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I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti
LU Juridiskās fakultātes īstenotais studiju virziens un tajā ietilpstošās studiju
programmas atbilst darba tirgus vajadzībām. To apliecina gan darba un izglītības tirgus
novērtējums par darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, gan arī darba
devēju aptauju rezultāti. Studiju virziena un realizēto programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam ir analizējama no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, ir detalizēti jānovērtē
darba tirgus pieprasījuma tendences, kā arī jāanalizē darba devēju aptauju rezultāti.
Otrkārt, jāizvērtē tieši LU Juridiskās fakultātes absolventu priekšrocības darba tirgū pēc
studiju absolvēšanas.
LU Juridiskā fakultāte ir veikusi plašu darba devēju aptauju, aptaujājot valsts pārvaldes
institūcijas, tiesu varas institūcijas un dažādas tiesu sistēmai piederīgas profesionālās
organizācijas. Lai iespējami precīzi atainotu situāciju darba tirgū, ir nepieciešams
detalizēti izvērtēt šīs aptaujas rezultātus.
LU Juridiskā fakultāte jau 2013.gadā bija nosūtījusi visām Latvijas Republikas
ministrijām lūgumu sniegt perspektīvo redzējumu par juristu nodarbinātības iespējām
tuvāko 6 gadu laikā. No saņemtajām atbildēm varēja izdarīt vairākus secinājumus.
Pirmkārt, ministrijās pašlaik tiek nodarbināts ievērojams skaits darbinieku ar augstāko
juridisko izglītību (piem., Labklājības ministrijā juristi un jurista palīgi veido 16 % no
kopējā darbinieku skaita), šī skaita samazināšana nav plānota (piem., Aizsardzības
ministrija neplāno samazināt savu 95 jurista amata vietu skaitu), bet nākotnē ir
paredzams darba vietu pieaugums (piem., Kultūras ministrijā). Otrkārt, no ministriju
sniegtās informācijas ir secināms, ka atsevišķās ministrijās ik gadu tiek pieņemti jauni
darbinieki ar pabeigtu vai vēl nepabeigtu augstāko juridisko izglītību.
Otrs segments bija apzināt absolventu nodarbinātības perspektīvas tiesu sistēmā un
profesionālajās organizācijās. Kā liecina Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras
Darbības analīzes un vadības departamenta sniegtā informācija, tuvākajos gados tiek
prognozēts, ka prokuroru amatā iecelto personu skaits varētu būt vidēji 20 personu
robežās katru gadu. Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Tiesu administrācijas
sniegtā informācija liecina par vairākām tendencēm. Pirmkārt, ir vērojama visai liela
tiesu darbinieku rotācija (vidēji 35%). Otrkārt, pēdējos trijos gados ir vērojama stabila
4,6 % tiesnešu rotācija. Treškārt, Tiesu administrācija norāda, ka ar 2014.gadu rajonu
(pilsētas) tiesām ir piešķirtas papildu 11 tiesnešu amata vietas. Šāda statistika, Tiesu
administrācijas ieskatā, liecina par to, ka arī nākotnē prognozējama nepieciešamība pēc
darbiniekiem tiesu sistēmā. Latvijas Zvērinātu advokātu padome un Latvijas Zvērinātu
tiesu izpildītāju padome anketās norādījusi, ka LU Juridiskās fakultātes absolventiem ir
visai plašas nodarbinātības perspektīvas šajās institūcijās, tāpat arī Latvijas Zvērinātu
notāru padome ir prognozējusi pieprasījumu pēc juristiem darbam notariātā.
Paredzams, ka arī privātajā sektorā juristu pieprasījums darba tirgū palielināsies, jo,
attīstoties ekonomiskajiem procesiem, arī juristu nodarbinātības iespējas, nenoliedzami,
pieaug. Banku sektorā, ražošanā un eksporta jomā strādājošiem uzņēmumiem ir
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nepieciešamas juridiskās konsultācijas, līdz ar ko ekonomikas augšupeja ir cieši
saistāma arī ar juristu nodarbinātības perspektīvām.
Apkopojot visu iepriekš minēto, var izdarīt vairākus secinājumus. Pirmkārt, valsts
sektorā un tiesu sistēmā arī turpmāk ir vērojams visai stabils pieprasījums pēc
darbiniekiem ar augstāko juridisko izglītību (var prognozēt tuvu 100 darba vietām ik
gadu). Otrkārt, arī profesionālajās organizācijās ir prognozējama pozitīva
nodarbinātības tendence - (neierobežots skaits advokatūrā), un pozitīvas nodarbinātības
perspektīvas notariātā un tiesu izpildītāju institūcijās.
Papildus iepriekšminētajai aptaujai LU Juridiskā fakultāte ir veikusi arī darba devēju
aptauju, kurā respondentiem tika lūgts novērtēt tieši LU Juridiskās fakultātes
absolventu profesionālās iemaņas un prasmes. Šo aptauju aizpildīja vairāk nekā 250
respondenti (vairums no tiem bija advokātu biroji, juridiskie biroji un notāru prakses,
kā arī dažādas tiesu varas un valsts pārvaldes iestādes). Aptaujas rezultāti liecina, ka
darba devēji ļoti pozitīvi vērtē LU Juridiskās fakultātes absolventu prasmes un spējas,
t.sk., teorētiskās zināšanas, prasmi plānot savu laiku, argumentēt un pamatot savu
viedokli, prasmi strādāt komandā. JF absolventu konkurētspēja darba tirgū tiek
raksturota kā augsta un pārliecinošs vairākums aptaujāto darba devēju norādījuši, ka
izvēloties darbiniekus augstu lomu spēlē tas, kurā augstskolā iegūta augstākā izglītība.
Neapšaubāmi, sadarbībai ar darba devēju organizācijām un citiem sadarbības
partneriem ir ļoti cieša ietekme uz studiju virziena īstenošanu. Profesionālās
organizācijas aktīvi tiek iesaistītas dažādās ar studiju virziena īstenošanu saistītās
aktivitātēs, piemēram, darba devēju pārstāvji ietilpst Tiesību zinātnes Studiju
programmu padomes sastāvā, aktīvi piedalās profesionālo programmu noslēguma
pārbaudījumu komisijās, dažādu zinātnisku un praktisku konferenču īstenošanā, darba
grupās u.tml. , pamatojoties uz profesionālo organizāciju ieteikumiem studiju
programmu plānā ir tikuši ietverti arī jauni studiju kursi.
Studiju rezultātu sasniegšanu apliecina vairāki kritēriji – pirmkārt, jau pašu absolventu
sniegtais vērtējums aptaujas anketās par studijās iegūtajām prasmēm (skat. programmu
pašnovērtējuma ziņojumu sadaļas 17.7.punktu par studiju rezultātu novērtējumu
rezultātiem), otrkārt, to apliecina tādi objektīvi kritēriji kā, piemēram, atzinīgie devēju
aptauju rezultāti, fakts, ka tiesību virzienā ietverto programmu absolventi ar labiem
rezultātiem piedalās konkursos par studiju turpināšanu augstāka līmeņa studiju
programmās, t.sk., iegūst iespēju studēt prestižās ārvalstu augstskolās.

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
Stiprās puses (S)

Vājās puses (V)
Pilnībā nepietiekams materiāli tehniskais
Latvijas Universitātes prestižs +2
nodrošinājums (lai arī tas finanšu iespēju
robežās tiek uzlabots, tomēr nav vērtējams
Studiju virzienā ietilpstošo programmu
kā optimāls) -2
modeļa atbilstība Eiropas izglītības telpas
vienotām prasībām +2
Nepietiekoši finanšu resursi mācību spēku
un studentu zinātniskajiem pētījumiem – 3
Mūsdienu prasībām atbilstoša informācijas
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tehnoloģiju

Dažāds studentu sagatavošanas līmenis
vidusskolās (vidējās izglītības iestādēs) – 2

infrastruktūra +2
Dažāds studentu svešvalodu zināšanu
Studiju virziena atbilstība jurista profesijas līmenis – 1
standartam +3
Mazs publikāciju apjoms starptautiski
Daudzpusīgs studiju kursu piedāvājums +2 atzītos žurnālos un datu bāzēs - 2
Sadarbība un kontakti ar darba devējiem +3
Sadarbība ar juristu
organizācijām +3

profesionālajām

Pasniedzēju akadēmiskā un profesionālā
pieredze +3
Augstas prasības
realizācijai +2

programmas

kursu

„S” KOPĀ: +22
„V” KOPĀ: -10
S-V= 22-10= 12
Iespējas Studiju virziena attīstībai (I)
Draudi programmas realizācijai (D)
Absolventu akadēmiskās karjeras iespējas
+3
Iespējamā konkurence ar Latvijā citviet
Kvalificēta darbaspēka pieprasījums darba
īstenotajiem līdzīgiem studiju virzieniem -2
tirgū +3
Ierobežota iespēja studēt par privātpersonu
līdzekļiem - 3

Absolventu konkurētspēja +3

Sadarbības iespējas ar Latvijas un ārvalstu
Sagaidāmā studējošo skaita samazināšanās
augstskolām +2
demogrāfijas ietekmē - 2
Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā +2
Starptautiskās sadarbības studentu un
docētāju mobilitātes jomā pilnveidošana +2
„D” KOPĀ: -7

E-studiju kursu izstrāde +1
„I” KOPĀ:+16
I-D= 16-7=9
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Ārvalstīs studējošo skaits studiju virzienā
LRI kods Studiju programmas nosaukums 2013/2014

42380

43380

43380

44380

45380

2014/201
5

Kopā virzienā
Erasmus+ studijās

13
12

11
9

Erasmus+ praksē

1

2

Citās mobilitātes programmās

0

0

20216 Publiskās tiesības [LPA] (PBSP)
Kopā

0

0

Erasmus+ studijās

0

0

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

Kopā
Erasmus+ studijās

5
5

5
5

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

Horvātija

1

0

Norvēģija

1

0

Portugāle

0

1

Bulgārija

0

1

Slovākija

1

0

Nīderlande

1

2

Francija

1

0

Austrija

0

1

20208 Tiesību zinātne (BSP)

20213 Tiesību zinātne [LPA] (BSP)
Kopā

0

0

Erasmus+ studijās

0

0

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

20215 Tiesību zinātne [LPA] (2.līm PSP 1.līm)
Kopā

0

0

Erasmus+ studijās

0

0

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

0

0

20210 Tiesību zinātne (MSP)
Kopā

6

47380

51380

51380

Erasmus+ studijās

0

0

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

Kopā
Erasmus+ studijās

8
7

6
4

Erasmus+ praksē

1

2

Citās mobilitātes programmās

0

0

Vācija

2

0

Norvēģija

1

0

Serbija

1

0

Zviedrija

0

1

Nīderlande

1

1

Ungārija

1

0

Igaunija

0

1

Čehija

1

0

Austrija

0

3

Krievija

1

0

20209 Tiesību zinātne (PMSP)

30201 Juridiskā zinātne (DOK)
Kopā

0

0

Erasmus+ studijās

0

0

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

30202 Juridiskā zinātne [LPA] (DOK)
Kopā
Erasmus+ studijās

0
0

0
0

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā
LRI kods Studiju programmas nosaukums 2013/2014

42380

2014/201
5

Kopā virzienā
21
Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 1

27
1

Apmaiņas programmā

26

20

20216 Publiskās tiesības [LPA] (PBSP)
Kopā

0

7

0

43380

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0

0

Apmaiņas programmā

0

0

9

17

20208 Tiesību zinātne (BSP)
Kopā

43380

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0

0

Apmaiņas programmā

9

17

Slovākijas pilsonis

1

2

Krievijas pilsonis

1

0

Beļģijas pilsonis

0

1

Ķīnas pilsonis

1

0

Itālijas pilsonis

0

3

Bulgārijas pilsonis

0

2

Gruzijas pilsonis

1

0

Polijas pilsonis

0

3

Kazahstānas pilsonis

0

2

Ungārijas pilsonis

0

1

Vācijas pilsonis

4

3

Spānijas pilsonis

1

0

20213 Tiesību zinātne [LPA] (BSP)
Kopā

44380

0

0

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0

0

Apmaiņas programmā

0

20215 Tiesību zinātne [LPA] (2.līm PSP 1.līm)
Kopā

45380

0

0

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0

0

Apmaiņas programmā

0

0

3

9

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0

0

Apmaiņas programmā

3

9

Slovākijas pilsonis

0

1

Ķīnas pilsonis

0

2

Itālijas pilsonis

0

1

Bulgārijas pilsonis

0

1

Polijas pilsonis

3

2

Monako pilsonis

0

1

Francijas pilsonis

0

1

20210 Tiesību zinātne (MSP)
Kopā

47380

0

20209 Tiesību zinātne (PMSP)
8

Kopā

51380

8

0

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0

0

Apmaiņas programmā

8

0

Čehijas pilsonis

2

0

Bulgārijas pilsonis

1

0

Polijas pilsonis

3

0

Kazahstānas pilsonis

1

0

Vācijas pilsonis

1

0

30201 Juridiskā zinātne (DOK)
Kopā

51380

1

1

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 1

1

Apmaiņas programmā

0

0

Krievijas pilsonis

1

1

30202 Juridiskā zinātne [LPA] (DOK)
Kopā
0
Grāda, kvalifikācijas iegūšanai 0

0
0

Apmaiņas programmā

0

0

Kvalitātes nodrošinājums un garantijas
Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un
negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās
pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība
Studiju virziena izpildes un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir izvirzīta par
vienu no būtiskākajiem Juridiskās fakultātes darba uzdevumiem, tādēļ fakultātē notiek
iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes sistēmas nepārtraukta darbība dažādu pozitīvo un
negatīvo izmaiņu konstatēšanai.
Atbilstoši kvalitātes sistēmai, Juridiskajā fakultātē iekšējā Studiju virziena kvalitātes
kontrole tiek veikta dažādos līmeņos un aspektos:
1) studiju procesa kvalitātes kontrole tiek veikta realizējot darbības, kas attiecas
uz akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, t.i., atklātu konkursu
izsludināšana brīvajām akadēmiskā personāla štata vietām, personāla
kvalifikācijas paaugstināšana, iesaiste pētniecībā, iespējas docētājiem doties
pieredzes apmaiņā uz sadarbības partneru augstskolām (piem., t.s. mobilitātes
programmu ietvaros).
2) Studiju virziena kontrole tiek veikta struktūrvienībās (katedrās), darba grupās,
arī Tiesību zinātnes studiju programmas padomes un domes sēdēs.
3) Būtisks kontroles mehānisms ir sadarbība ar Juridiskās fakultātes Studentu
pašpārvaldi, kas arī rūpīgi seko līdzi tiesību aktu ievērošanai studiju procesā,
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sniedz dažādus ierosinājumus studiju procesa uzlabošanai, tiesību aktu
pilnveidošanai un citādi aktīvi iesaistās fakultātes darbā;
4) Studiju virzienu kvalitāte tiek vētīta analizējot studējošo iesniegumus un
priekšlikumus. Studiju virziena realizācijas trūkumus parāda arī iesniegtās
studējošo sūdzības, kuras visas tiek izskatītas LU tiesību aktos noteiktā kārtībā.
Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir studējošo viedokļa uzklausīšana
nodarbību laikā, konsultējot studentus un sadarbojoties studiju darbu, bakalaura,
maģistra darbu un citu darbu izstrādes gaitā. Kvalitātes nodrošinājumam tiek
izmantoti arī tādi instrumenti kā sekošana studējošo akadēmiskai izaugsmei. Arī
gadījumā, ja kāds studējošais iesniedzis eksmatrikulācijas iesniegumu, studiju
programmu direktori individuāli pārrunā iemeslus, kas bijuši par pamatu šāda
lūguma izteikšanai, lai pārliecinātos, vai studējošajam nav bijušas pretenzijas
pret studiju kvalitāti.
5) Būtisks kontroles instruments ir studējošo aptaujas. Atbilstoši LU noteiktajai
kārtībai, ar anketu „Par studiju programmu” aptaujā pēdējo studiju gadu
studentus jeb potenciālos absolventus, kuri spēj novērtēt studiju programmu
kopumā. Savukārt realizējot otru aptauju veidu, ar anketu „Par studiju kursu un
tā docētāju” aptaujas veic pēc studiju kursa noklausīšanās semestra beidzamajās
nodarbībās vai nākamā semestra sākumā par iepriekšējo semestri, lai varētu
novērtēt kursu un tā docētāju darbu kopumā. Nereti šajās anketās ietvertā brīvā
komentāru sadaļa sniedz labus ierosinājumus katra docētāja darba uzlabošanai.
Neilgi pēc studiju uzsākšanas Juridiskā fakultāte veic arī 1.kursā studējošo
aptauju, kura palīdz izprast jauno studentu vēlmes un izpratni attiecībā uz
studiju procesu un tā sagaidāmajiem rezultātiem.
6) LU Juridiskā fakultāte organizē katra mācībspēka katra docētā studiju kursa
hospitēšanu, kas notiek vismaz reizi semestrī. Hospitāciju veic cits akadēmiskā
personāla loceklis, kas sniedz rakstveida viedokli katedras vadītājam, kurš
savukārt apkopo visu informāciju par konkrētās katedras visiem mācībspēkiem,
semestra beigās rīko katedras sēdi saņemto atsauksmju apspriešanai, bet pēc tam
iesniedz visu informāciju LU Juridiskās fakultātes dekānam.
7) Lai pilnveidotu studiju kursu saturu, tiek veiktas izmaiņas piedāvāto studiju
kursu aprakstos, uzlabojot iespēju apgūt praktiskās iemaņas katrā tiesību
apakšnozarē, kā arī nodrošinot studiju kursu atbilstību jaunākajām zinātniskajām
atziņām, spēkā esošajām tiesību normām un judikatūrai.
LU līmenī Studiju virziena kvalitātes kontroli realizē LU Kvalitātes novērtēšanas
komisija, neatkarīgie LU studiju programmu eksperti, LU Studiju padome, kā arī LU
Senāts.
Nozīmīgākais ārējais studiju programmas kvalitātes novērtētājs ir absolventu
novērtējums darba tirgū. Proti, ārējo studiju programmas kvalitāti veic darba devēji.
Kvalitātes kontrolei tiek nodrošināta atgriezeniskā saikne - secinājumi un priekšlikumi
tiek ņemti vērā turpmākā studiju procesā, tie tiek apspriesti visās Juridiskās fakultātes
struktūrvienībās un vadībā, kā arī tiekoties ar studējošo, darba devēju pārstāvjiem.
Studiju virziena īstenošanas procesā notiek iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas
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nepārtraukta pilnveide un attīstība. Studiju virziena kvalitātes garantija ir LU
Juridiskās fakultātes prestižs, ko apliecina ilggadīgi ievērojamais un stabilais studēt
gribētāju skaits.

II STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
Publiskās tiesības
bakalaura) 42380

[LPA]

(Profesionālās

augstākās

izglītības

Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas
ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana
Studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija
rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas pavēl
„Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt
akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas
Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir
iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”. Jāņem vērā, ka studiju programma
izveidota, lai nodrošinātu iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās uzsākuši
ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmā.
Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI kods Studiju programmas nosaukums
42380

Progrstatus 2013/2014 2014/2015

20216 Publiskās tiesības [LPA] (PBSP) A

Stud. skaits

1

0

1. studiju gadā imatrikulētie

0

0

Absolventi

0

0

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
Studējošo aptaujas pārskata periodā netika veiktas. Jāņem vērā, ka dotā studiju
programma nodrošina iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās uzsākuši
ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmā. Jauni studenti šajā
programmā netiek uzņemti. Parskata periodā šajā programmā studijām nebija
atjaunojies neviens students.
Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
Absolventu aptaujas pārskata periodā netika veiktas (skat. 17.6.punktu).
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Tiesību zinātne (Bakalaura) 43380
Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas licencēšanas
ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana
Ieviešanas
termiņš

Atbildīgā
Ieteikumu ieviešana un tās novērtējums
struktūrvienība/ studiju programmu padomē un fakultātes
persona
domē

1. Akreditācijas
eksperta
ieteikums:
1.1. Uzdevums:
Izvērtējot šo secinājumu, jāņem vērā, ka 1)
bakalaura studiju programma ir akadēmiska
studiju programma, kuras mērķos neietilpst
praktisko iemaņu apguves nodrošināšana ar
prakšu palīdzību; 2) programmā iegūstamo
kredītpunktu skaits atbilst noteiktajām
prasībām, bet prakšu ieviešana radītu
apstākļus, kuros būtu izdarāmas izmaiņas
programmā; 3) ņemot vērā jauno normatīvo
regulējumu un iespējamo studiju programmu
satura normatīvo regulējumu LU, nav
izslēdzama
prakšu
ieviešana
studiju
programmā.
Studējošo skaitu grupās ietekmē kopējais
studējošo skaits, programmas apguves
intensitāte un auditoriju noslogojums, kas ir
ņemts vērā, lai samazinātu studējošo skaitu
grupās. Nodrošināts, ka semināri notiek
katrai studentu grupai atsevišķi (ne vairāk kā
35 studenti grupā).

1) secināts, ka
bakalaura
Studiju
Juridiskā
studiju
virziena
fakultāte
programmā nav akreditācija
prakšu

2)ieteikts
Studiju
samazināt
Juridiskā
virziena
studējošo skaitu
fakultāte
akreditācija
grupās
1.2. Uzdevums:
1)Būtu
Studiju
jānodrošina
Juridiskā
virziena
datortehnika
fakultāte
akreditācija
visās auditorijās

Juridiskā fakultāte ir nodrošinājusi moderno
tehnoloģiju pieejamību katrā auditorijā.

Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI kods Studiju programmas nosaukums Progrstatus 2013/2014 2014/2015
43380

20208 Tiesību zinātne (BSP)

A

Stud. skaits

939

934

1. studiju gadā imatrikulētie

333

340

Absolventi

237

223
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Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā
ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Visupirms jāuzsver, ka iepriekšējā studiju gadā studiju programmā tika veiktas
izmaiņas, modificējot gan programmas A daļas studiju kursus, gan arī B daļas studiju
kursus. Pārskata periodā studiju programmā izmaiņas veiktas nav. Analizējot aptaujas
datus par tādiem nozīmīgiem A daļas studiju kursiem, redzams, ka nemainīgi augsts
novērtējums bijis attiecīgo studiju kursu satura atbilstībai studiju kursa aprakstam.
Audzis arī kopējais studiju kursu novērtējums, piemēram, Studiju kursam
„Konstitucionālās tiesības” (no 6,59 uz 6,75). Augusi arī studējošo aktivitāte aptauju
aizpildē. B daļas studiju kursu novērtējumā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Jāuzsver,
ka sistēmiska tādu studiju kursu, kurus docē vairāki mācībspēki, aptauju analīze liecina
par novērtējumu saikni ar attiecīgā docētāja sniegumu, kas formāli aptauju jautājumos
neietilpst.
2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju
kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Studējošie visatzinīgāk, ievērojot vidējo novērtējumu LUIS, A daļas studiju kursos
vērtējuši mācībspēku lietotās metodes un studiju kursa izklāsta saprotamību (7,00),
atzinīgi vērtēta studiju kursu atbilstība aprakstam, piemēram, studiju kursā
„Kriminālprocess” (7,00). B daļas studiju kursos studējošie visatzinīgāk vērtējuši to, ka
studiju kursa saturs lieki nedublējas ar citu studiju saturu, piemēram, studiju kursā Datu
aizsardzības tiesības, studiju kursā Starptautisko cilvēktiesību pamati.
3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti
u.c.?
Mazāk atzinīgi, ja analizē pieejamos datus LUIS, A daļas atsevišķos studiju kursos
tikusi vērtēta ieteiktās literatūras pieejamība (3.00), kā arī atsevišķa mācībspēka lietotās
metodes. Jāuzsver, ka studiju kursu aptauju sistēmiska analīze liecina par to, ka aptauju
rezultāti lielā mērā korelē ar atsevišķu mācībspēku novērtējumu. B daļas atsevišķos
studiju kursos kritiskāk vērtēta studiju kursu satura atbilstība aprakstam (5,67),
semestra laikā notikušo pārbaudes darbu ietekme uz sekmīgu studiju kursa apguvi
(4,00).
4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu
īstenošanai?
Studējošie, ievērojot pieejamos datus LUIS, A daļas studiju kursus un to docēšanas
kvalitāti pārsvarā novērtējuši ļoti atzinīgi, tomēr atsevišķos gadījumos studējošie
ieteikuši pilnveidot atsevišķu studiju kursu docētāju pielietotās studiju metodes – īpaši
praktisko nodarbību nodrošināšanā. Minētā ierosinājuma kontekstā jānorāda, ka
Juridiskā fakultāte vairākus semestrus īsteno mācībspēku savstarpējo monitoringu, lai
novērstu nepilnības studiju kursu docēšanā. Plānots attīstīt iekšējās kvalitātes sistēmu
un turpināt sadarbību ar Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldi, lai fakultātes vadība
saņemtu informāciju par nepilnībām studiju procesā tieši un nepastarpināti, taču tiktu
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izslēgta iespēja docētājiem identificēt studējošos, kuri pauduši neapmierinātību ar
studiju kvalitāti. B daļas studiju kursu satura un docēšanas kvalitāte novērtēta pozitīvi,
piemēram, attiecībā uz e-studiju kvalitāti, mācībspēku attieksmi un laikmetīgumu.
Jānorāda, ka studējošie atsevišķos gadījumos ierosinājuši pilnveidot disciplīnu, kas arī
tiek veikts.

Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju
kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas absolventu vērtējumā par programmu un tajā
ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Mācībspēku zināšanu un prasmju novērtējums saglabājies iepriekšējā līmenī (5,9),
audzis E- studiju piedāvājuma novērtējums (no 5 uz 5,5), audzis studiju kursu
novērtējums (no 5,4 uz 5,9) un to savstarpējās saiknes novērtējums studiju programmas
ietvaros (no 5,4 uz 5,7).
2. Ko absolventi visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju
kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Absolventi visatzinīgāk, ievērojot vidējo novērtējumu LUIS, vērtējuši izvēli studēt
aplūkojamo studiju programmu (6,5), lietvežu un studiju metodiķu labvēlīgo attieksmi
(6,3), to kompetenci un zināšanas (6,2), informācijas pieejamību fakultātē par studiju
procesu (6) mācībspēku zināšanas un kompetenci (5,9). Atzinīgi tiek novērtēta
auditoriju piemērotība studijām (5,8) studiju materiāltehniskais nodrošinājums (5,6),
labvēlīgā mācībspēku attieksme (5,5).
3. Ko absolventi kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti
u.c.?
Mazāk atzinīgi, ja analizē pieejamos datus LUIS, tikušas vērtētas LU piedāvātās
studiju iespējas ārvalstīs (4,7),e-kursu sagatavotības pakāpi (4,8), kā arī studiju procesa
organizācijas ietekmi uz motivāciju studēt (4,9). Kritiski studējošie ir novērtējuši to, ka
darbs traucē (atņem laiku) studijām (3,7). Studējošo aptaujas LUIS liecina, ka pastāv
zināma neapmierinātība ar temperatūru auditorijās ziemas mēnešos, kā arī izteikti
ierosinājumi pieaicināt gados jaunus mācībspēkus.
4. Kādi ir plānotie pasākumi absolventu norādīto trūkumu novēršanai un
ieteikumu īstenošanai?
LU Juridiskā fakultāte, ievērojot LUIS datus, plāno turpināt paplašināt starptautiskās
sadarbības tīklu, kas pēdējos gados audzis no 34 līdz 46 ārvalstu universitātēm. Tai pat
laikā vairākus gadus nav bijis iespējams aizpildīt Erasmus programmā paredzētās
studentu apmaiņas vietas, pierādot, ka studentiem nav bijusi pašiem interese doties
studijās ārvalstīs. Līdz ar to šāda kritika ir vērtējama kopsakarā ar pašu studentu
izrādīto interesi studēt ārvalstīs. Plānots pilnveidot studiju darbu e-vidē. Fakts, ka darbs
traucē studijām, nav izslēdzams vai mazināms, bet telpu apsilde LU neietilpst fakultātes
kompetencē. Visbeidzot, jāvērš uzmanība uz to, ka gados jauna akadēmiskā personāla

14

nodrošināšana nav aplūkojama atrauti no personāla politikas, amata konkursu un
diskriminācijas skatupunkta, kas liedz izvēlēties pretendentus tikai un vienīgi pēc šīs
pazīmes.

Tiesību zinātne [LPA] (Bakalaura) 43380
Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI kods Studiju programmas nosaukums
43380

Progrstatus 2013/2014 2014/2015

20213 Tiesību zinātne [LPA] (BSP) A

Stud. skaits

4

1

1. studiju gadā imatrikulētie

0

0

Absolventi

1

2

Tiesību zinātne [LPA] (Otrā līm. profesionālās izgl. progr. uz 1.līm.
bāzes) 44380
Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu
ieviešana
Studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija
rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas pavēl
„Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt
akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas
Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir
iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”. Jāņem vērā, ka studiju programma
izveidota, lai nodrošinātu iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās uzsākuši
ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmā.
Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI
kods

Studiju programmas nosaukums

44380

20215 Tiesību zinātne [LPA] (2.līm PSP
A
1.līm)

Progrstatus 2013/2014 2014/2015

Stud. skaits

0

0

1. studiju gadā imatrikulētie

0

0

Absolventi

1

0

15

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
Studējošo aptaujas pārskata periodā netika veiktas. Jāņem vērā, ka dotā studiju
programma nodrošina iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās uzsākuši
ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmā. Jauni studenti šajā
programmā netiek uzņemti. Parskata periodā šajā programmā studijām nebija
atjaunojies neviens students.
Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
Absolventu aptaujas pārskata periodā netika veiktas (skat. 17.6.punktu).

Tiesību zinātne (Maģistra) 45380
Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu
ieviešana
Ieviešanas
termiņš

Atbildīgā
Ieteikumu ieviešana un tās
struktūrvienība/ novērtējums studiju programmu
persona
padomē un fakultātes domē

1.
Akreditācijas
eksperta ieteikums:
1.1. Uzdevums:
1) Datortehnikas Studiju
izvietošana visās virziena
JF
auditorijās
akreditācija

Visās
auditorijās
datortehnika

ievietota

JF studējošie aizvien aktīvāk tiek
iesaistīti zinātnisko konferenču
norisē un zinātniskajos projektos

2)
Studējošo Studiju
aktīvāka iesaiste virziena
JF
zinātnē
akreditācija

Programma aktīvi netiek īstenota,
tādēļ kopējais studējošo skaits ir
neliels
(pārskata
periodā
programmā ir 15 studējošie)
Fakultāte nodrošina ikvienam
interesentam apgūt JF realizētos
studiju kursus, tiek uzlabota
sadarbība
arī
zinātnisko
konferenču rīkošanā, zinātnisko
rakstu krājumu izdošanā u.tml.

3)
Mazāks Studiju
studējošo
skaits virziena
JF
grupās
akreditācija

4)
Uzlabojama Studiju
sadarbība
ar virziena
JF
citām augstskolām akreditācija
5) Jānodrošina
Studiju
vairāk
studiju
virziena
JF
kursus ārvalstu
akreditācija
studentiem

Pieaudzis
svešvalodā
docēto
studiju
kursu
skaits
(kopš
2015.gada kā jauns studiju kurss
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ārvalstu studentiem tiek piedāvāts
kurss “Constitutional institutions
and protection of fundamental
rights”)
Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI kods Studiju programmas nosaukums Progrstatus 2013/2014 2014/2015
45380

20210 Tiesību zinātne (MSP)

A

Stud. skaits

27

30

1. studiju gadā imatrikulētie

15

11

Absolventi

6

6

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā
ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Aptaujājot studējošos par docētājiem, kuri šajā programmā docē A un B daļas studiju
kursus, tika iegūti visnotaļ pozitīvi rezultāti. Kopumā studējošie augstu vērtē
pasniedzēju ievērojamo zinātnisko un akadēmisko pieredzi. Arī studiju kursu docēšanas
līmenis tiek vērtēts augstu. Studenti atzinīgi novērtē pasniedzēju pasniegšanas stilu un
attieksmi pret studentiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu aptaujās par
kursu docētājiem īpašas atšķirības nav novērojamas.
2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju
kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Studējošie studiju programmā augstu vērtējuši mācībspēku kompetences. Atzinīgi
novērtētas arī studiju programmas piedāvātās iespējas attīstīt pētnieciskās prasmes un
iemaņas, kā arī prasmes strādāt ar informāciju.
3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti
u.c.?
Aptaujās par studiju kursiem respondenti norādījuši, ka kā NLN studējošie vēlētos, lai
dažos studiju kursos būtu bijusi labāka atgriezeniskā saikne starp docētājiem un
studējošajiem attiecībā uz semināru darbiem un individuālajiem pētījumiem, t.i., lai
attiecīgie docētāji vairāk pārrunātu individuālajos darbos pieļautās kļūdas. Citi kritiski
vērtējumi aptaujās par studiju programmu netiek norādīti.
4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu
īstenošanai?
Ar atsevišķiem docētājiem ir pārrunāti veidi, kā uzlabot atgriezenisko saikni starp
docētājiem un studējošajiem, piemēram, tiek rekomendēts e-studijās ievietot
pētniecisko darbu vērtēšanas kritērijus un informāciju par biežāk pieļautajām studējošo
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kļūdām attiecīgajos pārbaudījumos. Papildus tam ikviens docētājs ir gatavs iknedēļas
konsultācijās izskaidrot studējošo pieļautās kļūdas, sniegt ieteikumus turpmākai
zināšanu un prasmju pilnveidošanai attiecīgajā studiju kursā, turklāt, jānorāda, ka
daudzi studējošie arī šo iespēju aktīvi izmanto.
Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas absolventu vērtējumā par programmu un tajā
ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu īpašas izmaiņas absolventu vērtējumos
par programmu nav konstatējamas. Studējošie vienlīdz atzinīgi vērtē apmierinātību ar
izvēlēto studiju programmu kopumā, kā arī norāda, ka augstu vērtē iespēju apgūt
studiju kursus pie tiesību zinātnes autoritātēm. Kā ieguvumu absolventi norāda to, ka
pēc ilgstošāka studiju pārtraukuma (vairums šīs programmas studējošo pamatstudiju
programmas ir absolvējuši pirms vairākiem gadiem) ir atsvaidzinājuši teorētiskās
zināšanas, uzzinājuši daudz jauna par novitātēm Latvijas tiesību sistēmā un
starptautiskajā regulējumā, pilnveidojuši rakstiskās prasmes dažādu pētījumu izstrādē,
prasmi argumentēt savu viedokli.
2. Ko absolventi visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju
kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Balstoties uz aptauju rezultātiem, secināms, ka pārskata absolventi visatzinīgāk
novērtējuši mācībspēku kompetences un attieksmi pret studējošajiem, augstu novērtēts,
ka studijas noritēja piemērotās un tehniski labi aprīkotās auditorijās. Kā labvēlīgu
raksturo arī metodiķu un palīgpersonāla kompetenci un attieksmi.
3. Ko absolventi kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti
u.c.?
Pārrunās programmas absolventi norādījuši, ka dažkārt viņiem pilnībā nebija izprotama
e-studiju lietošanas kārtība, bibliotēkas piedāvātās iespējas, kā arī, ka reizēm bijis grūti
atrast informāciju LU un fakultātes mājas lapā. Aizpildītajās anketās kritiski vērtējumi
nav norādīti.
4. Kādi ir plānotie pasākumi absolventu norādīto trūkumu novēršanai un
ieteikumu īstenošanai?
Sākoties jaunajam semestrim ievadlekcijās studējošie tiks informēti par informācijas
ieguves iespējām un to, kur vērsties ar studiju procesu saistīto neskaidrību gadījumā.
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Tiesību zinātne (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) 47380
Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu
ieviešana
Ieteikumu ieviešana un
Atbildīgā
Ieviešanas
tās novērtējums studiju
struktūrvienība/
termiņš
programmu padomē un
persona
fakultātes domē
1. Akreditācijas eksperta ieteikums:
1.1. Uzdevums:
Studiju
1) Datortehnikas izvietošana visās
virziena
JF
auditorijās
akreditācija

Visās
auditorijās
ievietoti datori un tiem
pieslēgti projektori

Studiju
2) Studējošo aktīvāka iesaiste zinātnē virziena
JF
akreditācija

Studējošie
aizvien
aktīvāk tiek iesaistīti
zinātnisko konferenču
norisē un zinātniskajos
projektos
(pārskata
periodā konferencēs ar
referātu piedalījušies
vismaz
5
šajā
programmā studējošie)

3) Mazāks studējošo skaits grupās

Studiju
virziena
JF
akreditācija

Studiju
4) Uzlabojama sadarbība ar citām
virziena
JF
augstskolām
akreditācija

Studiju
5) Jānodrošina vairāk studiju kursus
virziena
JF
ārvalstu studentiem
akreditācija
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Studējošie
sadalīti
vairākās
grupās,
nodrošinot
mazāku
studējošo skaitu katrā
grupā, semināri notiek
katrai grupai atsevišķi
Fakultāte
nodrošina
ikvienam interesentam
apgūt JF realizētos
studiju kursus, tiek
uzlabota sadarbība arī
zinātnisko konferenču
rīkošanā,
zinātnisko
rakstu
krājumu
izdošanā u.tml.
Pieaudzis
fakultātē
svešvalodā
docēto
studiju kursu skaits
(kopš 2015.gada kā
jauns studiju kurss
ārvalstu studentiem tiek

piedāvāts
kurss
“Constitutional
institutions
and
protection
of
fundamental rights”)
Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI kods Studiju programmas nosaukums Progrstatus 2013/2014 2014/2015
47380

20209 Tiesību zinātne (PMSP) A

Stud. skaits

530

412

1. studiju gadā imatrikulētie

209

176

Absolventi

251

131

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā
ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Aptaujājot studējošos par docētājiem, kuri šajā programmā docē A un B daļas studiju
kursus, tika iegūti visnotaļ pozitīvi rezultāti. Kopumā studējošie augstu vērtē
pasniedzēju sagatavotību, kas liecina par programmā iesaistīto mācībspēku kopējo
augsto sagatavotības pakāpi un zināšanām. Arī studiju kursu docēšanas līmenis jeb
iepazīstināšana ar studiju kursu saturu tiek vērtēta augstu. Studenti atzinīgi novērtē
pasniedzēju pasniegšanas stilu un attieksmi pret studentiem. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu aptaujās par kursu docētājiem īpašas atšķirības nav
novērojamas.
2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju
kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Studējošie studiju programmā augstu vērtējuši studiju rezultātus, t.i., programmas
ietvaros docētajos studiju kursos apgūtās prasmes un zināšanas. Tiek norādīts, ka
studējošie programmas ietvaros apzinājušies iegūto teorētisko zināšanu nozīmi un
izprot to piemērošanu praksē. Vienlīdz atzinīgi respondenti vērtējuši studiju kursus un
docētājus, studiju procesa organizāciju, ārvalstu vieslektoru piedāvāto lekciju klāstu (kā
rezultātā ir labāk apguvuši arī juridisko terminoloģiju svešvalodās).

3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti
u.c.?
Mazāk atzinīgi tikušas vērtētas informācijas ieguves iespējas LU mājas lapā, e-studiju
piedāvājums programmā, e-kursu sagatavotības pakāpe. Atsevišķi studējošie pauduši
kritiku tam, ka programmā liels apjoms kredītpunktu (26) ir atvēlēti studiju praksēm,
un, ka labprātāk prakšu vietā būtu vēlējušies apgūt studiju kursus. Tāpat nepilna laika
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neklātienes studējošie norādījuši, ka, ņemot vērā viņu studiju formas specifiku un
apstākli, ka gandrīz visi NLN studējošie paralēli studijām strādā, tas rada problēmas
savienot darbu ar visām programmā paredzētajām studiju praksēm.
4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu
īstenošanai?
Studējošo iebildumi pret studiju prakšu iekļaušanu programmas studiju plānā nav vērā
ņemami, jo studiju prakses kā obligātu sastāvdaļu nosaka valsts profesionālās izglītības
standarts “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” (MK 26.08.2014. noteikumi Nr.512). Jautājums par informācijas ieguves
iespējām LU mājas lapā ir pārrunājams un pilnveidojams, savukārt e-kursi nav
uzskatāmi par piemērotu veidu tiesību zinātnes apguvei.
Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas absolventu vērtējumā par programmu un tajā
ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, novērojama pozitīva tendence, ka audzis
absolventu novērtējums par gandrīz visiem programmas kvalitātes rādītājiem (kurus var
uzskatīt par būtiskākajiem kritērijiem), piemēram, augusi studējošo apmierinātība ar
izvēlēto studiju programmu, sasniedzot maksimālo anketā iegūstamo punktu skaitu (7),
audzis vērtējums par iespējām klausīties vieslektoru kursus (6), studiju kursi raksturoti
kā interesanti un noderīgi (5,5), studējošie pilnveidojuši prasmes strādāt komandā (5,8),
pilnveidojuši prasmi diskutēt un pamatot savu viedokli, pilnveidot savas rakstiskās
prasmes un pieņemt lēmumus, pamatojoties uz iepriekš veiktas informācijas analīzi
(visos šajos jautājumos ir identisks punktu skaits - 6,3, kas arī ir krietni augstāks nekā
iepriekšējā pārskata periodā). Audzis arī vērtējums par studiju programmas grūtības
pakāpes atbilstību respondentu prasmēm (6,5). Gandarījumu sniedz arī fakts, ka
respondenti vienprātīgi norādījuši, ka labprāt ieteiktu šo studiju programmu citiem (7),
un visi respondenti nākotnē plāno strādāt atbilstoši iegūtajai izglītībai (7).
2. Ko absolventi visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju
kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Balstoties uz LUIS aizpildīto anketu rezultātiem, secināms, ka pārskata periodā
absolventi visatzinīgāk vērtējuši iespēju studēt šajā studiju programmā (7). Augstākos
vērtējumus ieguvuši jautājumi par studiju rezultātu novērtējumu – piemēram, spējas
analizēt informāciju, diskutēt, sagatavot rakstveida dokumentus (6,3), spējas rast
radošus risinājumus dažādas sarežģītības problēmām (6,5), spēja apgūt nozares
terminus svešvalodā (6), pilnveidota prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē (6)
un prasme strādāt ar informāciju (6,5). Augstu novērtēts, ka studijas noritēja
piemērotās auditorijās (6,3), ka auditorijām bija atbilstošs tehniskais aprīkojums (6,3).
Atzinīgi vērtētas iespējas klausīties vieslektoru lekcijas (6), lietvežu un metodiķu
kompetence un attieksme (6), kā arī LUIS iespējas (6). Tuvu šiem rezultātiem ir arī
vērtējums par mācībspēku kompetencēm.
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3. Ko absolventi kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti
u.c.?
Analizējot LUIS pieejamos datus, secināms, ka mazāk atzinīgi tikušas vērtētas LU
piedāvātās studiju iespējas ārvalstīs (4), informācijas ieguves iespējas, e-studiju
piedāvājums programmā (4,3), studiju laikā iegūtā prasme strādāt ar nozares
specifiskajām datorprogrammām (4,3), e-kursu sagatavotības pakāpe (3,7). Zemu
novērtētas arī LU Studentu padomes un fakultātes studentu pašpārvaldes sniegtās
iespējas un palīdzība studiju laikā (attiecīgi 4,0 un 3,3.). Anketu komentāru sadaļa
atklāj neapmierinātību ar temperatūru auditorijās un bibliotēkā ziemas mēnešos.
Atsevišķi t.s. vakara grupas un NLN studējošie pauduši zināmu neapmierinātību par
studiju metodiķu pieņemšanas laikiem, kas vienmēr nav savienojami ar nodarbību
plānojumu, kā arī norādījuši uz grūtībām savienot savu darba laiku ar programmā
paredzētajām studiju praksēm.
4. Kādi ir plānotie pasākumi absolventu norādīto trūkumu novēršanai un
ieteikumu īstenošanai?
Ņemot vērā anketu rezultātus, jāapsver jautājums par to, kā studējošos vairāk informēt
par studiju iespējām ārvalstīs. Neizprotams ir anketās sniegtais zemais novērtējums par
studiju iespējām ārvalstīs, jo, neraugoties uz to, ka starptautiskās sadarbības tīkls
nemitīgi pilnveidojas un patlaban studējošajiem ir iespējas doties studēt uz 46 ārvalstu
universitātēm, pārskata periodā šis vērtējums ir nokrities uz 4 punktiem
(salīdzinājumam - iepriekšējā pārskata periodā, kad piedāvāto ārvalstu augstskolu skaits
bija mazāks, novērtējums bija 4,6). Jānorāda arī, ka vairākus gadus nav bijis iespējams
aizpildīt visas Erasmus programmā paredzētās studentu apmaiņas vietas, kas norāda uz
to, ka studentiem nav bijusi interese doties studijās ārvalstīs.
Plānots mudināt mācībspēkus vairāk izmantot iespēju ievietot mācību līdzekļus un
informāciju e-vidē. Ar studējošo pārstāvniecības institūcijām pārrunājams jautājums par
to, kā pilnveidot šo organizāciju darbību, lai to darbs vairāk palīdzētu studējošajiem
studiju laikā.

Juridiskā zinātne (Doktora) 51380
Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā vai studiju programmas
licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu
ieviešana
Atbildīgā
Ieteikumu ieviešana un tās
struktūrvienība/ novērtējums studiju programmu
persona
padomē un fakultātes domē
Precizējums: Doktorantiem ir
trīs studiju kursi, pēc kuru
apgūšanas ir jākārto promocijas
JF
eksāmens, un viens studiju
kurss, pēc kura apgūšanas tāpat
tiek kārtots eksāmens. Pārējā
studiju
daļa
sastāv
no

Ieviešanas
termiņš

1. Akreditācijas eksperta Studiju
ieteikums: Būtu nepieciešams virziena
paredzēt vairāk eksāmenu
akreditācija
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2. Akreditācijas eksperta Studiju
ieteikums: Studiju grupām ir virziena
jābūt mazākām
akreditācija

JF

3. Akreditācijas eksperta Studiju
ieteikums: Būtu nepieciešama virzienu
datortehnika katrā auditorijā akreditācija

JF

zinātniskā,
pētnieciskā
un
pedagoģiskā
darba,
kurā
eksāmenu
kārtošana
nav
nepieciešama
Precizējums: Doktorantu skaits
studiju kursu grupā ir atkarīgs
no tā, cik doktorantu ir uzņemts
studijām attiecīgajā studiju
gadā, kā arī specializācijas
kursos no tā, cik doktorantu iz
izvēlējušies
attiecīgo
specializāciju.
Maksimālais
doktorantu
skaits
vienā
auditorijā vidēji nepārsniedz
15, bet specializācijas kursos tie
ir daži doktoranti
Precizējums:
Doktorantiem
nodarbības notiek speciāli
aprīkotā telpā, kurā ir pieejams
gan dators, gan printeris,
internets un projektors, līdz ar
to nodrošinot ar nepieciešamo
tehnisko aprīkojumu

Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI kods Studiju programmas nosaukums Progrstatus 2013/2014 2014/2015
51380

30201 Juridiskā zinātne (DOK) A

Stud. skaits

57

52

1. studiju gadā imatrikulētie

7

9

Absolventi

2

3

Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā
ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Pārskata periodā veikta studējošo doktorantu aptauja, izsūtot anketas. Atbildēja tie
doktoranti, kuri nav akadēmiskajā studiju pārtraukumā. Kopumā, tāpat kā iepriekšējās
aptaujās, piedāvātā studiju programma tiek vērtēta kā laba un ļoti laba. Negatīvu
vērtējumu nav. Iegūtās zināšanas ir vērtīgas un ievērojami paplašina redzesloku, kas
lieti noder promocijas darba izstrādes gaitā.
2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju
kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Studējošie studiju programmā vienlīdz atzinīgi vērtējuši studiju kursus un mācību
23

spēkus, studiju procesa organizāciju, sadarbību ar promocijas darba vadītāju, LU dotās
iespējas izmantot bibliotēku un datu bāzes, kuru pieejamība un kvalitāte ir augsta un
atbilstoša mūsdienu prasībām.
3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti
u.c.?
Kritiski vērtējumi studiju programmai no aptaujas datiem neizriet, taču pausti
ieteikumi par nepieciešamību nodrošināt pieeju budžeta datu bāzēm un bibliotēkas
resursu papildināšanu ar retiem un grūti pieejamiem avotiem. Tāpat izteikts
priekšlikums apsvērt iespēju pārdalīt mācību slodzi starp 1.kursa 1. un 2. semestri kursā
„Tiesību integrācija Eiropā”.
4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu
īstenošanai?
Jautājumā par papildus datu bāzēm un pieejamās literatūras avotiem plānots griezties
pie LU bibliotēkas, lai apspriestu iespējas risināt šo jautājumu. Jautājums ar slodžu
pārdalīšanas iespējām minētajā kursā mācību gada ietvaros tiks apspriests
Doktorantūras padomes sēdē
Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti
un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas absolventu vērtējumā par programmu un tajā
ietvertajiem kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Absolventu aptaujas rezultāti būtiski neatšķiras no studējošo aptaujas rezultātiem.
Studiju programma un studiju process vērtēts kā labs un atbilstošs doktora studijām.
Iegūtās zināšanas ir bija pielietojamas promocijas darba izstrādē.
2. Ko absolventi visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju
kursi, studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju
rezultāti u.c.?
Ļoti atzinīgi tiek vērtētas LU bibliotēkā pieejamās datu bāzes, kā arī laicīga informācija
par jaunajām pieejamajām datu bāzēm. Materiāltehniskais nodrošinājums ir labs,
pieejami materiāli, kas nepieciešami promocijas darbam. Atzinīgi tiek vērtēta sadarbība
ar zinātnisko vadītāju, kas ir pamats kvalitatīvam promocijas darbam. Kā pozitīvu
momentu aptaujātie vērtē mācību procesa paredzamību, kas ir būtisks aspekts laika
plānošanā, jo studijas ir jāsavieno ar darbu.
3. Ko absolventi kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti
u.c.?
Kritisku vērtējumu nav, bet ir ieteikumi pārskatīt studiju kursa “Tiesību integrācija
Eiropā” noslodzi semestros, neplānojot vairāk par 2 vakara nodarbībām nedēļā.
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4. Kādi ir plānotie pasākumi absolventu norādīto trūkumu novēršanai un
ieteikumu īstenošanai?
Jautājums par slodžu pārdalīšanas iespējām minētajā kursā mācību gada ietvaros tiks
apspriests Doktorantūras padomes sēdē.
Citi dokumenti pēc programmas ieskatiem
Apliecinājums, ka doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir ne mazāk kā
pieci doktori, no kuriem vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti tajā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē, kurā studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu

Doktora studiju programmas akadēmiskā personāla sastāvā ir 25 pasniedzēji ar doktora
grādu, kas ievēlēti LU un strādā Juridiskajā fakultātē, un 2 pasniedzēji ar doktora grādu,
kas pieaicināti no citām fakultātēm svešvalodu un Interaktīvo mācību metodes
pasniegšanai, no tiem 13 profesori, 6 asociētie profesori, 7 docenti un 1 lektors. No
tiem lielākā daļa ir Latvijas Zinātņu padomes apstiprināti eksperti juridiskās zinātnes
apakšnozarēs, kurās studiju programma plāno piešķirt zinātnisko grādu.

Juridiskā zinātne [LPA] (Doktora) 51380
Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI kods Studiju programmas nosaukums
51380

Progrstatus 2013/2014 2014/2015

30202 Juridiskā zinātne [LPA] (DOK) A

Stud. skaits

6

2

1. studiju gadā imatrikulētie

0

0

Absolventi

2

1
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III
STUDIJU
PIELIKUMI

VIRZIENA

PAŠNOVĒRTĒJUMA

Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos,
studiju veidu, formu, tai skaitā atsevišķi norādot tālmācību,
īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo
kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju
LRI
kods

Studiju
programmas
nosaukums

Līmenis

Grāds

Studiju
veids,
forma

Studiju
apjoms(KP)

Programmas
direktors

Kods

1.

42380

Publiskās
tiesības [LPA]

Profesionālās
augstākās
izglītības
bakalaura

Profesionālais
bakalaura grāds
Jurists
publiskajās
tiesībās

PLK,
NLN

180

Diāna
Hamkova

20216

2.

43380

Tiesību zinātne Bakalaura

Sociālo zinātņu
bakalaurs tiesību
zinātnē

PLK,
NLK,
NLN

120

Anita Rodiņa

20208

3.

43380

Tiesību zinātne
Bakalaura
[LPA]

Sociālo zinātņu
bakalaurs tiesību
zinātnē

PLK,
NLN

120

Elita Nīmande

20213

4.

44380

Otrā
līm.
Tiesību zinātne profesionālās
[LPA]
izgl. progr. uz
1.līm. bāzes

PLK,
NLK,
NLN

100

Diāna
Hamkova

20215

5.

45380

Tiesību zinātne Maģistra

Sociālo zinātņu
maģistrs tiesību
zinātnē

PLK,
NLK,
NLN

40

Jānis Kārkliņš

20210

6.

47380

Tiesību zinātne

Profesionālās
augstākās
izglītības
maģistra

Profesionālais
maģistra grāds Jurists
tiesību zinātnē

PLK,
NLK,
NLN

80

Annija
Kārkliņa

20209

51380

Juridiskā
zinātne

Doktora

Juridiskās
zinātnes doktora
zinātniskais
grāds

PLK,
NLK,
NLN

144

Valentija
Liholaja

30201

51380

Juridiskā
zinātne [LPA]

Doktora

Juridiskās
zinātnes doktora
zinātniskais
grāds

PLK,
NLK,
NLN

144

Valentija
Liholaja

30202

Nr.p.k.

7.

8.

Kvalifikācija

Jurists
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Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus,
kā arī studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts(2014/2015 ak.g.)
Nr.p.k

Vārds, Uzvārds

Grāds

1.

Diāna Apse

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

2.

Anita Apsīte

Amats

pasniedzējs

Struktūrvienība

Īstenojamie kursi

Studiju programmas

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ6057 PrakseJurZ1032 Studiju darbs IJurZ1023 20209
Tiesību
Tiesību
teorijas
un Tiesību teorija
(PMSP)20208
Tiesību
vēstures zinātņu katedra
(BSP)
Juridiskā
fakultāte
/ SDSK1044 Tiesu psihiatrija
Krimināltiesisko zinātņu
katedra

zinātne
zinātne

20208 Tiesību zinātne (BSP)

Kaspars Balodis

Juridiskās
zinātnes
asociētais
doktora zinātniskais
profesors
grāds

JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ1090 Civiltiesību 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/
vispārīgā daļaJurZ5012 KomerctiesībasJurZ5111 (PMSP)20208
Tiesību
Civiltiesisko
zinātņu
Maģistra darbs IJurZ6057 PrakseJurZ5110 Studiju (BSP)
katedra
darbsJurZ1032 Studiju darbs I

zinātne
zinātne

4.

Ringolds Balodis

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais profesors
grāds

JurZ5119 Administratīvi tiesiskā prakseJurZ1119
Juridiskā
fakultāte
/
Konstitucionālās tiesībasJurZ5111 Maģistra darbs
Valststiesību
zinātņu
IJurZ6057
PrakseJurZ1032
Studiju
darbs
katedra
IJurZ7006 Valststiesisko zinātņu problēmas

30201
Juridiskā
(DOK)20209
Tiesību
(PMSP)20208
Tiesību
(BSP)

zinātne
zinātne
zinātne

Anda Batraga

Dr.
doktors

Ekonomikas un vadības SDSK1103 Dokumentu rakstīšana un analīze
fakultāte / Tirgzinību
katedra

20208 Tiesību zinātne (BSP)

5.

Dagnija Bērziņa

Juridiskā
fakultāte
/ SDSK1043 Tiesu medicīna
Krimināltiesisko zinātņu
katedra

20208 Tiesību zinātne (BSP)

6.

3.

Ekonomikas asociētais
profesors
pasniedzējs

7.

Gaidis Bērziņš

Sociālo
maģistrs
zinātnē

8.

Agris Bitāns

Tiesību
grāds

zinātņu
tiesību lektors

maģistra

lektors

JurZ3013 Bankrota tiesībasJurZ5117 Civiltiesiskā 20209
Tiesību
prakseJurZ5111 Maģistra darbs IJurZ6057 (PMSP)20208
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/
PrakseJurZ2014
Saistību
tiesības.
Sevišķā (BSP)
Civiltiesisko
zinātņu
daļa.JurZ1030
Saistību
tiesības.
Vispārīgā
katedra
daļa.JurZ5110 Studiju darbsJurZ1032 Studiju darbs
IJurZ2044 Studiju darbs II

zinātne
zinātne

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ5032 Līgumu un 20209
Tiesību
Civiltiesisko
zinātņu deliktu tiesību aktuālās problēmasJurZ2014 (PMSP)20208
Tiesību
katedra
Saistību tiesības. Sevišķā daļa.JurZ1030 Saistību (BSP)

zinātne
zinātne

tiesības.
Vispārīgā
daļa.JurZ5110
Studiju
darbsJurZ1032 Studiju darbs IJurZ2044 Studiju
darbs II
9.

10.

Dainuvīte Blūma

Juris Bojārs

Dr.
doktors

Pedagoģijas

Hd. Tiesību
doktors

habil.

profesors

Pedagoģijas, psiholoģijas Peda7003 Interaktīvās mācību metodes augstskolu 30201 Juridiskā zinātne (DOK)
un mākslas fakultāte / studiju procesā
Izglītības zinātņu nodaļa

profesors

JurZ5106 Eiropas Savienības starptautiskās
privāttiesības
un
starptautiskais
civilprocessJurZ6057
PrakseJurZ3027
Juridiskā
fakultāte
/
Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju
Starptautisko un Eiropas
normāmJurZ4215
Starptautiskās
publiskās
tiesību zinātņu katedra
tiesībasJurZ7005
Starptautisko
tiesību
problēmasJurZ5120 Starptautisko un Eiropas
Savienības tiesību avoti un to piemērošana

30201
Juridiskā
(DOK)20210
Tiesību
(MSP)20209
Tiesību
(PMSP)20208
Tiesību
(BSP)

zinātne
zinātne
zinātne
zinātne

30201
Juridiskā
(DOK)20209
Tiesību
(PMSP)20208
Tiesību
(BSP)

zinātne
zinātne
zinātne

11.

Jautrīte Briede

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais profesors
grāds

JurZ4082 Administratīvā procesa tiesībasJurZ3534
Administratīvās
tiesas
processJurZ4083
Administratīvās tiesībasJurZ5119 Administratīvi
Juridiskā
fakultāte
/ tiesiskā prakseJurZ5015 Administratīvo tiesību
Valststiesību
zinātņu aktuālās problēmasJurZ5075 Juridiskās palīdzības
katedra
sniegšanaJurZ5121 Juridiskās palīdzības sniegšana
IIJurZ5111
Maģistra
darbs
IJurZ6057
PrakseJurZ5110 Studiju darbsJurZ2044 Studiju
darbs IIJurZ7006 Valststiesisko zinātņu problēmas

12.

Edmunds Broks

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais lektors
grāds

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ3024 Eiropas Savienības tiesībasJurZ6057 20209
Tiesību
Starptautisko un Eiropas PrakseJurZ5104 Starptautiskā justīcija IJurZ4215 (PMSP)20208
Tiesību
tiesību zinātņu katedra
Starptautiskās publiskās tiesības
(BSP)

zinātne
zinātne

13.

Arnis Buka

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ3024 Eiropas Savienības tiesībasJurZ6057 20209
Tiesību
Starptautisko un Eiropas PrakseJurZ5110 Studiju darbs
(PMSP)20208
Tiesību
tiesību zinātņu katedra
(BSP)

zinātne
zinātne

14.

Inga Bumbale

Humanitāro
maģistra
filoloģijā

Valodu centrs

Ilma Čepāne

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais profesors
grāds

15.

zinātņu
grāds pasniedzējs

Valo3262 Angļu valoda juristiem

20208 Tiesību zinātne (BSP)

JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ5111 Maģistra 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ darbs IJurZ6039 Maģistra darbs IJurZ6057 (PMSP)20210
Tiesību
Civiltiesisko
zinātņu PrakseJurZ5110 Studiju darbsJurZ5105 Teritorijas (MSP)
katedra
(telpiskās) plānošanas un būvniecības tiesiskie
aspektiJurZ5114 Vides, ģimenes un mantojuma
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zinātne
zinātne

tiesību aktuālās problēmasJurZ5009 Vides tiesības

16.

17.

Juridiskās
zinātnes
Edvīns Danovskis doktora zinātniskais lektors
grāds

Kristīne Dupate

Juridiskās
zinātnes
asociētais
doktora zinātniskais
profesors
grāds

Juridiskās
zinātnes
Grigoredoktora zinātniskais docents
grāds

JurZ4082 Administratīvā procesa tiesībasJurZ4083 20210 Tiesību zinātne (MSP)20209
Administratīvās tiesībasJurZ5119 Administratīvi Tiesību
zinātne
(PMSP)20208
tiesiskā prakseJurZ6035 Administratīvo tiesību Tiesību zinātne (BSP)
aktuālās problēmasJurZ5015 Administratīvo tiesību
Juridiskā
fakultāte
/
aktuālās
problēmasJurZ2082
Ierēdņu
Valststiesību
zinātņu
tiesībasJurZ5010
Juridisko
metožu
katedra
mācībaJurZ5111 Maģistra darbs IJurZ6057
PrakseJurZ5108 Publisko un privāto tiesību
mijiedarbībaJurZ5110
Studiju
darbsJurZ2044
Studiju darbs II
JurZ3024 Eiropas Savienības tiesībasJurZ5111 20209
Tiesību
zinātne
Maģistra darbs IJurZ6039 Maģistra darbs (PMSP)20210
Tiesību
zinātne
Juridiskā
fakultāte
/
IJurZ5104 Starptautiskā justīcija IJurZ5112 (MSP)20208 Tiesību zinātne (BSP)
Starptautisko un Eiropas
Starptautiskā justīcija IIIJurZ1000 Starptautiskā
tiesību zinātņu katedra
justīcija IVJurZ5120 Starptautisko un Eiropas
Savienības tiesību avoti un to piemērošana
JurZ1068 Latvijas tiesību vēstureJurZ5111 20209
Tiesību
zinātne
Juridiskā
fakultāte
/ Maģistra darbs IJurZ6039 Maģistra darbs (PMSP)20210
Tiesību
zinātne
Tiesību
teorijas
un IJurZ6057 PrakseJurZ5110 Studiju darbsJurZ1032 (MSP)20208 Tiesību zinātne (BSP)
vēstures zinātņu katedra Studiju darbs IJurZ5014 Tiesību filozofijaJurZ1023
Tiesību teorija

18.

Elīna
Bāra

19.

Ingars Gusāns

Dr.
doktors

20.

Diāna Hamkova

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

JurZ5113
Krimināltiesiskā
prakseJurZ3012 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/
Krimināltiesības.
Sevišķā
daļa.JurZ2010 (PMSP)20208
Tiesību
Krimināltiesisko zinātņu
Krimināltiesības. Vispārīgā daļaJurZ5111 Maģistra (BSP)
katedra
darbs IJurZ6057 PrakseJurZ2044 Studiju darbs II

21.

Jānis Ivančiks

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais pasniedzējs (Dr.)
grāds

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ4111 Kriminālās meklēšanas pamati
Krimināltiesisko zinātņu
katedra

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

JurZ5106 Eiropas Savienības starptautiskās 30201
Juridiskā
privāttiesības
un
starptautiskais (DOK)20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/
civilprocessJurZ7116
Juridiskās
literatūras (PMSP)
Starptautisko un Eiropas
apzināšana promocijas darbam, studējamo darbu
tiesību zinātņu katedra
saraksta detalizēta sastādīšana un literatūras
studijasJurZ7117 Juridiskās literatūras un prakses

22.

Inga Kačevska

Filoloģijas

viesdocents

Valo1002 Latīņu valoda

Juridiskā fakultāte
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20208 Tiesību zinātne (BSP)
zinātne
zinātne

20208 Tiesību zinātne (BSP)

zinātne
zinātne

studijasJurZ7118 Lekciju konspektu sagatavošana
profilējošā priekšmetāJurZ7000 Līdzdalība ar
ziņojumu zinātniskā konferencē IJurZ5111
Maģistra darbs IJurZ7107 Mācību darba metodikas
apguve, mācību nodarbību hospitēšana, metodisko
izstrādņu sagatavošanaJurZ6057 PrakseJurZ7109
Prakses materiālu, faktu, kāzusu vākšana un
analīzeJurZ7111
Promocijas
darba
plāna
izstrādāšanaJurZ5104
Starptautiskā
justīcija
IJurZ5042
Starptautiskās
tirdzniecības
tiesībasJurZ5110 Studiju darbsJurZ7114 Zinātniska
referāta (raksta) sagatavošanaJurZ7115 Zinātniskās
literatūras un prakses materiālu studijas,
konspektēšana

23.

24.

25.

Erlens Kalniņš

Annija Kārkliņa

Jānis Kārkliņš

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ1090 Civiltiesību 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ vispārīgā daļaJurZ3015 Ģimenes tiesībasJurZ1051 (PMSP)20208
Tiesību
Civiltiesisko
zinātņu Lietu tiesības IJurZ2047 Lietu tiesības IIJurZ5111 (BSP)
katedra
Maģistra darbs IJurZ6057 PrakseJurZ1032 Studiju
darbs IJurZ2044 Studiju darbs II

zinātne
zinātne

zinātne
zinātne

Juridiskās
zinātnes
asociētais
doktora zinātniskais
profesors
grāds

JurZ5119 Administratīvi tiesiskā prakseJurZP013 20209
Tiesību
Ārvalstu konstitucionālās tiesībasJurZ2015 Darba (PMSP)20208
Tiesību
tiesībasJurZ6059 Jurista kvalifikācijas valsts (BSP)
pārbaudījums
(eksāmens)JurZ1119
Juridiskā
fakultāte
/
Konstitucionālās tiesībasJurZ5111 Maģistra darbs
Valststiesību
zinātņu
IJurZ6054 Maģistra darbs IIJurZ6018 Maģistra
katedra
darbsJurZ6057
PrakseJurZ5039
Salīdzinošās
konstitucionālās
tiesībasJurZ5110
Studiju
darbsJurZ1032 Studiju darbs IJurZ2044 Studiju
darbs II

Juridiskās
zinātnes
asociētais
doktora zinātniskais
profesors
grāds

JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ1090 Civiltiesību
vispārīgā daļaJurZ7116 Juridiskās literatūras
apzināšana promocijas darbam, studējamo darbu
saraksta detalizēta sastādīšana un literatūras
Juridiskā
fakultāte
/
studijasJurZ7117 Juridiskās literatūras un prakses
Civiltiesisko
zinātņu
studijasJurZ7118 Lekciju konspektu sagatavošana
katedra
profilējošā priekšmetāJurZ7000 Līdzdalība ar
ziņojumu zinātniskā konferencē IJurZ6021 Līgumu
tiesību un deliktu tiesību problēmasJurZ5032
Līgumu
un
deliktu
tiesību
aktuālās

zinātne
zinātne
zinātne
zinātne

30

30201
Juridiskā
(DOK)20210
Tiesību
(MSP)20209
Tiesību
(PMSP)20208
Tiesību
(BSP)

problēmasJurZ5111 Maģistra darbs IJurZ6039
Maģistra darbs IJurZ6041 Maģistra darbs
IIJurZ6042 Maģistra darbsJurZ7107 Mācību darba
metodikas apguve, mācību nodarbību hospitēšana,
metodisko
izstrādņu
sagatavošanaJurZ6057
PrakseJurZ7109 Prakses materiālu, faktu, kāzusu
vākšana un analīzeJurZ7111 Promocijas darba
plāna izstrādāšanaJurZ2014 Saistību tiesības.
Sevišķā daļa.JurZ1030 Saistību tiesības. Vispārīgā
daļa.JurZ5110 Studiju darbsJurZ1032 Studiju darbs
IJurZ2044 Studiju darbs IIJurZ7114 Zinātniska
referāta (raksta) sagatavošanaJurZ7115 Zinātniskās
literatūras un prakses materiālu studijas,
konspektēšana

26.

Anita Kovaļevska

Sociālo
maģistrs
zinātnē

27.

Uldis Krastiņš

Hd. Tiesību
doktors

28.

Mārcis Krūmiņš

Sociālo
maģistrs
zinātnē

29.

Irēna Kucina

zinātņu
tiesību lektors

habil.

profesors

zinātņu
tiesību lektors

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

JurZ4082 Administratīvā procesa tiesībasJurZ3534 20209
Tiesību
Administratīvās
tiesas
processJurZ4083 (PMSP)20208
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ Administratīvās tiesībasJurZ5119 Administratīvi (BSP)
Valststiesību
zinātņu tiesiskā prakseJurZ5015 Administratīvo tiesību
katedra
aktuālās problēmasJurZ5111 Maģistra darbs
IJurZ6057 PrakseJurZ5110 Studiju darbsJurZ2044
Studiju darbs II

zinātne
zinātne

JurZ5113
Krimināltiesiskā
prakseJurZ3012 20209
Tiesību
Krimināltiesības.
Sevišķā
daļa.JurZ2010 (PMSP)20208
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/
Krimināltiesības. Vispārīgā daļaJurZ5111 Maģistra (BSP)
Krimināltiesisko zinātņu
darbs IJurZ6057 PrakseJurZ5040 Salīdzinošās
katedra
krimināltiesībasJurZ5110 Studiju darbsJurZ2044
Studiju darbs II

zinātne
zinātne

Juridiskā
fakultāte
/ JurZP125
CivilprocessJurZ5117
Civiltiesiskā 20209
Tiesību
Civiltiesisko
zinātņu prakseJurZ1123 Intelektuālā īpašuma tiesības
(PMSP)20208
Tiesību
katedra
(BSP)

zinātne
zinātne

JurZ5106 Eiropas Savienības starptautiskās 30201
Juridiskā
privāttiesības
un
starptautiskais (DOK)20209
Tiesību
civilprocessJurZ7116
Juridiskās
literatūras (PMSP)
Juridiskā
fakultāte
/
apzināšana promocijas darbam, studējamo darbu
Starptautisko un Eiropas
saraksta detalizēta sastādīšana un literatūras
tiesību zinātņu katedra
studijasJurZ7117 Juridiskās literatūras un prakses
studijasJurZ7118 Lekciju konspektu sagatavošana
profilējošā priekšmetāJurZ7000 Līdzdalība ar

zinātne
zinātne
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ziņojumu zinātniskā konferencē IJurZ5111
Maģistra darbs IJurZ7107 Mācību darba metodikas
apguve, mācību nodarbību hospitēšana, metodisko
izstrādņu sagatavošanaJurZ6057 PrakseJurZ7109
Prakses materiālu, faktu, kāzusu vākšana un
analīzeJurZ7111
Promocijas
darba
plāna
izstrādāšanaJurZ5110
Studiju
darbsJurZ7114
Zinātniska referāta (raksta) sagatavošanaJurZ7115
Zinātniskās literatūras un prakses materiālu
studijas, konspektēšana

Artūrs Kučs

Juridiskās
zinātnes
asociētais
doktora zinātniskais
profesors
grāds

JurZ5111
Maģistra
darbs
IJurZ6057
PrakseJurZ5104 Starptautiskā justīcija IJurZ5107
Juridiskā
fakultāte
/ Starptautiskā justīcija IIJurZ1000 Starptautiskā
Starptautisko un Eiropas justīcija IVJurZ4215 Starptautiskās publiskās
tiesību zinātņu katedra
tiesībasJurZ1011
Starptautisko
cilvēktiesību
pamatiJurZ7005
Starptautisko
tiesību
problēmasJurZ1032 Studiju darbs I

JurZ5119 Administratīvi tiesiskā prakseJurZ1119 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ Konstitucionālās tiesībasJurZ5111 Maģistra darbs (PMSP)20208
Tiesību
Valststiesību
zinātņu IJurZ5034
Normatīvo
tiesību
aktu (BSP)
katedra
jaunradeJurZ5110 Studiju darbsJurZ1032 Studiju
darbs I

zinātne
zinātne

Gunārs Kusiņš

Profesionālais
maģistra grāds (AIC lektors
lēmums)

JurZ3018
KriminālprocessJurZ5113 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ Krimināltiesiskā prakseJurZ5111 Maģistra darbs (PMSP)20208
Tiesību
Krimināltiesisko zinātņu IJurZ6057
PrakseJurZ1032
Studiju
darbs (BSP)
katedra
IJurZ1180 Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un
ārvalstīs

zinātne
zinātne

Gunārs Kūtris

Akadēmiskais
maģistra grāds (AIC lektors
lēmums)

JurZ1068 Latvijas tiesību vēstureJurZ5111 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ Maģistra
darbs
IJurZ2025
Nodokļu (PMSP)20208
Tiesību
Tiesību
teorijas
un tiesībasJurZ6057
PrakseJurZ5110
Studiju (BSP)
vēstures zinātņu katedra darbsJurZ1032 Studiju darbs IJurZ2044 Studiju
darbs IIJurZ5014 Tiesību filozofija

zinātne
zinātne

Jānis Lazdiņš

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais profesors
grāds

34.

Māris Lejnieks

Tiesību
grāds

JurZ5111
Maģistra
darbs
IJurZ6057 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/
PrakseJurZ5104 Starptautiskā justīcija IJurZ5107 (PMSP)20208
Tiesību
Starptautisko un Eiropas
Starptautiskā justīcija IIJurZ4215 Starptautiskās (BSP)
tiesību zinātņu katedra
publiskās tiesībasJurZ5110 Studiju darbs

zinātne
zinātne

35.

Lauris Liepa

Sociālo

30.

31.

32.

33.

maģistra

lektors

zinātņu lektors

Juridiskā

fakultāte
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30201
Juridiskā
(DOK)20209
Tiesību
(PMSP)20208
Tiesību
(BSP)

zinātne
zinātne
zinātne

/ JurZ5011 Jurista ētikaJurZ2047 Lietu tiesības 20210 Tiesību zinātne (MSP)20208

maģistrs
zinātnē

36.

tiesību

Juridiskās
zinātnes
Valentija Liholaja doktora zinātniskais profesors
grāds

Tiesību
teorijas
un IIJurZ2044 Studiju darbs II
vēstures zinātņu katedra

Tiesību zinātne (BSP)

JurZ7116
Juridiskās
literatūras
apzināšana
promocijas darbam, studējamo darbu saraksta
detalizēta
sastādīšana
un
literatūras
studijasJurZ7117 Juridiskās literatūras un prakses
studijasJurZ5113 Krimināltiesiskā prakseJurZ7002
Krimināltiesisko
zinātņu
problēmasJurZ3012
Krimināltiesības.
Sevišķā
daļa.JurZ2010
Krimināltiesības. Vispārīgā daļaJurZ7118 Lekciju
konspektu
sagatavošana
profilējošā
priekšmetāJurZ7000 Līdzdalība ar ziņojumu
Juridiskā
fakultāte
/
zinātniskā konferencē IJurZ5111 Maģistra darbs
Krimināltiesisko zinātņu
IJurZ7107 Mācību darba metodikas apguve,
katedra
mācību nodarbību hospitēšana, metodisko izstrādņu
sagatavošanaJurZ5035 Noziedzīgo nodarījumu
kvalifikācijas problēmasJurZ6057 PrakseJurZ7109
Prakses materiālu, faktu, kāzusu vākšana un
analīzeJurZ7111
Promocijas
darba
plāna
izstrādāšanaJurZ5110
Studiju
darbsJurZ2044
Studiju darbs IIJurZ7114 Zinātniska referāta
(raksta)
sagatavošanaJurZ7115
Zinātniskās
literatūras un prakses materiālu studijas,
konspektēšana

30201
Juridiskā
(DOK)20209
Tiesību
(PMSP)20208
Tiesību
(BSP)

zinātne
zinātne
zinātne

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

JurZ5117
Civiltiesiskā
prakseSDSK1103 20209
Tiesību
zinātne
Dokumentu rakstīšana un analīzeJurZ3015 (PMSP)20210
Tiesību
zinātne
Juridiskā
fakultāte
/
Ģimenes
tiesībasJurZ5111
Maģistra
darbs (MSP)20208 Tiesību zinātne (BSP)
Civiltiesisko
zinātņu
IJurZ6039
Maģistra
darbs
IJurZ6057
katedra
PrakseJurZ1032 Studiju darbs IJurZ5114 Vides,
ģimenes un mantojuma tiesību aktuālās problēmas

Laimdota Ločmele

Dr.
doktors

Valodu centrs

39.

Aivars Lošmanis

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

40.

Jānis Maizītis

37.

Inese
Egnere

38.

Lībiņa-

Filoloģijas

lektors

vieslektors

Valo3262 Angļu valoda juristiem

20208 Tiesību zinātne (BSP)

JurZ5016 Banku tiesībasJurZ5117 Civiltiesiskā 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ prakseJurZ1090
Civiltiesību
vispārīgā (PMSP)20208
Tiesību
Civiltiesisko
zinātņu daļaJurZ5012 KomerctiesībasJurZ5111 Maģistra (BSP)
katedra
darbs
IJurZ6057
PrakseJurZ5110
Studiju
darbsJurZ1032 Studiju darbs I

zinātne
zinātne

Juridiskā

zinātne

fakultāte
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/ JurZ5113

Krimināltiesiskā

prakseJurZ3019 20209

Tiesību

Krimināltiesisko
katedra

zinātņu KriminoloģijaJurZ5111 Maģistra darbs IJurZ6057 (PMSP)20208
PrakseJurZ2044 Studiju darbs II
(BSP)

Tiesību

zinātne
zinātne
zinātne

41.

Juridiskās
zinātnes
Vadims Mantrovs doktora zinātniskais docents
grāds

JurZP070
Apdrošināšanas
tiesībasJurZ5117 20209
Tiesību
Civiltiesiskā
prakseSDSK1103
Dokumentu (PMSP)20208
Tiesību
rakstīšana
un
analīzeJurZ5012 (BSP)
KomerctiesībasJurZ5025
Konkurences
Juridiskā
fakultāte
/
tiesībasJurZ5111 Maģistra darbs IJurZ2012
Civiltiesisko
zinātņu
Patērētāju
aizsardzības
tiesībasJurZ6057
katedra
PrakseJurZ2014
Saistību
tiesības.
Sevišķā
daļa.JurZ1030
Saistību
tiesības.
Vispārīgā
daļa.JurZ5110 Studiju darbsJurZ1032 Studiju darbs
IJurZ2044 Studiju darbs II

Silvija Meiere

JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ5111 Maģistra 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ darbs IJurZ6039 Maģistra darbs IJurZ6057 (PMSP)20210
Tiesību
Civiltiesisko
zinātņu PrakseJurZ5110 Studiju darbsJurZ5105 Teritorijas (MSP)
katedra
(telpiskās) plānošanas un būvniecības tiesiskie
aspektiJurZ5009 Vides tiesības

zinātne
zinātne

42.

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

43.

Ārija Meikališa

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais profesors
grāds

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ3018
KriminālprocessJurZ5113 20209
Tiesību
Krimināltiesisko zinātņu Krimināltiesiskā prakseJurZ5111 Maģistra darbs (PMSP)20208
Tiesību
katedra
IJurZ6057 Prakse
(BSP)

zinātne
zinātne

44.

Inese Muzikante

Dr.
doktors

Pedagoģijas, psiholoģijas Peda5023 Psiholoģijas un pedagoģijas pamati
un mākslas fakultāte /
Psiholoģijas nodaļa

45.

Jānis Neimanis

Juridiskās
zinātnes
asociētais
doktora zinātniskais
profesors
grāds

JurZ5010 Juridisko metožu mācībaJurZ5111 20209
Tiesību
zinātne
Juridiskā
fakultāte
/ Maģistra darbs IJurZ6057 PrakseJurZ5110 Studiju (PMSP)20210
Tiesību
zinātne
Tiesību
teorijas
un darbsJurZ1032 Studiju darbs IJurZ6043 Tiesību (MSP)20208 Tiesību zinātne (BSP)
vēstures zinātņu katedra filozofija,
juridiskā
metode
un
argumentācijaJurZ1023 Tiesību teorija

46.

Laila Niedre

Filoloģijas
grāds

Valodu centrs

Elita Nīmande

JurZ4113
Kriminālistikas
pamatiJurZ5113 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ Krimināltiesiskā prakseJurZ5111 Maģistra darbs (PMSP)20208
Tiesību
Krimināltiesisko zinātņu IJurZ5133 Pirmstiesas kriminālprocesa problēmas (BSP)
katedra
kriminālistikas izpratnēJurZ6057 PrakseJurZ5110
Studiju darbs

zinātne
zinātne

47.

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

48.

Daina Ose

Juridiskās

Juridiskā

zinātne

Psiholoģijas

maģistra

docents

pasniedzējs

zinātnes docents

Valo3263 Vācu valoda juristiem

fakultāte
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/ JurZ5019

Civilprocesa

20209 Tiesību zinātne (PMSP)

20208 Tiesību zinātne (BSP)

aktuālās 20209

Tiesību

doktora
grāds

zinātniskais

Civiltiesisko
katedra

zinātņu problēmasJurZ6004
Civilprocesa (PMSP)20210
Tiesību
zinātne
problēmas*JurZP125
CivilprocessJurZ5117 (MSP)20208 Tiesību zinātne (BSP)
Civiltiesiskā prakseJurZ5111 Maģistra darbs
IJurZ6057 PrakseJurZ5110 Studiju darbs

Sanita Osipova

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais profesors
grāds

JurZ7116
Juridiskās
literatūras
apzināšana
promocijas darbam, studējamo darbu saraksta
detalizēta
sastādīšana
un
literatūras
studijasJurZ7117 Juridiskās literatūras un prakses
studijasJurZ5011 Jurista ētikaJurZ7118 Lekciju
konspektu
sagatavošana
profilējošā
priekšmetāJurZ7000 Līdzdalība ar ziņojumu
zinātniskā konferencē IJurZ5111 Maģistra darbs
IJurZ7107 Mācību darba metodikas apguve,
Juridiskā
fakultāte
/ mācību nodarbību hospitēšana, metodisko izstrādņu
Tiesību
teorijas
un sagatavošanaJurZ6057 PrakseJurZ7109 Prakses
vēstures zinātņu katedra materiālu,
faktu,
kāzusu
vākšana
un
analīzeJurZ7111
Promocijas
darba
plāna
izstrādāšanaJurZ7007 Specializācijas kurss tiesību
teorijā un vēsturēJurZ5110 Studiju darbsJurZ1032
Studiju darbs IJurZ2044 Studiju darbs IIJurZ7003
Tiesību integrācija EiropāJurZ6076 Tiesību
socioloģijaJurZ1122
ValstszinātneJurZ7114
Zinātniska referāta (raksta) sagatavošanaJurZ7115
Zinātniskās literatūras un prakses materiālu
studijas, konspektēšana

Jānis Pleps

SDSK1103
Dokumentu
rakstīšana
un 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ analīzeJurZ5010 Juridisko metožu mācībaJurZ5111 (PMSP)20208
Tiesību
Tiesību
teorijas
un Maģistra darbs IJurZ6057 PrakseJurZ5110 Studiju (BSP)
vēstures zinātņu katedra darbsJurZ1032 Studiju darbs IJurZ6076 Tiesību
socioloģijaJurZ1122 Valstszinātne

zinātne
zinātne

50.

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais docents
grāds

51.

Sociālo
Guntars Precinieks maģistrs
zinātnē

JurZ5106 Eiropas Savienības starptautiskās 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/
privāttiesības
un
starptautiskais (PMSP)20208
Tiesību
Starptautisko un Eiropas
civilprocessJurZ3027 Starptautiskās privāttiesības. (BSP)
tiesību zinātņu katedra
Mācība par kolīziju normāmJurZ5110 Studiju darbs

zinātne
zinātne

52.

Lauris Rasnačs

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais pasniedzējs (Dr.)
grāds

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ5018
Civiltiesisko
strīdu
alternatīvā 20209 Tiesību zinātne (PMSP)
Civiltiesisko
zinātņu izšķiršanaJurZ6057 PrakseJurZ5110 Studiju darbs
katedra

53.

Daiga Rezevska

Juridiskās

Juridiskā

49.

zinātņu
tiesību lektors

zinātnes profesors

fakultāte
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/ JurZ5010 Juridisko metožu mācība

30201
Juridiskā
zinātne
(DOK)20209
Tiesību
zinātne
(PMSP)20210
Tiesību
zinātne
(MSP)20208 Tiesību zinātne (BSP)

20209 Tiesību zinātne (PMSP)

doktora
grāds

zinātniskais

Tiesību
teorijas
un
vēstures zinātņu katedra

Juridiskās
zinātnes
asociētais
doktora zinātniskais
profesors
grāds

JurZ5119 Administratīvi tiesiskā prakseJurZ1119 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ Konstitucionālās tiesībasJurZ5111 Maģistra darbs (PMSP)20208
Tiesību
Valststiesību
zinātņu IJurZ6057 PrakseJurZ5109 Satversmes tiesas (BSP)
katedra
procesa tiesībasJurZ5110 Studiju darbsJurZ1032
Studiju darbs I

Jānis Rozenfelds

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais profesors
grāds

JurZ5117
Civiltiesiskā
prakseJurZ7001
Civiltiesisko
zinātņu
problēmasJurZ1123
Intelektuālā īpašuma tiesībasJurZ5021 Īpašuma
Juridiskā
fakultāte
/ tiesību īstenošanas problēmasJurZ2047 Lietu
Civiltiesisko
zinātņu tiesības IIJurZ5111 Maģistra darbs IJurZ6039
katedra
Maģistra darbs IJurZ6057 PrakseJurZ1125
Romiešu civiliesību pamatiJurZ5110 Studiju
darbsJurZ1032 Studiju darbs IJurZ2044 Studiju
darbs II

56.

Māris Ruķers

Sociālo
maģistrs
zinātnē

JurZ4083
Administratīvās
tiesībasJurZ5119 20209 Tiesību zinātne (PMSP)
Administratīvi tiesiskā prakseJurZ4001 Datu
Juridiskā
fakultāte
/
aizsardzības tiesībasJJurZ5058 Eiropas iekšējā
Valststiesību
zinātņu
tirgus
tiesībasJurZ5000
Eiropas
katedra
komerctiesībasJurZ5132 Pasaules Tirdzniecības
Organizācijas tiesībasJurZ6057 Prakse

59.

Velga Slaidiņa

Profesionālais
maģistra grāds (AIC lektors
lēmums)

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ2015 Darba 20209
Tiesību
Civiltiesisko
zinātņu tiesībasJurZ2018 Sociālās tiesībasJurZ2044 Studiju (PMSP)20208
Tiesību
katedra
darbs II
(BSP)

60.

Ginta Sniedzīte

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais pasniedzējs (Dr.)
grāds

Juridiskā
fakultāte
/ SDSK1103 Dokumentu rakstīšana un analīze
Tiesību
teorijas
un
vēstures zinātņu katedra

54.

55.

Anita Rodiņa

zinātņu
tiesību pasniedzējs

61.

Juridiskās
zinātnes
Kristīne
Stradadoktora zinātniskais profesors
Rozenberga
grāds

62.

Artis Stucka

Juridiskās
zinātnes
pasniedzējs (Dr.)
doktora zinātniskais

zinātne
zinātne

30201
Juridiskā
zinātne
(DOK)20209
Tiesību
zinātne
(PMSP)20210
Tiesību
zinātne
(MSP)20208 Tiesību zinātne (BSP)

zinātne
zinātne

20208 Tiesību zinātne (BSP)

JurZ4004
Bakalaura
darbsJurZ3018 20209
Tiesību
zinātne
KriminālprocessJurZ5113
Krimināltiesiskā (PMSP)20210
Tiesību
zinātne
Juridiskā
fakultāte
/ prakseJurZ5111 Maģistra darbs IJurZ6039 (MSP)20208 Tiesību zinātne (BSP)
Krimināltiesisko zinātņu Maģistra darbs IJurZ5036 Pierādīšanas problēmas
katedra
kriminālprocesāJurZ6057 PrakseJurZ5110 Studiju
darbsJurZ1032 Studiju darbs IJurZ2044 Studiju
darbs II
Juridiskā
fakultāte
/ JurZ2011 Pašvaldību tiesības
Valststiesību
zinātņu
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20208 Tiesību zinātne (BSP)

grāds

katedra

Jurģis Šķilters

Dr.
doktors

Filozofijas asociētais
profesors

64.

Helena Šulca

Dr.
doktors

Filoloģijas

65.

Juridiskās
zinātnes
Annija Švemberga doktora zinātniskais lektora p.i.
grāds

63.

66.

Kalvis Torgāns

Hd. Tiesību
doktors

habil.

Filoloģijas

pasniedzējs (Dr.)

Sociālo zinātņu fakultāte / Filz1035 Tradicionālā loģika
Komunikācijas
studiju
nodaļa

20208 Tiesību zinātne (BSP)

Valo3262 Angļu valoda juristiemValo7070 30201
Juridiskā
zinātne
Promocijas
eksāmens
nozares
vācu (DOK)20208 Tiesību zinātne (BSP)
valodāValo7000 Promocijas eksāmens nozares
angļu valodāValo7004 Svešvaloda doktorantiem

Valodu centrs

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ3015 Ģimenes tiesības
Civiltiesisko
zinātņu
katedra

20208 Tiesību zinātne (BSP)

profesors

JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ5032 Līgumu un 20209
Tiesību
deliktu tiesību aktuālās problēmasJurZ5111 (PMSP)20208
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/
Maģistra darbs IJurZ6057 PrakseJurZ2014 Saistību (BSP)
Civiltiesisko
zinātņu
tiesības. Sevišķā daļa.JurZ1030 Saistību tiesības.
katedra
Vispārīgā daļa.JurZ5110 Studiju darbsJurZ1032
Studiju darbs IJurZ2044 Studiju darbs II

docents

Humanitāro
zinātņu SDSK1103 Dokumentu rakstīšana un analīze
fakultāte / Latvistikas un
baltistikas
nodaļa
/
Latviešu un vispārīgās
valodniecības katedra

20208 Tiesību zinātne (BSP)

67.

Inta Urbanoviča

Dr.
doktors

68.

Evija Vīnkalna

Sociālo
maģistrs
zinātnē

zinātņu
tiesību lektora p.i.

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ5113
Krimināltiesiskā
prakseJurZ2010 20209
Tiesību
Krimināltiesisko zinātņu Krimināltiesības. Vispārīgā daļaJurZ3021 Sodu (PMSP)20208
Tiesību
katedra
izpildes tiesībasJurZ2044 Studiju darbs II
(BSP)

69.

Modrīte Vucāne

Sociālo
maģistrs
zinātnē

zinātņu
tiesību lektors

Juridiskā
fakultāte
/ JurZ1035 Eiropas tiesību vēstureJurZ1068 Latvijas 20208 Tiesību zinātne (BSP)
Tiesību
teorijas
un tiesību vēstureJurZ1032 Studiju darbs I
vēstures zinātņu katedra

70.

Andis Zalpēteris

Tiesību
grāds

71.

Violeta
Priedīte

Juridiskās
zinātnes
doktora zinātniskais lektors
grāds

Zeppa-

maģistra

lektors

JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ1051 Lietu 20209
Tiesību
Juridiskā
fakultāte
/ tiesības IJurZ2047 Lietu tiesības IIJurZ2014 (PMSP)20208
Tiesību
Civiltiesisko
zinātņu Saistību tiesības. Sevišķā daļa.JurZ1030 Saistību (BSP)
katedra
tiesības. Vispārīgā daļa.JurZ1032 Studiju darbs
IJurZ2044 Studiju darbs II
Juridiskā
fakultāte
/ JurZ5113 Krimināltiesiskā prakse
Krimināltiesisko zinātņu
katedra
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zinātne
zinātne

zinātne
zinātne

zinātne
zinātne

20209 Tiesību zinātne (PMSP)

72.

Kristīne Zīle

Sociālo
maģistrs
zinātnē

zinātņu
tiesību lektors

JurZ5117 Civiltiesiskā prakseJurZ5111 Maģistra 20209
Tiesību
zinātne
Juridiskā
fakultāte
/
darbs IJurZ3020 Mantojuma tiesībasJurZ6057 (PMSP)20210
Tiesību
zinātne
Civiltiesisko
zinātņu
PrakseJurZ5114 Vides, ģimenes un mantojuma (MSP)20208 Tiesību zinātne (BSP)
katedra
tiesību aktuālās problēmas
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