Fakultātes mērķi un 

prioritātes 
Uzdevumi 

Rezultatīvie rādītāji 

 2020 

 

Rezultatīvie rādītāji 

 2023 

Sasniedzamie 

rezultatīvie rādītāji 

2025 

1. STUDIJU DARBS 

1.1. Studējošo skaits kopā 1277 1300 1320 

1.2. Kvalifikāciju/grādu ieguvušo personu skaits 340 365 372 

1.3. Augstākā līmeņa studiju programmās studējošo skaits 
 

429 

 

380 

 

410 

1.4. Studējošo atbiruma samazināšana 15.7% 16% 16.3% 

1.5. Ārvalstu studējošo skaits  0,7% 0.7% 0.7% 

1.6. Pārraudzīt JF studiju programmu pārveidi, konsolidēšanu, 

aktualizēšanu atbilstoši sociālo zinātņu attīstībai un konkurētspējas 

nodrošināšanai Latvijas augstskolu vidē; pārraudzīt un nodrošināt 

sagatavošanu akreditācijai.  

Atbilstoši LU studiju programmu akreditācijas grafikam 
 

1.7. Meklēt ideju/darbību resursus studentu skaita saglabāšanai un 

iespējamai  palielināšanai pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju 

programmās, izstrādājot reflektantu piesaistes plānu, atbiruma 

samazināšanas pasākumus. 

 

 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā  

1.8. Sadarbībā ar programmu direktoriem izmantot starptautisko 

sadarbības programmu un ES struktūrfondu iespējas ārvalstu 

akadēmiskā personāla iesaistei studiju procesā un JF akadēmiskā 

personāla mobilitātes veicināšanai. 

 

 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā.  

1.9. Ar LU vadības atbalstu sadarboties ar IZM, vienojoties par 

sabiedrības vajadzībās balstītu valsts budžeta finansēto studiju 

vietu skaita pasūtījumu Latvijas Universitātes JF.  

Uzturēt sociālo zinātņu studiju vietas koeficienta paaugstināšanas 

jautājumu. 

 

 

Visā  ievēlēšanas periodā. 

1.10. Sadarbībā ar programmu direktoriem aktivizēt  studentu 

starptautisko mobilitāti. Pilnveidot ārvalstīs apgūto studiju kursu 

atzīšanu, lai nepagarinātu studiju laiku līdz grāda iegūšanai.  

 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 



 

1.11. Pārraudzīt e-studiju vides pilnveidi un izmantošanas 

intensificēšanu (t. sk. personāla publikāciju sarakstu permanentu 

uzturēšanu LUIS sistēmā.  

Atbilstoši LU rektora rīkojumam un rektora   līgumam ar LU 

Studentu padomi.   

1.12. Sadarboties studiju un ārpusstudiju norišu jautājumu 

risināšanā ar JF Studentu pašpārvaldi. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

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. 

86 

 

91 

 

97 

2.2. Zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science un SCOPUS  

datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos 

(skaits). 

19 

 

25 

 

31 

2.3. Zinātniskie raksti, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 

50% no nozares vidējā citēšanas indeksa (skaits). 
0 

 

0 

 

0 

2.4. Nodrošināt dalību LZP fundamentālo un lietišķo projektu 

pieteikšanā un īstenošanā. 
1 

 

1 

 

2 

2.5. Visu līmeņu studentu aktīva iesaistīšana pētniecības darbā. 7 
9 11 

2.6.  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) publ. skaits/ zin+ ak pers PLE 

3.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

2.7. Pārraudzīt zinātnisko publikāciju Scopus un Web of 

Science izdevumos skaita pieaugumu. Aktualizēt zinātnisko 

monogrāfiju kā līdzvērtīgas zinātniskās publikācijas statusa 

atzīšanu. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. Ikgadēja publikāciju skaita 

izpildes kontrole.  

2.8.Aktivizēt studējošo iesaistīšanu pētniecības darbā, izmantojot 

snieguma finansējumu un līgumpētījumu iespējas. 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

3 . 

STARPTAUTISKĀS 

KONKURĒTSPĒJAS 

PAAUGSTINĀŠANA 

3.1. Zinātniskās publikācijas sadarbībā ar ārvalstu līdzautoriem 

(skaits). 
0 

 

 

1 

 

 

 

0 

3.2. Projektu skaits pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” ietvaros. 
1 

1 1 

3.3. Starptautisko pētniecības projektu skaits 3 
3 3 

3.4. Rīkoto starptautisko zinātnisko konferenču skaits. 2 
2 2 

4. 
CILVĒKRESURSU 

ATTĪSTĪBA 

4.1. Personāla valodu zināšanu uzlabošana.  50% 70% 75% 

4.2. Zinātniskā personāla atjaunošana un doktora grādu ieguvušo 

personu iesaistīšana studiju un zinātniskajā darbā. 
2 

 

2 

 

2 



 

4.3. Zinātniskā personāla (vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie 

asistenti) pieaugums pret 2020.gadu PLE izteiksmē 

 

1.6 

 

1.6 

 

1.6 

4.4. Kontrolēt akadēmiskā un zinātniskā personāla atjaunotnes 

procesu, nodrošinot iespējami sabalansētu vecuma struktūru.  

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 

5. 
FINANSĒJUMA 

PIESAISTE  

5.1. Kopējais pētniecībai piesaistītais finansējums EUR 140 889 
116500 126000 

5.2. Pētniecībai piesaistītais valsts finansējums 40 749 
78500 50000 

5.3. Pētniecībai piesaistītais privātā sektora finansējums  2 210 
0 0 

5.4. Pētniecībai piesaistītais ārvalstu finansējums, starptautiskie 

projekti  
97930 

38000 76000 

6. 

 

SADARBĪBAS 

TĪKLA 

PAPLAŠINĀŠANA 

 

6.1. Sadarbības partneru - komersantu, kuru saimnieciskā darbība 

reģistrēta Latvijā, skaits 
0 

0 1 

6.2. Līgumpētījumu skaits 

 
0 

1 1 

6.4. Fakultātes  personāla aktīvas iesaistīšanās zinātnes 

popularizēšanas pasākumos 
25% 

 

35% 

 

40% 

6.5. Atbalstīt LU JF personāla darbību nozaru politikas veidošanā 

Latvijā, darbojoties konsultatīvajās institūcijās.  

 

Nepārtraukti ievēlēšanas periodā. 
 

 


