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2.3. Studiju virziena raksturojums
Studiju virzienu „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas” (turpmāk tekstā SV VKS) Latvijas Universitātē (turpmāk tekstā LU) realizē
Humanitāro zinātņu fakultāte (turpmāk tekstā HZF).
HZF SV VKS nodrošina studijas 10 bakalaura, 9 maģistra un 2 doktora līmeņa studiju
programmās (turpmāk tekstā SP); astoņās programmās no minētajām nodrošinātas bez pilna
laika studijām arī nepilna laika studijas. Visas 21 HZF realizējamās SV VKS programmas ir
akadēmiskas.
Iegūstamie grādi: humanitāro zinātņu bakalaurs/maģistrs un filoloģijas/mākslas zinātņu
doktora grāds.
Minētā SV akreditācijas posms: 2013. gada 26. jūnijs – 2019. gada 25. jūnijs (IZM
Akreditācijas lapa Nr. 212)
2.3.1. Attīstības stratēģija, kopīgie mērķi, to saistība ar LU kopējo stratēģiju
Studiju virziens „Valodu un kultūru studijas” tiek veidots un attīstīts atbilstoši LU studiju un
pētniecības kvalitātes politikai, kas virzīta uz izcilību, kā arī ievērojot LR normatīvo aktu
(Augstskolu likums un MK izglītības standarti) nostādnes un Eiropas augstākās izglītības
telpas standartus un vadlīnijas.
(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
2005/ http://www.enqa.eu/files/ENQA%20Bergen%20Report.pdf)
Atbilstoši klasiskā tipa universitātes modelim (kāda ir LU) SV VKS īsteno triju studiju
līmeņu - bakalaura, maģistra, doktora programmas.SV VKS nodrošina studijas Latvijā
unikālās jomās: klasiskā filoloģija, Āzijas studijas, orientālistika, somugristika, kultūras un
sociālā antropoloģija (pēdējai aptverot arī kultūras jomu un nodrošinot humanitāro zinātņu
grādu).
Kā īpašas izceļamas starpdisciplinārās programmas: Moderno valodu un biznesa studijas,
Baltijas jūras reģiona studijas – abas nodrošina mūsdienās aktuālo un perspektīvo humanitārās
jomas saskarsmi ar ekonomikas un biznesa jomu.
SV VKS tiek saglabātas un attīstītas arī tradicionālās filoloģijas programmas, kuras ir
veidojušas stabilu LU bāzi vēl tās dibināšanas laikos un kuru būtība turpina būt labi
atpazīstama akadēmiskajā vidē un augstu novērtēta lielā sabiedrības daļā.
Kā pamatvērtība HZF realizētajā SV VKS uztveramas valsts valodai – latviešu valodai un
kultūrsastāvdaļām (literatūra, folklora) veltītās SP, kurām ilgas un stabilas tradīcijas un
augsti realizācijas standarti un kvalitāte.
SV VKS LU ir vienīgais Latvijā, kurš līdztekus latvistikai ietver arī Baltijas reģiona
austrumdaļas valodu un kultūru (skandināvu, lietuviešu un igauņu, krievu) izvērstu
piedāvājumu studētājiem.
Humanitārās jomas attīstība SV VKS ietvaros izriet no LU stratēģiskajām
pamatnostādnēm:
 Viens no LU misijas aspektiem ir „veicināt Latvijas sabiedrības izaugmsi” – minētā
zinību joma ir neatņemama mūsdienīgas un gudras sabiedrības attīstīšanās sastāvdaļa
 SV VKS realizēšanā tiek veidots pamats Latvijas konkurētspējai daudzveidīgā
nacionālā, reģionālā un globālā kontekstā; šo konkurētspēju veicināt ir LU stratēģisks
uzdevums
 LU stratēģija apliecina, ka „LU glabā un pēta Latvijas kultūras mantojumu un veicina
Latvijas kultūras un latviešu valodas atpazīstamību pasaulē; LU nodrošina latviešu
valodas saglabāšanu un attīstību akadēmiskajā vidē un kultūrā”. Atbilstoši SV VKS
ietvaros būtiska pozīcija ir latviešu valodas, literatūras un folkloras studijām, kā arī
latviešu valodas docēšanai citās SP un LU ārvalstu/ERASMUS studentiem
 Atbilstoši LU kā klasiskas universitātes stratēģijai SV VKS realizācijā pastāvīgi tiek
vienotas studijas un pētniecība, audzinot studentus pētniecībai un demonstrējot tās
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vērtības jau no bakalaura līmeņa
LU prioritāte studijās ir maģistra un doktora studijas – tas uzskatāmi redzams SV
VKS, kur 80% SP pārstāvētas abos līmeņos
SV VKS 20 programmu plašā kopa HZF (dzimtā valoda, 13 Eiropas un 4 Āzijas
valodas un attiecīgās kultūras) ir reāls pierādījums LU stratēģijā apliecinātajam, ka
„LU ir multikulturāla universitāte, tā sekmē kultūru daudzveidību un mijiedarbību”

Atsevišķi konkrēti SV VKS stratēģijas aspekti:
 Kvalitatīvi uzturēt iespējami plašu valodu/kultūru diapazonu SP piedāvājumā,
nodrošinot LU kā nacionālās augstskolas līderpozīciju valstī SV VKS
 Stabilizēt Baltijas jūras reģiona valodu un attiecīgo kultūrjomu SP kā nozīmīgas LU
kā valsts vadošajai augstskolai, Latvijai un reģionam, uzmanības loka centrā paturot
valsts valodu un saistītās sfēras (nacionālo filoloģiju)
 Nodrošināt humanitārajā jomā un Latvijas kontekstā būtiskas un unikālas SP, uzturot
stabilu to kvalitāti un konkurētspēju
 Izteiktāk strādāt pie VKS SP sadarbības starpaugstskolu līmenī (valstī un ārpusē)
 Demonstrēt un permanenti akcentēt VKS un humanitārās jomas kopumā nozīmi valsts
tautattīstībā;
Kopīgais HZF realizētā SV VKS mērķis: uzturēt, attīstīt un piedāvāt Latvijā
studētgribošajiem kvalitatīvas un daudzpusīgas, pasaules izglītības kontekstā konkurētspējīgas
un pētniecībā balstītas humanitārās jomas studijas valodu un kultūrapguvē, tādējādi
nodrošinot Latvijas sabiedrības humanitāri intelektuālā līmeņa stabilitāti tagadnē un nākotnē.
2.3.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas
Republikas interešu viedokļa
Iepriekš formulētās (sk. 2.3.1.) stratēģiskās pamatnostādnes kopumā izteic SV VKS atbilstību
Latvijas valsts interesēm.
SV VKS LU Humanitāro zinātņu fakultātē sastāv no 2 SP grupām, kurās valodu un/vai
kultūraspekts ir vai nu dominējošais (filoloģijas SP), vai kā svarīga daļa programmu saturā
(starpdisciplinārās un antropoloģijas SP). Līdz ar to arī katras grupas SP ir savs pienesums
VKS spektrā, kādu to pārstāv LU HZF.
Objektīvi vērtējams ir fakts, ka ikvienā valstī valodu zināšanas un kultūrjomas izpratne
nodrošina un attīsta
indivīda un sabiedrības sevis apzināšanos, intelektuālo bāzi
ieguldījumam plašā profesiju spektrā.
Tādējādi perspektīvā novērtējuma sakarā jāuzsver, ka permanenti vērtīgi būtu uzturēt
iespējami plašu valodu/kultūru diapazonu SP piedāvājumā, tuvākā laika perspektīvā
nereducējot nevienu no SV komponentēm (arī studējošo pieprasījumā salīdzinoši
mazskaitlīgās). Jo, atsakoties no kādas (kvalitatīvi darbīgas) SP pārstāvētas jomas, Latvija to
atvēl citām Baltijas reģiona augstskolām, zaudējot noteiktas pozīcijas augstākās izglītības
piedāvājumā.
Pašsaprotami, ka SV VKS ietvaros Latvijā būtiska ir latviešu valodas, literatūras un folkloras
studiju pozīcija, jo šī joma ir pamatos valstiskuma izteicējs.
Tai pašā laikā Latvijai svarīgi kvalitatīvi sakari ar Eiropu un Āziju; to nodrošināšana balstās
valodu, kultūru, sabiedrības dzīves galveno fenomenu pārzināšanā. Reāli aktīvi daudzvalodīga
Eiropa ir šodienas aktualitāte, Latvija nedrīkst no tās atpalikt. LU piedāvātajā SV VKS ietvarā
vērtība ir valodu grupu izvērstais spektrs: baltu, slāvu, ģermānu (ietverot angļu), romāņu,
klasiskās, Tuvo un Tālo Austrumu.
LR augstākās izglītības kontekstā vērtīgas ir arī unikālās SP – gan Eiropas lingvistiskās ainas
un kultūras vēstures dimensijā (klasiskā filoloģija), gan mūsdienās aktuālajā saskares
dimensijā (humanitārā un eksaktā joma, kultūr- un sociālā pieredze – attiecīgi Moderno
valodu un biznesa SP un Kultūras un sociālās antropoloģijas SP).
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No valsts interešu viedokļa ir vērtīgi, ka SV VKS LU uzrāda spēcīgāko pārējo Latvijas
augstskolu konkurencē saikni ar pētniecību.
2.3.3. Studiju virziena attīstības plāns (mērķi, uzdevumi, darbības to sasniegšanai,
termiņi, atbildīgās personas vai struktūrvienības)
SV VKS attīstības mērķis HZF formulēts 2.3.1. punktā
Tuvākie mērķi, uzdevumi, darbības un atbildīgie:
Stabilizēts SV
Atgūt pilnu budžeta
Komunikācija ar IZM
no valsts
vietas
finansējumu
un valsts pārvaldes
piešķiramais
vismaz līmenī, kāds bija
atbildīgajām
finansējums
pirms 2009. gada krīzes
institūcijām
(SP
direktori,
SP
padomes,
dekāns
sadarbībā ar rektoru)
2014./2015. gads
Uzturēts stabils un
Veidot
un
pielietot
SP direktoru iniciatīva,
pieaugošs
agresīvāku un kreatīvāku
dekāns sadarbībā ar
pieprasījums
pēc
reklāmu;
aktīvāk
HZF
VKS SP
iesaistīties
Eiropas
informācijas/reklāmas
izglītības
telpā,
atbildīgo un LU ĀSD
vienlaikus
novērtējot
(2014. un turpmāk)
Austrumu virziena valstu
studiju tirgu
Lielāka VKS SP
Pakāpeniski
izvērtēt
SP padomes un to
efektivitāte
atsevišķas SP un to
priekšsēdētāji,
SP
grupas, orientējoties uz
direktori (no 2014. un
- iespēju izvairīties no
turpmāk)
neattaisnotas
sadrumstalotības
- ciešāku iespējamo
strapprogrammu
sadarbību
Sadarbība
doktorantūras
programmās

Ciešāka saikne ar
darba devējiem un
absolventiem

Kvalitatīva un lojāla
akadēmiskā personāla
uzturēšana

Veidot
oficiālus
kontaktus
ar
citu
augstskolu
atbilstošām
doktorantūras
programmām (Latvijā un
ārvalstīs)
Veidot un uzturēt aktīvu
reģistru

Rūpēties par paaudžu
izlīdzinātu nomaiņu, par
profesūras pārstāvniecību
nozarēs un apakšnozarēs;
regulāri
atbilstoši
nepieciešamībai piesaistīt
ārvalstu docētājus
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DSP direktori, dekāns
(2014.)

Nodaļu/katedru vadītāji,
programmu
dirketori
sadarbībā
ar
informācijas/reklāmas
atbildīgo HZF (2014.
un turpmāk)
Nodaļu/katedru vadītāji,
dekāns, izpilddirektors
(regulāri)

SV
kvalitatīvu
realizāciju
nodrošinoša
infrastruktūra
un
bibliotēkas resursi

Uzraudzīt infrastruktūras
un bibliotēkas resursu
uzlabošanu/papildināšanu

Gūt SP realizēšanai
noderīgas atziņas no
SP
novērtējuma
analīzes

Studentu
aptauju
analītisks kopsavilkums,
izskatīts SP un prezentēts
HZF Domē

Izpilddirektors;
nodaļu/katedru vadītāji,
programmu direktori un
Humanitārās
bibliotēkas
vadība
(regulāri)
SP
padomju
priekšsēdētāji

2.3.4. SV un SP atbilstība darba tirgus pieprasījumam (darba tirgus novērtējums par
darba vietu pieejamību absolventiem; darba devēju aptaujas rezultāti)
Humanitārā izglītība nav gluži tirgus prece šī vārda tiešajā nozīmē un arī obligāti tūlītējas un
konkrētas realizācijas ziņā, tādēļ drīzāk būtu kā pozitīvs novērtējams fakts, ka SV VKS gūtā
izglītība ir ar plašu pielietojumu ļoti dažādās darba vietās un ir pieprasīta un novērtēta
permanenti. Darba vietas atrašana vairāk atkarīga no darba ņēmēja aktivitātes un
mērķtiecības, ar pelnītu pašpārliecinātību piedāvājot augstskolā gūtās prasmes un zināšanas.
Darba devēju sniegtā informācija un absolventu aptaujas visumā liecina, ka SV VKS
absolventi veido sekmīgu profesionālo karjeru, jo izrādās konkurētspējīgi savā nozarē.
Studiju laikā iegūtās akadēmiskās zināšanas, analītiskās prasmes un teorētiskās domāšanas
iemaņas, komunicēšanas prasmes ir būtiski faktori karjeras veidošanai.
Valodu zināšanas ļauj veiksmīgi ienākt jomās, kas pēc būtības nebūt nav humanitāras,
piemēram, menedžmenta jomā, IT organizatoriski apkalpojošajā sfērā. Pozitīvas atsauksmes
par SV VKS absolventu darbu sniegušas dažādu valstu vēstniecības Rīgā, vairākas
ministrijas, zinātniskie institūti, valodu mācību centri, izdevniecības, plašsaziņas līdzekļu
institūcijas un reklāmas aģentūras, skolas un augstskolas, profesionālas organizācijas, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas-Ķīnas Biznesa padome.
2.3.5. SV VKS SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses



permanenti stabils pieprasījums pēc
 nepietiekams
budžeta
vietu
humanitārās izglītības
skaits/nevienmērīgs to sadalījums
 kvalitatīvi spēcīgs akadēmiskais personāls
 mācībspēku maksimālā studiju darba
slodze pašreizējā finansējuma un
 plašs
SP piedāvājuma spektrs,
finansēšanas modeļa apstākļos
programmām
virziena realizācijā
savstarpēji sadarbojoties/papildinoties
 attiecīgi
apgrūtināta
jaunu
mācībspēku piesaiste
 nacionālā konteksta nozīmība SV VKS
 regulāra un reāla saikne ar pētniecisko  birokrātiski un finansiāli sarežģījumi
ārvalstu speciālistu piesaistē
darbu;
doktorantūras
līmeņa
studiju/pētniecības
aktivizēšanās;  nespēja ilglaicīgi uzturēt atsevišķu SP
studējošo iesaiste pētniecības projektos
modularitāti
 stabila un arvien augoša starptautiskā  infrastruktūras (studiju un darba telpu)
sadarbība, studentu un mācībspēku
objektīvi pastāvoši ierobežojumi
mobilitāte.
 LU SV VKS vadošā loma Latvijas
augstskolu SP piedāvājuma kontekstā
Iespējas
Draudi
 VKS aktīva un pārdomāta popularizēšana 
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nepietiekams vienas budžeta vietas

sabiedrībā, raisot interesi un atbilstošu
novērtējumu
 sadarbības
attīstīšana
ar
citām 
augstskolām (gan pašmāju, gan ārzemju)
 atsevišķu SP attīstīšana integrācijas
virzienā, paceļoties saturiski jaunā līmenī 
 doktorantūras studiju paplašināšana
 starpdisciplināru SP turpmākas attīstīšanas 
izvērtēšana
 ciešāka
iekšējā
SP
integrēšanās,
nezaudējot katras saturiskās identitātes

kodolu

finansējums; ar to neizlīdzināts
studiju maksas apjoms
demogrāfiskā situācija valstī, kas
sola studējošo skaita potenciālu
stabilizēšanos tikai no 2018. gada
vāja
motivācija
kvalificētiem
darbiniekiem strādāt Latvijā
noslodzes pieaugums studiju darbā,
kas atstāj maz iespēju pilnvērtīgam
darbam (arī studentu iesaistei)
pētniecībā
nepamatoti apjomīgu birokrātisko
prasību pieaugums, ar ko jārēķinās ne
tikai
palīgpersonālam,
bet
arī
mācībspēkiem
 nopietnam un atbildīgam studiju
darbam vāji sagatavoti reflektanti

2.3.6. SV iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts
SV VKS darbojas un attīstās saskaņā ar LU nodrošināto kvalitātes pārvaldības sistēmu
atbilstoši EFQM Izcilības un Bergenas komunikē vadlīnijām.
SV VKS ir triju SP pārraudzībā: Filoloģijas SP padome, Antropoloģijas SP padome un
Baltijas jūras reģiona studiju SP padome. Minētās SP padomes izskata ar attiecīgo SP
realizēšanu un attīstību saistītos jautājumus atsevišķos, kā arī SV kontekstuālos un
konceptuāli būtiskos jautājumus, kurus iesniedz SP direktori pēc saskaņojuma par attiecīgo
SP realizāciju atbildīgo katedru/nodaļu līmenī. SP sastāvā ir arī studējošo pārstāvji, kas
nodrošina saikni ar SP mērķauditoriju un tās viedokli.
SP padomju lēmumus izvērtējoši atbalsta HZF Dome un analītiski kritiski izskata LU KNK
(Kvalitātes nodrošināšanas komisija).
Ikvienas SP izvērstais pašnovērtējums tiek iesniegts un apspriests katru gadu rudenī, kopš
2013. gada arī SV kvalitatīvas attīstības kontekstā.
Atbilstoši LU kvalitātes politikas nostādnēm SV VKS tur augstus standartus akadēmiskā
personāla atlasē, ik sešus gadus tiek izvērtēta mācībspēku kapacitāte un devums studiju,
zinātniskās pētniecības un organizatoriskajā darbā.
2012./2013. akadēmiskā gada ietvaros ar kvalificētiem mācībspēkiem vēlēta akadēmiskā
personāla pozīcijā tika stiprinātas vairākas SV VKS piederīgas nozares/apakšnozares:
romāņu valodniecība (franču valoda – profesors un spāņu valoda – docents), ģermāņu
valodniecība (vācu valoda – profesors), Āzijas studijas/Orientālistika (arābu valoda –
docents), latviešu sinhroniskā valodniecība (docents), kultūras un sociālā antropoloģija
(divas docenta vietas).
Katrs mācībspēks akadēmiskā gada sākumā savā struktūrvienībā un dekānam iesniedz
izvērstu pārskatu par minētajām 3 pozīcijām savā darbībā iepriekšējā akadēmiskajā gadā.
Astronomiskā gada noslēgumā struktūrvienību vadītāji un dekāns sniedz analītisku
izvērtējumu, apkopojot atsevišķos datus.
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HZF atsevišķo struktūrvienību un fakultātes vadība sadarbojoties uzrauga darba disciplīnas
un akadēmiskās ētikas noteikumu ievērošanu studiju procesā un komunikācijā ar studentiem.
2.3.7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums
Virziena studiju programmu nodrošināšanai ir pieejamas 3 datorklases ar kopējo vietu skaitu
80, tajā skaitā: 1 datorklase ar 35 studentu darba vietām; viena datorklase ar 25 studentu darba
vietām; viena datorklase ar 20 studentu darba vietām. Lielākā daļa auditoriju ir aprīkotas ar
datoru un projektoru, kas nodrošina tehnisko kvalitāti lekcijās.
2013. gadā tika uzlaboti darba apstākļi personālam un vairākas studiju procesa telpas ar
nepieciešamo aprīkojumu: renovēta datorklase (25 vietas), atklāta vēl viena jauna auditorija
(30 vietas) studiju procesa nodrošināšanai. Piecas auditorijas tika aprīkotas ar prezentācijas
tehniku, nodrošinot studiju procesu atbilstoši pasniedzēju un studentu prasībām. Veikti arī
koplietošanas telpu – pirmā stave foajē remontdarbi.
HZF fonotēka nodrošina studiju procesam nepieciešamo audio vizuālo tehniku.
Svarīgākie resursi SV VKS ir bibliotēkas. LU Bibliotēkai ir vairākas nozaru bibliotēkas, kuras
iespējams izmantot HZF studentiem. Tomēr galvenā SV VKS ir LU Bibliotēkas Humanitāro
zinātņu bibliotēka, tās galvenie raksturlielumi: Reģistrēto lietotāju skaits 2012. gadā – 2738,
izsniegto dokumentu skaits 2012. gadā – 142 288 eksemplāri, apmeklētāju skaits 2012. gadā –
118 878, telpu platība – 600 m², viss krājums atrodas brīvpieejā – 31487 nosaukumi/ 60959
eksemplāri. Darba vietas – 104, datorvietas studentiem – 23.
1) Bibliotēkas krājums:
- mācību un zinātniskā literatūra par valodniecību, literatūrzinātni, folkloristiku,
antropoloģiju un teātra zinātni;
- daiļliteratūra latviešu, angļu, vācu, krievu, itāļu, franču, spāņu, ķīniešu, japāņu, turku
u.c. valodās
Speciālās kolekcijas:
- Vācu, angļu un amerikāņu literatūras centrs, kura pamatā ir LU Goda doktora Helmuta
Vintera grāmatu dāvinājums;
- Āzijas kolekcija, kurā iekļauti informācijas resursi par Ķīnas, Japānas un Turcijas
vēsturi, sabiedrību, valodniecību un literatūru;
- Periodisko izdevumu kolekcija valodniecībā un literatūrā.
LUB Humanitāro zinātņu bibliotēkā darbojas pašapkalpošanās iekārta (pirmā Latvijas
augstskolas bibliotēkā), ar kuras palīdzību lietotāji paši var izsniegt, nodot vai pagarināt
lietošanas termiņu patapinātajiem eksemplāriem. Katalogā ir ~ 450 tūkst. ierakstu
Elektronisko katalogu Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka sāka veidot 1991. gadā.
Elektroniskajā katalogā ir atspoguļoti dokumenti
• kas saņemti bibliotēkā pēc 1990.gada, neatkarīgi no dokumentu izdošanas gada;
• rekataloģizētie dokumenti.
2001. gada decembrī, apvienojoties LU Bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu
valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajiem katalogiem, LU Bibliotēkas katalogs iekļāvās
Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija (tagad – valsts aģentūra “Kultūras informācijas
sistēmas”) organizētajā Latvijas valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.
Elektronisko katalogu regulāri papildina ar jauniem ierakstiem. Tas ir pieejams ikvienam
interneta lietotājam.
Abonētās datubāzes valodniecībā un literatūrzinātnē:
Britannica online, Cambridge Journals Online (CJO), EBSCO Academic Search Complete ,
eBook Academic Collection, ISI Web of Knowledge / Web of Science, Letonika, Oxford
9

Reference Online: Premium Collection, ProQuest Dissertations & Theses, RUBRICON,
SAGE Journals Online, Science Direct, Springer Link.
Periodiskie izdevumi, abonēti 2013. gadam: 3 laikraksti un 46 Latvijas un ārvalstu žurnāli.
2) Lielākajā daļā HZF nodaļu/katedru ir savi biežāk pielietojamo tekstu un zinātniskās
literatūras krājumi (katedru/pētniecības centru lasītavas).
2.3.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studiju procesa atbalstam
2012./2013. akadēmiskajā gadā bija spēkā sadarbības līgumi LU ar Latvijas un
starptautiskajām institūcijām.
Studiju līmenī HZF studiju programmās studējošie var izmantot gan Erasmus+, gan
Universitāšu divpusējo līgumu piedāvātās studiju apmaiņas iespējas. Akadēmiskais personāls
tieši tāpat var izmantot apmaiņas programmu piedāvātās iespējas gan pieredzes apmaiņā, gan
pētniecībā.
1) ERASMUS apmaiņas programmā no HZF puses 2012./13. g. piedalījušies:
61 students (ilgums no 3 līdz 10 mēneši) un 14 docētāji. 2 studenti strādājuši praksi ārvalstīs.
(ERASMUS studentu mobilitātes datus par atskaites periodu skatīt Pielikumā)
2) SV VKS HZF sadarbojas ar dažādām ārvalstu organizācijām (sk. Pielikumā):
- Studiju procesa nodrošināšanā (vieslektori, ārvalstu augstskolu maģistratūras stažieri)
- Mācību un zinātniskās literatūras krājumu veidošanā (dāvinājumi)
- Dažādu valodu/kultūru informācijas/propagandas pasākumi (valstu vēstniecību vai
kultūrinstitūtu Latvijā piedāvātās aktivitātes)
3) Sadarbība ar Latvijas augstskolām attīstās pētniecības darba un
atsevišķu konkrētu projektu jomā, arī doktora darbu ekspertēšanā; tradicionāli tās ir Liepājas
un Daugavpils universitātes, Rēzeknes un Ventspils augstskolas, Rīgā – Kultūras akadēmija,
kultūras antropologiem veidojas studentu apmaiņa ar Rīgas Stradiņa universitātes Sociālās
antropoloģijas bakalaura programmu.
Sadarbības līgumi ar Latvijas un ārvalstu institūcijām:
- Saprašanās memorands ar Spānijas vēstniecību par atbalsta piešķiršanu spāņu lektora
piesaistei;
- Sadarbības līgums ar Centrālo Oklahomas universitāti par studentu apmaiņas
programmu;
- Vienošanās par sadarbību ar Zviedru institūtu vieslektora piesaistīšanai;
- Līgums par ķīniešu valodas pasniedzēju un brīvprātīgo pasniedzēju nosūtīšanu ar
HANBAN (Ķīnas Tautas republika);
- Vienošanās par sadarbību ar Greifsvaldes Ernst-Moritz-Arndt Universitāti;
- Vienošanās protokols par sadarbību ar Freiburgas Universitāti;
- Vienošanās par sadarbību par Somu valodu un kultūras studiju programmas atbalstu ar
Somijas Starptautisko mobilitātes Centru (CIMO);
- Vienošanās par sadarbību ar Grenobles Stendhal Universitāti;
- Sadarbības protokols par atbalstu turku valodas un kultūras studijām ar Yunus Emre
Institūtu;
- Sadarbības līgums studiju atbalstam un kultūras pasākumu organizēšanai ar Vītauta
Dižā Universitāti;
- Sadarbības līgums ar Francijas Institūtu Latvijā par praktikanta nosūtīšanu franču
valodas un kultūras studiju atbalstam;
- Sadarbības līgums ar Rīgas Stradiņa Universitāti par sadarbību kultūras un sociālās
antropoloģijas maģistra studiju īstenošanā;
- Sadarbības līgums ar Igaunijas institūtu par igauņu valodas un kultūras pasniegšanu
LU;
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Sadarbības līgums ar Itālijas vēstniecību par itāļu valodas un kultūras lektorāta
atbalstu.

2.3.9. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu uzskaitījums (sk. Pielikumu,
2. paraugs)
2.3.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums,
norādot tā kvalifikāciju (grādu) un pienākumus, amatu, ievēlēšanas vietu un īstenotos
studiju kursus un moduļus (sk. Pielikumu, 3. paraugs).
SV VKS īstenošanā kvalitatīvi būtisks pienesums ir ārvalstu docētāju darbs. Pārskata periodā
tie bija:
- Arai Yoshiko – japānu valoda
- Aukan Siss Heleen – norvēģu valoda
- Brintazzoli Maria Teresa – itāļu valoda
- Lupi Maria Rita – itāļu valoda
- Corcelli Nicola – itāļu valoda
- Burcer Sibel – turku valoda
- Dr Von Boetticher Manfred Helmut Theodor – vācu literatūra
- Taterka Thomas – vācu literatūra
- Dr. Ammon Ulrich Hartmut – vācu valodniecība
- Langer Sandra Johanna – vācu valoda
- Fan Li – ķīniešu valoda
- Li Manlan – ķīniešu valoda
- Hamilton Gareth Euan – antropoloģija
- Rhodes Lauren Monsein – antropoloģija
- Parkin Robert James – antropoloģija
- Kibbermann Kerttu – igauņu valoda
- Leon Manzanero Ana – spāņu valoda
- Perez Sanchez Miguel Angel – spāņu valodniecība
- Ojala Eija-Liisa – somu valoda
- Petitjean David Jerome Guy – franču valoda
- Wargelius Anderberg Ingrid Cecilia – zviedru valoda
2.3.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība
un tās ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī
dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju
finansētajos projektos pārskata periodā (projektu sarakstu pievienot pielikumā)
Pārskata periodā SV VKS akadēmiskais personāls bijis iesaistīts 23 projektos, no tiem 11
starptautiski. (sk. Projektu sarakstu pielikumā)
2013. gada projektu finasējums (LVL) pa grupām:
Valsts/starpatutiskie 117.23
LU zinātnes projekti 65.176
Bāzes finansējums 22.000
Zinātniskas konferneces (ieskaitot pašu ieņēmumus) 12. 272
Projekti studiju procesa atbalstam 45.331
Studenti un doktoranti tikuši iesaistīti 11 projektos (sk. Pielikuma tabulas sarakstā Nr. 6, 9,
12, 13, 14–16, 20–23).
Pētnieciskais darbs SV VKS ietvaros vistiešākā veidā saistīts un saistāms ar studiju procesu:
- Studenti un doktoranti arī ir klausītāji humanitārajai jomai būtiskajā
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-

pētniecības/pētījumu publiskošanas formātā - zinātniskajās konferencēs; mācībspēki
šīs līdzdalības iespaidus apspriež ar studentiem attiecīgajos studiju kursu semināros.
Studenti un doktoranti piedalās ar referātiem zinātniskajās konferencēs, savu
zinātnisko darbu vadītāju atbalstīti un konsultēti.
Pētniecības procesa metodes un problemātiku apcer un savu pētījumu prezentācijās un
apspriešanā risina divas Doktorantūras skolas: „Letonika un starpkultūru pētījumi”
un Vladimira Admoni ģermānistu doktorantūras skola; minētā pētniecības darba forma
īpaši svarīga jauno zinātnieku kritisku un rosinošu domu apmaiņai pieredzējušu
profesoru (un iesniegtā rakstiskā recenzentu) vadībā.
Studenti un doktoranti tiek iesaistīti zinātnisko rakstu krājumu tapšanā kā autori.

HZF SV VKS iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā darbība tikusi izvērtēta starptautiski
2013. gadā, ekspertiem mutiski izskatot viennozīmīgu atzinību (ziņojuma sagatavošanas laikā
oficiāli rakstiski rezultāti vēl nav paziņoti).
Vēlāk saņemtā informācija: LU HZF vērtējums 3 – „spēcīgs vietējais spēlētājs, kas
guvis zināmu starptautisku atzinību”.
2.3.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās
zinātniskās publikācijas, pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades sasniegumi un
sagatavotā mācību literatūra pārskata periodā (sk. Pielikumu)
2.3.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienības:
Nodaļa, katedra
Studiju programmas
ANGLISTIKAS NODAĻA
Angļu filoloģijas BSP
Literatūras un kultūras katedra
Angļu filoloģijas MSP
Valodniecības katedra
Moderno valodu un biznesa
studiju BSP
ĀZIJAS STUDIJU NODAĻA
Āzijas studiju BSP
Orientālistikas MSP
ĢERMĀNISTIKAS
UN
Franču filoloģijas BSP
ROMĀNISTIKAS NODAĻA
Romāņu valodu un kultūru studiju
Franču valodas un kultūras katedra
MSP
Ģermānistikas katedra
Vācu filoloģijas BSP
Ibēristikas srtudiju katedra
Vācu filoloģijas MSP
KLASISKĀS
FILOLOĢIJAS
UN
Klasiskās filoloģijas BSP
ANTROPOLOĢIJAS STUDIJU NODAĻA
Klasiskās filoloģijas MSP
Antropoloģijas studiju katedra
Kultūras un sociālās antropoloģijas
Klasiskās filoloģijas katedra
BSP
Kultūras un sociālās antropoloģijas
MSP
LATVISTIKAS
UN
BALTISTIKAS
Baltu filoloģijas BSP
NODAĻA
Baltu filoloģijas MSP
Baltu valodniecības katedra
Baltijas jūras reģiona studiju MSP
Folkloristikas un etnoloģijas katedra
Latviešu literatūras vēstures un teorijas
katedra
Latviešu un vispārīgās valodniecības
katedra
Teātra un kino vēstures un teorijas
katedra
RUSISTIKAS
UN
SLĀVISTIKAS
Krievu filoloģijas BSP
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NODAĻA
SASTATĀMĀS VALODNIECĪBAS UN
TULKOŠANAS NODAĻA
Skandināvistikas katedra
Tulkošanas katedra

Krievu filoloģijas MSP
Somugru studiju BSP

Pamatā nodaļu un katedru nosaukumi norāda uz pamatsaistību ar noteiktu programmu.
SV VKS konkrētu programmu realizācijā dažādu katedru un nodaļu competence un uzdevumi
cieši sajūgti, katrai katedrai (un līdz ar to nodaļai) nodrošinot vairāku SP darbu.
2.3.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums,
norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
Virziena programmu darbu nodrošina 5 studiju metodiķi un 7 nodaļu lietveži. Studiju
metodiķu pienākums ir nodrošināt studiju procesa īstenošanas administratīvo pārvaldību un
studentu atbalsta funkciju nodrošināšanu.
Nodaļu lietveži veic studiju procesa un personāla plānošanas un administrēšanas darbu, kā arī
asistē studiju programmu direktoriem un katedru personālam zinātniskajā, metodiskajā un
organizatoriskajā darbā.
Studiju procesu tehnisko administrēšanu veic 2 datortehnikas inženieri un 1 sistēmu
administrators. Tehniskā atbalsta personāls nodrošina studiju programmu tehnisko līdzekļu
(projektori, datori, ekrāni, mikrofoni, ārējās specifiskās programmas utt.) uzturēšanu darba
kārtībā, kā arī nodrošina to izvietošanu pēc studiju programmas īstenošanā iesaistītā personāla
pieprasījuma.
2.3.15. Informācija par ārējiem sakariem:
2.3.15.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām
SV VKS HZF veido sadarbību ar valsts un privātām iestādēm, kurām nepieciešami valsts
valodas, dažādu Eiropas vai Āzijas valodu speciālisti, kā arī kultūru un ekonomikas/biznesa
jomas pārzinātāju pakalpojumi/ palīdzība. (sk. arī 2.3.4. un attiecīgi SP pašnovērtējuma
tekstus)
SV VKS HZF sadarbojas praktiski ar visu to Latvijā pārstāvēto valstu vēstniecībām, kuru
valodas/kultūras ir SP objekts, kā arī ar Indijas vēstniecību Stokholmā, ar Gētes institūtu,
Francijas kultūras institūtu, Grieķijas Kultūras un sporta ministriju, Onasis Fondu, Korejas
fondu, Konfūcija institūtu.
2.3.15.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras
īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas
SV VKS HZF ir 136 sadarbības līgumi ar apmēram 100 augstskolām Erasmus + programmas
ietvaros. Tiek izmantoti arī LU divpusējie sadarbības līgumi. ( Sk. arī informāciju 2.3.8. un
attiecīgo pielikumu)
2.3.15.3. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmās,
norādot apmaiņas programmu un valsti (datus pievieno pielikumā)
(sk. 2.3.8., 2.3.15.2. un attiecīgo pielikumu) (Sk. Pielikumu )
2.3.15.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā
pa studiju programmām, norādot studiju ilgumu un valsti (datus pievieno pielikumā)
Precīzi noteikt, cik studentu apmeklē studiju kursus LU HZF, nav iespējams, jo Universitātes
noteikumi atļauj ārvalstu studentiem apmeklēt jebkurus viņus interesējošus kursus (sk.
Pielikumu). Tieši uz SV VKS HZF studiju programmām 2012./2013. gadā dažādu apmaiņas
programmu ietvaros studēt bija ieradušies 50 studenti (skaits aptuvens).
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2.4. Studiju programmas raksturojums (sk. Pielikumus SP pašnovērtējumu ziņojumi)
2.5. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem (sk. arī 2.3.2.)
2.5.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā
Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā:
SV un SP perspektīvais novērtējums (Latvijas uzdevumi ES kopējo stratēģiju
īstenošanā) VKS HZF nodrošina ES kopējo stratēģiju kontekstā būtisko
daudzvalodīgās un multikulturālās Eiropas apgūšanu un veidošanu studiju gaitā un
rezultātā, akcentējot nacionālās identitātes komponenti, kā arī globālās pasaulstelpas
apguvi humanitārajā dimensijā.
2.5.1.1. studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām;
SV VKS SP tiek īstenotas saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām un Eiropas
augstākās izglītības telpas veidošanas pamatrekomendācijām:
- Studiju virziena studiju programmas iekļaujas Latvijas normatīviem
atbilstošā grādu sistēmā, kas ir starptautiski salīdzināma; absolventi saņem Eiropas
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām atbilstošus Diploma
pielikumus.
- Lielākā daļa SV SP ir ar divciklu bakalaura-maģistra tipa struktūru
(bakalura grāds pēc 3 gadu cikla), atsevišķu valodu programmās bakalaura studijas
tiek realizētas 4 gados. Perspektīvā SP iestrādā studiju rezultātos vai jaunveidojamos
studiju kursos lietišķo zināšanu un prasmju iekļaušanu.
- Daļa VKS SP (Baltu filoloģija, Klasiskā filoloģija) pārstāv nacionālo
un/sasaistē ar Eiropas vēsturiskās kultūrbāzes dimensiju, kas multikulturālas Eiropas
kontekstā spēlē unikālu lomu.
- Saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām, SP kursu un noslēguma
pārbaudījumu apjoms tiek izteikts kredītpunktos, kas ir saskaņoti ar ECTS. Tiek atzīti
citās Latvijas un ārvalstu augstskolās, kā arī iepriekšējo studiju periodos apgūtie
studiju kursi (saskaņā ar Studiju kursu atzīšanas kārtību LU), ja kursa saturs un apjoms
atbilst konkrētās studiju programmas prasībām.
- SV VKS LU HZF attīsta starptautisku sadarbību (sk. 2.3.8., 2.3.10., 2.3.11.)
- SV VKS strādā saskaņā ar LU izstrādāto studiju kvalitātes politiku
- Studiju kursi svešvalodās (atbilstoši valodu/kultūru spektram HZF)
tiek realizēti lielākajā daļā SV VKS SP, pamatā angļu valodā darbojas SP „Kultūras un
sociālā antropoloģija”, „Baltijas jūras reģiona studijas”, liela daļa studiju kursu tiek
realizēti angļu valodā Āzijas studijās un orientālistikā. Šāda studiju organizācija
orientēta uz ārvalstu studentu piesaisti.
2.5.1.2. darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par
absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā.
Ne tikai 6 gadu, bet cilvēka un valsts/nācijas mūža perspektīvā VKS ir un būs
novērtēts un pieprasīts lielums, jo neviena nācija nevar būt pārsātināta ar humanitāri
izglītotiem cilvēkiem. Humanitārās jomas speciālistos ieinteresēti darba devēji to
nenoliedz.
2.6. Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma pielikumi
2.6.1. Lēmumi un līgumi
2.6.1.1. dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu
likvidē, pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem
iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā
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(finansiālais pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu vai
koledžu) (Sk. Pielikumu)
2.6.1.2. prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās
prakses vietas, kā arī prakses nolikumi (nav)
2.6.1.3. līgums ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto partnerinstitūciju
par kopīgu studiju programmu izstrādi un īstenošanu (tikai kopīgajām studiju
programmām) (nav)
2.6.1.4. dokuments, kas apliecina, ka partnerinstitūcija ir atzīta attiecīgajā
valstī (tikai kopīgajām studiju programmām) (nav)
2.6.1.5. studiju programmu padomes lēmumi par
pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu (sk. pielikumu)

studiju

virziena

2.6.1.6. fakultātes Domes lēmumi par studiju virziena pašnovērtējuma
ziņojuma apstiprināšanu.
2.6.2. Informācija par akadēmisko personālu:
2.6.2.1. studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās
pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas (CV) alfabētiskā secībā (Sk.
Pielikumu, 5. paraugs);
2.6.2.2. Akadēmiskā personāla dalība starptautiskajos projektos, Latvijas
Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā –
projektu saraksts:
Vadītājs
Projekta nosaukums
Pasūtītājs

1.

D. Šavlovska

Valodu mācīšanās un sociālie
mediji: 6 pamatdialogi
Research Center for East Asian
Studies at the National Library of
Latvia (support for the formative
stage)
Restoring Ambiguity .. Critical
Essays on a Poetic Paradigm in
Selected Works of Li He (790-816),
Lin Bu (967-1028) and Liu Yong
(987-1053)
Innovative Services for International
Talents - Easier Access to the CBSR
(EXPAT)

2.

F. Kraushārs

3.

F.Kraushārs

4.

F.Kraushārs

5.

A. Baltgalve

Basic Chinese Language Lessons for
Latvians

6.

A. Veisbergs

7.

I. Rūmniece

Professional MA Programme in
Conference Interpreting 2011 - 2012
Dotācija LU itāļu valodas katedras
attīstībai
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EK LLP COMENIUS,
Luksemburgas Universitāte
Chiang Ching-kuo
Foundation for International
Scholarly Exchange
Chiang Ching-kuo
Foundation for International
Scholarly Exchange
ES truktūrvienību 3.mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība"
Centrālā Baltijas jūras
reģiona IV A pārrobežu
sadarbības projekts
Chiang Ching-kuo
Foundation for International
Scholarly Exchange
Eiropas Parlaments
Itālijas Republikas Ārlietu
ministrija

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

F. Kraushārs

New Acquisitions for the Library of
Asiares (Baltic Research Center for
East Asian Studies) at the University
of Latvia
A. Veisbergs Professional MA Programme in
Conference Interpreting - 2nd year Term 3,4 of the programme
G. Ločmele
OPTIMALE (Erasmus programmas
tīkla projekts)
B. Kukjalko
Zinātniskais pētījums "Bizantijas
filoloģisko tekstu valoda" sadarbībā
ar Atēnu Universitāti
I. Kalniņa
Starptautiska zinātniska konference
"Rūdolfs Blaumanis un 19./20.gs.
mijas kultūras revolūcija Eiropā.
Proza, drāma un teātris tekstā un
kontekstā"
S. Ankrava
Projekta "Baltijas dzintars Indijā"
īstenošana
I. Karapetjana Cross-Cultural Competence and
Interaction
I. Karapetjana ERASMUS intensīvo programmu
līgums (Nr. 2012-1-LV1-ERA1003680) par studentu un mācībspēku
apmaiņu
A. Cimdiņa
Identitātes estētika: literatūra,
folklora un māksla - nacionālās
identitātes vēsturiskās zīmes un
mūsdienu simboli
A. Cimdiņa
Feminisma pretrunas Latvijā: kultūra
un varas spēles
A. Kalnača
Mūsdienu latviešu valodas gramatika
Z. Vinčela
Sustainable Research in Corpus
Linguistics
I. Rūmniece,
IV starptautiskā konference "Hellēņu
B. Kukjalko
dimensija"
V. Paparinska Colloquium Balticum. Klasiskā
mantojuma recepcijas pētījumu tīkls
Augustīns Eicēdijs Daugavas paklājs
(tulkojums, atdzejojums, zinātnisks
B.Cīrule
komentārs, zinātnisks raksts)
Rūdolfs Blaumanis: teksts un
I.Kalniņa
konteksts

Chiang Ching-kuo
Foundation for International
Scholarly Exchange
Eiropas Komisija

Eiropas Komisija, Erasmus
progr.
Valsts kultūrkapitāla fonds;
Grieķijas izglītības ministrija
Valsts kultūrkapitāla fonds

Nodibinājums "Rīga 2014"
un LR Kultūras ministrija
LLP ERASMUS, VIAA
LLP ERASMUS, VIAA

Valsts Pētījumu Programma
(SZA)
Fundamentālo un lietišķo
pētījumu programma (SZA)
LU
Grieķijas Kultūras un sporta
ministrija
Marburgas universitāte

VKKF
VKKF

2.6.2.3. Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, pētniecības vai
mākslinieciskās jaunrades sasniegumu un sagatavotās mācību literatūras saraksts
pārskata periodā.
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NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS 2012.GADĀ:
1. Hellenic Dimension: Materials of the Riga 3rd International Conference of Hellenic
Studies. Riga, University of Latvia, 2012, p. 270. Ed. B. Aleksejeva [Kukjalko], O. Lāms,
I. Rūmniece
2. Veisbergs A.: Phraseological Borrowing. BerIin: Logos. 2012
3. Cimdiņa A., Raubiško I.: Cilvēks un darbs Latvijas laukos: sociālantropoloģisks skatījums.
Apgāds Zinātne, Rīga, 192 lpp., 2012. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1323
4. Kursīte J. Inkluzīvi. Zinātnisku rakstu krājums. Sast. J. Kursīte. Rīga: LU Akadēmiskais
apgāds, 2012
5. Cimdiņa A. SCIENTIAE ET PATRIAE. Veltījums akadēmiķei profesorei Vairai VīķeiFreibergai 75. dzimšanas dienā. Sast. A. Cimdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012
6. Trumpa E.: (2012) Latviešu ģeolingvistikas etīdes. Apgāds Zinātne, Rīga, 255 lpp., 2012.
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1325
7. Kalniņa I. RES LATVIENSES I Variācijas par latviešu drāmas vēsturi: teksts un konteksts.
Rīga, Mansards, 2012, 204 lpp.
8. Baltic Journal of Eglish Language, Literature and Culture. Vol. 2. Ed.in Chief
A. Veisbergs, Iss.ed. M. Farneste, Riga, University of Latvis (Akadēmiskais Apgāds), p.121
9. Kalnbērziņa V. Language Acquisition Models. Riga, University of Latvia (Akadēmiskais
Apgāds), 2012
NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS 2013.GADĀ (monogrāfijas un zinātnisko rakstu
krājumi):
Monogrāfijas:
1. Veisbergs A. English and Latvian Word Formation Compared, Rīga, The University of
Latvia Press, 2013
2. Roziņa G. Banking and Finance Discourse, The University of Latvia Press, 2013
3. Penēze I. English Literature of the Restoration and the Enlightenment. An Anthology, Rīga,
The University of Latvia Press, 2013 (Antoloģija)
Rakstu krājumi un žurnāli:
- Ojārs Vācietis un viņa laiks. Zinātnisku rakstu krājums. Sast. Ausma Cimdiņa. Rīga,
Zinātne, 2013, 287 lpp.
- Latviešu valoda. Prof. Andreja Veisberga redakcijā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2013,
277 lpp.
- Baltu filoloģija XXI (2) 2012, Rīga, LU, 2013 (Journal of Baltic Lingustics)
- Valoda: nozīme un forma 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā, Rīga, LU
Akadēmiskais apgāds, 2013 (Language: Meaning and Form 3. Theory and Methodology in
Latvian Linguistics)
- Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam Rīga 100. Zinātnisku rakstu krājums. Sast.
A. Cimdiņa, Rīga, Zinātne, 2013
- Res Latvienses II LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti.
Arturs Ozols (1912-1964) IN HONOREM. Sast. A. Kalnača un O. Lāms, Rīga, LU
Akadēmiskais apgāds, 2013
- 1945–1950: teātris, drāma, kritika. Rakstu krājums. Sast. un zin. red. S. Radzobe, Rīga, LU
Akadēmiskais apgāds, 2013
- Kontaktlingvistikas un slāvu valodniecības aktuālās problēmas. Zinātnisko rakstu krājums
pēc 2008.–2013. g. konferenču materiāliem. Atb. red. I. Koškins, T. Stoikova, Rīga, LU
Akadēmiskais apgāds (Problems of Contact Lingustics and Slavic Lingustics)
- Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol 3, Ed. A. Veisbergs,
M. Fārneste, Rīga, University of Latvia Press, 2013
- Rusistica Latviensis 4 Latvija-Krievija-Itālija: multikultūras motīvi Eiropas kontekstā, Rīga,
LU Akadēmiskais apgāds, 2013
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- LU Raksti. 793. sējums. Orientālistika. Between East and West: Cultural and Religious
Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule. Ed. L. Taivāns, J. Priede, Rīga, LU
Akadēmiskais apgāds, 2013
- Antiquitas Viva 4 Studia Classica. Red. B. Aleksejeva, O. Lāms, I. Rūmniece, Rīga, LU
Akadēmiskais apgāds (manuskripts izdevniecībā)
- Baltic Religion, European History of religions: The Handbook of Religions in Ancient
Europe, S. Ankrava, ed. By L.B. Christensen, O. Hammer, D.A.Warburton, Acumen, 359.372.lpp.,2013
- ANTIQUITAS VIVA 4: Studia Classica. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013
- Ludmila Sproģe . Отклики на смерть Андрея Белого в латышской прессе 1934 года //
Смерть Андрея Белого (1880-1934). Сборник статей и материалов: документы,
некрологи, письма, дневники,, посвящения, портреты ./Сост. ММ.Л.Сспивак,
Е.В.Наседкина. – Москва: Новое литературное обозрение, 2013. С.783-789.
- Rozanna Kurpniece. Ceļu sievietei! Žurnāla „Robeža” (Harbina, 1934. g.) tematiskā
izlaiduma mazformāta žanru pragmatika un semantika // „Līksme gaida apslēpto vārdu”... LU
prof. Ludmilai Sproģei veltīts starptautisko zinātnisko krājums. Rīga: Latvijas Universitāte,
2013. 20–30 lpp., 2013
- Vincela. Z. (2013) Linking adverbials in the corpus of student-composed texts. Man and the
Word, 15(1):215–222, Vilnius, 2013
- Vladimirska, E. (2013): L'exclamation et l’altérité intersubjective dans le dialogue oral en
français et en russe (Izsaukums un intersubjektīva alteritāte franču un krievu valodas
mutvārdu dialogā), in Cartographie des émotions, Propositions linguistiques et
sociolinguistiques, Presse Sorbonne Nouvelle (PSN), Francija, 199.–210. lpp.
http://psn.univ-paris3.fr/auteur/elena-vladimirska
- Cīrulis, K. (2013): Eine unebwohnte Ordnung. Uz Johannes Bobrowskis Roman Levins
Mühle. In : Triangulum. Germanistisches Jahrbuch 2012 für Estland, Lettland und Litauen.
Achtzehnte Folge. Atb. red.: Dzintra Lele-Rozentāle, Mari Tarvas, Sigita Barniškiene. Riga,
Tallinn und Kaunas 2013, 11–26.lpp.
- Putnina Aivita 2013 Bioethics and power: Informed consent procedures in post-socialist
Latvia. Social Science and Medicine. Apr 3. pii: S0277-9536(13)00209-8. doi:
10.1016/j.socscimed.2013.03.040.
2.6.3. Diplomu pielikumu paraugi:
2.6.3.1. studiju programmu diploma pielikuma paraugi (sk. Pielikumu)
2.6.4. Kvantitatīvie dati par studentiem:
2.6.4.1. ārvalstu studējošo skaits – ~ 50 HZF programmās, ~117 izvēlējušies
vismaz vienu kursu no HZF piedāvātajiem
2.6.4.2. ārvalstīs studējošo skaits – 63
2.6.5. Aptauju materiāli:
2.6.5.1. studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli (sk.programmu
pašnovērtējuma ziņojumus Pielikumā)
2.6.6. Citi dokumenti pēc virziena vadītāja ieskatiem.
SV VKS LU HZF akadēmiskā personāla valsts vai starpvalstu līmeņa apbalvojumi, goda
nosaukumi un pagodinājumi
Uzvārds, vārds
Apbalvojums
Balode Laimute
Virsnieka krusts “Par nopelniem Lietuvai”
Balode Laimute
Lietuvas Prezidenta ordenis "Už nuopelnus Lietuvai" (Par nopelniem
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Balode Laimute

Balode Laimute
Cimdiņa Ausma
Cimdiņa Ausma
Cimdiņa Ausma
Cimdiņa Ausma
Cimdiņa Ausma
Cimdiņa Ausma
Cimdiņa Ausma

Cimdiņa Ausma
Kursīte-Pakule
Janīna
Kursīte-Pakule
Janīna
Kursīte-Pakule
Janīna
Kursīte-Pakule
Janīna
Leikuma Lidija
Leikuma Lidija
Ozoliņa Olga
Ozoliņa Olga
Ozoliņa Olga
Placinska Alla
Radzobe Silvija
Radzobe Silvija
Roziņa Gunta
Rūmniece Ilze
Sproģe Ludmila
Trumpa Edmunds

Lietuvai) / Karininko kryžius (Virsnieka krusts), (Cross of
Commander of the Order for Merits of Lithuania). 2011.g. 7.
februārī
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības Raksts
par veiksmīgu un ilggadēju darbu latviešu valodas, literatūras,
kultūras un vēstures popularizēšanā un mācīšanā ārpus Latvijas
(2009. g. 13. novembrī)
Baltijas Asamblejas medaļa 2011. gada 15. novembrī
Ministru Kabineta Atzinības raksts
Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības raksts
LZA Viļa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē, 2007
LU Gada balva zinātnē par oriģinālu pētījumu rezultātiem, 2009
LR Ministru Kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu
izglītībā un pētnieciskās darbības attīstībā, kā arī par veikumu
augstākās izglītības organizatoriskajā darbā, 2010
Latvijas Zinātņu akadēmijas Atzinības raksts par aktīvu piedalīšanos
valsts prioritārās pētījumu programmas Letonika izpildē un ideju
popularizācijā, 2010
LU Rektora Atzinības raksts par godprātīgu darbu un lojalitāti,
sekmīgu Humanitāro zinātņu fakultātes reorganizācijas vadīšanu,
profesionālismu un kompetenci, pildot LU Senāta priekšsēdētāja
vietnieka pienākumus, 2010
Triju Zvaigžņu ordenis (virsnieka pakāpe), 2011
Folkloras gada balva par tradicionālās kultūras materiālu
dokumentēšanu un publicēšanu grāmatā „Tautlietu vārdene”, 2010
LU gada balva par sasniegumiem zinātnē, 2007
Literatūras gada balva par latviešu leksikas augšāmcelšanu, 2007
Triju zvaigžņu ordeņa virsniece, IV pakāpe, 2007
Atzinības krusts par nopelniem Latvijas labā
V šķiras Atzinības krusts 2011. g. 16. martā
Goda raksti par Valsts Franču valodas olimpiāžu organizēšanu.
2006.g.–2010.g.
Starptautiskā projekta laureāte „Franču valoda Baltijas jūras krastos”
(Eiropas goda zīme 2007.g.);
Starptautiskās valodu pasniedzēju federācijas FIPLV atzinība par
ieguldījumu valodu mācīšanā un pētīšanā (2007.g.).
LR Kultūras ministrijas pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu
spāņu valodas, kultūras un mākslas izglītības nodrošināšanā, 2010
Triju Zvaigžņu ordenis, 2009
Baltijas Asamblejas balva, 2007
Latvijas Bankas Atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas eiro
projektā, 2013
Latvijas Bankas Atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas eiro
projektā, 2013
Krievijas ZA Krievu literatūras institūta sudraba medaļa (2009)
Atzinības krusts par Latvijas un Lietuvas draudzības un sadarbības
stiprināšanu
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IV šķiras Atzinības krusts 2011. g. 4. februārī (par Latvijas un Lietuvas
draudzības un sadarbības stiprināšanu)
Ulberte Līga
LU Minsteres balva, 2007
Ulberte Līga
A.Kronvalda prēmija, 2009
Veisbergs Andrejs LR II šķiras Atzinības krusts (2007)
Trumpa Edmunds
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Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu uzskaitījums

Nr.
p.k.

Studiju programmas
nosaukums

Studiju
programmas
kods

Studiju
programmas
īstenošanas
ilgums (gadi)

Studiju veids,
forma

Studiju
apjoms

(PLK, NLK, NLN)

(KP)

1.

Angļu filoloģijas BSP

43222

4 gadi
5 gadi

2.

Angļu filoloģijas MSP

45222

2 gadi

PLK

80

3.

Āzijas studiju BSP

43222

3 gadi

PLK

120

4.

Orientālistikas MSP

45222

2 gadi

PLK

80

5.

Baltu filoloģijas BSP

43222

3 gadi
4 gadi

PLK
NLN

120

6.

Baltu filoloģijas MSP

45222

2 gadi

PLK

80

PLK
NLN

160

7.

Baltijas jūras reģiona studiju MSP

45222

2 gadi

PLK

80

8.

Franču filoloģijas BSP

43222

4 gadi

PLK

160

9.

Romāņu valodu un kultūru studiju MSP

10.

Klasiskās filoloģijas BSP

45222

2 gadi

PLK

80

PLK

120

Iegūstamais grāds
un/kvalifikācija

Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds
filoloģijā
Humanitāro zinātņu
maģistra grāds
filoloģijā
Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds Āzijas
studijās
Humanitāro zinātņu
maģistra grāds
Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds
filoloģijā
Humanitāro zinātņu
maģistra grāds
filoloģijā
Humanitāro zinātņu
maģistra grāds Baltijas
jūras reģiona studijās
Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds
filoloģijā
Humanitāro zinātņu
maģistra grāds
romānistikā
Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds

Programmas direktors

Asoc. prof.
Indra Karapetjana
Asoc. prof.
Solveiga Ozoliņa

Asoc. prof. Jānis Priede
Doc. Agita Baltgalve

Prof. Ojārs Lāms

Prof. Ieva Kalniņa

Asoc. prof.
Valdis Muktupāvels
Asoc.prof. Olga Ozoliņa
P.i. doc. Dina Šavlovska
Asoc.prof. Olga Ozoliņa
P.i. prof. Jeļena Vladimirska
Prof. Vita Paparinska

filoloģijā
43222

11.

Klasiskās filoloģijas MSP

3 gadi

45222

2 gadi

PLK

80

PLK
NLN

120

12.

Krievu filoloģijas BSP

43222

3 gadi
4 gadi

13.

Krievu filoloģijas MSP

45222

2 gadi

PLK

80

14.

Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP

43222

3 gadi

PLK

120

15.

Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP

45222

2 gadi

PLK
80

16.

Moderno valodu un biznesa studiju BSP

43222

4 gadi
5 gadi

PLK
NLN

160

17.

Somugru studiju BSP

43222

4 gadi

PLK

160

18.

Vācu filoloģijas BSP

43222

3 gadi

PLK

120

19.

Vācu filoloģijas MSP

45222

2 gadi

80

20.

Filoloģijas DSP

51223

21.

Valodniecības DSP

51223

PLK
PLK
NLK
PLK
NLK

3 gadi
4 gadi
3 gadi
4 gadi

144
144

Humanitāro zinātņu
maģistra grāds
filoloģijā
Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds
filoloģijā
Humanitāro zinātņu
maģistra grāds
filoloģijā
Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds
antropoloģijā
Humanitāro zinātņu
maģistra grāds
antropoloģijā
Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds
Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds
somugru studijās
Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds
filoloģijā
Humanitāro zinātņu
maģistra grāds
filoloģijā
Filoloģijas doktora
zinātniskais grāds
Filoloģijas doktora
zinātniskais grāds

Prof. Ilze Rūmniece

Prof. Ludmila Sproģe

Prof. Ludmila Sproģe

Doc. Aivita Putniņa

Doc. Aivita Putniņa
Asoc. prof.
Indra Karapetjana
Asoc. prof. Ivars Orehovs

Prof. Ineta Balode

Prof. Ineta Balode

Prof. Janīna Kursīte-Pakule
Prof. Pēteris Vanags

Pielikums Nr.3.
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts
Vārds Uzvārds

Grāds/kvalifikācija

Amats

Ievēlēšanas
vieta

LU

1.

Sigma Ankrava

Dr.Habil.Philol.

profesors

2.

Diāna Apse

Dr.Iur.

lektors

LU

3.

Vineta Apse

Mag.

lektors

LU

4.

Yoshiko Arai

Mag.

lektora p.i.

nav

1

Īstenojamie studiju kursi, moduļi un programmas
Viduslaiku un Renesanses literatūra:
Angļu filoloģijas BSP
Lielbritānijas kultūras studijas:
Angļu filoloģijas BSP
Mitoloģija mūsdienu literatūrā:
Angļu filoloģijas MSP
20. gs. politiskās teorijas un literatūra:
Angļu filoloģijas MSP
Āzijas etnogrāfija II:
Āzijas studiju BSP;
Jaunākās nostādnes anglofonajā literatūrzinātnē:
Filoloģijas DSP
Cilvēks, sabiedrība, daba viduslaiku un renesanses
literatūrā:
Filoloģijas DSP
Ievads tiesību zinātnē:
Moderno valodu un biznesa studijas
Angļu valodas normatīvā gramatika I:
Angļu BSP
Izglītības vadība augstskolā:
Angļu filoloģijas MSP
Biznesa angļu valoda:
Moderno valodu un biznesa studijas
Angļu valodas komunikatīvā gramatika I:
Moderno valodu un biznesa studijas
Angļu rakstu valoda akadēmiskām studijām:
Moderno valodu un biznesa studijas
Finanšu angļu valoda:
Hieroglifika I:
Āzijas studiju BSP, Japanās studiju apakšprogramma
Hieroglifika II:

5.

Atpile Silvija

Mag.

Lektors

LU

6.

Aukan Siss Heleen

Mag.

Lektora p.i.

nav
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Āzijas studiju BSP, Japanās studiju apakšprogramma
Hieroglifika III:
Āzijas studiju BSP, Japanās studiju apakšprogramma
Hieroglifika IV:
Āzijas studiju BSP, Japanās studiju apakšprogramma
Japāņu valoda I:
Āzijas studiju BSP, Japanās studiju apakšprogramma
Japāņu valoda III:
Āzijas studiju BSP, Japanās studiju apakšprogramma
Japāņu valoda IV:
Āzijas studiju BSP, Japanās studiju apakšprogramma
Japāņu valoda VII:
Orientālistikas MSP
Japāņu valoda VIII:
Orientālistikas MSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas I: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa) :
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas II: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa) :
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas IV: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas VIII: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņu):
Angļu BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Franču valoda I:
Franču filoloģija BSP
Franču valodas gramatika kontekstā:
Franču filoloģija BSP
Kontrastīvās studijas VII: norvēģu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu BSP

7.

Ilze Auziņa

Dr. Philol.

vadošā pētniece

LU MII

8.

Kristīne Āboliņa

Dr. Geogr.

docente

LU

9.

Daiga Āboltiņa

Mag.

lektore

LU

10.

Vilnis Ādamsons

Dr.Oec.

asociētais
profesors

LU

11.

Ilze Baiža

Mag.

lektore

LU

12.

Ineta Balode

Dr.Philol.

profesors

LU
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Kontrastīvās studijas VIII: norvēģu (2. svešvaloda, no 7.
iesācēju līmeņa):
Angļu BSP
Mūsdienu latviešu literārā valoda: fonētika :
Baltu filoloģijas BSP
Līdzsvarota attīstība Baltijas jūras reģionā:
Baltijas jūras reģiona MSP
Projektu vadība:
Moderno valodu un biznesa studijas
Finanšu teorija:
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas I: angļu valoda ( otrā svešvaloda, no
vidējā līmeņa):
Vācu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas III: angļu valoda ( otrā svešvaloda, no
vidējā līmeņa):
Vācu filoloģijas BSP
Angļu valoda akadēmiskiem nolūkiem II:
Franču filoloģijas BSP
Vācu valodas normatīvā gramatika: Morfoloģija I:
Vācu filoloģijas BSP
Vācu valodas leksikoloģija:
Vācu filoloģijas BSP
Tulkošana no latviešu valodas vācu valodā:
Vācu filoloģijas BSP
Lingvistiskā pragmatika:
Vācu filoloģijas MSP
Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti I
(Zviedrija):
Vācu filoloģijas MSP
Projekta darbs I:
Vācu filoloģijas MSP
Vācu valodas teorijas pamati:
Vācu filoloģijas BSP
Ievads translatoloģijā:
Vācu filoloģijas BSP

13.

Laimute Balode

Dr. Philol.

Asoc. profesore

LU

14.

Agita Baltgalve

Dr.Phil.

docents

LU
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Seminārs Bakalaura darbs:
13.Vācu filoloģijas BSP
Ģermānistiskā sociolingvistika:
Vācu filoloģijas BSP
Ekonomikas tekstu translatoloģiskie aspekti:
Vācu filoloģijas MSP
Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti
II(Zviedrija):
Vācu filoloģijas MSP
Ģermāņu valodas:
Valodniecības DSP
Baltistikas pētījumu aktualitātes:
Baltu filoloģijas MSP
Latviešu un lietuviešu salīdzināmā gramatika:
Baltu filoloģijas MSP
Bakalaura darba seminārs:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valoda II:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Senķīniešu valoda III:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīnas 20.gs. vēsture:
Āzijas studiju BSP,Sinoloģijas apakšprogramma
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju apakšprogramma
Senķīniešu valoda (Veņjaņ) I:
Sinoloģijas apakšprogramma
Senķīniešu valoda III:
Orientālistikas MSP
Tibetiešu valoda I:
Orientālistikas MSP
Rietumu civilizāciju loma Āzijas valstu modernizācijas
procesā:
Orientālistikas MSP
Āzija 20.-21. gs.: Ķīna:
Orientālistikas MSP

15.

Tatjana Barišņikova

Dr.Philol.

docente

LU

16.

Anda Batraga

Dr.Oec.

asociētā
profesore

LU

17.

Ilona Baumane-Vītoliņa

Dr.Oec.

lektore

LU

18.

Gita Bērziņa

Dr.Philol.

docents

LU

5

Maģistra darba seminārs:
Orientālistikas MSP
Senķīniešu valoda IV:
Orientālistikas MSP
Tibetiešu valoda II:
Orientālistikas MSP
Budisms:
Orientālistikas MSP
Kultūras teorija un vēsture:
Krievu filoloģijas BSP
Filozofijas pamati:
Krievu filoloģijas BSP
Ievads valodniecībā:
Krievu filoloģijas BSP
Pasaules literatūras vēsture:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Daiļdarba valoda:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Ievads krievu kultūrā:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Literatūras teorija I, II - A daļa:
Krievu filoloģijas MSP
Krievu literatūras kritikas vēsture I:
Krievu filoloģijas MSP, kritikas un publicistikas modulis
Krievu literatūras kritikas vēsture II:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Mūsdienu krievu valodas teorijas aktuālie jautājumi:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Lietvedība un lietišķā sarakste:
Franču filoloģijas BSP
Starpkultūru biznesa attiecības:
Moderno valodu un biznesa studijas
Sengrieķu valoda:
Klasiskās filoloģijas BSP
Tekstoloģiskā analīze: sengrieķu proza un dzeja:
Klasiskās filoloģijas BSP

19.

Kristīne Bērziņa

Mag.

lektors

LU

20.

Bela Baiba

Dr.sc.soc.

asociētais
profesors

LU

21.

Tatjana Bicjutko

Mag.

lektors

LU

6

Sengrieķu/latīņu teksta sintakse:
Klasiskās filoloģijas BSP
Latīņu/grieķu leksikoloģija:
Klasiskās filoloģijas BSP
Romiešu rētoriskā proza:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā dialoģiskā proza:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā episkā dzeja:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā lirika:
Klasiskās filoloģijas BSP
Grieķu/latīņu valodas vēsture:
Klasiskās filoloģijas MSP
Simposija literatūras tradīcija Grieķijā:
Klasiskās filoloģijas MSP
Latīņu valoda:
Baltu filoloģijas BSP
Angļu filoloģijas BSP
Somugru studiju BSP
Tirgvedība:
Moderno valodu un biznesa studijas
Starptautiskās ekonomiskās attiecības:
Moderno valodu un biznesa studijas
Biogrāfiskā pieeja sociālajās zinātnēs:
Kultūras un sociālā antropoloģijas BSP
Integrētā tekstu analīze V:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II:
Angļu filoloģijas BSP
Integrētā tekstu analīze IV:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas normatīvā gramatika II:
Angļu filoloģijas BSP

22.

Raivis Bičevskis

Dr.Phil.

docents

LU

23.

Olga Billere

Mag.

lektors

LU
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Angļu valodas komunikatīvā gramatika II:
Moderno valodu un biznesa studijas
Integrētā tekstu analīze IV:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valoda:
Krievu filoloģijas BSP
Filozofija [Ievads filozofijā]:
Somugru studiju BSP
Āzijas studiju BSP
Baltu filoloģija
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Vācu filoloģijas BSP
Franču filoloģijas BSP
Angļu filoloģijas BSP
Filozofijas pamati:
Āzijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Angļu filoloģija BSP
Kultūras teorija un vēsture:
Āzijas studiju BSP
Romāņu literatūras pamati:
Franču filoloģija BSP
Francijas literatūras un mākslas vēsture II:
Franču filoloģija BSP
Francijas vēsture un ģeogrāfija I:
Franču filoloģija BSP
Franču valoda I:
Franču filoloģija BSP
Valoda un kultūra tālmācībā I:
Franču filoloģija BSP
Nozaru leksika [franču]:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Francijas vēsture un ģeogrāfija II:
Franču filoloģija BSP
Tulkošanas pamati:
Franču filoloģija BSP

24.

Ilze Birzniece

Mag.

pasniedzēja

Nav

25.

Linda Bišofa

Mag.

pasniedzēja

Nav

26.

Dainuvīte Blūma

Dr. Paed.

Profesore

LU

27.

Līva Bodniece

Mag.Philol.

pasniedzēja

nav

28.

Boržemska Marija

Mag.

pasniedzēja

nav

29.

Māris Brants

Mag.

pasniedzējs

nav
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Franču valoda II:
Franču filoloģija BSP
Praktiskā pētniecība I:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas I: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Lietišķās vācu valodas aspekti:
Moderno valodu un biznesa studijas
Izglītības attīstība Baltijas jūras reģiona kontekstā:
Baltijas jūras reģiona MSP
Latīņu valoda:
Klasiskās filoloģijas BSP
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģijas BSP
Antīkā lirika:
Klasiskās filoloģijas BSP
Klasiskā grieķu oratorproza:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā episkā dzeja:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkais eposs:
Klasiskās filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas I: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas II: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VIII: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņu):
Angļu filoloģijas BSP
Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes:

Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP

30.

Maija Brēde

Dr.Philol.

profesore

LU

31.

Ilze Brēmere

Dr.Philol.

lektora p.i.

LU

32.

Ronalds Briedis

Mag.

pasniedzējs

nav

33.

Maria Teresa Brintazzolli

Mag.

vieslektore

nav
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Fonētika. Fonoloģija:
Angļu filoloģijas MSP
Angļu valodas diskursa intonācija:
Angļu filoloģijas MSP
Ievads valodniecībā ar specializāciju anglistikā:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas teorētiskā gramatika un fonētika:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas variantu pamati:
Angļu filoloģijas BSP
Fonostilistika. Fonosemantika:
Valodniecības DSP
Valodas mainīgums kontrastīvajā aspektā:
Valodniecības DSP
Informātika:
Krievu filoloģijas BSP
Vizuālais un verbālais literatūrā:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Radošā rakstniecība I. Dzejas un atdzejas prakse:
Baltu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas III: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas VII: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas IV: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VIII: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP

34.

Sibel Burcer

Mag.

pasniedzējs

nav

35.

Ojārs Bušs

Dr.Habil.Philol.

pasniedzējs

nav

36.

Līga Ciematniece

Mag..

lektore

LU

37.

Nataļja Cigankova

Mag.

docente
pētniece

LU
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Itāļu valoda I:
Franču filoloģijas BSP
Itāļu valoda II:
Franču filoloģijas BSP
Lietišķā itāļu valoda I:
Franču filoloģijas BSP
Lietišķā itāļu valoda II:
Franču filoloģijas BSP
Turku valoda :
Āzijas MSP, turku valodas modulis
Turku valodas tekstu tulkošana III:
Āzijas MSP, turku valodas modulis
Ievads somugristikā:
Somugru studiju BSP
Semestra darbs somugristikā II:
Somugru studiju BSP
Literārā rediģēšana: teorija un prakse:
Baltu filoloģijas BSP
Somugru studiju BSP
Bakalaura darba seminārs:
Baltu filoloģijas BSP
Mūsdienu latviešu literārā valoda: fonētika:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu valodas kultūra:
Baltu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas komunikatīvā gramatika I:
Moderno valodu un biznesa studijas
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa III:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV:
Angļu filoloģijas BSP
Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu

38.

Agnese Cimdiņa

PhD

docente

LU

39.

Ausma Cimdiņa

Dr. Philol.

profesore

LU

40.

Brigita Cīrule

Dr.Philol.

docents

LU
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mācīšanā:
Angļu filoloģijas MSP
Elektroniskā komunikācija angļu valodā:
Angļu filoloģijas MSP
Starptautiskā biznesa antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Attīstības antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Antropoloģijas izpētes metodes:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Antropoloģijas pētījumi Baltijas reģionā:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Latviešu literatūras vēsture no 1945 – 2000:
Baltu filoloģijas BSP
Ievads literatūras kritikā:
Baltu filoloģijas BSP
Dzimumdiference literatūrā: feminisma diskurss:
Baltu filoloģijas MSP
Literatūras kritika. Teorija un prakse:
Baltu filoloģijas MSP
Latviešu literatūras veidu (romāns, lirika, drāma) vēsture no
1945. gada līdz mūsu dienām:
Baltu filoloģi jas MSP
Aktuālās problēmas latviešu literatūras zinātnē:
Krievu filoloģijas MSP
Antīkā mitoloģija:
Klasiskās filoloģijas BSP
Latīņu valoda:
Klasiskās filoloģijas BSP
Baltu BSP
Angļu filoloģijas BSP
Tekstoloģiskā analīze: latīņu proza un dzeja:
Klasiskās filoloģijas BSP
Romiešu rētoriskā proza:
Klasiskās filoloģijas BSP
Mitoloģiskā tradīcija romiešu dzejā:

41.

Kārlis Cīrulis

Dr.Philol.

lektora p.i.

LU

42.

Corcelli Nicola

Mag.

pasniedzējs

nav
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Daija Pauls

Dr.Philol.

pasniedzējs

44.

Dace Dalbiņa

Mag.

pasniedzēja

45.

Vadims Danovičs

Dr.Oec.

46.

Aleksandrs Dmitrenko

Mag.

Nav
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Klasiskās filoloģijas BSP
Viduslaiku latīņu teksti:
Klasiskās filoloģijas BSP
Romiešu rituāli un svētku tradīcijas:
Klasiskās filoloģijas BSP
Aluzivitāte romiešu literatūrā:
Klasiskās filoloģijas MSP
Epistulāro tekstu tradīcija:
Klasiskās filoloģijas MSP
Latīņu gramatikas problēmjautājumi:
Klasiskās filoloģijas BSP
Viduslaiku latīņu teksti:
Klasiskās filoloģijas BSP
Kultūrzinātnes paradigmas ģermānistiem (semināri):
Vācu filoloģijas MSP
Kontrastīvās studijas I: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Moderno valodu un biznesa studijas
Rakstiskās vācu valodas pragmatiskie aspekti I:
Vācu filoloģijas BSP
Ievads akadēmiskajās, profesionālajās studijās un
zinātniskajā darbā:
Vācu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas V: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VI: itāļu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Literatūra mediju un kultūras studiju kontekstā:
Baltu filoloģijas BSP
Literārā teksta analīze:
Baltu filoloģijas BSP
Tirgvedība:
Moderno valodu un biznesa studijas
Ķīnas senlaiku vēsture:

Āzijas studiju BSP

47.

Jeļena Dorošenko

Dr.Philol.

asociētā
profesore

LU

48.

Manfred Helmut Theodor
Dr Von Boetticher

Dr.Phil.

docenta p.i.
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Ulrich Hartmut Dr. Ammon

Dr.Philol.

profesora p.i.
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Ina Druviete

Dr.Habil. Philol.

profesore
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Valoda un citas komunikatīvās sistēmas:
Angļu filoloģijas MSP
Valodniecības vēsture:
Angļu filoloģijas MSP
Leksikogrāfija:
Angļu filoloģijas MSP
Mutisko un rakstisko kultūru semiotika:
Angļu filoloģijas MSP
Pētniecības semināri:
Angļu filoloģijas MSP
Integrētā tekstu analīze II:
Angļu filoloģijas BSP
Integrētā tekstu analīze VI:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas teorētiskā gramatika un fonētika:
Angļu filoloģijas BSP
Diskursa analīzes pragmatiskie aspekti:
Valodniecības DSP
Projekta darbs I:
Vācu filoloģija MSP
Specializācijas kurss II:
Vācu filoloģija MSP
Ģermānistiskās sociolingvistikas aktualitātes:
Vācu filoloģijas MSP
Sociolingvistika:
Baltu filoloģijas MSP
Angļu filoloģijas MSP
Sociolingvistiskā situācija Baltijas jūras reģiona valstīs:
Baltijas jūras reģiona MSP
Vispārīgā valodniecība:
Valodniecības DSP
Sociolingvistika:
Valodniecības DSP
Valodas politika:
Valodniecības DSP

51.

Abdelmajid El Hadri

Mag.

lektora p.i.

nav

52.

Kaspars Eihmanis

Mag.

pētnieks

LU

53.

Jānis Ešots

Dr.Phil.

asociētais
profesors

LU

54.

Li Fan

Mag.

vieslektors
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Valodniecība:
Valodniecības DSP
Islāms:
Orientālistikas MSP
Arābu valoda I:
Āzijas studiju BSP, Tuvo austrumu apakšprogramma
Arābu valoda II:
Āzijas studiju BSP, Tuvo austrumu apakšprogramma
Arābu valoda VIII:
Orientālistikas MSP, Tuvo austrumu apakšprogramma
Āzijas etnogrāfija II:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
apakšprogramma
Āzijas literatūra un kultūra I:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīnas senlaiku vēsture:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīnas tradicionālā filozofija:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
apakšprogramma
Āzija 20.-21. gs.: Tuvie Austrumi:
Orientālistikas MSP
Islāms:
Orientālistikas MSP
Islāmisma teorija un prakse:
Orientālistikas MSP
Irāna, Kaukāzs un Centrālā Āzija 20.-21. gs.:
Orientālistikas MSP
Ķīniešu valoda IV:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valoda VI:
Orientālistikas MSP , Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valoda VIII:
Orientālistikas MSP , Sinoloģijas apakšprogramma

55.

Monta Farneste

Dr.Paed.

asociētais
profesors

LU

56.

Inesis Feldmanis

Dr.Habil.Hist.

Profesors

LU

57.

Egīls Fortiņš

Mag.

lektors

LU

58.

Anda Gaitniece-Putāne

Dr. Psych.

docente

LU

59.

Ludmila Gorelkina

Mag.

Lektora p.i.
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Ķīniešu valoda I:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valoda III:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valodas tekstu tulkošana II:
Orientālistikas MSP , Sinoloģijas apakšprogramma
Angļu valodas komunikatīvā gramatika I:
Moderno valodu un biznesa studijas
Angļu rakstu valoda pētniecībai:
Angļu filoloģijas MSP
Pētniecības metodes lietišķajā valodniecībā:
Angļu filoloģijas MSP
Gramatikas apguve vidusskolā un augstskolā:
Angļu filoloģijas MSP
Pētniecības semināri:
Angļu filoloģijas MSP
Angļu rakstu valoda akadēmiskām studijām:
Moderno valodu un biznesa studijas
Diplomātijas vēsture II:
Franču filoloģijas BSP
Komercdiplomātijas teorija un prakse:
Orientālistikas MSP
Saskarsmes psiholoģija:
Somugru studiju BSP
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Franču filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas III: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Kontrastīvās studijas V: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VI: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):

60.

Ilona Gorņeva

Mag

pasniedzējs

nav
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Juris Grigorjevs

Dr. Philol.

vadošais
pētnieks
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62.

Māra Grudule

Dr. Philol.

profesore
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Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VII: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VIII: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņu):
Angļu filoloģijas BSP
Sengrieķu valoda:
Klasiskās filoloģijas BSP
Latīņu valoda:
Klasiskās filoloģijas BSP
Baltu filoloģijasBSP
Krievu filoloģijas BSP
Ievads akustiskajā fonētikā:
Baltu filoloģijasBSP
Ievads literatūrzinātnē:
Baltu filoloģijas BSP
Klasiskās filoloģijas BSP
Muzeja prakse:
Baltu filoloģijas BSP
Latvijas kultūras vēsture:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu literatūra 19.gadsimtā:
Baltu filoloģijas BSP
Lietuviešu literatūra I:
Baltu filoloģijas BSP
Čaka daiļrade:
Baltu filoloģijas BSP
Neomītiskais 20. gs. latviešu un Eiropas literatūrā:
Baltu filoloģijas MSP
Lietuviešu kultūra: kanons un inovācijas:
Baltu filoloģijas MSP
Vācbaltu literatūra un kultūra:
Baltu filoloģijas MSP
Baltijas jūras reģiona tautu literatūra:
Baltijas jūras reģiona MSP

63.

Jūlija Gumiļova

Mag.

pasniedzējs

nav

64.

Ingars Gusāns

Dr.Philol.

pasniedzējs
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65.

Gareth Hamilton

PhD

docenta p.i.
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66.

Agnese Haijima

Pr.Phil.

asociētā prof.p.i.
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Ķīniešu valoda (Fonētika):
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valoda I:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Antīkais eposs:
Klasiskās filoloģijas BSP
Latīņu valoda:
Krievu filoloģijas BSP
Ekonomikas antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Pieredze, patība un rīcībspēja:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Ievads antropoloģijas metodēs:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Patēriņa antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Eiropas etnogrāfija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Āzijas etnogrāfija:
Āzijas BSP, japanoloģijas apakšprogra,,a
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Āzijas literatūra un kultūra I:
Āzijas BSP, japanoloģijas apakšprogramma
Japānas populārā kultūra:
Orientālistikas MSP
Japāņu valoda I:
Āzijas BSP, japanoloģijas apakšprogramma
Japāņu valodas tekstu tulkošana I:
Orientālistikas MSP
Japāņu valodas tekstu tulkošana III:
Orientālistikas MSP
Japānas kultūras un civilizācijas vēsture I:
Āzijas BSP, japanoloģijas apakšprogramma
Āzijas literatūra un kultūra II:

docents
pētnieks
vadošais
pētnieks

67.

Ivars Ijabs

Dr.sc.pol.

LU

68.

Viktors Ivbulis

Dr.Habil.Philol.

69.

Baiba Ivulāne

Mag.

pasniedzēja
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Dr.Habil.sc.pol.

profesors
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profesore
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Āzijas BSP, japanoloģijas apakšprogramma
Japānas mākslas vēsture:
Āzijas BSP, japanoloģijas apakšprogramma
Japānas sabiedrība I:
Āzijas BSP, japanoloģijas apakšprogramma
Japāņu valoda II:
Āzijas BSP, japanoloģijas apakšprogramma
Japānas kultūras un civilizācijas vēsture II:
Āzijas BSP, japanoloģijas apakšprogramma
Hieroglifiskās rakstības attīstība:
Orientālistikas MSP
Japāņu valodas tekstu tulkošana II:
Orientālistikas MSP
Japānas kultūras vēsture:
Orientālistikas MSP
Āzija 20.-21. gs.: Japāna:
Orientālistikas MSP
Politikas teorijas mūsdienu problēmas:
Orientālistikas MSP
Āzija 20.-21. gs.: Dienvidāzija:
Orientālistikas MSP
Ievads valodniecībā:
Āzijas studiju BSP
Starptautiskās publiskās tiesības:
Latviešu valodas kultūra:
Somugru studiju BSP
Latviešu valodas stilistika un zinātniskā darba pamati:
Somugru studiju BSP
Latviešu valodas vēsturiskā gramatika:
Baltu filoloģijas BSP
Mūsdienu latviešu literārā valoda: morfoloģija:
Baltu filoloģijas BSP
Vispārīgā valodniecība (valodniecības vēsture):
Baltu filoloģijas BSP
Stilistika un tekstveidne:
Baltu filoloģijas MSP

72.

Vita Kalnbērziņa

Dr.Phil.

asociētā
profesore

LU

73.

Ieva Kalniņa

Dr. philol.

profesore
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Klasiskās filoloģijas MSP
Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika:
Baltu filoloģijas MSP
Etnolingvistika un pragmatiķa:
Baltu filoloģijas MSP
Teorētiskā lingvistika: morfonoloģija un semantika;
Baltu filoloģijas MSP
Gramatizācijas teorija:
Valodniecības DSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV:
Angļu filoloģijas BSP
Somugru studijas BSP
Angļu valodas mācīšanās un mācīšanas metodika:
Angļu filoloģijas BSP
Psiholingvistika:
Angļu filoloģijas MSP
Svešvalodu apguves teorija un prakse:
Angļu filoloģijas MSP
Svešvalodu zināšanu pārbaude:
Angļu filoloģijas MSP
Verbālā un neverbālā saziņa dažādās kultūrās:
Angļu filoloģijas MSP
Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse:
Angļu filoloģijas MSP
Valodas apguves modeļi:
Valodniecības DSP
Starpkultūru komunikācija:
Moderno valodu un biznesa studijas
Latviešu literatūra (no 19.gs. 90. gadiem līdz 1945.gadam):
Baltu filoloģijas BSP
Raiņa daiļrade:
Baltu filoloģijas BSP
Rūdolfa Blaumaņa daiļrade un tās interpretācija latviešu
kultūrā:

74.

Aivars Kalniņš

Mag.

lektors

LU
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Kalve Anna

Dr.Art.

pasniedzēja
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Baltu filoloģijas BSP
Salīdzinošā literatūrzinātne un jaunākā latviešu literatūra
Eiropas kontekstā:
Baltu filoloģijas MSP
Literatūra totalitārisma laika mākslas kontekstā:
Baltu filoloģijas MSP
"Citādais" latviešu literatūrā:
Baltu filoloģijas MSP
Īsprozas žanri. Teorija un vēsture latviešu un Eiropas
literatūrā:
Baltu filoloģijas MSP
Latviešu literatūras veidu (romāns, lirika, drāma) vēsture no
1945. gada līdz mūsu dienām:
Baltu filoloģijas MSP
Jaunas pieejas tradicionālo literāro darbu interpretācijā:
Filoloģijas DSP
Latviešu literatūra un totalitārisms:
FiloloģijasDSP
Personālvadība:
Moderno valodu un biznesa studijas
Romāņu literatūras pamati:
Franču filoloģijas BSP
Itālijas literatūra un māksla pasaulē:
Franču filoloģijas BSP
Starpkultūru komunikācija:
Franču filoloģijas BSP
Mutiskā tulkošana I:
Franču filoloģijas BSP
Valodas pragmatiskais aspekts II:
Franču filoloģijas BSP
Itālijas vēsture un ģeogrāfija II:
Franču filoloģijas BSP
Tulkošanas pamati:
Franču filoloģijas BSP
Valodas pragmatiskais aspekts I:
Franču filoloģijas BSP

76.

Kaiširo Kanno

Mag.

lektora p.i.

nav
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Dr.Philol.
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Itāļu valoda mūsdienu diskursā:
Franču filoloģijas BSP
Mutiskā tulkošana II:
Franču filoloģijas BSP
Intensīvā japāņu valodas gramatika – pamati:
Āzijas studiju BSP, Japānas studiju apakšprogramma
Hieroglifika I:
Āzijas studiju BSP, Japānas studiju apakšprogramma
Hieroglifika III:
Āzijas studiju BSP, Japānas studiju apakšprogramma
Japāņu valoda I:
Āzijas studiju BSP, Japānas studiju apakšprogramma
Japāņu valoda II:
Āzijas studiju BSP, Japānas studiju apakšprogramma
Japāņu valoda III:
Āzijas studiju BSP, Japānas studiju apakšprogramma
Japāņu valoda V:
Āzijas studiju BSP, Japānas studiju apakšprogramma
Japāņu valoda IV:
Āzijas studiju BSP, Japānas studiju apakšprogramma
Japāņu valoda IX::
Orientālistikas MSP
Angļu valoda akadēmiskajām studijām un starpdisciplīnu
pētījumiem:
Moderno valodu un biznesa studijas
Ievads biznesa diskursā:
Moderno valodu un biznesa studijas
Ievads studijās un pētnieciskajā darbā:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV:
Angļu filoloģijas BSP
Diskursa analīze un pragmatiķa:
Angļu filoloģijas MSP
Speciālo nozaru angļu valodas mācīšanas metodika:
Angļu filoloģijas MSP
Lietišķā valodniecība:
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Viesturs Pauls Karnups

Dr.Oec.

asoc. profesors

LU

79.

Laura Karpinska

Dr.Philol.

docente
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Edgars Kasalis

Dr.Oec.

profesors
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Juris Andrejs Kastiņš

Dr.Habil.Philol.

profesors
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Mag.
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Valodniecības DSP
Diskursa analīzes pragmatiskie aspekti:
Valodniecības DSP
Angļu valoda pētījumu dokumentācijai un prezentācijai:
Valodniecības DSP
Baltijas valstu ekonomika:
Baltijas jūras reģiona MSP
Pasaules ekonomikas attīstība:
Moderno valodu un biznesa studijas
Semināri ekonomisko un juridisko tekstu tulkošanā:
Moderno valodu un biznesa studijas
Juridiskā angļu valoda:
Moderno valodu un biznesa studijas
Leksikogrāfija:
Angļu filoloģijas MSP
Angļu valoda akadēmiskām studijām:
Baltu filoloģijas BSP
Integrētā tekstu analīze III:
Angļu filoloģijas BSP
Integrētā tekstu analīze V:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas leksikoloģija un stilistika:
Angļu filoloģijas BSP
Makroekonomika:
Moderno valodu un biznesa studijas
Rietumeiropas modernisma dzeja:
Filoloģijas DSP
Postmodernisma poētika:
Filoloģijas DSP
Mūsdienu literatūrzinātnes teorijas un metodes:
Filoloģijas DSP
Vācu literatūras modernā un postmodernā proza:
Filoloģijas DSP
Angļu valodas normatīvā fonētika un fonoloģija I:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas normatīvā fonētika un fonoloģija II:
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Kertu Kibermane (Kerttu
Kibbermann)

Mag.

vieslektore
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Dr.Phil..

profesors
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Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I:
Angļu filoloģijas
Lietišķās komunikācijas tekstu analīze:
Moderno valodu un biznesa studijas
Igauņu valodas normatīvā gramatika I:
Somugru studiju BSP
Igauņu valodas normatīvā gramatika II:
Somugru studiju BSP
Igauņu valodas normatīvā gramatika III:
Somugru studiju BSP
Igauņu literatūra:
Somugru studiju BSP
Igauņu sarunu valoda I:
Somugru studiju BSP
Igauņu sarunu valoda II:
Somugru studiju BSP
Igauņu sarunu valoda III:
Somugru studiju BSP
Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze I:
Somugru studiju BSP
Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze II:
Somugru studiju BSP
Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze III:
Somugru studiju BSP
Igaunijas kultūras vēsture:
Somugru studiju BSP
Ētikas pamati biznesā:
Mūsdienu krievu valodas teorētiskā gramatika II (sintakse):
Krievu filoloģijas BSP
19. un 20.gs. mijas krievu literatūras vēsture:
Krievu filoloģijas BSP
Krievu literatūras vēsture un teorija: 20.gs. krievu
literatūras vēsture:
Krievu filoloģijas BSP
Slavu literatūras vēsture I:
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Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Slavu literatūras vēsture II:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
D. Samoilova daiļrade:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Krievu literatūras vēstures aktuālie jautājumi I:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Krievu literatūras vēstures aktuālie jautājumi II:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Literatūrzinātnes vēsture I:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Literatūrzinātnes vēsture II:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Krievu literatūrzinātnes vēsture:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Pētniecības metodes literatūrzinātnē II:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Tulkošanas pamati:
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Ievads studijās un pētnieciskajā darbā:
Angļu filoloģijas BSP
Semināri tulkošanā (angļu valodā):
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I:
Somugru studiju BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II:
Somugru studiju BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa III:
Somugru studiju BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV:
Somugru studiju BSP
Krievu valodas vēsture:
Krievu filoloģijas BSP
Ievads slāvu filoloģijā:
Krievu filoloģijas BSP
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Krievu literatūras valodas vēsture:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Vispārīgā valodniecība I:
Krievu filoloģijas MSP
Vispārīgā valodniecība II:
Krievu filoloģijas MSP
Pētniecības metodes valodniecībā I:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Pētniecības metodes valodniecībā II:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Krievu un latviešu valodas kontaktu vēsture un teorija:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Valodniecības vēsture II:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Literāro un rakstu valodu vēsturiskā tipoloģija:
Valodniecības DSP
Slāvu valodniecība:
Valodniecības DSP
Āzijas literatūra un kultūra III:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Bakalaura darba seminārs:
Āzijas studiju BSP, Japānas studiju apakšprogramma
Ievads Ķīnas civilizācijā:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Māksla un literatūra Ķīnā:
Orientālistikas MSP
Senķīniešu valoda V:
Orientālistikas MSP
Āzijas tehnoloģiju, zinātnes un mākslas vēsture:
Orientālistikas MSP
Ķīnas tradīcija un sociālā dzīve:
Orientālistikas MSP
Igauņu valodas normatīvā gramatika I:
Somugru studiju BSP
Igauņu valodas normatīvā gramatika II:
Somugru studiju BSP
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Igauņu valodas normatīvā gramatika III:
Somugru studiju BSP
Igauņu sarunu valoda I:
Somugru studiju BSP
Igauņu sarunu valoda II:
Somugru studiju BSP
Igauņu sarunu valoda III:
Somugru studiju BSP
Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze I:
Somugru studiju BSP
Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze II:
Somugru studiju BSP
Igauņu valodas tekstu izpratne un analīze III:
Somugru studiju BSP
Lībiešu valoda:
Somugru studiju BSP
Tulkošanas praktikums somu un igauņu valodā:
Somugru studiju BSP
Latvijas-Baltijas jūras reģiona valsts ģeogrāfija:
Baltijas jūras reģiona koncepcija:
Baltijas jūras reģiona MSP
Baltijas jūras reģiona koncepcija:
Baltijas jūras reģiona MSP
Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība Baltijas jūras reģiona
valstīs:
Baltijas jūras reģiona MSP
Baltijas jūras reģiona koncepcija:
Baltijas jūras reģiona MSP
Salīdzinošās starptautiskās cilvēktiesības Baltijas valstīs:
Baltijas jūras reģiona MSP
Kontrastīvās studijas V: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VI: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
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Kontrastīvās studijas VII: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kultūrzinātnes paradigmas ģermānistiem (lekcijas):
Vācu filoloģija MSP
Ievads vācu literatūras vēsturē III:
Vācu filoloģija BSP
Vācu mēmās filmas estētika:
Vācu filoloģija BSP
Vācu literatūra: 19. un 20. gs. mijas literatūra (seminārs):
Vācu filoloģija BSP
Ievads vācu literatūras vēsturē II:
Vācu filoloģija BSP
Vācu literatūra: austriešu mūsdienu literatūra (seminārs):
Vācu filoloģija BSP
Sengrieķu valoda:
Klasiskās filoloģijas BSP
Latīņu valoda:
Klasiskās filoloģijas BSP
Jaungrieķu valoda I:
Klasiskās filoloģijas BSP
Tekstoloģiskā analīze: sengrieķu proza un dzeja:
Klasiskās filoloģijas BSP
Tekstoloģiskā analīze: latīņu proza un dzeja:
Klasiskās filoloģijas BSP
Sengrieķu/latīņu teksta sintakse:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā lirika:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā drāma:
Klasiskās filoloģijas BSP
Mūsdienu krievu valodas leksikoloģija un vārddarināšana:
Krievu filoloģijas BSP
Ievads kritikā un publicistikā:
Krievu filoloģijas BSP
Krievu valodas stilistika:
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Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes un valodniecības
modulis
Runas tehnikas pamati:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Krievu valodas frazeoloģija:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Reklāmas teksta semantika un pragmatika:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Retorika:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Lingvistiskā pragmatika:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Teksta lingvistika:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Kognitivā lingvistika:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Zinātniskā teksta anotēšana un referēšana:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Slāvu filoloģijas aktuālie jautājumi:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Ievads Baltijas jūras somugru folklorā:
Somugru studiju BSP
Latviešu folklora:
Baltu filoloģijas BSP
Ornamentika baltu mitoloģijas kontekstā:
Baltu filoloģijas BSP
Folkloras teksta analīze:
Baltu filoloģijas BSP
Folkloras prakse:
Baltu filoloģijas BSP
Salīdzinošā folklora un mitoloģija:
Baltu filoloģijas BSP
Folkloras un etnoloģijas pētniecības metodes:
Baltu filoloģijas BSP
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Tradicionālā kultūra. Vizuālais aspekts:
Baltu filoloģijas MSP
Folklora un literatūra:
Baltu filoloģijas MSP
Baltijas tautu mitoloģija un folklora: mūsdienu pētniecības
aktualitātes:
Baltu filoloģijas MSP
Tradicionālā kultūra un kino:
Baltu filoloģijas MSP
Folkloras lauka pētījumi:
Baltu filoloģijas MSP
Zinātniskās literatūras, avotu un tekstu analīze:
Filoloģijas DSP
Mītiskais latviešu literatūrā: mīts un literatūra:
Filoloģijas DSP
Ornamentu simbolika folklorā, literatūrā un mākslā:
Filoloģijas DSP
Tradicionālās kultūras lauka pētījumi:
Filoloģijas DSP
Latviešu literatūra (no 19.gs. 90. gadiem līdz 1945.gadam):
Baltu filoloģijas BSP
Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu literatūrā:
Baltu filoloģijas MSP
Angļu valodas normatīvā gramatika II:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas normatīvā gramatika IV:
Angļu filoloģijas BSP
Satura un valodas integrētā apguve biznesa studijās:
Moderno valodu un biznesa studijas
Ievads vācu poētikā un estētikas teorijā:
Vācu filoloģijas BSP
Ievads mediju teorijā:
Vācu filoloģijas BSP
Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati I:
Vācu filoloģijas BSP
Rakstiskās vācu valodas pragmatiskie aspekti I:
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Vācu filoloģijas BSP
Vācu kultūras studijas: Vācijas vēsture II:
Vācu filoloģijas BSP
Psiholingvistika:
Vācu filoloģijas BSP
Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati II:
Vācu filoloģijas BSP
Vācu kultūras studijas: Vācijas vēsture I:
Vācu filoloģijas BSP
Integrētā tekstu analīze II:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas vēsture:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II:
Angļu filoloģijas BSP
Lietišķās komunikācijas tekstu analīze:
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas IV: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Kontrastīvās studijas VIII: franču (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņu):
Angļu filoloģijas BSP
Franču valoda I:
Franču filoloģija BSP
Starpkultūru komunikācija:
Franču filoloģija BSP
Lietišķā franču valoda I:
Franču filoloģija BSP
Mutiskā tulkošana I:
Franču filoloģija BSP
Tulkošanas teorija un prakse:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Romāņu valodu apguves teorija un prakse I;
Franču filoloģija BSP
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Romāņu valodu stundu modelēšana:
Franču filoloģija BSP
Lietišķā franču valoda II:
Franču filoloģija BSP
Rakstiskā tulkošana II:
Franču filoloģija BSP
Mutiskā tulkošana II:
Franču filoloģija BSP
Ievads Rietumu literatūrā:
Klasiskās filoloģijas BSP
Pasaules tautu literatūra:
Baltu filoloģijas BSP
20. gadsimta ārzemju literatūra:
Baltu filoloģijas BSP
Ievads literatūras teorijas vēsturē:
Baltu filoloģijas BSP
Ievads bizantoloģijā:
Klasiskās filoloģijas MSP
Literatūrpētniecības metodes XX gadsimtā:
Klasiskās filoloģijas MSP
Baltu filoloģijas MSP
Antīkā kultūrmantojuma izpēte: starpnozaru aspekts:
Klasiskās filoloģijas MSP
Salīdzinošā literatūrzinātne un jaunākā latviešu literatūra:
Baltu filoloģijas MSP
Eiropas kontekstā:
Baltu filoloģijas MSP
Neomītiskais 20. gs. latviešu un Eiropas literatūrā:
Baltu filoloģijas MSP
Ievads baltu valodniecībā:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu dialektoloģija un toponīmika:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu ortogrāfija:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu leksikogrāfija:
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Baltu filoloģijas BSP
Prakse latviešu dialektoloģijā:
Baltu filoloģijas BSP
Ievads latviešu dialektoloģijā:
Baltu filoloģijas BSP
Baltistikas pētījumu aktualitātes:
Baltu filoloģijas MSP
Baltu areālā lingvistika:
Baltu filoloģijas MSP
Latgaliešu rakstu valodas vēsture:
Baltu filoloģijas MSP
Baltu valodniecība:
Valodniecības DSP
Valodu kontakti: kontaktlingvistikas teorija un prakse:
Vācu filoloģija MSP
Valoda un reģionalitāte I. Vācu valodas vēsture Baltijā un tās
pētniecība:
Vācu filoloģija MSP
Mijkultūru izglītības integrācija svešvalodu mācību procesā:
Angļu filoloģijas MSP
V.Šekspīra daiļrade un interpretācija:
Angļu filoloģijas MSP
Literatūra, filmas un vizuālā kultūra:
Angļu filoloģijas MSP
Pētniecības semināri:
Angļu filoloģijas MSP
Romantisms amerikāņu literatūrā:
Angļu filoloģijas BSP
Modernisma un Postmodernisma literatūra:
Angļu filoloģijas BSP
Reālisms amerikāņu literatūrā:
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VII: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VI: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
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līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VIII: spāņu (2.svešvaloda, iesācēju
līmenis):
Angļu filoloģijas BSP
Spāņu valoda I:
Franču filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas I: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Moderno valodu un biznesa studijas
Spāņu valodas gramatika kontekstā:
Moderno valodu un biznesa studijas
Sastatāmā valodniecība:
Romāņu valodu un kultūras studijas MSP
Zinātniskais pētījums: metodoloģija un pielietojums:
Romāņu valodu un kultūras studijas MSP
Mūsdienu literatūras teorija:
Romāņu valodu un kultūras studijas MSP
Spāņu valoda II:
Franču filoloģijas BSP
Ķīniešu valoda II:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valoda III:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valoda V:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valodas tekstu tulkošana I:
Orientālistikas MSP
Ķīniešu valodas tekstu tulkošana III:
Orientālistikas MSP
Ķīniešu valodas tekstu tulkošana II:
Orientālistikas MSP
Atmiņa, smadzeņu darbība un svešvalodu apguve:
Angļu filoloģijas MSP
ASV kultūras studijas:
Angļu filoloģijas BSP
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Moderno valodu un biznesa studijas
Angļu valodas leksikoloģija un stilistika:
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Juridiskā angļu valoda:
Moderno valodu un biznesa studijas
Ekonomikas pamati:
Franču filoloģijas BSP
Ķermeņa un medicīnas antropoloģija:
Kultūras un sociālā antropoloģijas BSP
Tulkošanas teorija:
Angļu filoloģijas MSP
Tulkošanas pamati:
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Ievads studijās un pētnieciskajā darbā: Studiju kursa
nosaukums:
Angļu filoloģijas BSP
Tulkošanas teorijas pamati:
Somugru studiju BSP
Pielietojamā terminoloģijas un tulkošanas teorija:
Valodniecības DSP
Ievads valodniecībā:
Āzijas studiju BSP
Latviešu valodas stilistika un zinātniskā darba pamati:
Somugru studijas BSP
Mūsdienu latviešu literārā valoda: leksikoloģija:
Baltu filoloģijas BSP
Mūsdienu latviešu literārā valoda: sintakse:
Baltu filoloģijas BSP
Plašsaziņas līdzekļu diskurss:
Baltu filoloģijas BSP
Valodas apguves teorijas:
Baltu filoloģijas BSP
Vispārīgā valodniecība (teorija un metodoloģija):
Baltu filoloģijas MSP
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Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika:
Baltu filoloģijas MSP
Etnolingvistika un pragmatiķa:
Baltu filoloģijas MSP
Teorētiskā lingvistika: morfonoloģija un semantika:
Baltu filoloģijas MSP
Stilistika un tekstveidne:
Klasiskās filoloģijas MSP
Baltu filoloģijas MSP
Mūsdienu sintakses teorijas:
Valodniecības DSP
Transnacionālisms Baltijas reģionā:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Itālijas literatūras un mākslas vēsture II:
Franču filoloģija BSP
Itālijas vēsture un ģeogrāfija I:
Franču filoloģija BSP
Itāļu valoda I:
Franču filoloģija BSP
Itāļu valodas gramatika kontekstā:
Franču filoloģija BSP
Itālijas literatūras un mākslas vēsture III:
Franču filoloģija BSP
Itālijas literatūras un mākslas vēsture I:
Franču filoloģija BSP
Itāļu valoda II:
Franču filoloģija BSP
Mūsdienu krievu valodas teorētiskā fonētika:
Krievu filoloģijas BSP
Mūsdienu krievu valodas teorētiskā gramatika I
(morfoloģija):
Krievu filoloģijas BSP
Krieva valodas kā svešvalodas mācīšanas lingvistiskie
pamati:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Sociolingvistikas aktuālākās problēmas:
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Krievu filoloģijas MSP
Mūsdienu krievu valoda funkcionālā aspektā:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Krievu valodniecības vēsture:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Etnopsiholingvistika:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Rūnas darbības teorētiskie pamati un krievu valodas kā
svešvalodas apguve:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas lingvistiskie
pamati:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Starptautiskā vadība:
Moderno valodu un biznesa studijas
Muzeja prakse:
Baltu filoloģijas BSP
Slāvu valoda II(poļu):
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Slāvu valoda III(poļu):
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Slāvu valoda III(poļu):
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Slāvu valoda IV(poļu):
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Senslāvu valoda:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Valodniecības vēsture I:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Diahroniskā lingvistika:
Krievu filoloģijas MSP, valodniecības modulis
Slāvu valoda I (čehu):
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Slāvu valoda IV (čehu):
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Tulkošanas teorija un prakse:
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Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Ievads slāvu valodu pētīšanā:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Slāvu valodu sastatāmā gramatika:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Lietišķo prezentāciju pamati:
Moderno valodu un biznesa studijas
Angļu valoda klasiskās filoloģijas studijām:
Klasiskās filoloģijas BSP
Publiskās runas pamati;
Klasiskās filoloģijas MSP
Angļu filoloģijas MSP
Integrētā tekstu analīze III:
Angļu filoloģijas BSP
Integrētā tekstu analīze IV:
Angļu filoloģijas BSP
Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā:
Moderno valodu un biznesa studijas
Globaloizācijas un integrācijas procesi starptautiskajā
ekonomikā I:
Moderno valodu un biznesa studijas
Eiropas ekonomikas un integrācijas attīstība:
Baltijas jūras reģiona MSP
Antīkās filozofijas vēsture:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkie filozofiskie teksti:
Klasiskās filoloģijas BSP
Latviešu folklora:
Baltu filoloģijas BSP
Tradicionālā dziedāšana Latvijā:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu mūzikas instrumenti:
Baltu filoloģijas BSP
Lietuviešu kultūrvēsture:
Baltu filoloģijas BSP
Pasaules tautu mūzika I, II:
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Baltu filoloģijas BSP
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Lietuviešu kultūra: kanons un inovācijas:
Baltu filoloģijas MSP
Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra:
Baltu filoloģijas MSP
Baltijas tradicionālā mūzika:
Baltu filoloģijas MSP
Mūzikas kulturoloģija:
Baltu filoloģijas MSP
Mūsdienu folklorisms Baltijā:
Baltu filoloģijas MSP
Baltijas mūzika:
Baltijas jūras reģiona MSP
Baltijas jūras reģiona koncepcija:
Baltijas jūras reģiona MSP
Zinātniskās literatūras, avotu un tekstu analīze:
Filoloģijas DSP
Mūzika, kultūra un sabiedrība:
Filoloģijas DSP
Tradicionālās kultūras mūsdienu interpretācijas Latvijā:
Filoloģijas DSP
Ievads latviešu literatūrā:
Krievu filoloģijas BSP
Krievu un latviešu literārie sakari:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Romāna ekranizācija:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Mūsdienu latviešu valoda I:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Mūsdienu latviešu valoda II:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Latviešu, krievu un cittautu literatūras un kultūras sakari:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Kino un teksta semiotika I un II:
Angļu filoloģijas MSP
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Mitoloģija mūsdienu literatūrā:
Angļu filoloģijas MSP
Feminisms ASV literatūrā:
Angļu filoloģijas MSP
Postmodernā amerikāņu literatūra:
Angļu filoloģijas MSP
Amerikas kultūras studijas un kultūras antropoloģija –
teorijas un metodes:
Angļu filoloģijas MSP
Dzimte un žanrs literatūrā un filmās:
Angļu filoloģijas MSP
Dzimte un seksualitāte literatūrā un vizuālā kultūrā
Kino, pilsēta un modernitāte:
Angļu filoloģijas MSP
Literatūrzinātnes pētījumu metodoloģijas:
Angļu filoloģijas BSP
Modernisma un Postmodernisma literatūra:
Angļu filoloģijas BSP
Reālisms amerikāņu literatūrā:
Angļu filoloģijas BSP
Kino vēsture Baltijas jūras reģionā:
Baltijas jūras reģiona MSP
Somu valodas normatīvā gramatika I:
Somugru studiju BSP
Somu valodas normatīvā gramatika II:
Somugru studiju BSP
Somu valodas normatīvā gramatika III:
Somugru studiju BSP
Somu valodas normatīvā gramatika IV:
Somugru studiju BSP
Somu literatūra:
Somugru studiju BSP
Somu valodas teorētiskā gramatika:
Somugru studiju BSP
Somijas vēsture:
Somugru studiju BSP
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Somu sarunu valoda I:
Somugru studiju BSP
Somu sarunu valoda II:
Somugru studiju BSP
Somu sarunu valoda II:
Somugru studiju BSP
Somu sarunu valoda un tekstu analīze I:
Somugru studiju BSP
Somu sarunu valoda un tekstu analīze II:
Somugru studiju BSP
Somu sarunu valoda un tekstu analīze II:
Somugru studiju BSP
Tulkošanas praktikums somu un igauņu valodā:
Somugru studiju BSP
Starptautiskā vadība:
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas III: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas IV: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Baltijas jūras reģiona tautu literatūra:
Baltijas jūras reģiona MSP
Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti I:
Baltijas jūras reģiona MSP
Ievads literatūrzinātnē:
Somugru studiju BSP
Semestra darbs somugristikā I:
Somugru studiju BSP
Semestra darbs somugristikā II:
Somugru studiju BSP
Zviedru valoda I:
Somugru studiju BSP
Zviedru valoda II:
Somugru studiju BSP
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Literatūra un māksla frankofonijas valstīs:
Franču filoloģija BSP
Romānistikas vēsture II:
Franču filoloģija BSP
Nacionālās kultūras un globalizācija:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Francijas literatūras un mākslas vēsture I:
Franču filoloģija BSP
Franču valoda mūsdienu diskursā:
Franču filoloģija BSP
Romānistikas vēsture I:
Franču filoloģija BSP
Franču valodas gramatika kontekstā:
Moderno valodu un biznesa studijas
Romāņu valodniecība:
Valodniecības DSP
Svešvalodu apguves teorija un prakse:
Angļu filoloģijas MSP
Verbālā un neverbālā saziņa dažādās kultūrās:
Angļu filoloģijas MSP
Lietišķās valodniecības prakse augstskolā I:
Angļu filoloģijas MSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa III:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV:
Angļu filoloģijas BSP
Somugru studiju BSP
Starpkultūru komunikācija:
Moderno valodu un biznesa studijas
Ievads literatūrzinātnē:
Klasiskās filoloģijas BSP
Baltu filoloģijas BSP
Prozas retorika:
Baltu filoloģijas BSP
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20. gs. ārzemju literatūra:
Baltu filoloģijas BSP
Pasaules tautu literatūra:
Baltu filoloģijas BSP
Ievads antīkajā pasaulē:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā episkā dzeja:
Klasiskās filoloģijas BSP
Klasiskā grieķu oratorproza:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkās vēsturiskās prozas tradīcija:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā lirika:
Klasiskās filoloģijas BSP
Hellēnisma dzejas žanri:
Klasiskās filoloģijas BSP
Bakalaura darba seminārs:
Klasiskās filoloģijas BSP
Grieķu/latīņu valodas vēsture:
Klasiskās filoloģijas MSP
Antīkais eposs: tipoloģiskais aspekts:
Klasiskās filoloģijas MSP
Romāna žanrs antīkajā literatūrā:
Klasiskās filoloģijas MSP
Satiras žanrs antīkajā literatūrā:
Klasiskās filoloģijas MSP
Oratormākslas teorētiskie avoti (grieķi/romieši):
Klasiskās filoloģijas MSP
Literatūrkritika antīkajā pasaulē:
Filoģijas DSP
Vācu valodas teorijas pamati:
Vācu filoloģijas BSP
Vācu valodas normatīvā gramatika: Sintakse I:
Vācu filoloģijas BSP
Teksta lingvistiskā interpretācija:
Vācu filoloģijas BSP
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Vācu valodas vēstures pamatjautājumi:
Vācu filoloģijas BSP
Onomastikas pamati:
Vācu filoloģijas BSP
Teksta lingvistiskā interpretācija:
Vācu filoloģijas BSP
Vācu valoda Baltijā:
Vācu filoloģijas BSP
Anglofonā īru literatūra:
Angļu filoloģijas MSP
Anglofonā postkoloniālā literatūra:
Angļu filoloģijas MSP
Angļu literatūras kanona postmodernās transformācijas:
Angļu filoloģijas MSP
Salīdzinošā literatūrzinātne:
Angļu filoloģijas MSP
Romantisms angļu literatūrā:
Angļu filoloģijas BSP
Lielbritānijas kultūras studijas:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu klasicisma un Apgaismības literatūra:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu 19. gadsimta reālisma literatūra:
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas III: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Kontrastīvās studijas V: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VI: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VII: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
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Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VIII: spāņu (2.svešvaloda, iesācēju
līmenis):
Angļu filoloģijas BSP
Valodas pragmatiskais aspekts II:
Franču filoloģija BSP
Specializēto tekstu sastatāmā stilistika un sintakse:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Spāņu valoda diahroniskā aspektā:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Nacionālās kultūras un globalizācija:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Spānijas kultūra un sabiedrība XX un XXI gadsimtā:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Valodas pragmatiskais aspekts I:
Franču filoloģija BSP
Morfosintakse funkcionālā aspektā:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Franču valoda I:
Franču filoloģija BSP
Franču valoda II:
Franču filoloģija BSP
Starptautiskās publiskās tiesības:
Moderno valodu un kultūras studijas
Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Antropoloģijas lauka darbs I:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Lietu antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Lietišķā spāņu valoda I:
Franču filoloģija BSP
Spāņu valodas gramatika kontekstā:
Franču filoloģija BSP
Mutiskā tulkošana I:
Franču filoloģija BSP
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Sastatāmā valodniecība:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Tulkošanas teorija un prakse:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Tulkošanas pamati:
Franču filoloģija BSP
Lietišķā spāņu valoda II:
Franču filoloģija BSP
Moderno valodu un kultūras studijas
Spāņu valoda mūsdienu diskursā:
Franču filoloģija BSP
Mutiskā tulkošana II:
Franču filoloģija BSP
Starpkultūru komunikācija:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Lietišķā spāņu valoda I:
Moderno valodu un kultūras studijas
Skandināvu literatūras vēsture IV: Postmodernisms norvēģu
literatūrā:
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VII: norvēģu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VIII: norvēģu (2. svešvaloda, no
iesācēju līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas II: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas III: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas IV: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VIII: vācu (2. svešvaloda, no vidējā
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līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Ievads ģermānistiskajā literatūrzinātnē (seminārs):
Vācu filoloģijas BSP
Lielpilsētas tēma vācu literatūrā (seminārs):
Vācu filoloģijas BSP
Ievads ģermānistiskajā literatūrzinātnē:
Vācu filoloģijas BSP
Vācu literatūra: 20. gs. autobiogrāfiskais romāns (seminārs):
Vācu filoloģijas BSP
Āzijas literatūra un kultūra I:
Āzijas studiju BSP, Tuvo Austrumu apakšprogramma
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā I:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
apakšprogramma
Ievads seno Tuvo Austrumu pētniecībā:
Āzijas studiju BSP, Tuvo Austrumu apakšprogramma
Āzijas kristietība:
Orientālistikas MSP
Maģistra darba seminārs:
Orientālistikas MSP
Reliģiju zinātne un Āzija:
Orientālistikas MSP
Rakstiskā tulkošana I:
Franču filoloģijas BSP
Rakstiskā tulkošana II:
Franču filoloģijas BSP
Mikroekonomika:
Moderno valodu un biznesa studijas
Somugru arheoloģija un etnogrāfija:
Somugru studiju BSP
Kontrastīvās studijas I: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas II: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
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līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un kultūras studijas
Kontrastīvās studijas III: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Moderno valodu un kultūras studijas
Kontrastīvās studijas IV: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas V: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VI: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VIII: spāņu (2.svešvaloda, iesācēju
līmenis):
Angļu filoloģijas BSP
Spāņu valoda I:
Franču filoloģija BSP
Starpkultūru komunikācija:
Franču filoloģija BSP
Spāņu valoda II:
Franču filoloģija BSP
Eiropas integrācija – teorija un prakse:
Baltijas juras reģiona MSP
Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Praktiskā pētniecība I:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Antropoloģijas lauka darbs I:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Sociālās un kultūras teorijas:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
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Vīrieši un sievietes sabiedrībā:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Biotehnoloģijas un sabiedrība:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Ievads bioloģiskajā antropoloģijā:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Postmodernisms un antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Antropoloģijas lauka darbs II:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Vadības psiholoģija:
Moderno valodu un biznesa studijas
Klasiskie teātra modeļi un to transformācija turpmākajos
gadsimtos:
Baltu filoloģijas BSP
Seminārs teātra kritikā I, II:
Baltu filoloģijas BSP
Pasaules drāma un teātris: procesi un personības:
Baltu filoloģijas BSP
Krievijas režija (1898-1940):
Baltu filoloģijas BSP
Prakse teātrī :
Baltu filoloģijas BSP
Teātra režija un aktiermāksla:
Baltu filoloģijas BSP
Lietuviešu kultūra: kanons un inovācijas:
Baltu filoloģijas MSP
Modernisma drāma un teātris Rietumeiropā:
Baltu filoloģijas MSP
Seminārs teātra kritikā:
Baltu filoloģijas MSP
Latviešu dramaturģija, režija un teātra kritika pēc 1945.
Gada:
Baltu filoloģijas MSP
Teātra režija Austrumeiropā: teorija un prakse:
Baltu filoloģijas MSP
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Krievu Sudraba laikmets literatūrā un mākslā:
Baltu filoloģijas MSP
M.Bulgakovs un krievu 20.gs.20. – 30. gadu literatūra un
teātris:
Filoloģijas DSP
Modernisma drāma un teātris:
Filoloģijas DSP
Reliģijas un rituāla antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Postmodernisms un antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Antropoloģijas lauka darbs II:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Uzņēmējdarbības pamati:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Moderno valodu un biznesa studijas
Ievads antropoloģijas pētījumos:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Mūsdienu antropoloģijas teorijas:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Vizuālais antropoloģijā:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Etnogrāfiskais kino:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Post-sociālisma antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Klasiskās antropoloģijas teorijas:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Radniecības antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Politikas antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Performances antropoloģija:
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Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Mākslas antropoloģija:
Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP
Kontrastīvās studijas I: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Kontrastīvās studijas II: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas III: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas IV: spāņu(2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Kontrastīvās studijas V: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VII: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Spāņu valoda I:
Franču filoloģija BSP
Spāņu valoda II:
Franču filoloģija BSP
Rakstiskā tulkošana II:
Franču filoloģija BSP
Diskursa analīze un pragmatiķa:
Angļu filoloģijas MSP
Pragmalingvistika:
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Angļu filoloģijas MSP
Biznesa angļu valoda:
Moderno valodu un biznesa studijas
Semināri ekonomisko un juridisko tekstu tulkošanā:
Moderno valodu un biznesa studijas
Finanšu angļu valoda:
Moderno valodu un biznesa studijas
Ievads valodniecībā ar specializāciju anglistikā:
Moderno valodu un biznesa studijas
Baltijas jūras reģiona koncepcija:
Baltijas jūras reģiona MSP
Baltijas jūras reģiona kultūras vēstures aspekti:
Baltijas jūras reģiona MSP
Etnisko minoritāšu kultūrvēsturiskie aspekti Baltijā:
Baltijas jūras reģiona MSP
Latgales kultūrvēstures aspekti reģionālisma kontekstā:
Baltijas jūras reģiona MSP
Ievads antīkajā pasaulē:
Klasiskās filoloģijas BSP
Jaungrieķu valoda I:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā lirika:
Klasiskās filoloģijas BSP
Antīkā drāma:
Klasiskās filoloģijas BSP
Maģistra darba seminārs I:
Klasiskās filoloģijas MSP
Maģistra darba seminārs II:
Klasiskās filoloģijas MSP
Grieķu / latīņu valodas vēsture:
Klasiskās filoloģijas MSP
Klasisko tekstu stilistika:
Klasiskās filoloģijas MSP
Satiras žanrs antīkajā literatūrā:
Klasiskās filoloģijas MSP
Antīkā runas prasme: teorija un prakse:
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Klasiskās filoloģijas MSP
Antīkā runas prasme: teorija un prakse:
Baltu filoloģijas MSP
Klasiskā filoloģija (valodas):
Valodniecības DSP
Klasiskā retorika:
Valodniecības DSP
Somijas kultūras vēsture:
Somugru studiju BSP
Somu sarunu valoda un tekstu analīze I:
Somugru studiju BSP
Somu sarunu valoda un tekstu analīze II:
Somugru studiju BSP
Somu sarunu valoda un tekstu analīze II:
Somugru studiju BSP
Studiju kursa nosaukums:
Angļu BSP;
Krievu valoda kā svešvaloda I:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
Krievu valoda kā svešvaloda II:
Krievu filoloģijas BSP, valodniecības modulis
19. gs. krievu literatūras vēsture I, II:
Krievu filoloģijas BSP
Pasaules literatūras vēsture:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis,
literatūrzinātnes modulis
Ievads literatūras kritikā:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Speckurss krievu literatūrā I (N.Gogolis):
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Krievu publicistikas vēsture I:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Krievu publicistikas vēsture II:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
19. gs. krievu romāni:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
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F. Dostojevska dzīve un daiļrade:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Krievu romāns 20. gs.: no simbolisma uz postmodernismu:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Bībele un krievu literatūra:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Krievu bērnu literatūras vēsture:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Ķīniešu rakstības pamati:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Senķīniešu valoda (Veņjaņ) II:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valoda IV:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu v Ķīniešu valoda V:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
aloda III:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Pētniecības metodes un organizācija:
Baltijas jūras reģiona MSP
Salīdzinošā literatūra:
Romāņu valodu un kultūras studijas MSP
Somu valodas normatīvā gramatika I:
Somugru studiju BSP
Somu valodas normatīvā gramatika II:
Somugru studiju BSP
Somu valodas normatīvā gramatika III:
Somugru studiju BSP
Somu valodas normatīvā gramatika IV:
Somugru studiju BSP
Somu sarunu valoda un tekstu analīze I:
Somugru studiju BSP
Igauņu sarunu valoda I:
Somugru studiju BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I:
Angļu filoloģijas BSP
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Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa III:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa V:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa V:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas normatīvā gramatika IV:
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas IV: angļu valoda ( otrā svešvaloda, no
vidējā līmeņa):
Vācu filoloģijas BSP
Angļu valoda akadēmiskiem nolūkiem III:
Franču filoloģija BSP
Kanādas kultūras studijas:
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Integrētā tekstu analīze I:
Angļu filoloģijas BSP
Integrētā tekstu analīze II:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas normatīvā gramatika II:
Angļu filoloģijas BSP
Lietišķās komunikācijas tekstu analīze:
Moderno valodu un biznesa studijas
Tulkošana no vācu valodas latviešu valodā:
Vācu filoloģija BSP
Kontrastīvās studijas III: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa:
Moderno valodu un biznesa studijas
Vācu valodas gramatika kontekstā:
Moderno valodu un biznesa studijas
Publicistisko tekstu tulkošana:
Vācu filoloģija BSP
19.un 20. gs mijas krievu literatūras vēsture:
Krievu filoloģijas BSP
Krievu emigrācijas literatūra:
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Krievu filoloģijas BSP
A.Bloks un viņa laikabiedri:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Krievu literārā dzīve Latvijas brīvvalstī (1918.-1940.g) I, II:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis Pētniecības
metodes literatūrzinātnē I:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Latviešu, krievu un cittautu literatūras un kultūras sakari:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
„Sudraba laikmets” krievu literatūrā:
Literatūrzinātnes DSP
Filoloģijas DSP
Latviešu zinātnes valodas un terminoloģijas pamati:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Vācu filoloģijas BSP
Franču filoloģijas BSP
Angļu filoloģijas BSP
Arābu valoda III:
Āzijas studiju BSP, Tuvo Austrumu apakšprogramma
Arābu valoda IV:
Āzijas studiju BSP, Tuvo Austrumu apakšprogramma
Āzijas literatūra un kultūra II:
Āzijas studiju BSP, Tuvo Austrumu apakšprogramma
Arābu valoda VII:
Orientālistikas MSP
Arābu valodas tekstu tulkošana I:
Orientālistikas MSP
Arābu valoda IX:
Orientālistikas MSP
Arābu valodas tekstu tulkošana III:
Orientālistikas MSP
Arābu valoda VIII:
Orientālistikas MSP
Arābu valodas konsekutīvā tulkošana I:
Orientālistikas MSP

172.

Jānis Šiliņš

Dr. Hist.

pasniedzējs

nav

173.

Andris Šnē

Dr.Hist.

docents

LU

174.

Nataļja Šroma

Dr.Philol

asociētā
profesore

LU

175.

Leons Taivāns

Dr.Hab.Theol.

profesors

LU

56

Arābu valodas tekstu tulkošana II:
Orientālistikas MSP
Korānistika:
Orientālistikas MSP
Latvijas kultūras vēsture:
Baltu filoloģijas BSP
Senās Grieķijas un Romas vēsture:
Klasiskās filoloģijas BSP
Ievads literatūrzinātnē:
Krievu filoloģijas BSP
Teksta teorija:
Krievu filoloģijas BSP
Poētika:
Krievu filoloģijas BSP
Pasaules literatūras vēsture:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis,
literatūrzinātnes modulis
Poētikas problēmas:
Krievu filoloģijas BSP
20. gs. poētiskais avangards:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
20. gs. literārie grupējumi:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Mūsdienu krievu drāmas poētika:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Ievads daiļdarba praksē:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Bakalaura darba izstrādāšanas seminārs:
Krievu filoloģijas BSP
Jaunākā krievu literatūra:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Krievu literatūras vēstures aktuālie jautājumi III:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Āzijas etnogrāfija II:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
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apakšprogramma
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā I:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
apakšprogramma
Arābu civilizācijas vēsture I:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
apakšprogramma
Āzijas etnogrāfija I:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
apakšprogramma
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
apakšprogramma
Arābu civilizācijas vēsture II:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
apakšprogramma
Dienvidu un Dienvidaustrumu Āzijas kultūrvēsture:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas, Japānas studiju, Tuvo Austrumu
apakšprogramma
Tradicionālā un mūsdienu austrumpētniecība:
Orientālistikas MSP
Āzija 20.-21. gs.: Dienvidaustrumu Āzija:
Orientālistikas MSP
Ievads mediju un komunikācijas studijās ģermānistiem:
Vācu filoloģijas MSP
Vācu literatūra Baltijā (seminārs):
Vācu filoloģijas BSP
Ievads vācu literatūras vēsturē I:
Vācu filoloģijas BSP
Starpkultūru komunikācija ekonomikā:
Vācu filoloģijas MSP
Ievads ģermānistiskajā literatūrzinātnē:
Vācu filoloģijas BSP
Seminārs vācu literatūrā: Literāro tekstu interpretācija:
Vācu filoloģijas BSP
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Baltijas-Vācijas literārie kontakti no 17. līdz 20. Gadsimtam:
Vācu filoloģijas MSP
Kultūrzinātnes pamati:
Vācu filoloģijas BSP
Literatūrzinātnes pamati:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu klasicisma un Apgaismības literatūra:
Angļu filoloģijas BSP
Zinātniskais diskurss angļu valodā:
Vācu filoloģija MSP
Tekstoloģija:
Angļu filoloģijas MSP
Literatūras teorija izcilāko teorētiķu skatījumā:
Angļu filoloģijas MSP
Mitoloģija mūsdienu literatūrā:
Angļu filoloģijas MSP
Ievads bioloģiskajā antropoloģijā:
Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP
Krievu folklora un senkrievu literatūra:
Krievu filoloģijas BSP
18.gs.krievu literatūras vēsture:
Krievu filoloģijas BSP
Literāra darba analīze:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
18.-19.gs.vēsturiskā proza:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Slāvu mitoloģija:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Ievads krievu literatūrā:
Krievu filoloģijas BSP, literatūrzinātnes modulis
Literāra rediģēšana:
Krievu filoloģijas BSP, kritikas un publicistikas modulis
Postfolkloras problēmas:
Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
Krievu literatūra kultūrvēstures kontekstā:

Krievu filoloģijas MSP, literatūrzinātnes modulis
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Kontrastīvās studijas III: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Vācu filoloģija BSP
Kontrastīvās studijas VII: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas V: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas VI: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Spānijas literatūras un mākslas vēsture II:
Franču filoloģija BSP
Spānijas ģeogrāfija un vēsture I:
Franču filoloģija BSP
Latīņamerikas literatūras un mākslas vēsture:
Franču filoloģija BSP
Spāņu valoda I:
Franču filoloģija BSP
Spāņu un citas valodas Latīņamerikā:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Spānijas literatūras un mākslas vēsture I:
Franču filoloģija BSP
Spānijas literatūras un mākslas vēsture III:
Franču filoloģija BSP
Modernisms Spānijas un Latīņamerikas mākslā un
literatūrā:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Spānijas ģeogrāfija un vēsture II:
Franču filoloģija BSP
Spāņu valoda II:
Franču filoloģija BSP
Spāņu valodas gramatika kontekstā:

Moderno valodu un biznesa studijas
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Lietuviešu valoda I:
Baltu filoloģijas BSP
Lietuviešu sarunvaloda:
Baltu filoloģijas BSP
Lietuviešu literatūra I:
Baltu filoloģijas BSP
Lietuviešu literatūra II:
Baltu filoloģijas BSP
Mūsdienu lietuviešu valodas gramatika I:
Baltu filoloģijas BSP
Mūsdienu lietuviešu valodas gramatika II:
Baltu filoloģijas BSP
Lietuviešu valodas vēsture:
Baltu filoloģijas BSP
Prakse lietuviešu valodā:
Baltu filoloģijas BSP
Lietuviešu kultūra: kanons un inovācijas:
Baltu filoloģijas MSP
Baltu areālā lingvistika:
Baltu filoloģijas MSP
Baltistikas pētījumu aktualitātes:
Baltu filoloģijas MSP
Lietuviešu valodas gramatiskās kategorijas:
Baltu filoloģijas MSP
Lietuviešu leksikoloģija un valodas kultūra:
Baltu filoloģijas MSP Mūsdienu lietuviešu kultūra un
literatūra:
Baltu filoloģijas MSP
Kontrastīvās studijas II: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Moderno valodu un biznesa studijas
Vācu filoloģijas BSP
Angļu filoloģijas BSP
Kontrastīvās studijas III: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
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Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Lietišķā spāņu valoda I:
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas IV: spāņu(2.svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Skaistuma kategorija sengrieķu kultūrā:
Klasiskās filoloģijas MSP
Ievads literatūrzinātnē:
Baltu filoloģijas BSP
Klasiskās filoloģijas BSP
Latviešu literatūras vēsture no 1945 – 2000:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu teātra vēsture:
Baltu filoloģijas BSP
Bakalaura darba seminārs:
Baltu filoloģijas BSP
Seminārs teātra kritikā I:
Baltu filoloģijas BSP
Drāmas teorija:
Baltu filoloģijas BSP
Pasaules drāma un teātris: procesi un personības:
Baltu filoloģijas BSP
Prakse teātrī:
Baltu filoloģijas BSP
Ievads teātra semiotikā:
Baltu filoloģijas BSP
Performances: teorija un prakse:
Baltu filoloģijas BSP
Teātra režija un aktiermāksla:
Baltu filoloģijas BSP
Mūsdienu teātra interpretācijas principi:
Baltu filoloģijas MSP
Literatūras kritika. Teorija un prakse:
Baltu filoloģijas MSP

185.

Mudīte Upmale

Mag.

lektore

nav

186.

Inta Urbanoviča

Dr.Philol.

docente

LU

187.

Jānis Valdmanis

Dr. Habil. Philol.

profesors

LU
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Episkais un postdramatiskais teātris: ģenēze un
funkcionalitāte :
Baltu filoloģijas MSP
Seminārs teātra kritikā:
Baltu filoloģijas MSP
Amerikāņu drāma un teātris:
Baltu filoloģijas MSP
Latviešu dramaturģija, režija un teātra kritika pēc 1945.
Gada:
Baltu filoloģijas MSP
Teātra režija Austrumeiropā: teorija un prakse:
Baltu filoloģijas MSP
Angļu valodas normatīvā gramatika I:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas normatīvā gramatika II:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas normatīvā gramatika III:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas normatīvā gramatika IV:
Angļu filoloģijas BSP
Ievads valodniecībā:
Baltu filoloģijas BSP
Klasiskās filoloģijas BSP
Somugru studiju BSP
Āzijas studiju BSP
Mūsdienu latviešu literārā valoda: leksikoloģija:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu interpunkcija:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu valodas kultūra:
Baltu filoloģijas BSP
Bakalaura darba seminārs:
Baltu filoloģijas BSP
Valodas kultūras teorija:
Baltu filoloģijas BSP
Valodniecība:

Valodniecības DSP

188.

Pēteris Vanags

Dr. Philol.

profesors

LU

189.

Sotirios Vantis

Mag.

pasniedzējs

nav

190.

Andrejs Vasks

Dr.Habil.Hist.

profesors

LU

191.

Viesturs Vecgrāvis

Dr. Philol.

asociētā
profesora p. i.

LU

192.

Andrejs Veisbergs

Dr.Hab.Philol.

profesors

LU
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Mūsdienu lietuviešu valodas gramatika I:
Baltu filoloģijas BSP
Lietuviešu valodas vēsture:
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu rakstu un literārās valodas vēsture:
Baltu filoloģijas MSP
Vēsturiskās valodniecības pamati:
Baltu filoloģijas MSP
Baltu valodu vēsture:
Baltu filoloģijas MSP
Baltistikas pētījumu aktualitātes:
Baltu filoloģijas MSP
Latviešu diahroniskā valodniecība:
Valodniecības DSP
Vēsturiskā valodniecība:
Valodniecības DSP
Vēsturiskā leksikoloģija un leksikogrāfija:
Valodniecības DSP
Jaungrieķu valoda II:
Klasiskās filoloģijas BSP
Jaungrieķu valoda III:
Klasiskās filoloģijas BSP
Somugru arheoloģija un etnogrāfija:
Somugru studijas BSP
Latviešu literatūra (no 19.gs. 90. gadiem līdz 1945.gadam):
Baltu filoloģijas BSP
Latviešu literatūras vēsture no 1945 – 2000:
Baltu filoloģijas BSP
Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu literatūrā:
Baltu filoloģijas MSP
Latviešu literatūras veidu (romāns, lirika, drāma) vēsture no
1945. gada līdz mūsu dienām:
Baltu filoloģijas MSP
Valodu varianti:
Angļu filoloģijas MSP

193.

Kārlis Vērdiņš

Dr.Philol.

pētnieks

Literatūras,
folkloras un
mākslas institūts

194.

Zigrīda Vinčela

Dr.Philol.

docente

LU

195.

Jeļena Vladimirska

Dr.Philol.

profesore

LU

64

Ievads studijās un pētnieciskajā darbā:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas leksikoloģija un stilistika:
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība:
Valodniecības DSP
Literatūrpētniecības metodes XX gadsimtā:
Klasiskās filoloģijas MSP
Baltu filoloģijas MSP
Korpuslingvistikas teorija un pielietošana:
Angļu filoloģijas MSP
Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu
mācīšanā:
Angļu filoloģijas MSP
Angļu valodas normatīvā fonētika un fonoloģija I:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas normatīvā fonētika un fonoloģija II:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II:
Angļu filoloģijas BSP
Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV:
Angļu filoloģijas BSP
Lietišķās komunikācijas tekstu analīze:
Moderno valodu un biznesa studijas
Valoda un diplomātija:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Ievads pētnieciskajā darbā:
Franču filoloģija BSP
Romāņu valodniecības pamati II:
Franču filoloģija BSP
Valodas pragmatiskais aspekts II:
Franču filoloģija BSP
Specializēto tekstu sastatāmā stilistika un sintakse:

196.

Inesa Vorončuka

Dr. Oec.

profesore

LU

197.

Qiongzi Wang

Mag.

lektora p.i.

nav

198.

Ingrid Cecilia Wargelius
Anderberg

Mag.

Lektora p.i.

nav
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Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Zinātniskais pētījums: metodoloģija un pielietojums:
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP
Francijas literatūras un mākslas vēsture III:
Franču filoloģija BSP
Valodas pragmatiskais aspekts I:
Franču filoloģija BSP
Franču valoda II:
Franču filoloģija BSP
Baltijas jūras reģiona koncepcija:
Baltijas jūras reģiona MSP
Personālvadība:
Moderno valodu un biznesa studijas
Ķīniešu valoda IV:
Āzijas studiju BSP, Sinoloģijas apakšprogramma
Ķīniešu valoda VI:
Orientālistikas MSP
Ķīniešu valoda VIII:
Orientālistikas MSP
Ķīniešu valoda VII:
Orientālistikas MSP
Kontrastīvās studijas I: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas II: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas III: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Kontrastīvās studijas IV: zviedru (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti I

199.

Jūlija Zālīte

Mag.

Lektora p.i.

nav

200.

Guna Zeltiņa

Dr.Art.

vad. pētniece

LU Literatūras,
folkloras un
mākslas institūts

201.

Antonijs Zunda

Dr.Habil.Hist.

profesors

LU

202.

Baiba Zvirbule

Mag.

pasniedzēja

nav

203.

Veneta Žīgure

Mag.

lektors

LU

204.

Inga Žolude

Mag.

pasniedzēja

nav
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(Zviedrija):
Vācu filoloģija MSP
Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti
II(Zviedrija):
Vācu filoloģija MSP
Kontrastīvās studijas I: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju
līmeņa):
Angļu filoloģijas BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati I:
Vācu filoloģija BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Vācu valodas normatīvā gramatika: Morfoloģija I:
Vācu filoloģija BSP
Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati II:
Vācu filoloģija BSP
Moderno valodu un biznesa studijas
Amerikāņu drāma un teātris:
Filoloģijas DSP
Diplomātijas vēsture II
Franču filoloģijas BSP
Grāmatvedības teorija:
Moderno valodu un biznesa studijas
Semināri tulkošanā (angļu valodā):
Angļu filoloģijas BSP
Radošā rakstniecība II. Sižetiskās prozas rakstīšana:
Baltu filoloģijas BSP

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE
ERASMUS 2012/2013

STUDENTU MOBILITĀTE STUDIJĀM
Uzvārds, vārds

Lapiņš Ēriks
Ivanovs Maksims
Vagale Sintija
Smiltiņa Sanda
Antane Anna – pag.
Miklaševiča Līga
Nīgale Imanta
Matveja Madara
Samulione Sanita
Cībere Anete – pag.
Bergmane Marta
Zilgalve Evelīna – pag.
Sprudzāne Anete – sam.
Danovska Inese
Bistrova Jekaterina- pag.
Kālberga Zane – sam.
Broka Beāte – sam.
Sirmā Linda – sam.
Kisļicina Aleksandra
Leja Sigita – pag.
Aleksandrova Jūlija-pag.
Vaivode Inga – pag.
Eltermane Linda
Jankovska Elīna
Streļča Asnāte
Holmogorovs Vladislavs-p.

Dzenīte Dārta – pag.
Tuča Laura
Rabo Olga – pag.
Selecka Elva
Laizāne Elvīra
Krastiņa Linda
Junga Karīna
Boikova Jūlija
Trubiņa Annija

Augstskola, valsts

Univ. Oslo (NO)
Univ.Oslo (NO)

Mēneši

4,25
4,25
Hedmark Un.C. (NO)
4
Un. Helsinki (SE)
3,5
Un. Helsinki (FI)
8,5
Un. Tampere (FI)
3,5
Univ. Turku (FI)
3,75
Univ. Turku (FI)
3,75
Univ. Turku (FI)
3,75
Univ. Liege (BE)
9,5
Un.Bord.Segalen (FR)
4,5
Un.Bordeaux 3 (FR)
8,5
Un. de Maine (FR)
3,75
Un. de Maine (FR)
4,75
Un.Valladolid (ES)
9
Un.Huelva (ES)
4,75
Un.Huelva (ES)
4,75
Un.Verona (IT)
4,75
Un.Verona (IT)
5,25
Un. Macerata (IT)
10
Un. Macerata (IT)
10
Univ. Parma (IT)
10,25
Univ. Wien (AT)
4
Un. Bamberg (DE)
4,75
Un. München (DE)
4,25
Univ. Mainz (DE)
5
Un. Greifswald (DE)
4,5
Univ. Köln (DE)
4
Univ. Leipzig(DE)
4
Charles Un. (CZ)
4,75
Un. Olomouc (CZ)
5
Univ. Krakow (PL)
5
Univ. Krakow (PL)
5
Univ. Krakow (PL)
4,5
Univ. Pecs (HU)
4,25

Studiju periods

13.08.12-22.12.12
13.08.12-22.12.12
20.08.12-21.12.12
30.08.12-16.12.12
30.08.12-19.05.13
27.08.12-14.12.12
29.08.12-21.12.12
29.08.12-21.12.12
29.08.12-21.12.12
13.09.12-29.06.13
03.09.12-18.01.13
05.09.12-04.05.13
29.08.12-17.12.12
29.08.12-20.01.13
24.09.12-23.06.13
17.09.12-10.02.13
17.09.12-10.02.13
17.09.12-05.02.13
17.09.12-23.02.13
01.10.12-01.02.13
01.10.12-01.02.13
24.09.12-08.02.13
01.10.12-31.01.13
14.09.12-09.02.13
01.10.12-09.02.13
02.10.12-28.02.13
28.09.12-15.02.13
01.10.12-01.02.13
01.10.12-20.07.13
24.09.12-15.02.13
10.09.12-08.02.13
12.09.12-12.02.13
12.09.12-12.02.13
01.10.12-12.02.13
03.09.12-11.01.13

Vilčaka Barba
Lasmane Dace – sam.
Porofijeva Anna – pag.
Brundzule Elza
Fogele Ieva – pag.
Šulce Madara
Jērāne Santa
Freiberga Ieva
Caune Kārlis
Voguloviča Lana
Ščerbakova Ilarija
Lazdiņa Baiba
Nikolajeva Nora
Bekasova Angelīna
Golubeva Anastasija
Liepiņa Zanda
Bitāne Dita
Liepiņa Inga
Kuzņecova Marija
Peškova Olga
Kudreņicka Kristīne
Orliņa Līva
Grinberga Kristīne
Smotrina Jekaterina
Pleikšne Līga
Logina Santa
KOPĀ:
61 stud.

Tallinn Univ. (EE)
Tallinn Univ. (EE)
Tallinn Univ. (EE)
Tallinn Univ. (EE)
Univ. Tartu (EE)
Univ. Tartu (EE)
Vilnius Univ. (LT)
Vilnius Univ. (LT)
Un.East.Finland (FI)
Un. Tampere (FI)
Univ. Liege (BE)
Un.Cath.Ouest (F)
Un.Cath.Ouest (F)
Un. München (DE)
Un. Freiburg (DE)
Univ. Mainz (DE)
Un. Rostock (DE)
Un. Rostock (DE)
Univ. Warsaw (PL)
Univ. Warsaw (PL)
Un. Wroclaw (PL)
Univ. Pecs (HU)
Tallinn Univ. (EE)
Tallinn Univ. (EE)
Univ. Tartu (EE)
Vilnius Univ. (LT)

4,5
4,5
4,75
4,75
4,75
3,75
4,75
4,75
4,75
4,5
5
4,25
4,25
4,25
4,25
5
4,24
4,25
4,5
4,5
5
4,25
4,25
4,25
4,75
5

STUDENTU MOBILITĀTE PRAKSEI
Uzvārds, vārds

Briede Liene
Kalniņa Katrīna
KOPĀ: 2 praktik.

Valsts, pilsēta

Lugo, ES
Tartu, EE

DOCĒTĀJU MOBILITĀTE

Mēneši

3
4

29.08.12-13.01.13
29.08.12-15.01.13
29.08.12-08.06.13
29.08.12-20.01.13
29.08.12-20.01.13
29.08.12-23.12.12
03.09.12-26.01.13
03.09.12-26.01.13
07.01.13-31.05.13
02.01.13-17.05.13
01.02.13-29.06.13
17.01.13-23.05.13
17.01.13-23.05.13
01.10.12-09.02.13
01.10.12-09.02.13
02.10.12-28.02.13
01.10.12-09.02.13
01.10.12-09.02.13
18.02.13-30.06.13
18.02.13-30.06.13
04.02.13-30.06.13
04.02.13-11.06.13
28.01.13-08.06.13
28.01.13-08.06.13
06.02.13-30.06.13
04.02.13-30.06.13

Uzvārds, vārds

Sproģe Ludmila
Karapetjana Indra
Roziņa Gunta
Kalnača Andra
Sproģe Ieva
Vladimirska Jeļena
Rūmniece Ilze
Putniņa Aiva
Lokmane Ilze
Peress Sančes Migels

Haijima Agnese
Veisbergs Andrejs
Ozoliņa Olga
Pavidis Silvija
KOPĀ:
doc.

Augstskola, valsts

Univ. Bari, IT
S.Demirel Univ., TR
S.Demirel Univ., TR
Univ. Münster, DE
Univ. Leipzig, DE
Un.Sorbonne Nouv., FR

Bari IT
Kaunas Univ., LT
Univ. Helsinki, FI
Univ. Tartu, EE
Univ. Venezia, IT
Univ. Tartu, EE
Univ. Nancy 2, FR
Univ. Amiene, FR

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Bakalaura studiju programma

Angļu filoloģija
(LRI kods: 43222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
Bakalaura studiju programma „Angļu filoloģija” tiek īstenota Humanitāro zinātņu
fakultātē (HZF) Latvijas Universitātē (LU), kas piešķir programmas absolventiem
Humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā. BSP „Angļu filoloģija” ir pirmais
akadēmisko studiju posms angļu filoloģijā. Absolventi var turpināt maģistra līmeņa
studijas angļu filoloģijā un pēc tam doktorantūras līmeņa studijas filoloģijā vai
valodniecībā. BSP „Angļu filoloģija” saturs un sasniedzamie rezultāti ir izstrādāti
saskaņā ar MSP „Angļu filoloģija” programmas saturu, lai nodrošinātu studiju
programmu pēctecību.
1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzvedumi
BSP „Angļu filoloģija” mērķi ir attīstīt absolventu:
1) akadēmisko kompetenci un nodrošināt mūsdienu teorētisko zināšanu un
pētniecisko prasmju apguvi angļu filoloģijā.
BSP „Angļu filoloģija” noteikto visaptverošo pamata faktisko un teorētisko zināšanu
un praktisko iemaņu apguve literatūrzinātnē, kulturoloģijā un valodniecībā un to
apakšnozarēs ļautu programmas absolventiem kļūt par ekspertiem angļu filoloģijas
jautājumos.
2) funkcionālo fleksibilitāti, prasmi, kas ir būtiska tālākai profesionālajai pilnveidei
literatūrzinātnes, kultoroloģijas un valodniecības jomās un, kas ir piemērojama
plašiem profesionāliem kontekstiem vietējā un starptautiskā darba tirgū.
Tā sagatavotu absolventus dažādām karjerām sabiedriskajā un privātajā sektorā,
piem., publiskajā administrācijā, vispārīgā administrācijā un menedžmentā, darbam
nevalstiskās organizācijās un privātos uzņēmumos, ieskaitot darbu izdevniecībās,
skolās un valodu centros, kultūras un politisku organizāciju vadībā, sabiedriskajās
attiecībās, zinātnē, tulkošanā.
3) patstāvīgu un kritisku domāšanu un radošumu, kas ir neatņemama intensīvas
mācīšanās pieredze un analītiskās un pētnieciskās prasmes filoloģiskajā analīzē un
argumentācijā.
Tas sagatavotu absolventus studijām maģistrantūrā un pētījumu veikšanai izvēlētajā
nozarē vai apakšnozarē.
4) ļoti augsta līmeņa komunikatīvo valodas kompetenci angļu valodā un augsta
līmeņa kompetenci skandināvu valodā (dāņu, zviedru, norvēģu) vai otrajā un trešajā
svešvalodā pēc izvēles (vācu, franču, spāņu, itāliešu, krievu).
Angļu-angļu apakšprogrammas mērķi ir:
1) īstenot akadēmisko augstākās izglītības apakšprogrammu, kas sniegtu
nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences, lai atbilstu augstas kvalifikācijas
prasībām mainīgajā darba tirgū, tādējādi veicinot Latvijas sabiedrības un valsts
izaugsmi;
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2) nodrošināt tādu prasmju un iemaņu līmeni, kas ļautu absolventiem sekmīgi strādāt
ar dažādiem anglistikas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem saistītās darba vietās
arī starptautiskā vidē;
3) vienot studijas un pētniecību, sekmējot angliski runājošo valstu kultūras
mantojuma un kultūru daudzveidības apguvi.
Angļu-angļu apakšprogrammas uzdevumi ir:
1) nodrošināt strukturētas zināšanas par ar anglistiku saistītiem jautājumiem
valodniecībā, literatūrzinātnē (t.sk., par autoriem un darbiem no dažādiem britu un
amerikāņu vēstures periodiem) un kultūras studijās (t.sk., par galvenajiem
reģionālajiem variantiem - Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un
Kanādu);
2) nodrošināt kvalitatīvu prasmju un kompetenču angļu (augstākajā līmenī) valodā,
kā arī otrajā un/vai trešajā svešvalodā (augstā līmenī) apguvi;
3) sniegt augstvērtīgu un konkurētspējīgu pamatstudiju izglītību, kas rada
priekšnoteikumus sekmīgai izglītības turpināšanai augstākā līmeņa maģistra studiju
programmās Latvijā un arī starptautiskajā apritē.
Angļu-Skandināvu apakšprogrammas mērķi un uzdevumi
Skandināvijas valstis līdzās abām pārējām Baltijas valstīm un Somijai pēc būtības ir
Latvijai tuvas kaimiņvalstis un līdz ar to – viesciešākās sadarbības partneres daudzās
jomās. Starpvalstu visdažādākā līmeņa kontaktu attīstība, it īpaši pēc Latvijas
valstiskās neatkarības atgūšanas pēdējos gadu desmitos, pastiprina vajadzību
līdztekus angļu valodas prasmei un lietojumam bieži nodrošināt dažāda līmeņa
valstiskās, uzņēmējdarbības un kultūras saiknes arī bez starpniekvalodas palīdzības.
Angļu-Skandināvu apakšprogrammas galvenie mērķi ir
1) īstenot akadēmisko augstākās izglītības apakšprogrammu, kas sniegtu
nepieciešamās zināšanas un kompetences, lai atbilstu augstas kvalifikācijas prasībām
mainīgajā darba tirgū, tādējādi veicinot Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi;
2) nodrošināt tādu prasmju un iemaņu līmeni, kas ļautu absolventiem sekmīgi strādāt
ar dažādiem skandināvistikas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem saistītās darba
vietās arī starptautiskā apritē;
3) vienot studijas un pētniecību, sekmējot Ziemeļeiropas un Baltijas jūras reģiona
valstu kultūras mantojuma un kultūru daudzveidības apguvi.
Angļu-Skandināvu apakšprogrammas uzdevumi ir:
1) nodrošināt analītiski strukturētas zināšanas uz anglistiku un skandināvistiku
attiecinātā valodniecībā, literatūrvēsturē un kultūras studijās, kā arī starpnozaru
disciplīnās;
2) nodrošināt kvalitatīvas praktiskās iemaņas un kompetences angļu, kā arī dāņu,
norvēģu vai zviedru valodā (augstākajā līmenī), kā arī mutvārdu un rakstveida
tulkošanā;
3) sniegt augstvērtīgu un konkurētspējīgu pamatstudiju apjomu, kas rada
priekšnoteikumus sekmīgai izglītības turpināšanai augstākā līmeņa maģistra studiju
programmās Latvijā un arī starptautiskajā apritē.
1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
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BSP „Angļu filoloģija” rezultāti ir definēti, balstoties uz Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūras (EKI) 6.līmeni. Pabeiguši studijas, programmas absolventi būs
apguvuši šādas kompetences:
Vispārīgās kompetences
Instrumentālo kompetenci, Absolventi spēj:
1) pielietot filoloģijas studijās apgūtās teorētiskās zināšanas, prasmes, un kognitīvās
spējas, analizējot, sintezējot un pielietojot iegūtās zināšanas praksē;
2) izmantot moderno tehnoloģiju zināšanas un informācijas resursu ieguves un
izmantošanas prasmes, t.sk., atrast informāciju internetā un kritiski to izvērtēt;
3) izmantot efektīvas studiju prasmes, t.sk., laika menedžmenta prasmes;
4) patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un sintezēt informāciju no primārajiem un
sekundārajiem informācijas avotiem, ieskaitot bibliotēkas, internetu, korpusus,
individuālu datu ieguvi; izmantot pētnieciskās prasmes, lai veiktu pētījumu un
aprakstītu tā rezultātus bakalaura darbā;
5) parādīt augsta līmeņa rakstpratības un komunikācijas prasmes angļu valodā un vēl
vienā vai divās svešvalodās, veidojot un sniedzot saturīgus un ilgstošus argumentus.
Starppersonu kompetenci. Absolventi spēj:
1) demonstrēt prasmi efektīvi komunicēt grupās un individuāli Latvijas un
starptautiskā kontekstā;
2) apliecināt starppersonu, sociālās un kooperatīvās prasmes;
3) apliecināt pašmotivāciju un spēju būt kritiskam un paškritiskam par savām
zināšanām un prasmēm un spēju būt patstāvīgam.
Sistēmisko kompetenci. Absolventi spēj:
1) plānot un izstrādāt projekta darbus, noteikt un risināt problēmas, pieņemt lēmumus
grupās un individuāli;
2) novērtēt dažādību un multikultūrismu.
Specifiskās kompetences
Absolventi spēj:
1) izprast, skaidri formulēt un izskaidrot jēdzienus, teorijas un jautājumus saistībā ar
valodniecību, lietišķo valodniecību, literatūras un kultūras studijām sistēmiskā
veidā. Absolventi spēj izmantot argumentācijas un pārliecināšanas stratēģijas, kas
balstītas uz mērķvalodas kultūru, vēstures un politiskajām īpatnībām, veidojot
plūstošu, akurātu, loģisku, pārliecinošu tekstu un izmantojot mutiskam vai
rakstiskam tekstam atbilstošu reģistru un pieņemtās akadēmiskās prasības.
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2) kritiski izlasīt, analizēt un interpretēt dažāda veida tekstus un diskursus; uzstādīt
empīriski pamatotus jautājumus saistībā ar valodu, literatūru un kultūru; demonstrēt
zināšanas un kritisku dažādu sociālu, kultūras un vēsturisku kontekstu apzināšanos;
noteikt un atrisināt būtiskus tekstos izvirzītus jautājumus un saistīt tos ar kultūras,
vēsturiskajiem un citiem kontekstiem;
3) demonstrēt zināšanas un izprast metodoloģiskas pieejas literāro un neliterāro
tekstu analīzē, ieskaitot būtiskus literatūras žanrus, daiļliteratūru, dzeju un drāmu, un
zināšanas par saikni starp literatūru un citiem medijiem un noteikt kritiskus
jautājumus, kurus tie izvirza;
4) atpazīt lingvistiskas problēmas, identificēt lingvistiskas vienības, saistību starp
tām un procesiem, kas tos ietekmē; noteikt dažādus lingvistiskās analīzes līmeņus;
iegūt datus, izveidot valodas korpusus un iegūt no tiem informāciju;
5) parādīt zināšanas un spēju izmantot atbilstīgu valodniecības pētniecības
metodoloģiju un izmantot lingvistiskos datus lingvistiskā argumentācijā;
6) demonstrēt augstas lingvistisko struktūru un to lietojuma zināšanas (t.sk.,
fonētikas un fonoloģijas, morfoloģijas, sintakses, semantikas, leksikas, būtiskas
terminoloģijas un pragmatikas zināšanas) un vairāku galveno literāro un citu žanru
tekstu zināšanas;
7) atpazīt, interpretēt un sintezēt saikni starp filoloģiju un tās pielietojumu citās
nozarēs un lietišķos sociālos kontekstos tādos kā izglītība, bizness, jurisprudence,
māksla, politika un plašsaziņas līdzekļi.
1.3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU
stratēģijai
Saskaņā ar Boloņas deklarāciju un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru, ES
stratēģiskās attīstības programmu „Eiropa 2020” un Mūžizglītības Memorandu
(2000), BSP „Angļu filoloģija” kā programma, kas ir piederīga Eiropas augstākās
izglītības telpai, īsteno ES augstākās izglītības politiku, kā arī LR un LU stratēģiju.
BSP „Angļu filoloģija” ir izstrādāta saskaņā ar LR likumdošanu un nacionālajiem un
starptautiskajiem standartiem studentu izglītošanā, nodrošinot solīdu teorētisku
pamatu, veicinot zināšanu un kompetenču apguvi, lai absolventi varētu turpināt
izglītību maģistrantūras līmenī un sagatavotu kvalificētus konkurētspējīgus
speciālistus darbam valsts institūcijās un privātās kompānijās Latvijā un ārvalstīs.
Studējošo un mācībspēku mobilitāti veicina fakts, ka studiju kursi notiek angļu
valodā vai kādā no citām ES valodām. BSP „Angļu filoloģija” veicina studentu
dalību ERASMUS mobilitātes programmā, nodrošinot studiju ārvalstīs atdzīšanu,
tajā pašā laikā sagatavojot absolventus darbaspēka mobilitātei. Katru gadu studenti
dodas Erasmus apmaiņā uz dažādām universitātēm. 2012./2013.g. tādu bija desmit
studentu (Aleksandara Kisļicina, Linda Sirmā, Maksims Ivanovs, Ēriks Lapiņš, Olga
Rabo, Zane Kālberga, Beāte Broka, Elza Brundzule, Kristīne Kudreņicka, Kristīne
Grinberga).
Akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās Erasmus mobilitātē. Piemēram, prof. I.
Novikova, asoc.prof. I. Karapetjana, asoc. prof. G. Roziņa, doc. A. Taube, lekt. R.
Mozere. Pateicoties nesen noslēgtajiem Erasmus līgumiem, ir iespējams piesaistīt

5

viesprofesorus, piem., prof. Wolfgang Lorscher (Leipcigas Universitāte, Vācija),
prof. Anna Michonska Stadnik (Vroclavas Universitāte, Polija), prof. Wladimir Kutz
(Leipcigas Universitāte,Vācija) un citus. Vairāki citi profesori ir uzstājušies ar
vieslekcijām, piem., asoc.prof. Jekaterina Vargina (Sanktpēterburgas valsts
universitāte, Krievija), prof. Richard Bernad (Centrālās Oklahomas universitāte,
ASV), prof. Elizabeth Perry (Fulbraita programmas zinātnieks, ASV). 2013.gada
aprīlī notika profesora T.Van Deika lekcija.
1.4. Prasības, sākot studiju programmu
Lai uzsāktu studijas BSP „Angļu filoloģija”, reflektantiem nepieciešama vispārējā
vai profesionālā vidējā izglītība. Reflektanti tiek imatrikulēti programmā, balstoties
uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un literatūrā un angļu valodā.


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa
vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
CE latviešu valodā* (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu
valodā (klausīšanās (1,5 x 100 = 150) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana
(1,5 x 100 = 150) + valodas lietojums (1,5 x 100 = 150) + rakstīšana (2 x 100
= 200));
 Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā
arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar
īpašām vajadzībām, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās
izglītības dokumenta gada atzīmēm, konkursa vērtējumu nosaka pēc
vērtējuma aprēķināšanas formulas:
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
(20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (60
x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada
vidējā atzīme (20 x 10 = 200);
Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātnisko konferenču cittautu valodniecības
un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (angļu valoda) 1. - 3. pakāpes
laureātiem 2012. un 2013. gadā.
*Līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā
No 2012. gada – CE latviešu valodā
Ārvalstu studenti var arī uzrādīt derīgu sertifikātu par angļu valodas apguvi vismaz
B1 līmenī atbilstoši Eiropas Valodu portfeļa aprakstam vai līdzvērtīgu starptautiski
atzīta testa rezultātu (TOEFL, IELTS, TOEIC, u.c.).
1.5. Studiju programmas plāns (Pielikums Nr.1)
1.6. Studiju programmas organizācija
BSP „Angļu filoloģija” īstenošanas apjoms ir 160 KP (240 ECTS). BSP ir izstrādāta
pilna laika klātienes (studiju ilgums - 8 semestri), nepilna laika klātienes (vakaros)
(studiju ilgums- 9 semestri) un nepilna laika neklātienes (sestdienās) (studiju ilgums
10 semestri) studijām. Absolventi iegūst bakalaura grādu Humanitārajās zinātnēs
(Angļu filoloģijā). BSP „Angļu filoloģija” sniedz nepieciešamās zināšanas, prasmes
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un kompetences (skat. augstāk punktus 1.1., 1.2.), lai varētu turpināt studijas
maģistra līmenī vai 2.līmeņa profesionālā maģistra programmās (piem., Angļu
filoloģijas MSP, Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”).
BSP „Angļu filoloģija” nodrošina studijas Angļu-angļu un Angļu–skandināvu
apakšprogrammās. Angļu–skandināvu apakšprogrammā PLK katru gadu tiek
piedāvāta cita skandināvu valoda: dāņu, zviedru, vai norvēģu. Angļu–skandināvu
apakšprogrammā papildus kursiem angļu valodā tiek apgūti kontrastīvie studiju
kursi: dāņu, zviedru vai norvēģu, Skandināvu stilistika (dāņu, zviedru, norvēģu),
Skandināvu valodu teorētiskā gramatika un fonētika (dāņu, zviedru, norvēģu),
Skandināvu literatūras vēsture I: Dāņu literatūra līdz 1860, Skandināvu literatūras
vēsture I: norvēģu literatūra līdz 1860, Skandināvu literatūras vēsture I: dāņu
literatūra līdz 18.gs., Skandināvu literatūras vēsture II: Romantisms zviedru
literatūrā, u.c.
BSP „Angļu filoloģija” atbilst LU Studiju programmu nolikumam
4.tabula Atbilstība LU Studiju programmu nolikumam (Nr. 236 no 29.03.2004)
Nr.

Studiju saturs

KP skaits

BSP „Angļu
filoloģija”

p.k.
1.

KP skaits

Obligāta daļa (A daļa)
1) LU pamatstudiju modulis Ne mazāk kā 10 KP

10 KP

Ne mazāk kā 40 KP

66 KP

2) Nozares pamatstudiju
kursi

Ne mazāk kā 10 KP
10 KP

3) Bakalaura darbs
2.

Obligātā izvēles daļa (B daļa)

Ne mazāk kā 40 KP

72 KP

3.

Izvēles daļa (C daļa)

Ne mazāk kā vairāk
kā 10 KP

2 KP

4.

Bakalaura studiju programmas
apjoms

Ne mazāk kā 120 KP

160 KP

BSP „Angļu filoloģija” obligāto daļu (A daļu) veido nozares pamatstudiju kursi, kas
nodrošina pamatzināšanu, prasmju un kompetenču apguvi angļu filoloģijā. Obligātās
izvēles daļas kursi (B daļa) piedāvā vēl vienas svešvalodas apguvi: franču, spāņu,
itāliešu, vācu, krievu vai PLK studijās kādu no skandināvu valodām - un citus
būtiskus nozares kursus valodniecībā, literatūrzinātnē un kultūrā, kas atspoguļo
zinātņu nozaru un apakšnozaru attīstības vēsturi un aktuālās problēmas. B daļā tiek
piedāvāti specializācijas kursi moduļos: Lingvistika II vai Cittautu literatūras un
kultūras studijas II.
ES sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un
priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ieteikumi ir ņemti vērā: studentiem tiek
piedāvāta lielāka kursu izvēle, kā arī specializācijas iespējas, sākot ar 5.semestri.
2012.gada augustā tika ieviestas izmaiņas, kas attiecināmas uz studentiem, kuri
uzsāka studijas 2012./2013.ak.g.
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Šādi kursi tika ieviesti B daļā Lingvistikas II modulī: Valo3424 Pētnieciskās metodes
valodniecībā (2KP), Valo4245 Angļu valodas pilnveides prakse (2KP)/ Valo1907
Kreatīvā rakstīšana (2KP)/ Valo1905 Valoda, kultūra, tulkošana (2KP) (Angļuangļu apakšprogrammā)/, Valo2730 Valoda, kultūra, tulkošana, (Angļu-skandināvu
apakšprogrammā) (2KP)/ un Valo3423 Eiropas Savienības institucionālais un
projektu vadības diskurss, (2 KP) /, Valo2734 Prakse lietišķajā valodniecībā (4KP).
Šie kursi nodrošinās zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidi valodniecībā un
lietišķajā valodniecībā. Iekļaujot šos kursus programmā, tika ņemti vērā studentu
komentāri anketās, ka viņi labprāt vēlētos vairāk kursu saistībā ar tulkošanas
aspektiem (Valo1905, Valo2730, Valo3423). Lai gan studenti tiek iepazīstināti ar
galvenajām pētniecības metodēm valodniecībā 1.kursā, iegūtās zināšanas tiek
nostiprinātas un pilnveidotas kursā Valo3424. Valo2734 tika ieviests atbildot uz
darba tirgus prasībām un ir vērsts uz praktisku iemaņu pilnveidi darbam dažādās
organizācijās, kur studējošie varēs pielietot BSP iegūtās zināšanas un prasmes.
BSP „Angļu filoloģija” B daļā Cittautu literatūras un kultūras studijas II modulī tika
iekļauti šādi kursi: MākZ2513 Vizuālās un filmu studijas (Skandināvijas valstu
kultūrā) (4KP) (Angļu-skandināvu apakšprogrammā), MākZ4373 Ievads vizuālās un
filmu studijās (4KP) (Angļu-angļu apakšprogrammā). Specializācija literatūrzinātnē
un kulturoloģijā dod iespēju dziļāk apgūt britu, amerikāņu un skandināvu literatūru
un mākslas.
Saskaņā ar augstāk minētajām izmaiņām, lai optimizētu studiju procesu, ir ieviestas
šādas izmaiņas BSP „Angļu filoloģija” studiju plānā, kas attiecināms uz 2013./2014.
ak.gadā imatrikulētajiem studentiem:
1) Kurss LitZ300 Literatūrzinātnes pētījumu metodoloģija (2KP) tika pārcelts no A
uz B daļu. Tas tika izdarīts, lai veicinātu pētniecisko prasmju pilnveidi tiem
studentiem, kuri nolēmuši savas turpmākās studijas saistīt ar literatūrzinātni. 2) Kurss
Valo3032 Angļu valodas vēsture (2KP) tika pārcelts no B daļas uz A daļu. 3) Kurss
Valo2732 Ievads lietišķajā valodniecībā (2KP) tika ieviests B daļā.4) Kurss
Valo2731 Skandināvu valodu mācīšanas un mācīšanās metodika (zviedru) (4KP)
tika iekļauts B daļā (Angļu-skandināvu apakšprogrammā). 5) Kurss Valo3107 Kursa
darbs III tika slēgts (Angļu-angļu un Angļu-skandināvu apakšprogrammās). 6) B
daļā tika slēgti šādi Kontrastīvo studiju kursi VIII: Valo4068 (6 KP); Valo4070
(6KP); Valo4074 (6KP); Valo4073 (6KP); Valo3226 (6KP) Valo4086 (6KP);
Valo4084 (6KP). Otrā svešvaloda joprojām veido lielu BSP KP apjomu – 30KP.
Kontrastīvo studiju kursi VIII slēgšana radīja iespēju studentiem piedāvāt
specializāciju, kas atbilstu viņu studiju un pētnieciskajām interesēm. 7) Kurss
Valo2414 Krievu valoda kā svešvaloda (A2 1 līmenis) (4KP) un Valo4244 Krievu
valoda kā svešvaloda 3.līmenis (B1) (6KP) tika ieviesti B daļā (Angļu-angļu
apakšprogrammā PLK). Programma tika papildināta ar šiem kursiem, jo daudzi
studenti izteica vēlmi mācīties krievu valodu, kas plaši tiek lietota Latvijā un, kuras
zināšanas tiek pieprasītas darba tirgū.
1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
BSP „Angļu filoloģija” studiju valoda ir angļu valoda. Kontrastīvajos studiju
kursos: franču/spāņu/vācu/itāļu/zviedru/dāņu/norvēģu (2. svešvaloda no iesācēja
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līmeņa) un skandināvu apakšprogrammas kursos studijas notiek attiecīgajās
svešvalodās. Vienīgais kurss latviešu valodā ir kurss Latviešu zinātnes valoda un
terminoloģijas pamati.
BSP „Angļu filoloģija” rezultāti tiek sasniegti: 1) apgūstot teorētiskās zināšanas,
pielietojot tās studiju kursu projektu un semestra darba izstrādē. Studējošie attīsta
kritiskās un analītiskās domāšanas prasmes un veido pētnieciskā darba kompetences;
2) attīstot prasmes, nostiprina
teorētiskās zināšanas un veido profesionālo
kompetenci; 3) nostiprina akadēmiskās un profesionālās kompetences, izstrādājot un
aizstāvot bakalaura darbu.
BSP „Angļu filoloģija” garantē augstākās izglītības iegūšanu angļu filoloģijā
mūsdienīgā universitātes vidē, izmantojot priekšrocības kādas sniedz e-izglītības
tehnoloģijas un nodrošinot uz zinātni balstītu izglītību. Lingvistikā, uzsvars tiek likts
uz lingvistisko hipotēžu un teoriju testēšanu. Literatūrzinātnē, tiek veikta literatūras
teorijas, literārās kritikas vēstures, literāro darbu veidošanas un detalizēta literāro
tekstu no viduslaikiem līdz mūsdienām orģinālvalodā analīze.
Studiju procesā tiek izmantotas dažādas mācīšanas metodes saskaņā ar katra kursa
specifiskajām iezīmēm un studentu individuālajām vajadzībām. Izmantotās metodes
ir lomu spēles, prezentācijas, grupu un pāru darbs. Kritiskā domāšana ir neatņemama
kursu sastāvdaļa: studentiem ir jāatrod risinājumu dotajām problēmām. Studiju
formas ir lekcijas, semināri, praktiskas nodarbības, iknedēļas konsultācijas,
elektroniskas konsultācijas, e-kursi, patstāvīgs pētniecisks darbs, individuāli un
grupu projekti. Praktiskajās nodarbībās, studenti uzlabo lingvistiskās, mutvārdu un
rakstveida komunikācijas prasmes, akadēmiskās prezentācijas prasmes, spēju
argumentēt savu viedokli, izmantot modernās tehnoloģijas, u.c. Studenti veic
fonētisku transkripciju, leksiski-gramatisko tekstu analīzi. Lekcijās un semināros
uzmanība tiek pievērsta dažādu periodu un žanru tekstu diskursa un lingvopragmatiskajai interpretācijai. Pētnieciskie projekti, kas tiek veikti individuāli un
grupās, izmanto intervijas, aptaujas anketas, datu un informācijas ieguves, apstrādes
un sistematizēšanas metodes; tiek veikti sinhroniskie un diahroniskie pētījumi, utt.
Kreatīvā domāšana ir neatņemama programmas sastāvdaļa.
BSP „Angļu filoloģija” tiek piedāvāti vairāki ekursi, piem., Angļu valodas
normatīvā gramatika, Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I-II, Integrētā
tekstu analīze izmanto Moodle platformu, veicinot konkurētspējīgu rezultātu ieguvi.
Studiju kursi ietver pētnieciskās aktivitātes, un studenti izmanto modernās
tehnoloģijas pētnieciskā darba veikšanai. Apgūtās integrētās zināšanas un prasmes
veicina absolventu konkurētspēju darba tirgū, izmantojot tās multifunkcionāli
multikulturālā vidē.
Aptaujas anketu dati rāda, ka gan studenti, gan akadēmiskais personāls uzskata, ka
ekursiem ir pozitīva nozīme studiju procesā. Tie ir atklājuši jaunas pieejas studiju
organizācijai, jo studenti ir daudz elastīgāki, plānojot savu studiju laiku un vietu,
saņemot informāciju no akadēmiskā personāla un studiju biedriem. Bieži informācija
tiek nosūtīta konkrētajam studentam, palīdzot viņam īstenot kursā nospraustos
mērķus. Akadēmiskais personāls var pārbaudīt vai katrs students pilda uzdotos
uzdevumus regulāri un sekmīgi.
Studenti apgūst vērtēšanas un pašnovērtēšanas prasmes, piemēram, angļu valodas
mutvārdu un rakstveida saziņas nodarbībās. Turklāt viņi pilnveido Microsoft Word
un PowerPoint lietošanas prasmes studijās un pētniecībā. Mācīšanās prasmes un
stratēģijas veido vairāku kursu metodisko komponentu.
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Angļu filoloģijas BSP direktore, Anglistikas nodaļas Valodniecības un Literatūras un
kultūras katedras vadītājas, pilna laiku studiju un nepilna laika neklātienes studiju
metodiķes un Anglistikas nodaļas lietvede ir iesaistīti programmas īstenošanā,
sniedzot studentiem atbalstu. Studentu serviss nodarbojas ar studentu imatrikulācijas
jautājumiem un citiem ar studijas procesu saistītiem jautājumiem. Sadarbībā ar
programmas direktori tas konsultē studentus par dažādiem jautājumiem, t.sk.
izmantojot elektronisko vidi.
Programmas direktores konsultāciju laiki ir divas reizes nedēļā. Akadēmiskā
personāla konsultācijas notiek vienu reizi nedēļā, nodrošinot individuālu pieeju
katram studentam. Pēc studentu lūguma notiek papildus konsultācijas. Strādājot pie
bakalaura darba izstrādes, tiek nodrošinātas papildus individuālas konsultācijas.
Akadēmiskais personāls regulāri sazinās un sniedz komentārus par dažādiem
uzdevumiem gan personīgi, gan elektroniski. Kursos kur tiek izmantota Moodle vide;
tiek arī izmantoti platformas piedāvātie rīki. Citos kursos, akadēmiskais personāls
sniedz skaidrojumus nodarbību laikā, konsultācijās un elektroniski; studiju materiāli
tiek vai nu sūtīti uz studentu epastiem vai ievietoti ‘studentu pastā’, kas ir pieejams
HZF datorklasēs.
Lai vairāk saistītu teoriju ar tās praktisko pielietojumu tiek organizētas gan
potenciālo darba devēju un uzņēmējdarbības pārstāvju, gan ārvalstu vieslektoru
lekcijas. 2012./2013. studiju gadā studentiem ir bijusi iespēja tikties ar Latvijas
Bankas viceprezidentu A. Ruseli, Saeimas deputātu A.Loskutovu, ar Kanādas
vēstniecības Latvijā sabiedrisko lietu un sabiedrisko attiecību pārstāvi I. GrāvītiMassoni un diviem stažieriem Laura-May Roth no Otavas universitātes un Marcel
Sangsari no Karltonas universitātes Kanādā, kā arī klausīties lekcijas Erasmus
mobilitātes programmas pasniedzējiem no ārvalstīm.
Studējošie aktīvi piedalās pētniecībā, izstrādājot semestra un bakalaura darbus,
piedaloties starptautiskās konferencēs un projektos. Vairāki BSP „Angļu filoloģija”
studenti piedalījās otrajā starptautiskajā simpozijā Language for International
Communication, kas notika no 2013.gada 23. līdz 24. maijam Rīgā. Katru gadu BSP
„Angļu filoloģija” studenti piedalās starptautiskajā Kanādas studiju Baltijas
konferencē. 2012. gada oktobrī 12. startptautiskā Baltijas reģiona konference Canada
and the Multipolar world: managing diversity notika HZF un to organizēja
Anglistikas nodaļas lekt. M. Spirida. Konferencē piedalījās vairāki BSP „Angļu
filoloģija” studenti. 2013. gada jūlijā BSP „Angļu filoloģija” studenti piedalījās
starptautiskajā Lifelong Learning Programme ERASMUS IP projektā Cross-Cultural
Competence and Interaction, Kauņā, Lietuvā, kuru vadīja asoc.prof. I. Karapetjana
un asoc.prof. G. Roziņa. Projektā piedalījās studenti un pasniedzēji no Latvijas,
Lietuvas un Turcijas.
Ar augstāk minēto formu un metožu palīdzību, BSP „Angļu filoloģija” absolventi
iegūst zināšanas, prasmes un kompetences, kas ļauj viņiem kļūt konkurētspējīgiem
darba tirgū un/vai turpināt studijas maģistrantūrā Latvijā vai ārvalstīs. Programmas
absolventi turpina akadēmiskās studijas HZF piedāvātajās programmās, piem., Angļu
filoloģijas MSP, Konferenču tulkošanas MSP, Eiropas maģistrs tulkošanā, Baltijas
Jūras reģiona studiju MSP. Absolventi sekmīgi turpina studijas ārvalstīs.
1.8. Vērtēšanas sistēma
Studiju kursu apraksti tiek veidoti saskaņā ar LU noteikumiem, aprakstot detalizēti
literatūras sarakstu un prasības kredītpunktu ieguvei. Tie tiek atjaunoti LUIS sistēmā
un ir pieejami studentiem, kuri ir reģistrējušies kursam. LUISā studentiem ir
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pieejama informācija par studiju rezultātiem, kursa prasībām, kursa plānu un citu
svarīgu informāciju.
Zināšanu novērtēšanai tiek izmantota 10 punktu sistēma, kas ir saskaņā ar LR
Ministru Kabineta un LU noteikumiem. Kursā iegūstamie rezultāti tiek vērtēti, ņemot
vērā starppārbaudījumu un eksāmenu rezultātus. Atkarībā no kursa tādi vērtēšanas
rīki kā testi (t.sk. elektroniskie testi), referāti, esejas, projekti un portfeļi tiek izmatoti
studentu darba vērtēšanai. Testi ar atzīmi tiek veikti individuāli un grupās. Eksāmens
veido ne vairāk kā 50% no kopējā vērtējuma. Gala atzīmi veido vidējā atzīme
semestra laikā un eksāmena atzīme.
Katra kursa vērtēšanas sistēma ir aprakstīta kursa aprakstā, kas ir pieejams LUIS.
Vērtēšanas biežums ir atkarīgs no kursa apjoma un specifikas. Vērtēšanas kritēriju un
studentu zināšanu vērtēšanas biežums ir akadēmiskā personāla ziņā, kas ir atbildīgs
par konkrēto kursu. Lielākā daļa rezultātu tiek vērtēti, izmantojot summāro
vērtējumu, kas tiek dots periodiski, lai noteiktu ko studenti ir apguvuši noteiktā laika
periodā. Arī formatīvais vērtējums ir daļa no studiju procesa; studenti tiek iesaistīti
vērtēšanas procesā. Kritēriji un vērtēšanas procedūra studentiem ir zināma, jo tie tiek
regulāri izmantoti. Katra kursa sākumā, studenti tiek informēti par vērtēšanas
stratēģiju un kritērijiem, kas tiek izmantoti kursā noteikto zināšanu un kompetenču
ieguves izvērtēšanai.
Semestra darbi un bakalaura darbs tiek izstrādāti un aizstāvēti individuāli. Ir
izstrādāti vienoti un salīdzināmi kritēriji bakalaura darbu vērtēšanai. Studentu
pētnieciskās prasmes vērtē komisija, kad tiek aizstāvēts bakalaura darbs.
Bakalaura darba vērtēšanas kritēriji
Semestra darbu un bakalaura darba vērtēšanas kritērijus ir apstiprinājusi Filoloģijas
Studiju programmu padome, un tie ir pieejami publiski HZF mājas lapā. Bakalaura
darbu komisijas sastāvu apstiprina HZF Dome. Komisijā ietilpst visu nozaru un
apakšnozaru akadēmiskais personāls, lai nodrošinātu akadēmisko kompetenci visos
studentu izvēlētajos pētnieciskajos virzienos. Recenzents tiek nozīmēts, ņemot vērā
viņa zinātniskās intereses. To apstiprina Anglistikas nodaļa un HZF dekāne.
Bakalaura darbu vērtēšanas kritēriji ir izstrādāti un apstiprināti. Bakalaura darbu
aizstāvēšana ir publiska.
1.9.
Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras
nodrošinājums
Angļu filoloģijas bakalaura studiju programmā studēja 94 studenti par valsts
budžeta finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 790LVL par vienu
studentu. Programmā 199 studenti studēja par personīgo finansējumu 1200LVL
apmērā. Kopā programmā studēja 293 studenti. Studiju programmas kopējās
izmaksas ir 313 060LVL. Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu
resursi uz vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz
1.10.2013 – 1 068LVL.
Angļu filoloģijas bakalaura studiju programmā nepilna laika neklātienē studēja
81 students par personīgo finansējumu 850LVL apmērā. Studiju programmas
kopējās izmaksas ir 62 900LVL.
BSP realizācija galvenokārt ir atkarīga no Humanitāro zinātņu fakultātes
infrastruktūras attīstības, jo lielākā daļa studiju kursu tiek docēta šajā fakultātē,
nepieciešamības gadījumā, izmantojot arī pārējo LU infrastruktūru. HZF studijām
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piemērotās telpas ir apmēram 1,070m2 lielas, bet palīgtelpu teritorija ir 680m2. Lai
veicinātu pozitīvu mācību vidi, būtu vēlamas lielākas auditorijas studiju un
pētnieciskajam darbam. Jāatzīmē, ka pēdējos gados HZF ir investējusi lielus
līdzekļus auditoriju un koplietošanas telpu labiekārtošanai. Datorklases un HZF
bibliotēka nodrošina studentiem iespēju strādāt patstāvīgi un veikt pētniecisko darbu.
HZF datortelpās datori tiek patstāvīgi uzlaboti, lai nodrošinātu mūsdienu studiju un
pētnieciskajam darbam atbilstošas jaudas. Lielākajā datorklasē 314.telpā studentiem
ir pieejami 37 moderni datori. Studentiem nodarbībās ir pieejama arī vēl viena
mazāka datorklase (325.telpa) ar 20 vietām. 203.telpā ir 25 datori. Mācību procesa
nodrošināšanai ir pieejami multimediju projektori, klēpjdatori. Gan datorklase, gan
bibliotēka nodrošina studentiem kopēšanas pakalpojumus; bibliotēka arī skanēšanas
pakalpojumus. Akadēmiskajam personālam kopēšanas servisa pakalpojumi pieejami
334. telpā un nodaļu telpās.
Datorklasēs ir uzstādītas šādas programmas: Windows XP SP3, Microsoft Office
2010, Microsoft Security Essentials, WordSmith Tools, Audacity, Hot Potatoes, u.c.
Latviešu un angļu valodas atbalsts, pareizrakstības kļūdu un citu kļūdu labošana un
elektroniskās vārdnīcas ir pieejamas. Lai nodrošinātu efektīvu studiju procesu, ir
pieejami statiskie un mobīlie multimediju projektori un klēpjdatori.
Studenti var arī izmantot citas LU un Latvijas bibliotēkas. Vairāk informācijashttp://www.lu.lv/biblioteka/.
Bibliotēkas
darba
laikshttp://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/darba-laiki-un-kontakti/. Liela daļa studiju
procesā izmantojamā literatūra ir pieejama Anglistikas nodaļas telpās.
Internets ir kļuvis par vitāli svarīgu informācijas līdzekli studiju procesā, tāpēc
datorklasēs un bibliotēkā ir brīvpieejas interneta pieslēgums, kā arī bezvadu interneta
pieslēgums. Studenti var izmantot elektroniskās datu bāzes, kas ir pieejamas arī ārpus
LU. Studējošajiem ir pieejams plašs elektronisko resursu klāts – LU abonētās
elektroniskās datu bāzes, kas pieejamas arī attālināti. Starp ieteicamajām LU
abonētajām datu bāzēm šīs programmas studējošajiem mināmas: Uzziņu datubāzes:
Britannica online, Letonika, Oxford Reference Online: Premium Collection,
RUBRIKON; E-grāmatu datubāze: Ebrary; E-žurnālu datubāzes: EBSCO Central &
Eastern European Academic Source,
EBSCO Academic Search Complete,
Cambridge Journals Online (CJO), Eastview Social Sciences & Humanities un
JSTOR, kas ir pieejama LU Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1a.
Studentiem ir pieejama LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze, LU
izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datubāze, LU noslēguma darbu datubāze
(http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/)
LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēka Visvalža ielā 4a atrodas plašs
informācijas resursu (vairāk nekā 50 tūkstoši) klāsts - mācību un zinātniskā literatūra
par valodniecību un literatūrzinātni, kā arī daiļliteratūra latviešu, angļu, vācu, krievu,
spāņu, u.c. valodās. LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēka lepojas ar angļu
un amerikāņu literatūras centru. Humanitāro zinātņu bibliotēkas krājuma lielākā daļa
ir pieejama brīvpieejā. Humanitāro zinātņu bibliotēkā ir pieejama grāmatu
izsniegšanas - nodošanas pašapkalpošanās iekārta Visvaldis, kas dod iespēju
bibliotēkas lietotājiem izsniegt sev grāmatas līdzņemšanai, kā arī nodot tās atpakaļ
bibliotēkā bez bibliotekāra palīdzības. Katru gadu pirmā kursa studenti tiek
iepazīstināti ar bibliotēku un tās pakalpojumiem kursā Ievads studijās un
pētnieciskajā darbā.
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2. Studiju programmas atbilstība LR MK Noteikumiem par Valsts akadēmiskās
izglītības standartu
BSP „Angļu filoloģija” atbilst LR Ministru Kabineta Nr.2 noteikumiem no
2002.gada 3.janvāra par Valsts akadēmiskās izglītības standartu (skat. 5.tabulu)
5.tabula BSP „Angļu filoloģija” atbilstība LR MK Valsts akadēmiskās izglītības
standarta noteikumiem.
Nr.
p.k.

Programmas obligātā
satura daļa

1.

Zinātņu nozares vai
apakšnozares
pamatnostādnes,
principi, struktūra un
metodoloģija

2.

Zinātņu nozares vai
apakšnozares attīstības
vēsture un aktuālās
problēmas

Ne mazāk kā 10 KP

3.

Zinātņu nozares vai
apakšnozares
raksturojums un
problēmas starpnozaru
aspektā

Ne mazāk kā 15 KP

4.

Obligātā daļa, t.sk.
Bakalaura darbs
Obligātā izvēles daļa

Ne mazāk kā 50 KP
Ne mazāk kā 10 KP
Ne mazāk kā 20 KP

Izvēles daļa
Bakalaura studiju
programmas apjoms

Nav atrunāts
Ne mazāk kā 120
KP

5.
6.
7.

Noteikumi par
valsts akadēmiskās
izglītības standartu
Ne mazāk kā 25 KP

BSP „Angļu filoloģija”
Ievads valodniecībā ar
specializāciju anglistikā,
Literatūrzinātnes pamati,
Tulkošanas pamati,
Angļu valodas normatīvā
fonētika un fonoloģija I-II,
Angļu valodas normatīvā
gramatika I-IV,
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida saziņa I-V,
Integrētā tekstu analīze I-VI,
Vairāk nekā 25KP
Angļu valodas leksikoloģija un
stilistika
Angļu valodas variantu pamati
Angļu valodas vēsture
Angļu valodas teorētiskā
gramatika un fonētika,
Viduslaiku un Renesanses
literatūra,
Angļu klasicisma un
Apgaismības literatūra
Vairāk nekā 10 KP
Semestra darbs I-II, Latviešu
zinātnes valodas un
terminoloģijas pamati, Latīņu
valoda, Angļu valodas mācīšanās
un mācīšanas metodika,
Literatūrzinātnes pētījumu
metodoloģija
Vairāk nekā 15 KP
86 KP
(t.sk. 10 KP)
72 KP
2 KP
160 KP
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3. Programmas salīdzinājums ar līdzīgām programmās Latvijā un ārvalstīs
Bakalaura studiju programmu salīdzinājums parāda līdzīgu programmu esamību
universitātēs Somijā, Igaunijā, Spānijā, Lietuvā, un Polijā. LU, Daugavpils un
Mančesteras universitātes BSP „Angļu filoloģija” salīdzinājums ir parādīts 6.tabulā.
6.tabula BSP „Angļu filoloģija” salīdzinājums ar līdzīgām programmām Latvijā un
ārvalstīs
LU

Daugavpils
universitāte

Ilgums un
apjoms

Mančesteras
universitāte
(Anglija)

4 gadi

3 gadi

4 gadi

160KP/240ECTS

120 KP/180ECTS

480ECTS

Akadēmiskais Bakalaura grāds
grads
Humanitārajās zinātnēs
(Angļu filoloģijā)

Bakalaura grāds
Humanitārajās
zinātnēs (Angļu
filoloģijā)

BA (Bachelor of
Arts)

Struktūra

Obligātā daļa (A
daļa) – 71 KP

Obligātā daļa
200 ECTS

Obligātās izvēles
daļa (B daļa) –
33KP

Obligātās izvēles
daļa -200 ECTS
+80 ECTS

Obligātā daļa (A daļa) –
86 KP
Angļu-angļu
apakšprogrammā un
Angļu-skandināvu
apakšprogrammā 1)
universitātes pamatstudiju
modulis
2) nozares studiju kursi
3) bakalaura darbs
Obligātās izvēles daļa (B)
B daļa – 72KP
Angļu-angļu
apakšprogrammā
1) 30 KP (20KP+10KP)
Kontrastīvās studijas (otrā
svešvaloda: vācu, spāņu,
franču, itāļu, zviedru,
dāņu, norvēģu; trešā
svešvaloda: krievu);

Otrā
svešvaloda
(vācu,
franču,
zviedru,
spāņu,
poļu)

2) 20 KP Lingvistika I;
3)14 KP Literatūra un
kultūra I
4) specializācija (studentu
izvēle):
a) 8KP Lingvistika II vai
b)8KP Cittautu literatūras
un kultūras studijas II
Angļu- Skandināvu
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apakšprogramma
1) 30 KP Kontrastīvās
studijas I-VII (otrā
svešvaloda no iesācēju
līmeņa: zviedru, dāņu,
norvēģu)
2) 20 KP Lingvistika I
(10KP no skandināvu un
10KP no angļu kursiem);
3)14 KP Literatūra un
kultūra I (10KP no
skandināvu un 2KP no
angļu kursiem);
4) specializācija (studentu
izvēle):
a) 8KP Lingvistika II
(2KP no skandināvu un
6KP no angļu kursiem);vai
b)8KP Cittautu literatūras
un kultūras studijas II
(2KP no skandināvu un
6KP no angļu kursiem)
Brīvā izvēle
– 2KP

(C daļa) Brīvā izvēle
daļa) – 6KP

Galvenās
1) valodniecība 2) lietišķā
nozares
un valodniecība
apakšnozares 3) literatūras teorija
4) kutūras studijas

(C

1) valodniecība

1) valodniecība

2) literatūras
teorija
3) kultūras studijas

2) literatūras
teorija

Otrās svešvalodas
apguve
Tulkošanas un
mācīšanas
metodikas pamati

3) kultūras
studijas
4)sociolingvistika
Angļu valodas un
otrās svešvalodas
apguve pirmajā
studiju gadā;
Gads
trešajā
gadā

ārvalstīs
studiju

Galvenās atšķirības starp BSP „Angļu filoloģija” LU un Daugavpilī ir:



Studiju ilgums un apjoms
LU BSP „Angļu filoloģija” piedāvā lielu dažādību nozares kursu, kā arī citu
nozaru kursus (LU pamatstudiju moduļa A daļas kursi- 10KP un brīvās izvēles C
daļas kursi- 2KP);

15



LU BSP „Angļu filoloģija” piedāvā kursus Angļu-angļu un Angļu skandināvu
apakšprogrammās (dāņu, zviedru un norvēģu);



Četrgadīgā LU BSP „Angļu filoloģija” piedāvā dažādus kursus, t.sk., atvēlot
nozīmīgu skaitu KP otrajai svešvalodai 30 KP apmērā. Tā piedāvā izvēli starp
Britu, ASV un Kanādas kultūras studijām;



LU BSP „Angļu filoloģija” piedāvā specializāciju valodniecībā vai cittautu
literatūras un kultūras studijās 3. studiju gadā, nodrošinot ievērojamu izvēli.
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4. Informācija par studējošajiem
7. tabula Studējošo skaits 2012/2013
Studentu skaits pa studiju gadiem
Studi-ju
gads

2012/2013

1.gadā imatrikulē-to
studentu skaits

92 (uz 2012.g. 1.okt.

(uz 2013.g.aprīli)

1.

2.

3.

4.

5.

70

60

70

107

27

Kopā
mācās

T.sk.
pa
maksu

Absol
-venti

Eksmatrikulēto
studentu
skaits

334

234

85

74

6.
0

5. Studējošo aptaujas un to analīze
BSP „Angļu filoloģija” nozīmi darba tirgū apliecina absolventu un darba devēju
aptaujas rezultāti. Darba devēju aptauja tika veikta 2012.gadā, gatavojot BSP uz
pārakreditāciju. Apkopojot datus, tika secināts, ka kopumā programmas absolventi
tiek vērtēti pozitīvi. Darba devēji uzskata, ka BSP „Angļu filoloģija” kopumā ir
devusi atbilstošu sagatavotības līmeni darbam valsts iestādēs un privātajās
kompānijās, norādot, ka kompetences vai prasmes līmenis (piem., analīzes un
sintēzes spēja, mutvārdu un rakstveida komunikācija latviešu un angļu valodās,
pētnieciskās prasmes, informācijas meklēšanas un apstrādes prasmes un lēmumu
pieņemšanas prasmes, līderības prasmes, spēja pielāgoties jaunām situācijām) ir
ievērojams vai augsts. 6. pielikumā ir redzama darba devēja atsauksme par BSP
„Angļu filoloģija” absolventi, kas tika saņemta vēlāk un tāpēc netika iekļauta
akreditācijas dokumentos. Jāatzīmē, ka International School of Latvia sekmīgi strādā
vēl 3 BSP „Angļu filoloģija” absolventi.
Lai gan kopumā darba devēji uzskata, ka absolventi ir labi sagatavoti darba tirgum,
sarunas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru liecināja, ka, lai sekmīgāk un
ātrāk veidotu karjeru, absolventiem ir jābūt vismaz pamatzināšanām projektu
vadībā, grāmatvedībā, personālvadībā un IT. Šo sarunu rezultātā BSP „Angļu
filoloģija” A daļas LU modulī tika iekļauts kurss Uzņēmējdarbības pamati
VadZ1022, kas attiecināms uz studējošajiem, kas uzsāk studijas 2013./2014. ak.g.
Notiek regulāra studējošo aptauja. Piemēram, 2012.gada pavasarī tika iegūta
informācija par kursu „Angļu valodas mācīšanās un mācīšanas metodika”. (Saskaņā
ar VĒRTĒJUMA SKALU: 1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)
Anketu aizpildīja 37 respondenti.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,17
1,44
1,60
1,28

Anketu par kursu „Fonētika un fonoloģija” aizpildīja 33 respondenti. Lai gan
studenti kopumā atzīst, ka kurss ir grūts, vērtējums ir ļoti labs.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,23
1,37
1,36
1,24

17

Anketu par kursu „Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa aizpildīja 26
respondenti.
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,40
1,43
1,46
1,33

Kā redzams no apkopotajiem rezultātiem, studenti programmas kursus vērtē ļoti labi.
Augstāk minētās un vēl selektīvi atlasītās anketas lūdzu skatīt 6. Pielikumā.
6. Absolventu aptaujas un to analīze
Lai noskaidrotu absolventu viedokli par studiju kvalitāti, BSP „Angļu filoloģija”
2013.gadā 56 absolventi aizpildīja aptaujas anketas. Aptaujas rezultātu kopsavilkumu
var aplūkot 8. tabulā. Apkopojot respondentu atbildes, var secināt, ka lielākā daļa
absolventu ir apmierināti ar programmas izvēli ( VĒRTĒJUMA SKALA: 1 - ļoti
labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši).
8.tabula Absolventu aptauja
1.95

Studiju programmas saturs
Studiju
iespējas

programmas

piedāvātās 2.06

Prasmju attīstīšana studiju laikā

1.85

Studiju procesa organizēšana

2.03

Materiāli - tehniskais nodrošinājums

2.24

Tikai pieci 2013.gada absolventi ir aizpildījuši anketu elektroniski.
No sniegtajām atbildēm elektroniski aizpildītajās anketās varam secināt, ka studiju
resursus kopumā viņi vērtē ar 4.9 (Skala: 0- Nezinu, nevaru pateikt, 1-pilnīgi
nepiekrītu, 2-pārsvarā nepiekrītu, 3-drīzāk nepiekrītu, 4-neitrāli, 5-drīzāk piekrītu, 6pārsvarā piekrītu, 7-pilnīgi piekrītu), kur visaugstāk tiek vērtēts zinošais un labvēlīgi
noskaņotais personāls (5.8), bet viszemāk noderīgi LU bibliotēkas piedāvātie resursi
(3.6). Lai gan ir lasāms arī absolventa komentārs, ka bibliotēkā ir pieejami literatūras
avoti ar salīdzinoši vecu izdošanas gadu, jāsaka gan, ka šim viedoklim var piekrist
tikai daļēji, jo studiju obligātā literatūra studējošajiem pieejama HZF bibliotēkā.
Docētāji pastāvīgi atjauno mācību literatūras sarakstus un pasūta jaunu literatūru, lai
tā būtu pieejama studentiem. Studējošajiem ir pieejams plašs elektronisko resursu
klāts, kas katru gadu tiek atjaunots un papildināts – LU abonētās elektroniskās datu
bāzes, kas pieejamas arī attālināti. Arī studiju procesa vērtējums ir 4.9. Studijās ir
iegūtas labas teorētiskās un praktiskās zināšanas (5.6), apmierina LUIS piedāvātās
iespējas (5.8) un piedāvātie e-kursi (5.2). Samērā zems vērtējums ir studiju procesa
organizācijai (3.6). Domājams, ka šo vērtējumu ir ietekmējis apstāklis, ka pirmajos
studiju gados nodarbības notika arī vēlā pēcpusdienā, kas bija saistīts ar studiju
procesa optimizācijas risinājumu, lai samazinātu izmaksas. Studiju rezultāti ir
novērtēti atzinīgi (5.1): iegūtas labas teorētiskas un praktiskas zināšanas (5.6),
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pilnveidotas komunikācijas prasmes (rakstīšana, prezentēšana, diskutēšana, darbs
grupā) (5.8). Kā liecina dati, kopumā studējošie ir apmierināti, ka izvēlējās šo studiju
programmu (5.6) Vērtējumam 3.8 par studijās pilnveidotajām vispār pielietojamajām
prasmēm šķiet, ka nav pamata, jo studijas notiek svešvalodās un studiju darbā
regulāri ir jāizmanto dators.
Tā kā šī ir bakalaura studiju programma un nav zināms, kas aizpildījis anketas - vai
PLK, vai NLN students, tad studentu vērtējumam par pieredzi darba tirgū var būt
tikai rekomendējošs raksturs. Jo PLK students studiju laikā varētu strādāt ar
specialitāti nesaistītu darbu., piem., ‘darbā pielietoju studijās iegūtās zināšanas un
prasmes’ (3.8). Tomēr komentārs ‘Strādāju kā praktikants tulkošanas birojā Baltic
Translations. Varēju praktiski pielietot iegūtas zināšanas, kā arī apgūt jaunas
prasmes, piemēram, komunikācijā un projektu vadībā’ ir vērtējams pozitīvi. Pozitīvi
jāvērtē, ka nākotnē tiek plānots strādāt atbilstoši savai izglītībai (5.6).
Absolventi un arī studējošie izsaka neapmierinātību, ka C daļā nedrīkst izvēlēties
Valo vai LitZ kursus. Piem., absolvents, kurš bija aizpildījis anketu elektroniski,
rakstīja: „Manuprāt, ne visi obligātie priekšmeti ir nepieciešami, piem., filozofija,
vairāku veidu psiholoģijas. Arī tas, ka nedrīkstējām izvēlēties C daļas izvēles
priekšmetu, kur kods ietver LitZ vai Valo, mani neapmierināja. es labprātāk studētu
papildu, piem., biznesa angļu valodu ekonomikas fakultātē vai papildinātu zināšanas
citos literatūras virzienos, kas ir tuvāk manis izvelētajai specialitātei, nekā izvēlētos
kādu pilnīgi sev neinteresantu priekšmetu no citas fakultātes, kuram man jāvelta
vairāk laika un gribasspēka nekā priekšmetiem no savas fakultātes” .
Absolventi iesaka atvēlēt vairāk laika bakalaura darba rakstīšanai un attiecīgajā
semestrī nepiedāvāt nevienu citu studiju kursu. Tā kā tas neatbilst LR likumdošanai
attiecībā uz bakalaura darba apjomu un PLK studentu semestra slodzi, tad ņemt vērā
šo studentu ierosinājumu nav iespējams.
7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
BSP „Angļu filoloģija” administrācija un akadēmiskais personāls izprot programmas
kvalitātes nodrošināšanas nepieciešamību un nodrošina programmas kvalitāti,
iesaistot arī studentus. Notiek sadarbība ar Angļu filoloģijas studentu padomi, HZF
Studentu pašpārvaldi, it īpaši ar studentiem, kuri pārstāv BSP „Angļu filoloģija”,
apspriežot dažādus svarīgus ar studiju procesu saistītus jautājumus.
Kvalitātes nodrošināšana ir viens no svarīgākajiem Anglistikas nodaļas uzdevumiem.
Studiju plāns un kursu saturs tiek izstrādāts, ņemot vērā galveno ieinteresēto personu,
t.i. studentu, akadēmiskā personāla, profesionālo organizāciju un darba devēju
vajadzību analīzi. Kvalitāte tiek nodrošināta, veicot aptaujas anketu un interviju
rezultātu analīzi. Studiju kursi tiek regulāri apspriesti attiecīgo akadēmisko struktūru
sanāksmēs: Valodniecības katedrā, Literatūras un kultūras katedrā un Anglistikas
nodaļā. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu kursu atbilstību BSP „Angļu filoloģija”
mērķiem un uzdevumiem, lai saskaņotu kursu prasības, saturu un iegūstamās
kompetences, tādejādi nodrošinot kursu saturu nepārklāšanos un nepieciešamo
zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. Kursa kvalitāti pārrauga ieinteresētās
puses. Jebkāda neatbilstība BSP mērķiem un uzdevumiem tiek novērsta.
Ja tiek plānotas izmaiņas programmā, tās tiek apstiprinātas HZF Filoloģijas studiju
programmu padomē un HZF Domē, kurās piedalās arī Studentu pašpārvaldes
pārstāvji. HZF Filoloģijas studiju programmu padome atbild par kvalitātes
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nodrošināšanas mehānismu ieviešanu HZF. Tās galvenais uzdevums ir piedalīties
studiju programmu kvalitātes izvērtēšanā un rosināt pilnveidot programmas, ja rodas
tāda nepieciešamība.
Studiju kursu un akadēmiskā personāla novērtēšana notiek regulāri. Studiju procesa
kvalitātes nodrošināšana paredz akadēmiskā personāla nomaiņu, ja rodas šāda
nepieciešamība, regulāra profesionālā pilnveide, un aktīva pētnieciskā darbība.
Akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un kompetents, kā arī gatavs nodrošināt
mācību procesu un sniegt atbalstu, lai palīdzētu studentiem sasniegt katrā studiju
kursā definētos studiju rezultātus un attiecīgi BSP rezultātus. Kvalitātes
nodrošināšana atbilst ENQA.
LU īsteno kvalitātes nodrošināšanas politiku un nodrošina BSP nepārtrauktas
kvalitātes standartu veicināšanas procedūras. LU kvalitātes nodrošināšanas stratēģija
ir redzama 1.attēlā.
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GLOBAL DIMENSION:
(Industry policy in the EU context, EU Directives)
NATIONAL DIMENSION
(Development strategy, planning documents of industry policy: guidelines, programs and plans, government
declarations, concepts)
THE UNIVERSITY OF LATVIA DIMENSION
(Costitutional Assembly, the strategic guidelines, policies, concepts, programs and plans)

External quality
assessment of
studies

Internal quality assurance and assessment system of
studies
Requirements / initiators:

Study program concept development,
review and approval
SP KNK, FD, SPP

including external experts

Study program accreditation every six years

Labour market studies, demographics, student and
other stakeholder needs, cooperation, export
capacity, sustainability, resources

Study program development,
review and approval
SP KNK, internal experts, FD, SPP
Study program approval by Senate
Annual study plans development on LUIS ,
including resources and staffing plans
Dean, Program director

Licensing
including external
experts

Study program implementation
Dean
Annual self-assessment of study program,
including students, alumnies and employers
surveys
Senate, SP KNK, FD, SPP, Program director
Study program improvement
Dean, FD, SPP, Program director

1.attēls Latvijas universitātes kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Studenti piedalās studiju procesa pilnveidē, iesaistoties HZF Studiju programmu
padomes, HZF Domes un Angļu filoloģijas studentu padomes darbā.
2010./2011.ak.g. tika ieviesta elektroniskā kursu novērtēšanas sistēma; aptaujas
anketas ir pieejamas LUIS. Studentu aptaujas anketas noskaidro studentu
apmierinātības līmeni ar programmu, vai piedāvātie kursi ir līdzsvarā, vai mācīšanas
metodes ir piemērotas, vai studenti ir apmierināti ar akadēmisko personālu un citiem
ar studiju procesu saistītiem jautājumiem. LU Akadēmiskais departaments veic
rezultātu apkopošanu. Anketu rezultāti tiek izanalizēti un pārrunāti ar akadēmisko
personālu, ja nepieciešams, kā arī Anglistikas nodaļā, lai likvidētu problēmas, ja
tādas pastāv. Anglistikas nodaļas vadītāja un nozīmēts akadēmiskais personāls vēro
docētāju nodarbības.
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BSP „Angļu filoloģija” kvalitātes nodrošināšanas sistēma izmanto iekšējo un ārējo
auditu un ir daudzpakāpju: LU, HZF, Anglistikas nodaļa, Angļu filoloģijas BSP,
Angļu filoloģijas studentu iesaistīšanās kvalitātes nodrošināšanas aktivitātēs.
Katru gadu tiek iesniegts Angļu filoloģijas BSP pašvērtējuma ziņojums, kuru izskata,
apstiprina un pārrauga Filoloģijas studiju programmu padome, LU Kvalitātes
kontroles komisija un LU Senāts. Ziņojums sniedz ieskatu programmas
akadēmiskajos rezultātos un informē par studentu apmierinātības līmeni.
Studenti tiek aicināti izteikt savu viedokli par studijām un ierosinājumus studiju
procesa pilnveidei sanāksmēs un diskusijās, kā arī BSP direktorei. Studenti var
izteikt savu viedokli arī dekānei. Studenti, kā arī īpaši katras akadēmiskās grupas
vecākie tiek rosināti apkopot un izteikt grupas vēlmes administrācijai un BSP „Angļu
filoloģija” direktorei individuāli. Akadēmiskajam personālam katru nedēļu ir
konsultācijas, un BSP direktorei ir pieņemšanas laiki divas reizes nedēļā, lai risinātu
administratīvus jautājumus. Studentu sasniegumi un problēmjautājumi tiek apspriesti
Anglistikas nodaļas sēdēs katru mēnesi. Ārkārtas gadījumos var tikt sasauktas
speciālas sanāksmes. Studenti novērtē individuālus kursus katra semestra beigās
elektroniski; anonīmo aptaujas anketu rezultāti tiek izvērtēti ar mērķi uzlabot un
pilnveidot BSP.
BSP „Angļu filoloģija” Studentu padome darbojas uz tās statūtu pamata (1.
pielikums) un tika izveidota, lai veicinātu 1) aktīvāku studentu dalību programmas
īstenošanā un kvalitātes nodrošināšanas aktivitātēs, 2) atklātu dialogu, ļaujot
studējošajiem apspriest novērojumus, sūdzības vai ierosinājumus ar direktori, 3)
pakalpojumu uzlabošanu (bibliotēkas, datorklases, utt), 4) studiju procesa rezultātu
un studentu akadēmisko rezultātu izvērtēšanas pārraudzīšanu, lai izvērtētu
akadēmiskos rezultātus un ierosinātu aktivitātes trūkumu novēršanai, 5) palīdzētu
administrēt aptaujas anketas. Angļu filoloģijas BSP Studentu padomes priekšsēdētāja
ir 2.kursa studente Agate Mališeva, un vietnieks ir 3.kursa students Maksims
Ivanovs.
8. Studiju kursu apraksti (pielikumā Nr.2)
9. Programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
BSP Angļu filoloģija” īstenošanu nodrošina 49 LU akadēmiskā personāla locekļi,
lielākajai daļai no kuriem LU ir pamata darba vieta (9.tabula).
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9.tabula BSP īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls
Akadēmiskais amats
Profesors
Asociētais profesors
Docenti
Lektori

2012
5
12
9
23

t.sk. ar doktora grādu

-

t.sk. ar maģistra grādu

23

Asistenti

-

t.sk. ar doktora grādu

-

t.sk. ar maģistra grādu

-

Kopā

49

Būtiska akadēmiskā personāla zinātniskā un akadēmiskā veikuma izvērtēšana notiek
reizi sešos gados, kad notiek vēlēšanu process akadēmiskajos amatos. Akadēmiskā
personāla iesaistīšanās zinātniski-pētnieciskajā darbā un ar profesionālo darbību
saistītos projektos ir tieši saistīts ar programmas kvalitātes nodrošināšanu.
Prof. G. Ločmele piedalās projektā OPTIMALE (Optimising professional translator
training in a multilingual Europe) un EMT (European Master’s in Translation).
Prof. A. Veisbergs - European Commission SCIC, koprojekta starp Eiropas
parlamantu un LU par tulkošanas jautājumiem (1997- 2013) vadītājs. Prof.
S.Ankrava - zinātniska ekspedīcija „Baltijas dzintars Indijā” , lekt. V. Apse
NORDPLUS projekts „Career Development Programs for Women in Science and
Technology through Lifelong Learning”, 2012. gads, projekta dalībniece, lekt. T.
Bicjutko - Ziemeļvalstu pētniecības padomes NordForsk Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu pētniecības projekts „Nordic Network of Literary Transculturation Studies”
(2009.-2012.g.), projekta koordinatore, pētniece.Prof. I.Novikova- 2013-2017 – „7th
Framework, Marie Curie Action, IRSES Imagining Development: A
multidisciplinary and multilevel analysis of development policies and their effect in
the post-socialist world ( in cooperation with the universities of Fribourg, Tallinn,
Birmingham; 2013-2017 – research project „Heterologies of Everyday” (vad.
Helsinki uni. un Tallinn uni.); 2013 – national coordinator and lecturer for
ERASMUS Intensive Programme ‘Translocal methodologies in gender studies’ (with
University of Joensuu); 2008-2013 - vice-chair, national coordinator for Latvia,
researcher - COST programme IS0803, Remaking eastern borders in Europe: a
network exploring social, moral and material relocations of Europe's eastern
peripheries. Asoc.prof. I. Karapetjana- ERASMUS IP projektā „ Cross-cultural
competence and interaction”. 2012.g. 2. fāze. (vadītāja); Asoc.prof. G.Roziņa ERASMUS IP projektā „ Cross-cultural competence and interaction”. 2012.g. 2.
Fāze.
Ārvalstu vieslektori
2012./2013. studiju gadā programmā studiju kursus nodrošināja vairāki ārvalstu
vieslektori. C. Wargelius no Zviedrijas docēja Kontrastīvās studijas: zviedru valodu
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(2. svešvaloda no iesācēja līmeņa), M. A. P. Sanchez no Spānijas docēja studiju
kursu Kontrastīvās studijas: spāņu valodu (2. svešvaloda no iesācēja līmeņa);
M.T.Brintazzoli no Itālijas docēja studiju kursus Kontrastīvās studijas: itāļu valodu
(2. svešvaloda no iesācēja līmeņa),
S. H. Aukan docēja Kontrastīvās studijas:
norvēģu valoda (2. svešvaloda no iesācēja līmeņa).
Kopumā akdēmiskajam personālam ir 191 publikācija (10.tabula). Ir publicētas 16
mācību grāmatas vai grāmatas/vārdnīcas, kā arī 12 monogrāfijas. Ir bijušas 97
starptautiskas publikācijas un 80 publikācijas recenzējamos žurnālos Latvijā, kas ir
labs rādītājs zinātņu nozares attīstībā Latvijā. Tomēr nākotnē vajadzētu pievērst
vairāk uzmanības pētījumu rezultātu publicēšanai starptautiski recenzējamos
žurnālos.
10.tabula BSP īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla publikāciju skaits un
zinātniskās aktivitātes
2012
Zinātniskās publikācijas
73
Zinātniskās publikācijas starptautiski recenzējamos izdevumos (‘Thomson
Reuters Web of Science’)
Zinātniskās publikācijas starptautiski recenzējamos izdevumos (‘SCOPUS’,
‘ERIH’)
Zinātniskās publikācijas starptautiski recenzējamos izdevumos (‘EBSCO’)
Starptautiskas zinātniskas publikācijas
22
Zinātniskas publikācijas Latvijā
45
Monogrāfijas
3
Mācību grāmatas
1
Metodiskā literature
Konferenču tēzes
3
Zinātniski un akadēmiski projekti un programmas
23
Akadēmiskā personāla zinātniski-pētnieciskajai darbībai un dalībai starptautiskos, kā
arī citos projektos Latvijā un ārvalstīs ir tieša pozitīva ietekme uz studiju procesu
programmā. Iegūtās zināšanas un pilnveidotā kompetence par jaunākajiem
sasniegumiem nozarē tiek nodotas studentiem.
Katru gadu tiek organizēta
konference sadarbībā ar Pearson Longman, kurā piedalās akadēmiskais personāls un
studējošie. Konference ir laba iespēja uzturēt kontaktus ar skolotājiem.
10. Studiju programmas SVID analīze
BSP „Angļu filoloģija” SVID analīze tiek veikta katru gadu. Zemāk redzamie faktori
tika noteikti 2012.gadā.
Stiprās puses


Augsti kvalificēts un kompetents akadēmiskais personāls, kam ir ne tikai
akadēmiskā un zinātniskā, bet arī profesionālā pieredze attiecīgajā jomā, lai
nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu;



Studējošajiem ir iespēja pilnveidot ļoti augsta līmeņa angļu valodas
kompetenci un apgūt augsta līmeņa kompetenci vēl vienā svešvalodā,
ieskaitot kādā no skandināvu valodām;



Iegūtās prasmes, zināšanas un kompetences ļauj absolventiem turpināt
studijas maģistrantūrā vai uzsākt darba gaitas;
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Studējošajiem ir iespēja mācīties ārvalstīs un piedalīties starptautiskos
projektos un veikt pētījumus;



Studējošajiem ir iespēja ietekmēt studiju procesu;



Akreditēta programma, kas nodrošina valsts garantētus kredītus un palīdz
nodrošināt uzticību programmas ilgspējai.

Vājās puses


Ierobežoti līdzekļi, lai studiju procesā varētu iesaistīt profesorus, kam angļu
valoda ir dzimtā valoda;



Liela daļa studējošo apvieno studijas ar darbu, kas ietekmē studiju rezultātus;



Ierobežots skaits studējošo no ārvalstīm;



Nepietiekams finansējums zinātniski pētnieciskajai darbībai.

Iespējas
 Darba tirgus pieprasījumam atbilstošu jaunu kursu izstrādes iespējas;


Ārvalstu studentu piesaiste Erasmus programmas ietvaros un iespēja piesaistīt
ārvalstu studentus;



Programmas kursu elektronisko variantu izstrāde;



Pieaugošas iespējas studējošo iesaistei projektos un pētniecībā;



Sadarbības iespējas ar ārvalstu universitātēm, veidojot kopīgas programmas;



Stabils pieprasījums pēc angļu filologiem darba tirgū;



Akadēmiskā personāla aktīvāka iesaiste starptautiskos zinātniskos projektos.

Draudi


Studējošo skaita samazināšanās;



Studējošo maksātspējas samazināšanās;



Studējošie izvēlas studēt angļu filoloģiju angliski runājošā valstī;



Studiju procesa pārmērīga formalizēšana.

11. Studiju programmas attīstības plāns
Lai nodrošinātu BSP Angļu filoloģija” ilgspēju, tiek plānots pilnveidot programmu,
ņemot vērā jaunākās tendencies pasaulē un studējošo vajadzību izpēti, atbilstoši
uzlabojot studiju kursu piedāvājumu un to saturu.

11.tabula Studiju programmas attīstības plāns
Nr.p.k. Veicamā aktivitāte

Termiņš/regularitāte
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I. Studiju process
1.

2.

3.

Programmas satura pilnveide ar mērķi attīstīt Nepārtraukti
akadēmiskās un profesionālās kompetences.
Tā satura tuvināšana līdzīgām programmām
ES, vienlaicīgi ņemot vērā darba tirgus
pieprasījumu Latvijas ekonomikā.
Starptautiskas sadarbības paplašināšana ar Nepārtraukti
universitātēm Eiropā, ASV un citās valstīs
studējošo un mācībspēku apmaiņas, moduļu
un studiju kursu apkuves un praksmes
ietvaros.
Mūsdienīgu mācību metožu izmantošana, t.sk. Nepārtraukti
mācību materiālu izstrāde un kursa satura
atjaunošana Moodle vidē.

4.

Studiju programmas satura un rezultātu Nepārtraukti
turpmāka saskanošana ar MSP ‘Angļu
filoloģija’, lai nodrošinātu pēctecību.

5.

Prasmju, kompetenču un zināšanu pilnveide,
kas ļautu BSP absolventiem uzsākt darbu un
sekmīgi sacensties vietējā un starptautiskā
darba tirgū, nodrošinot darbaspēka mobilitāti.

Nepārtraukti

6.

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana

Nepārtraukti

7.

Aprīkojuma un telpu labiekārtošana,
nodrošinot sekmīgu studiju procesu.

Nepārtraukti

.
II. Pētniecība
1.

Aktīva studējošo iesaiste pētniecībā un projektos

Nepārtraukti

2.

Aktīva
akadēmiskā
personāla
dalība Nepārtraukti
starptautiskos projektos, pētījumu rezultātu
publicēšana starptautiski recenzējamos žurnālos
un mācību materiālu publicēšana.

III. Akadēmiskais personāls
1.

Aktīva
dalība
programmā.

ERASMUS

mobilitātes Nepārtraukti

2.

Regulāra profesionālā pilnveide

Nepārtraukti

3.

Viesprofesoru skaita no ārvalstīm palielināšana.

Nepārtraukti
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4.

Jauna gadu gājuma personāla iesaistīšana studiju Nepārtraukti
procesā, lai sagatavotu kvalitatīvu personāla
atjaunošanu saskaņā ar personāla attīstības
politiku.
IV. Programmas administrēšana

1.

Kvalitatīvu
pakalpojumu
sniegšana Nepārtraukti
studējošajiem
un
nepieciešamā
atbalsta
nodrošināšana akadēmiskajam personālam.

2.

Sadarbības nodrošināšana ar citām HZF nodaļām Nepārtraukti
un LU struktūrvienībām.

3.

Informācijas
pieejamības
nodrošināšanas Nepārtraukti
uzlabošana studentiem. Lielāka sadarbība ar
darba
devējiem,
LU
Karjeras
centru.
Informācijas par programmu pieejamības
nodrošināšana sociālajos tīklos un internetā.

4.

Sadarbība ar angļu valodas skolotājiem, lai Nepārtraukti
piesaistītu potenciālos studentus.
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Studiju programmas plāns
Angļu filoloģijas bakalaura studiju
programma (Angļu-angļu
apakšprogramma)
Kursa
kods

Pilna laika klātiene

1.gads

Kursa nosaukums
1.

2.gads

2.

3.

3.gads
4.

5.

8 semestri

4.gads
6.

7.

KP
kopā

8.

Pārbaudes
veids

Lekcijas
Semināri

Obligātā daļa (A daļa)
Universitātes pamatstudiju modulis (10KP)
VadZ1022

Uzņēmējdarbības
pamati

Valo1568

Latviešu zinātnes
valodas un
terminoloģijas pamati
Latīņu valoda

Valo1003
Valo1576

Ievads studijās un
pētnieciskajā darbā

Nozares pamatstudiju kursi (76KP)
Valo2418
Ievads valodniecībā
ar specializāciju
anglistikā
LitZ1044
Literatūrzinātnes
pamati
Valo3032
Angļu valodas vēsture

4

eksāmens

L28 S36

2

2

eksāmens

L22 S10

2

2

eksāmens

S 32

2

2

eksāmens

L22 S10

4

4

eksāmens

L56 S8

2

eksāmens

L28 S4

2

eksāmens

L24 S8

4

2
2

Valo1430
Valo1105

Valo1113

Valo1371
Valo1374

Valo2269

Valo2271

Valo1391

Valo1392

Valo2277

Tulkošanas pamati
Angļu valodas
normatīvā fonētika un
fonoloģija I
Angļu valodas
normatīvā fonētika un
fonoloģija II
Angļu valodas
normatīvā gramatika I
Angļu valodas
normatīvā gramatika
II
Angļu valodas
normatīvā gramatika
III
Angļu valodas
normatīvā gramatika
IV
Angļu valodas
mutvārdu un
rakstveida
saziņa I
Angļu valodas
mutvārdu un
rakstveida
saziņa II
Angļu valodas
mutvārdu un
rakstveida
saziņa III

2
2

2

2
2

2

4

4

4

4

2
2

eksāmens
eksāmens

L24 S8
L 8 S 24

2

eksāmens

L 10 S 22

2

eksāmens

L 10 S 22

2

eksāmens

L14 S18

2

eksāmens

L6 S 26

4

eksāmens

L6 S 58

4

eksāmens

S 64

4

eksāmens

S 64

4

eksāmens

S 64

Valo2180

Angļu valodas
mutvārdu un
rakstveida
saziņa IV
Angļu valodas
mutvārdu un
rakstveida
saziņa IV
Integrētā tekstu
analīze I
Integrētā tekstu
analīze II
Integrētā tekstu
analīze III
Integrētā tekstu
analīze IV
Integrētā tekstu
analīze V
Integrētā tekstu
analīze VI
Semestra darbs I

Valo3015

Semestra darbs II

Valo4175

Bakalaura darbs

Valo2278

Valo3170

Valo1489
Valo2411
Valo2412
Valo2273
Valo3249
Valo4104

Ierobežotā izvēles daļa (B daļa)

4

4

2
2
4
4
4
2

4

eksāmens

S 64

4

eksāmens

S 64

2

eksāmens

L8 S 24

2

eksāmens

L8 S 24

4

eksāmens

S 64

4

eksāmens

S 64

4

eksāmens

S 64

2

eksāmens

2
4

2

10

aizstāvēšana

10 aizstāvēšana

Kontrastīvo studiju kursi I
viens 2. svešvalodas komplekss obligāts (20kp): itāļu, spāņu, franču, vācu, dāņu, zviedru, vai norvēģu (2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Valo1405

Valo2282

Valo1408

Valo1393

Valo1425

Valo1427

Valo1423

Valo1402

Kontrastīvās studijas
I:franču valoda (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
I: spāņu valoda (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
I:vācu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
I: itāļu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas I
: dāņu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
I: zviedru (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
I:norvēģu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
II:franču (2.
svešvaloda no

4

4

4

4

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

S 64

Valo2284

Valo1409

Valo1394

Valo1426

Valo1428

Valo1424

Valo2287

Valo2285

iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
II:spāņu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
II:vācu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
II:itāļu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

Kontrastīvās studijas
II:dāņu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
II:zviedru (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
II:norvēģu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

Kontrastīvās studijas
III:franču (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
III:spāņu (2.
svešvaloda no

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

4

4

Valo2999

Valo2279

Valo2307

Valo2310

Valo2305

Valo2288

Valo2286

Valo2290

iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
III:vācu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
III:itāļu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
III:dāņu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
III:zviedru (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
III:norvēģu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
IV:franču (2.
Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
IV:spāņu (2.
Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
IV:vācu (2.

4

4

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

Valo2281

Valo2308

Valo2312

Valo2306

Valo3177

Valo3182

Valo3184

Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
IV:itāļu (2.
Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
IV:dāņu (2.
Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
IV:zviedru (2.
Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
IV:norvēģu (2.
Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
V:itāļu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
V: spāņu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
V:franču (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

4

eksāmens

S 64

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

eksāmens

S 64

4

Valo3193
Valo2309

Valo3215

Valo3205

Kontrastīvās studijas
V:vācu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)

eksāmens

S 64

Kontrastīvās studijas
V dāņu(2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
V: zviedru (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

eksāmens

L 15 S 52

eksāmens

L 15 S 52

Kontrastīvās studijas
V:norvēģu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

eksāmens

L 15 S 52

Kontrastīvo studiju kursi II
viens 2. vai 3. svešvalodas (no iesācēja līmeņa) komplekss obligāts vai krievu valoda studentiem, kam tā nav dzimtā valoda (10 kp):
itāļu, spāņu, franču, vācu, dāņu, zviedru VAI norvēģu (2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Valo3179
Kontrastīvās studijas
eksāmens
S 64
VI:itāļu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Valo3183
Kontrastīvās studijas
eksāmens
S 64
VI:spāņu (2.
4
4
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Valo3185
Kontrastīvās studijas
eksāmens
S 64
VI:franču (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

Valo3194

Valo3212

Valo3216

Valo3209

Valo3197

Valo3180

Valo4069

Kontrastīvās studijas
VI:vācu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
VI:dāņu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
VI:zviedru (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
VI:norvēģu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

eksāmens

S 64

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

eksāmens

L 12 S 52

Krievu valoda kā
svešvaloda (līmenis
A2 1)
Kontrastīvās studijas
VII:itāļu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
VII:spāņu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

eksāmens

L 12 S 52

S 96

6

6

eksāmens

S 96

Valo4071

Valo4075

Valo4085

Valo3225

Valo4083

Valo4244

Kontrastīvās studijas
VII:franču (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
VII:vācu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
VII:dāņu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
VI:zviedru (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas
VII:norvēģu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Krievu valoda kā
svešvaloda 3. līmenis
(В1)

S 96

S 96

L 20 S 76

L 20 S 76

L 20 S 76

L 20 S 76

Lingvistika I (20 kp)
Valo3169

Angļu valodas
leksikoloģija un
stilistika

4

4

eksāmens

L 60 S 4

Valo3172

Valo4087
Valo2304

Angļu valodas
teorētiskā gramatika
un fonētika
Angļu valodas
variantu pamati
Semināri tulkošanā
(angļu valodā)

Valo2274

Angļu valodas
mācīšanās un
mācīšanas metodika

Valo2732

Ievads lietišķajā
valodniecībā

4

2
4
4

2

4

eksāmens

L 60 S 4

2

eksāmens

L 26 S 6

4

eksāmens

L S 64

4

eksāmens

L 32 S32

2

eksāmens

L16 S16

2

eksāmens

L 32

2

eksāmens

L 32

Cittautu literatūras un kultūras studijas I (14 kp)
LitZ1076
LitZ2207

Viduslaiku un
Renesanses literatūra
Angļu klasicisma un
Apgaismības
literatūra

LitZ2213

Romantisms angļu
literatūrā

LitZ2212

Romantisms
amerikāņu literatūrā

LitZ3203

Angļu 19.gs. reālisma
literatūra
Modernisma un

LitZ3067

2
2

L 24 S 8
2

eksāmens

2

2
2

L 28 S 4

2

eksāmens

L 22 S10

2

eksāmens

L 32

SDSK3010

postmodernisma
literatūra
Lielbritānijas kultūras
studijas

L64

SDSK3009

ASV kultūras studijas

SDSK2304

Ķeltu literatūras un
kultūras studijas

L 52 S 12

SDSK1006

Kanādas kultūras
studijas

L 44 S 20

4

eksāmens

4

L58 S6

Lingvistika II (8kp) (vai Cittautu literatūras un kultūras studijas II)
Valo3424

Pētnieciskās metodes
valodniecībā

Valo1905

Valoda, kultūra,
tulkošana
Angļu valodas
pilnveides prakse
Radošā rakstīšana
Eiropas Savienības
institucionālais un
projektu vadības
diskurss
Prakse lietišķajā
valodniecībā

Valo4245
Valo1907
Valo3423

Valo2734

2

2

eksāmens

L 16 S16
L 22 S10

2

2

eksāmens
L8 S 24
L 16 S16

4

4

eksāmens

L30 S34

Cittautu literatūras un kultūras studijas II (8 kp) (vai Lingvistika II)
LitZ3000

Literatūrzinātnes
pētījumu
metodoloģija

LitZ3200

Reālisms amerikāņu
literatūrā

2

eksāmens

L 18 S14

2

eksāmens

L26 S6

4

4

eksāmens

L 44 S20

2

2

eksāmens

2

2

MākZ4373

Ievads vizuālās un
filmu studijās
Brīvās izvēles kursi
(Cdaļa)
Nav noteikts
Kopā A daļā

16

12

14

12

8

8

2

14

86

Kopā B daļā
Kopā C daļā

4

8

6

8

12

12

16
2

6

72
2

20

20

20

20

20

20

20

20

160

Kopā

Studiju programmas plāns
Angļu filoloģijas bakalaura studiju
programma (Angļu-skandināvu
apakšprogramma)
Kursa
kods

Kursa nosaukums

Pilna laika klātiene

1.gads
1.
2.

2.gads
3.
4.

3.gads
5.
6.

8 semestri

4.gads
7.
8.

KP
kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas
Semināri

Obligātā daļa (A daļa)
Universitātes pamatstudiju modulis (10 KP)
VadZ1022
Valo1568
Valo1002
Valo1576

Uzņēmējdarbības pamati
Latviešu zinātnes valodas un
terminoloģijas pamati
Latīņu valoda
Ievads studijās un pētnieciskajā
darbā

Nozares pamatstudiju kursi (76 KP)
Ievads valodniecībā ar
Valo2418
specializāciju anglistikā
LitZ1044

Literatūrzinātnes pamati

Valo3032

Angļu valodas vēsture

Valo1430

Tulkošanas pamati

L28
S36
L22
S10

4

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

2

2

eksāmens

4

4

eksāmens

2

eksāmens

2

eksāmens

L56
S8
L28
S4
L24
S8

2

eksāmens

L24
S8

4

2
2

2

S32
L22
S10

Valo1105

Valo1113
Valo1371
Valo1374
Valo2269

Valo2271
Valo1391

Valo1392

Valo2277

Valo2278

Valo3170
Valo1489
Valo2411
Valo2412
Valo2273

Angļu valodas normatīvā fonētika
un fonoloģija I
Angļu valodas normatīvā fonētika
un fonoloģija II
Angļu valodas normatīvā gramatika
I
Angļu valodas normatīvā gramatika
II
Angļu valodas normatīvā gramatika
III
Angļu valodas normatīvā gramatika
IV
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa I
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa II
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa III
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa IV
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa V
Integrētā tekstu analīze I
Integrētā tekstu analīze II
Integrētā tekstu analīze III
Integrētā tekstu analīze IV

L8 S24
2

4

eksāmens

2

L10 S22
IL10 S22

2
L14 S18
2

10

eksāmens

L6 S26

2
4

L6 S58

4

4
20

eksāmens

S 64

eksāmens

L8 S24
L8 S24
S64
S64

4

4

4
2
2

18

4
4

Valo3249
Valo4104
Valo2180
Valo3015

Integrētā tekstu analīze V
Integrētā tekstu analīze VI
Semestra darbs I
Semestra darbs II

Valo4175

Bakalaura darbs

4

S64
S 32

2
2
4

aizstāvēšana

10

aizstāvēšana

2

10

Ierobežotā izvēles daļa (B daļa)
Kontrastīvo studiju kursi I (dāņu, zviedru vai norvēģu 2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas I : dāņu (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Valo1425
Valo1427

Valo1423
Valo1426
Valo1428

Valo1424
Valo2307
Valo2310
Valo2305
Valo2308
Valo2312

Kontrastīvās studijas I: zviedru (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas I: norvēģu
(2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II : dāņu (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: zviedru (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: norvēģu (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: dāņu (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: zviedru (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: norvēģu
(2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV: dāņu (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa
Kontrastīvās studijas IV: zviedru
(2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)

4

4

eksāmens

S 64
L12
S52
S 64

4

4

eksāmens

S64
L12
S52
S64

4

4

eksāmens

S64
L12
S52
S64

4

4

eksāmens

S64
L12
S52

Valo2306
Valo2309
Valo3215
Valo3208

Valo3212
Valo3216
Valo3209
Valo4085
Valo4069
Valo4071

Valo3169
Valo2304
Valo3172

Kontrastīvās studijas IV: norvēģu
(2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas V: dāņu (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas V: zviedru (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas V: norvēģu (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)

S64

4

Kontrastīvo studiju kursi II (10 kp)
(dāņu, zviedru vai norvēģu 2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VI: dāņu (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VI: zviedru
4
(2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VI: norvēģu
(2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VII: dāņu (2.
svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VII: zviedru
6
(2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VII: norvēģu
(2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)

4

eksāmens

S64
L15
S52
S64

S64
4

eksāmens

L12
S52
S64
S96

6

Lingvistika I (20 kp) (10 kp no skandināvu un 10 kp no angļu kursiem)
Angļu valodas leksikoloģija un
stilistika
4
4
Semināri tulkošanā
(angļu valodā)
4
4
Angļu valodas teorētiskā gramatika
4
4
un fonētika

eksāmens

L20
S76
S96

eksāmens
eksāmens
eksāmens

L60
S4
S64
L60
S4

Valo3214

Valo3217

Valo3211
Valo1306

Valo3082

Skandināvu valodas teorētiskā
gramatika un fonētika:
dāņu
Skandināvu valodas teorētiskā
gramatika un fonētika:
zviedru
Skandināvu valodas teorētiskā
gramatika un fonētika:
norvēģu
Skandināvu valodas stilistika:
zviedru
Skandināvu valodas stilistika:
norvēģu

L58
S6
L58
S6
L58
S6
L24 S8

2

2
L22 S10

Valo2731

Skandināvu valodas stilistika:
dāņu
Angļu valodas mācīšanās un
mācīšanas metodika
Skandināvu valodas mācīšanas un
mācīšanās metodika:
dāņu
Skandināvu valodas mācīšanas un
mācīšanās metodika:
norvēģu
Skandināvu valodas mācīšanas un
mācīšanās metodika (zviedru)

Valo2732

Ievads lietišķajā valodniecībā

Valo3613
Valo2274
Valo3213

Valo3210

eksāmens

L22 S10
L32
S32

4

L52 S12

4

L52 S12
eksāmens
2

2

eksāmens

Cittautu literatūras un kultūras studijas I (14 kp) (10 kp no skandināvu un 4kp no angļu kursiem)

L52 S12
L16 S16

2

2

LitZ2207

Viduslaiku un Renesanses literatūra
Angļu klasicisma un Apgaismības
literatūra

LitZ2213

Romantisms angļu literatūrā

L 24 S 8

LitZ2212

Romantisms amerikāņu literatūrā
Skandināvu literatūras vēsture I:
Dāņu literatūra līdz 1860.g
Skandināvu literatūras vēsture I:
Norvēģu literatūra līdz 1860. g.
Skandināvu literatūras vēsture I:
Zviedru literatūra līdz 18.
gadsimtam
Skandināvu literatūras vēsture II:
Romantisms zviedru literatūrā
Angļu 19.gs. reālisma literatūra

L 28 S 4

LitZ1061

LitZ1188
LitZ4001

LitZ2027
LitZ2028
LitZ3203
LitZ1189
LitZ2015
LitZ3021

Skandināvu literatūras vēsture II:
Reālisms dāņu literatūrā
Skandināvu literatūras vēsture II:
Reālisms norvēģu literatūrā
Skandināvu literatūras vēsture III:
Reālisms zviedru literatūrā
Modernisma un postmodernisma
literatūra

LitZ3067
LitZ4039

Modernisms un postmodernisms
skandināvu literatūrā (dāņu
literatūra)

2

2

eksāmens

L32

eksāmens

L32

L 40
2

2

eksāmens
L 32 S 14

L 40
L 40
L 22 S10
2

2

eksāmens

L 32
L 20 S 12
L 40

2

2

eksāmens

L 32

LitZ3008
SDSK3010

Modernisms un postmodernisms
skandināvu literatūrā (norvēģu
literatūra)
Skandināvu literatūras vēsture IV:
Modernisms un postmodernisms
zviedru literatūrā
Lielbritānijas kultūras studijas

SDSK3009

ASV kultūras studijas

SDSK2304

Ķeltu literatūras un kultūras studijas

SDSK1006

Kanādas kultūras studijas

SDSK2080

Skandināvu kultūras studijas:
Dānijas sabiedrība un kultūra
Skandināvu kultūras studijas:
Zviedrijas sabiedrība un kultūra

LitZ4002

L 64
L 58 S 6
L 52 S 12
4

SDSK2023

4

eksāmens

L 44 S 20
L 46 S 18

L 40 S 24
SDSK2024

Skandināvu kultūras studijas:
Norvēģijas sabiedrība un kultūra

L 60 S 4

Valodniecība II (8kp) (vai Cittautu literatūras un kultūras studijas II)
Valo3424
Valo2730

Pētnieciskās metodes valodniecībā
Valoda, kultūra un tulkošana
(Skandināvu valodas)

Valo4245
Angļu valodas pilnveides prakse
Valo1907

Radošā rakstīšana

2

2

2

eksāmens

L16
S16
L 24 S 8

2

eksāmens

L 8 S 24
L 16 S 16

Valo3423

Eiropas Savienības institucionālais
un projektu vadības diskurss

4

Valo2734

Prakse lietišķajā valodniecībā

LitZ3000

Cittautu literatūras un kultūras studijas II (8 kp) (vai Lingvistika II)
Literatūrzinātnes pētījumu
metodoloģija
2

LitZ3200
MākZ2513

eksāmens

4

L 30 S 34

Reālisms amerikāņu literatūrā
Vizuālās un filmu studijas
(Skandināvijas valstu kultūrā)

2

eksāmens

2

eksāmens

L18 S14
L28 S4
L26 S6

4

4

eksāmens

L24
S40

2

2

eksāmens

2

Brīvās izvēles kursi (C daļa)
Nav noteikts
Kopā A daļā

16

12

14

12

8

8

2

14

86

Kopā B daļā

4

8

6

8

12

12

16

6

72

Kopā C daļā
Kopā

2
20

20

20

22

20

20

20

2
20

160

Studiju programmas plāns
Angļu filoloģijas bakalaura studiju
programma
Kursa
kods

Nepilna laika neklātiene

1. gads
Kursa nosaukums

1.

2. gads

2.

3.

3. gads

4.

5.

6.

4. gads
7.

10 semestri
5. gads

8.

9.

10.

KP
kopā

Pārbaudes
veids

4

4

eksāmens

L28 S36

2

eksāmens

L22 S10

2

eksāmens

S 32

2

eksāmens

L22 S10

4
2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L56 S8
L28 S4
L24 S8
L24 S8
L 8 S24

eksāmens

L 10 S22

Lekcijas
Semināri

Obligātā daļa (A daļa)
Universitātes pamatstudiju modulis (10KP)
VadZ1022
Uzņēmējdarbības pamati
Latviešu zinātnes valodas
Valo1568
un terminoloģijas pamati
Latīņu valoda
Ievads studijās un
Valo1576
pētnieciskajā darbā
Nozares pamatstudiju kursi (76KP)

2

Valo1002

Valo2418
LitZ1044
Valo3032
Valo1430
Valo1105

Valo1113

Ievads valodniecībā ar
specializāciju anglistikā
Literatūrzinātnes pamati
Angļu valodas vēsture
Tulkošanas pamati
Angļu valodas normatīvā
fonētika un fonoloģija I
Angļu valodas normatīvā
fonētika un fonoloģija II

2
2

4
2
2
2
2

2
2

2

Valo3170

Angļu valodas normatīvā
gramatika I
Angļu valodas normatīvā
gramatika II
Angļu valodas normatīvā
gramatika III
Angļu valodas normatīvā
gramatika IV
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa I
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa II
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa III
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa IV
Angļu valodas mutvārdu un
rakstveida
saziņa V

Valo1489

Integrētā tekstu analīze I

Valo2411

Integrētā tekstu analīze II

Valo1371
Valo1374
Valo2269

Valo2271
Valo1391

Valo1392

Valo2277

Valo2278

Valo2412

Integrētā tekstu analīze III

Valo2273

Integrētā tekstu analīze IV

Valo3249

Integrētā tekstu analīze V

L10 S22
2
2

10

eksāmens

L14 S18
L6 S26

2
4

L6 S58

4

4
20

eksāmens

S 64

4

4

4
2

L8 S24
2

L 8 S24
18

4
4

eksāmens

S 64
S 64

4

S 64

Valo4104
Valo2180
Valo3015

Integrētā tekstu analīze VI

2

Semestra darbs I-II

2

Valo4175

Bakalaura darbs

L 32
2

10

4

aizstāvēšana

10

aizstāvēšana

Ierobežotā izvēles daļa (B daļa)
Kontrastīvo studiju kursi I
viens 2. svešvalodas komplekss obligāts (20kp): itāļu, spāņu, franču, vācu, dāņu, zviedru, vai norvēģu (2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Valo1405
Kontrastīvās studijas I:
franču valoda (2. svešvaloda
S 64
no iesācēju līmeņa)
Valo2282
Kontrastīvās studijas I:
spāņu valoda (2. svešvaloda
S 64
no iesācēju līmeņa)
Valo1408
Kontrastīvās studijas I: vācu
valoda (2. svešvaloda no
S 64
iesācēju līmeņa)
4
Valo1393
Kontrastīvās studijas I: itāļu
valoda (2. svešvaloda no
S 64
eksāmens
iesācēju līmeņa)
Valo1425
Kontrastīvās studijas I: dāņu
valoda (2. svešvaloda no
S 64
iesācēju līmeņa)
4
Valo1427
Kontrastīvās studijas I:
zviedru valoda (2.
svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
L 12 S 52

Valo1423

Valo1402
Valo2284

Valo1409

Valo1394

Valo1426

Valo1428

Valo1424

Valo2287

Valo2285

Kontrastīvās studijas I:
norvēģu valoda (2.
svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas II:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II:
spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: vācu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: itāļu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: dāņu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas II:
zviedru (2.svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II:
norvēģu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

S 64

S 64

S 64

S 64
eksāmens

4

S 64

S 64
4
L 12 S 52
S 64

4

4

eksāmens

S 64
S 64

Valo2999

Valo2279

Valo2307

Valo2310

Valo2305

Valo2288

Valo2286

Valo2290

Valo2281

Valo2308

Kontrastīvās studijas III:
vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
itāļu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
dāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa) /
Kontrastīvās studijas III:
zviedru (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
norvēģu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV:
franču (2. Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV:
spāņu (2. Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV:
vācu (2. Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV:
itāļu (2. Svešvaloda no
iesācēju līmeņa) /
Kontrastīvās studijas
IV:dāņu (2. Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

S 64

S 64

S 64

L12 S52

L12 S52
S 64

S 64
eksāmens
4

S 64
4
S 64

S 64

Valo2312

Valo2306

Valo3177

Valo3182

Valo3184

Valo3193

Valo2309

Valo3215

Valo3208

Kontrastīvās studijas IV:
zviedru (2. Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV:
norvēģu (2. Svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas V: itāļu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas V:
spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas V:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas V: vācu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas V:
dāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas V:
zviedru (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas V:
norvēģu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

L 12 S 52
S 64

S 64

S 64

S 64

4

4

eksāmens

S 64

S 64

L15 S52
S 64

Kontrastīvo studiju kursi II
viens 2. vai 3. svešvalodas (no iesācēja līmeņa) komplekss obligāts vai krievu valoda studentiem, kam tā nav dzimtā valoda (10 kp):
itāļu, spāņu, franču, vācu, dāņu, zviedru VAI norvēģu (2. svešvaloda no iesācēju līmeņa)
Valo3179
Kontrastīvās studijas VI:
itāļu (2. svešvaloda no
S 64
iesācēju līmeņa)
Valo3183
Kontrastīvās studijas VI:
spāņu (2. svešvaloda no
S 64
iesācēju līmeņa)
Valo3185
Kontrastīvās studijas VI:
franču (2. svešvaloda no
S 64
iesācēju līmeņa)
Valo3194
Kontrastīvās studijas VI:
vācu (2. svešvaloda no
S 64
iesācēju līmeņa)
4
4
eksāmens
Valo3212
Kontrastīvās studijas VI:
dāņu (2. svešvaloda no
S 64
iesācēju līmeņa)
Valo3216
Kontrastīvās studijas VI:
zviedru (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
L12 S52
Valo3209
Kontrastīvās studijas VI:
norvēģu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
S 64
Valo2414
Krievu valoda kā
svešvaloda (līmenis A2 1)
S 64
Valo3180
Kontrastīvās studijas VII:
6
itāļu (2. svešvaloda no
6
S 96
iesācēju līmeņa)

Valo4069

Valo4071

Valo4075

Valo4085

Valo3225

Valo4083

Valo4244

Kontrastīvās studijas VII:
spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VII:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VII:
vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VII:
dāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VII:
zviedru (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas VII:
norvēģu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa
Krievu valoda kā
svešvaloda 3. līmenis (В1)

eksāmens

S 96

S 96

S 96
S 96

L 20 S 76

L 20 S 76
S 96
Lingvistika I (20 kp)

Valo3169
Valo3172
Valo4087
Valo2304
Valo2274

Angļu valodas leksikoloģija
un stilistika
Angļu valodas teorētiskā
gramatika un fonētika
Angļu valodas variantu
pamati
Semināri tulkošanā (angļu
valodā)
Angļu valodas mācīšanās un

4

eksāmens

L 60 S 4

4

4

eksāmens

L 60 S 4

2

2

eksāmens

L 26 S 6

4
4

eksāmens
eksāmens

L S 64
L 32 S32

4

4
4

Valo2732

mācīšanas metodika
Ievads lietišķajā
valodniecībā

2

2

eksāmens

L16 S16

2

eksāmens

L 32

2

eksāmens

L 32

Cittautu literatūras un kultūras studijas I (14 kp)
LitZ1061
LitZ2207
LitZ2213
LitZ2212

LitZ3203
LitZ3067
SDSK3010
SDSK3009
SDSK2304
SDSK1006

Viduslaiku un Renesanses
literatūra
Angļu klasicisma un
Apgaismības literatūra
Romantisms angļu literatūrā

2
2

L 24 S8

Romantisms amerikāņu
literatūrā
Angļu 19.gs. reālisma
literatūra
Modernisma un
postmodernisma literatūra
Lielbritānijas kultūras
studijas
ASV kultūras studijas
Ķeltu literatūras un kultūras
studijas

2
2
2

2

eksāmens

L28S4

2

eksāmens

L 22 S10

2

eksāmens

L 32
L64

4

4

eksāmens

L58 S6
L 52 S 12

Kanādas kultūras studijas

L 44 S20

Lingvistika II (8kp) (vai Cittautu literatūras un kultūras studijas II)
Valo3424

Pētnieciskās metodes
valodniecībā

Valo1905

Valoda, kultūra, tulkošana

2
2

2

eksāmens

L 16 S16

2

eksāmens

L 22 S10

Valo4245
Valo1907
Valo3423

Valo2734

LitZ3000
LitZ3200
MākZ4373

Angļu valodas pilnveides
prakse
Radošā rakstīšana
Eiropas Savienības
institucionālais un projektu
vadības diskurss
Prakse lietišķajā
valodniecībā

L8 S 24
L 16 S16

eksāmens

4
4

Cittautu literatūras un kultūras studijas II (8 kp) (vai Lingvistika II)
Literatūrzinātnes pētījumu
metodoloģija
2
Reālisms amerikāņu
literatūrā
2
Ievads vizuālās un filmu
studijās
4

2

eksāmens

L 18 S14

2

eksāmens

L26 S6

4

eksāmens

L 44 S20

2

2

eksāmens

14

86

Brīvās izvēles kursi (C daļa)
Nav noteikts
Kopā A daļā

16

Kopā B daļā

12

10

10

10

4

6

4

4

6

6

6

12

10

12

16

Kopā C daļā
Kopā

L30 S34

16

16

16

Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā

16

16

16

16

16

16

72
2

2

16

160

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

4. pielikums Aptauju materiāli

Angļu filoloģija BSP (22522) 4.kurss
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 apmierinoši, 4 - neapmierinoši)

2,00
1,85
1,98

2
2
2

Moda %
**
79%
64%
50%

Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus

2,36
2,30

1
2

27%
50%

3
2

6

Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/
profesionālās prasmes un iemaņas

2,02

2

57%

4

7

Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un
noformēšanai utt

1,75

2

55%

0

8

Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt,
analizēt to)

1,72

2

52%

2

9

Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju,
diskutēt un pamatot viedokli

1,67

1

45%

1

2,24
2,22
2,17
1,84
1,80
1,75
1,81
2,20

2
2
2
2
2
2
2
2

45%
45%
36%
39%
61%
59%
61%
55%

2
2
10
5
1
1
4
1

LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus

1,82
2,37

2
2

55%
36%

1
2

20

Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU
bibliotēkās

2,53

3

38%

9

21

Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam?

1,92

2

48%

4

22

Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo
studiju programmu LU

2,04

2

80%

1

Vidējais
1
2
3

Studiju kursu piedāvājums studiju programmā

4
5

Izvēles iespējas starp B daļas kursiem

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs
Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs

Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares
speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā
Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām
Nodarbību plānojums pa semestriem
Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē)
Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem
Fakultātes personāla attieksme pret studentiem
Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē
Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību
līdzekļi utt.)

Moda*

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

2013. gada jūnijs

Aptaujāti 56 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Studiju programmas saturs

1,95

Nevar
pateikt ***
1
1
0

20-10
stundas

Studiju programmas piedāvātās iespējas
Prasmju attīstīšana studiju laikā
Studiju procesa organizēšana
Materiāli - tehniskais nodrošinājums

2,06
1,85
2,03
2,24

Vai jūs plānojat turpināt studijas?

LU akad.

%
Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei?

%
Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē?

11%
jā

32%
vairāk
jā

18%
jā

%

LU prof.

20%
drīzāk
jā

16%

38%

LU citā
noz.

13%
vairāk nē

citā augstsk.

20%
nē

23%
drīzāk nē

14%

nē

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda *

1,16

1

82%

1

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,18
1,21
1,42
1,47
1,46
1,64

1
1
1
1
1
2

82%
79%
63%
55%
55%
50%

0
0
0
0
1
5

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,77
1,21
1,58

2
1
1

50%
82%
47%

8
0
2

11

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,89

2

58%

3

1,65
1,95

2
2

53%
63%

1
1

1,46
1,75

1
2

58%
37%

1
6

2
3
4
5
6
7

12
13

14
15

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu
Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.)
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja
palīglīdzekļus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama

36%
nevaru pateikt

14%

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

1

25%
nevaru pateikt

4%

Angļu valodas mācīšanās un mācīšanas metodika

Moda
%**

nestudēs

18%

16
17
18
19

Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra
laikā

1,76
2,03

2
2

61%
37%

4
4

3,17

3

32%

9

1,46

1

55%

3

1
1
1
1
1
3

84%
61%
82%
84%
47%
82%

0
1
0
2
5
1

1

71%

0

20
21
22
23
24
25

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

1,16
1,41
1,18
1,11
1,55
2,86

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,29

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

4-2
stundas

10075%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

2012.gada aprīlis

Aptaujāti 38 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,17
1,44
1,60
1,28
piemērots

Fonētika un un fonoloģija
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

Vidējais

1
2
3
4
5
6
7

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks
Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

Moda
*

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

1,18

1

336%

0

1,28
1,12
1,28
1,41
1,36
1,66

1
1
1
1
1
1

300%
361%
258%
248%
242%
203%

1
0
1
1
0
1

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,59
1,12
1,27

2
1
1

191%
327%
267%

1
0
0

11

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,90

2

203%

4

1,47
1,58

1
2

182%
197%

1
2

1,30
1,61
1,43
1,41

1
2
1
1

182%
145%
152%
233%

0
5
5
1

2,79

3

176%

4

1,19

1

273%

1

1,16
1,21
1,36
1,09
1,36
2,18
1,23

1
1
1
1
1
2
1

336%
297%
291%
330%
252%
109%
327%

1
0
0
1
0
0
2

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu
Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.)
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja
palīglīdzekļus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra
laikā
Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju
Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja
Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

2012.gada aprīlis

Aptaujāti 33 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,23
1,37
1,36
1,24
grūts

English Written and Spoken Communication
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda

1,23

1

81%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,58
1,15
1,69
1,31
1,46
1,54

1
1
2
1
1
1

50%
88%
46%
73%
58%
58%

0
0
0
0
0
0

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,68
1,23
1,46

2
1
1

42%
81%
62%

4
0
0

11

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,95

2

38%

6

1,67
1,50

2
1

46%
50%

2
2

1,58
1,67
1,63
1,52

1
2
5
1

50%
31%
38%
58%

2
8
10
1

3,17

3

50%

3

1,44

1

62%

1

1
1
2
1
1
3

73%
73%
50%
73%
73%
88%

0
0
0
0
0
0

1

69%

2

1
2
3
4
5
6
7

12
13

14
15
16
17
18
19

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu
Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās
uzskates līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.)
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja
palīglīdzekļus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra
laikā

20
21
22
23
24
25

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

1,31
1,31
1,50
1,27
1,27
3,04

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,29

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

*

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

2012.gada aprīlis

Aptaujāti 26 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils

1,40
1,43
1,46

4-2
stundas

10075%

Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,33
piemērots

Integrētā teksta analīze III
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda *

1,57

2

57%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,29
1,43
1,50
1,86
1,83
1,36

1
1
2
2
1
1

71%
57%
50%
43%
36%
71%

0
0
0
0
2
0

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,50
1,79
1,43

2
2
1

36%
64%
57%

4
0
0

11

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,54

1

50%

1

1,50
1,08

1
1

64%
86%

0
1

1,83
1,57
1,55
1,15

5
1
1
1

57%
57%
43%
79%

8
0
3
1

2,85

3

50%

1

1,36

1

64%

0

1
1
2
1
1
2

64%
79%
43%
71%
57%
57%

0
0
0
1
0
0

1

71%

0

1
2
3
4
5
6
7

12
13

14
15
16
17
18
19

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu
Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.)
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja
palīglīdzekļus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra
laikā

20
21
22
23
24
25

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

1,43
1,21
1,71
1,23
1,43
2,43

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,36

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

4-2
stundas

10075%

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

2012.gada aprīlis

Aptaujāti 14 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe
Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu

1,43
1,60
1,45
1,40
piemērots
1,18

1

82%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,09
1,18
1,18
1,36
1,27
1,45

1
1
1
1
1
1

91%
82%
82%
64%
73%
55%

0
0
0
0
0
0

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,60
1,36
1,45

1
1
1

45%
64%
55%

1
0
0

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

2,10

2

64%

1

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,55
1,27

2
1

55%
73%

0
0

#DIV/0!
1,40
1,40
1,09

5
1
1
1

100%
64%
55%
91%

11
1
1
0

3,50

4

55%

1

1,00

1

100%

0

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

1,09
1,18
1,36
1,18
1,27
3,00

1
1
1
1
1
3

91%
82%
64%
82%
73%
100%

0
0
0
0
0
0

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,09

1

91%

0

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra
laikā
Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju
Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

mazāk
par 2h

10075%

2012.gada aprīlis

Aptaujāti 11 respondenti

Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,14
1,29
1,41
1,22
piemērots

English Written and Spoken Communication
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda

1,00

1

100%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,11
1,22
1,78
1,33
1,33
1,33

1
1
1
1
1
1

89%
78%
44%
67%
67%
78%

0
0
0
0
0
0

8
9
10

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā
paredzēto vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,00
1,11
1,56

1
1
2

100%
89%
56%

0
0
0

11

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

1,75

2

67%

1

1,33
1,67

1
2

67%
67%

0
0

1,56
1,44
1,56
1,67

1
1
1
1

56%
56%
56%
44%

0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7

12
13

14
15
16
17

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes
veicināja tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu
Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās
uzskates līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.)
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja
palīglīdzekļus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei

*

18
19

Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra
laikā

2,38

3

44%

1

1,57

1

44%

2

1
1
1
1
1
3

89%
89%
67%
89%
67%
67%

0
0
0
0
0
0

1

89%

1

20
21
22
23
24
25

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

1,11
1,11
1,33
1,11
1,33
2,67

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,00

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

2012.gada aprīlis

Aptaujāti 9 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu

1,06
1,40
1,42
1,20
piemērots

1,60

2

60%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,20
1,00
1,20
1,60
1,40
1,60

1
1
1
2
1
1

80%
100%
80%
60%
60%
60%

0
0
0
0
0
0

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu
Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,50
1,00
1,75

2
1
2

40%
100%
60%

1
0
1

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

2,25

2

60%

1

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,75
2,00

1
2

40%
100%

1
0

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus

2,00

2

100%

0

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

4-2
stundas

10075%

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

1,67
2,00
1,00

5
2
1

40%
60%
80%

2
2
1

2,20
1,40

1
1

40%
60%

0
0

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

1,80
1,60
1,60
1,80
2,50
1,75

2
2
2
2
5
2

80%
60%
60%
80%
60%
60%

0
0
0
0
3
1

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,40

1

60%

0

Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā
Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju
Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

9-5
stundas

10075%

2012.gada aprīlis

Aptaujāti 5 respondenti

Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,40
1,36
1,63
1,86
grūts

Integrētā tekstu analīze II
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)

1
2
3
4
5
6
7
8

Moda
%**

Nevar
pateikt
***

Vidējais

Moda *

1,28

1

72%

0

Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

1,31
1,13
1,47
1,48
1,56
1,58

1
1
1
1
2
1

69%
88%
56%
50%
50%
53%

0
0
0
1
0
1

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto
vielu

1,44

1

47%

5

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām
kursa apguvei un kursa programmu
Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

9
10

Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks

1,44
1,28

1
1

63%
72%

0
0

11

Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares
sasniegumus un problēmas

2,21

2

38%

8

1,69
1,55

2
1

44%
47%

3
3

2,33
1,41
1,63
1,33

5
1
5
1

81%
41%
41%
66%

26
10
13
2

2,77

3

41%

2

1,38

1

50%

8

1
1
1
1
1
3

72%
66%
75%
63%
50%
50%

0
0
0
3
2
0

1

84%

0

12
13

14
15
16
17
18
19

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
tēmas izpratni
Pasniedzējs rosināja manu domāšanu
Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.)
(atzīmējiet 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja
palīglīdzekļus
Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei
Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra
laikā

20
21
22
23
24
25

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi

1,28
1,34
1,34
1,31
1,53
2,44

26

Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

1,16

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

2012.gada aprīlis

Aptaujāti 32 respondenti

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,30
1,44
1,49
1,36
piemērots

English Written and Spoken
Communication
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)

4-2
stundas

10075%

Vidējais
1 Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām

Moda * Moda %**

Nevar pateikt ***

1,00

1

100%

0

2 Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa apguve

1,29

1

71%

0

3 Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
4 Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
5 Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
6 Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks
7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu
8 Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto

1,14
1,57
1,29
1,29
1,29
1,17

1
2
1
1
1
1

86%
57%
71%
71%
71%
71%

0
0
0
0
0
1

9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks
11 Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus

1,14
1,43
1,86

1
1
2

86%
57%
57%

0
0
0

12 Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja

1,43

1

57%

0

13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu
14 Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates

1,50
1,29

2
1

43%
71%

1
0

2,00
1,86
1,71
2,14

2
2
1
2

43%
86%
43%
57%

19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā
20 Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga

1,29
1,14

1
1

86%
86%

0
0
0
0 9-5
stundas
0
0

Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju
Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās

1,00
1,43
1,00
1,14
2,71
1,17

1
1
1
1
3
1

100%
57%
100%
86%
71%
71%

0
0
0
0
0
1 100-75%

kursa apguvei un kursa programmu

vielu

un problēmas

tēmas izpratni

līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet 5.
variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus

15
16
17
18

21
22
23
24
25
26

Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā
Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa
apguvei

Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja
Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 7 respondenti

2012.gada aprīlis

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem

1,14
1,31
1,38
1,14

Kursa grūtības pakāpe

piemērots
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iestAdes*osaukur*slatviesuvalodaun statuss:td pati'' kss 2'3.
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4.2. programmasprasrbas(progr-amrnas
mEr&iuu plaaotie studi,jurezultati):
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5. ZINAS PAR KVALIFIKACIJU:
5.1.turyuakes studtjuiesp€jas:
profesionfrlajAs &*gstdkfis i4gtltrbasstudiiu
Tiesihasstuddt mufristrantfirdvai otrd ldmerya
pragr&ffimfis, fturasparcdzqtu* stud$Emp$c bukalaara grdda ieguves
5"?.profesion5laissfatrxs:
Novparedz€ts pief$irt
6. PAPILPINFORSvI&CIJA
IIN TAS AVOTI:
6-1" s*aka informfrcija:
Eotis ttlplonu ptellk*ns Jr rlenls rdr*l kapfr ar diplomn sir$a
fr iploma pielikuma axglu valodd iesniedzLaniftes {/nireruifdte.
Latvij*s UrrtarfluTtcsbakalauras*dijil p,"ogt'am,*a"Anglufilolo$ija" ir ah'edi&ta ns I1.0i,.2006-If&
30.46.2013.
Pnpi ktinEj ans p rmtdam 4.4
h,alifikacgas lpeinieka sva'to fiddjo ateimirdSina k4: w:sum(a*f1/sam(f7, btr': at, - x,Qrtd.vicl4jctakime,
a - studenta iegfrfcri*|erEjuns par batru prog'anrmnsA an I dalas kursrc,f - l& kursa *pjoms b'editpur*tos.
Fap tJdtndjuntsp un*ldm 4.S
Kvatifikdcijas klases"Stcndattd" piaibi,'Sctt$skt'i&tiji: izpildtta* visasprwgramnraspra.rlilrrs.

6.2. papildnforrodcijassvCIti:
L atvij as flniv ersit Ete,
fr.aigebulvdris 19,R{gs, Latviju LV-1586,ft&ss.' 7225039;
AkadEmiskiis fnformificij as centrs {Latvijas E NIC/f,{ARIC},
Yalpu iela 2, Riga,Latv$a,IV-1050, telefons:+371-6722515i/aftrs; *371-672210*6,
e-pasts:dirtomi@ai*Iv

?. PIHLIKIR4AAFSfiPRINAJI.}$'TS
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7.1. da$::ns
: 25, 06"20I 3.
'1.2..
A..fangro,

7.3.pieliktuuaapstiprinatfliaamats:LA niiclbu prorektors,praf"
7"4.zlmogsvai spiedogs:

8. ZI\TASPAR AIJGSTAKASIZGLITTBASSISTEMUVATSTI:
Skat. nakatno lapu

6
Atestets par vispirEjo vidEjo izglitibu vai diploms par prol'esiondlo
vidOjo izglitibu dod tiesibas turpindt izglTtlbu augsrekas izglit-rbas
pakdpe.
Augstskolas/koledZasvar noteikt ari specifiskas uz4em5anaspraslbas
(piemOram,noteikt, kddi mdcTbupriek5meti jaapgust vidusskold, lai
varEtu iestaties konkr€taji augstskold/koledZl attiecigls shrdiju
progralnmasapguvel).
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Abu veidu bakalaura grddu ieguvEjiem ir tieslbas stAties
magistrantUra, bet magistra gr6du ieguvEjiem - doktorantiird.
Malistra gridarn tiek piehdzin5ti an mediclnas,zobarstniecibasun
larmdcijas prof-esiondlajdsstudijds ieglstamie gridi (5 un 6 gadu
studijas),un to ieguvdji var turpindt studijasdoktorantlra.
Profesiondlajii augstakaja izglltibd bez bakalaura un malistra
programmampastavvairaki citi programmu veidi.
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Kop€jais pilna laika bakalaura un rragistra studiju ilgums nav
mazEkspar 5 gadiern.
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Saskaql ar Latvijas normativajiem aktiem augsrekAsizglitibas
programmasir ieklautasLatvijas kvalifi kdciju ietvarstrukt[rd (turymak
* LKI) un atbilst Eiropaskvatifikaciju ietvarshuktUras(turpmdk - EKI)
astogiemllme4iem.
Augsteko izgllUbu apliecino5u izglltibas dokumentu izvietojums

LKI un EKI
Augstiiko izglltTbuapliecino5i izglitibas dokumenti
r. rlma umeqa proreslonalas augslaKas rzgntroas
diploms

Ll. Bakalauradinloms
1.2.ProfesionllS
bakalauradioloms
|.3. Profesiondlds
auqstakasiiclttlbas diploms.
prolesiondl6s
aus.stakas
kvalifi[.aciiasdiirlorns
(otra lrmeQaprolesronala
augslaKalzgllttba.
studiiuilsums pilna laika studiiis - vismaz4 sadi)
l. luasrstracrDloms
2. l. Piofcsioniilanracistradioloms
2.2. Profesionilisau-sstdkds
izeltttbasdiploms.
auqstlkAsprol'esionil6skvalifiISciiasdiirlonrs
(otle lllncda prof'csionalaausstaka-izslltfua.
kopEjaispilnh laika studijuilgums- iismaz 5
Cadi)
3. Doktoradiploms

LKI un EKI
llrnenis
5

o

. Pinni llmeqa profesionilSs augstakAsizgllfibas (koledZas)studiju
programmas,pEc kuru apguves ieglst ceturta Emega profesionilo
kvalifikdciju (LKI 5.limenis). Progranrmuapjoms ir 80-120 KP
(120-180 ECTS), un tas pamatair paredz€tasprofesijasapguvei,
tadu to absolverrti var turpinat studijas otre lirnc4a pfofcsionalds
augstakasizglltibasstudiju prograrnmis.
. Otra hme[a profesiondlls augstdkdsizglltibas studiju programmas,
pdc kuru apguvesieglst piekta llmena profesiondlokvalifikdciju
(LKl 6.-T.llmenis). Sis prograrmnas var but vismaz 40 KP (60
ECTS) apjoma p6c bakalauragrdda ieguvesvai vismaz 160 KP (240
ECTS) apjoma p€c vid€jls izglitibas ieguves. Abos gadrjumos
programmas ietver praksi un valsts p6rbaud-tjumu, tai skaita
nosl€gurnadarbu. Ja studiju programmas apjoms ir 160 KP (240
ECTS) un programma iefter bakalaura programmasobligdto dalu,
tad absolventiiegiist tiesibasstatiesmagistrantfire.
Doktorantaira. Kopi 2000.gada ljanvdra Latvijl tiek pieSlirts
viena veida zinitniskais grads - doktors. Uznem3anaidoktorantiira
ir nepiecieiamsmagistragrdds.Doktora grddu pieS(ir personai,kura
sekmigi noklnojusi ekslmenus izraurJzitajd zinatnes nozarE un
pieredz€ju5azindtnieka vadibi izstr6ddjusi un publiski aizstdv€jusi
promocijas darbu, kas satur origindlu pEt-rjumurezultitus un sniedz
jaunas atzilas konkr€tajd zinab,lu nozaE vai apak3nozar€.
Promocijas darbu var izsradat ffiju lidz detru gadu laiki
doktorantlras studiju ictvaros augstskolSvai pOcatbilstoia apjonra
patstavigupet-ljumuveiksanas.Promocijasdarbs var biit diseftecija,
tematiski vienota zinatnisko publikaciju kopa vai monogrdfrja.
Doktora grddu pieSfir prornocijas padonres. Doktora grdda
pie5lirianu parrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zinatniskas
kvalifi kdcijas komisija.
VdrtE5anas sistdma. Studiju rezultatu sasniegSanaspakape tiek
vErt€ta l0 ballu sist€mdvai ar vertdiumu "ieskaitr-ts/neieskaitrts".
Studiju rezultitu apguvesvErtejums l0 ballBs

7

Apguves
llmenis r'6fiejumr
loti
augsts

8
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Skaidrojums

6

izcili (wi t h di srinct i on)
teicami (excellent)
loti labi (very poocl)

B

7

labi (good)

C
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Augstikds izglltibas sistdma ierver akaddmisko augstako izglitibu un
profesionilo augsEko izglltlbu. Bakalauraun malistra gradi pastAvgan
gan profesion6laiSaugst6kajaizglitiba.
akadOmiskaj6,

augsts

6

sandnz labi (almost coodl

AkadEmiskis izgliUbas m€r$is ir sagatavot paKtAv-rgaipetniecibas
darblbai,ka arl sniegt teor0tiskopalnatu profesion6laidarbrbai
Bakalaura akaddmisko studiju progranrmu apjoms ir 120*160
kredltpunkru (turpmek - KP)ril6d-240 ECTS). Siudiju ilgums pilna
laika studijasir seSilldz asto4i semestri(3-4 gadi).
Magistra akaddmiskostudiju programmasapjoms ir 40-80 KP (60-120
ECTS). Studiju ilgums pilna laika studijds ir 2 frdz 4 semestri (l-2
gadi).
Kop€jais pilna laika bakalaura un malistra studiju ilgums nav maziks
par 5 gadiem.
AkadEmiskis izglrtrbas programnus tiek Istenotas saska4d ar valsts
akaddmiskls izglltlbas standartu.

videjs

5

zems

J- t

viduvCii (satisfacton')
;andrizviduvEji (almo:st satislacuty )
nesattvs verteiums( unsati.sfacloru\

Prol'esioneles augstekas izgllUbas uzdevums ir istenot padzilinatu
zini5anu apguvi konkrEti nozarE,nodloSinotabsolventaspdju izstradit
vai pilnveidot sist6mas, produktLrs un tehnololijas un sagatavojot
absolventujaunrades, pehieciskajam un pedagoliska.larndarbam Sajd
nozare.
Bakalaura profesionills studiju progammas nodroiina profesiondlo
kornpetenci,So programmuapjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tai
skaite obligete prakse S 26 KP (39 ECTS). Studiju ilgums pilna laika
studijdsir vismaz astogi semestri(4 gadi).
Magistra profesionalostudiju programmu apjoms ir ne mazak ka 40 KP
(60 ECTS), tai skaite obligdti prakse< 6 KP (9 ECTS). Studiju ilgums
pilna laika studijasir vismaz divi semestri( I gads).

Aptuvenl
ECTS
atzlme

^

D
E
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Fail

Kvalitites nodro5ineSana. Saska4d ar Latvijas normatrvajiern
aktiem augstskolasun koledZasvar izsniegt valsts atzltus diplomus,
ja studijas ir notiku5asakreditcta augstskoldvai koledZd,akreditdta
studijuprogrammdun augstskolaiir apstiprinltasatversme,
koledZai
- nolikums. L0mumu par studiju virzienu akeditlciju piegem
Studiju akrediticijas komisija, bet par augstskolasun koledZas
akreditaciju- Augstdkdsizglltlbas padome.
Papildinformlcija.
l. Par izgllubas sistdrnu- http://www.izm.lv
2. Par diplomu atzl3anu- http:i/www.aic.lv
3. ParstudijuiespEjimLatvija - http://studyinlatvia.lv
4. Par augstskoluun prograrilnu statusu- http://www.aikrc.lv
5. Par Eiropas valstu izglltibas sistemam un politiku
www.euryolce.org

-

I
Kredltpunkts(KP) Latvija definEtskd vienasnedOlaspilna laika
studi.ju darba apjoms. Vienarn studiju gadam paredzdtaisapjoms
pilna laika studijds ir 40 kredTtpunktu.PdrrElinot Eiropas Kredrtu
parneses sistcmas (ECTS- European Credit Transfer System)
punktos, Latvijas kredltpunkru skaitsjdreizina ar 1,5.
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Diplama pielihtms afbilst Eiropas:(onrisyas,Eiropas Padones un Aplienorc rVarg'uf:gl;r1bas, zittiitnesurt
ku{tiirtts organi:aeijcs (|d?fES12/CEFES| ix,eidolajampdraugattr. Diploma pielihms ir sagatavots,lai
sniegtu obiektn'u btfamtdciju un rnelro.linnm h'rlifikaciju npliecino.ilttlokunrcntn (pietnerym,diplomu,
sertifka*) akadentishtun profesionaht atzlSanu.
Diplonm pielikumd ir ieklpttas :ir1aspar diplamd rnin1tns
personas sebnfgipaheigta sturliju biitibu, llme.ni,kantek-sht,
sattrr! ktt stahtsil.Tajd neiekl,aujnarddespar
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DIPLOS{A PIELIKUM$ (Diptomas€rija
l. zt])$ASpAR KVALIFIKACIJASIEGUVSJU:
l.l. v6rds. .1.2.uzvdrds:
1.3.dzinr*anas&tnms (diena/nfineslslgndsl:
1.4.shrdentaide,ntifikacijasnumursvai persolaskods:
2.ZDS.A.S
PARKVALTFIKACTJU:
2.1. kvalifrkfrcijasnos*ulnurx:
Hamanitttro ziniltgu ba*claurs f lo lofijt
2.2. galveni(s)stldlj u j orna(s)kvalifrkacijas iegtli anai:
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1.ZINAS FAR KVALnFIKACIJASIEGI"IVEJU;
1.1.virds:
1.2"uzvfrrds:
:
1.3"dzim$anas&turns {dieno/nfinesis/gads)
1.4.studentaidentifikecijasnumru$vai personaskods:
?"ZI$AS PARKVALIFIKACIJU:
:
2,1. kvalilikacijas nosaukums
Eamanitdro zindtgrcbakal*urs tilo Iolii a
?.2. galvens(s)sturfrjujoma(s) kvalifikacijas iegfrianai:
Valodnieclhu, Iiteragtrrasv*stilre un teorija, apgllstamos,slodurralsln kultiftn, konffasffv4s
stxdijas
2.3"kvalifikflcijas pie$$rdjasilrstitUcijasr:osaukurnslatvieiu valodflun $tatuss:
uclsfselibinfrta,unfuersiliile
Latvijes{Inixersit1te,rwlsfsakredilEta{06.05.1999.),
iestEdesnosau*runslatvieSuvaloctflun statuss:tttpati' kas 2.3'
2.4. studjasadministr€jo3fls
panktavalochun eksamindcijasvaloda{s):"{ngfn, latvie?u
2.5. rnacTbu
3. ZINASPARKVALIFIKACIJASLIMENI:
Latuijastwaffikitcijas ietusrstruktti,ras(IKI) un Etropas
3.1.kvalifikftcijasHgresis:,Seslais
kvalifikacij us ietvarsttuktfiras (EXI) lxrnenis

3.2. oficialaisprogramrnasilgxns, pfogfanuna$apguvess$fuxnawr beigu datufirs:
kredtvunkti, 240 ECTS kredrtp*nkti'
"t gadi pilna lsika studiiu, 160 Latviias
3.3. uzgem$aaas
Praslbas:
V"ispfirejufidejff izgttttba vai pamatir4lt#bt sm4 gadu vid{ifl profesiondlfr izglftfba
4. ZINAS PAR STUNIJUSATI,'RULIN RHZI'ILTATTEM:
4"1.studju veidsl Pilna laikx stttdilas
mEli<iult plaootieshr$ju rezultAti):
4.2. programmasprasrb*s(progtr'amrnas
* apgflt pragfaffimds obtig&tds da{as rrrslrs, -*cs iefier sefi ang{* lilolodliy
&r3rsils,- izt*adat in ailstfr1,Etbakalaura dsrbu (10 ktedfitpunkti.)'
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4.3. prngrammassastavdalas
A DALA {OELIGATA DAL.A)
'
t
frrg_.ttt'l
K-r ertFtp
yn k I i,E C_TS_
Kars* nossak*ms
2
:
3
L lters.tllftln dtnesp rmali
t

vttlodas normativF

g
:*d*s*"r{r-{ert*try{1'{s"ryt*f*f
va6ot(.nsnormalivE gtamatika

i

3

2

I0 (i{rW

s.s**sifr:*l:f.s:l:
;*xs{{-:g-q.***ff

I (tei
9 (tcicatnQ
10 (izclli)
I (tetrcamt)

Inteprdtd teksts arzra,fiflef
Ift kg r A$ ft ksilt rrnnJile I/

Integr*tll teksta nnoliae IV
telestaanaliza V

9 (teleawi)
I0 {itcili)

Ieugrds,g{5rrv1i-s
*"fp"ftut:!f fifrli tufr I

r

9 (teicani)

An sts t cIfi das nor mafw Efo a Flikn un

-**+-J
}*sfr"T{4 J:slr-'*ff:q,ParyIfsrr,ru{.l.{C-il{{.."
j
sa4i4taI
: Angfut ralottas tnu**6tdw an raksh'*itfut

t :::gr;;:--J;;--;;--s*--IAne!$ v{ilod$s mutultrtlu un rakst't'sides&i#* II
Ansla ralo€trsmutvErdu wt rn-r'ttt*idu sal,iFttIII
j-::gfi;**;**-

"""

I (lo_ti!!"!!)".""""*"

.,$-g{r1'alo{a"g,nf
Pfl:#'.y"19k1n'allgsqwuaV
{ntfuu rnloda
IntegrEtfrs valodas prasnte"s(xokdrtots citfr ttugstskolfr: Vtoclnvas i
i
-: Universitdta (Poliia])
t
; Anglavntsdasuarrtoffii*ulat

Literililrninfrtnes

10 titcilt)

4

l

/

l

u
---."---------i
t
3

Ie.tads t'ala dn iec1bd ar

citF attgstskolii:

I $eica

4

j . ,- 4
4

vnlodas muttdrrlu sn rokstveidn satirya Ill

Anglw valorlas vdrd:r krdiutns {na*Erlots
Vr o c lavtts U n ip ers ltiil a

10
I (loti trbi)
I (tetccni)
7 (labi)

III

,J::-rlr.s*v*I:vt:JlKrJ*t!#Hl"
'

VErtEjums

f."l

'

l
i

t
t

I (teicrttti)

g
I

9, ftelcsml)
I Qofi kbi)

)

ulzih

6.

I

l!{irsili}

0.7

0.7
I8 (tccili)

N $scrfi)

10 (izeiti)

Latvieiu rinfrtnes valados un
,$nslnrrrnres
Earst.

IZVELESDALA)
B DAI,A(IEROBEEOTAS
nosttttksms
i.f/grlF:f{t* i i.6crs /49.f

u
.Kan/ras/f,pfs
trf:franix (2.sve-*valodqno
Xontras{wds
.Kon/rnslilrfs slxdllas III; frandu (2,sveitalada, no iesdtf,iu
(2.sveixaloda, no

.&o*trastltr€s

4

ma)t

rrqP1ag"ejy
ofltrdsfr,ftssfir-{lfJrs}/^;l}*Iclr fr.$?-tv/{Irdrr,{ryyt

(2.sveftrlad& na
Konft astrll{tt $tsd $as 9T:
ffonlras/fi.fir stu,tlilas lltl: franlu {2'stttf.taloda' no icsdc€Ju

6

:

9 (tclenmi)

I (teiconi)
I (teieatni)

'-

-

I (teicami)

.f

{

,

9 $eicomi)

6

.......i............................................

i

kultfirns

10 (iacill)

d

$uitfl
us lntks nn "Ssnesnnsss litetatEra

10 {itcill)

{4frg{4rg
l 4re{''{{{gl!qi{r*rry{4rgqerype{

I (teicani)
9 (roiettnti)

*alodas rrdst*re

10 (r4ctW
novfirt€isna (flokfutats cifif argsfstof.d".'vroelavss
Sye$r,al.odrrs

I

a,l

I Ang$t Eteralilra {nakfirtots eitfr augstskolll: vToclnts,s Universltfrtej

L3

Ang{u valodas mdelrsana (nok&ttols cilF augstskolfr: lr'rocln'as
Anil,ercitEle (Polija))

nkr.as

0.7

t:lr_!!)^...",
!_,{1"

!gs*.{--:!x#*!**&"!!!*"
""*!e !x:!!pgv""*s
f-gnngf-gp-is_m
I!e{!:I"y * !_.11_11

Semindri tulkoinnE (,
valodas varia*tu

9 (teictmi)

!..11!fl
frEr{t...........

10 (i*ctli)
10 (izttti)

vatodfr)

Jlo*lrasfrr?s stutlilas VIIf: fmnix (2'sve#taloda, na i*slfeF,itt
trbrc$u)

I (t*iccmi)

c DA&A(SXIvlS U?frrs:S t {&"tJ
...........Jft"ffs llo3!1tfYryf
k*ttilra sn tabiedriba(nokdrtotscitft
fndijas
Itrarlernfrs
nuosts koJft : Ytocla.*as

Universildte

-rrfisd DAx"Er#RonKm
-{gs"tl'jiqr*l*..--""Semestro&:.rrbsfI
tktrbs Itrf

tI

z

i

t

1

2

J

*-.j{-(lgttt ,
I (teicslxi)

)

3

I0 (izttli)

I0

15

G.4LA PARBAT,'D|JAMI
Eakalanra rlatbs

i#;;;;;iltirirs;

ktlinargasrald$urnd"TheDellgiorlsMlqsDahl"
Mslrinodolitfrtetelev,kgas

r

10 (kciti)

Atrfin* {norfme'}

A"t{frnesilpfrtr'vr'lrfS&Prcgrdrnhr$s
slmtenttt xidll

Ia {izcili)

_"9 {k:lk$)
7 {rebi)

r3%

26%
2s%
9:A

s%

ffolaltfikltstjas palnie&n svfrrfr vktij 6 N;itnc: 9.25J
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s. zqlAs PAR KVALtrFU{ACIJU:
5.1. turplnakes$tudljuiespsjas:
Tiesihasstud€t mu{istrantfrrd vai otrtt lfinegaprofesiottdlajtts augstdkdsizglffibas studiia
prog:ratrmds, kuraspa:redZfllasstuctiifitttp€c bakalaura grddaieguves
5.2.profesionalaissfatrus:
NavparedzflsPieSf,irf
LTNTA3 AVOTI:
6. FAPILPTNFORN!fr.CIJA
6-I - silc5kaiuf,ormfrcija:
Dolals etlplon* pietikans * dertgs ltkat ktpfr dr diltlomv s6ri,la
Diplanw pielibumt axg{u valodd f;s}ried; Lah'i}as Anivetxitdte'
bakrlaura stud$uprogt"amna"Ang[ufilo{o$iia" ir akreditEtano } 1.01'2A56.lidz
iar"{#&s (Jno+ersitdtes
3A.06.2CI13.
PnpiWinfri amsP unktam 3.2
ieh,arosVroclm,asUrrirrensilrile
{Poliia) na 16.01.2012'Ildz 27'06'2012'
Sidtjas ineSUUS prog1(gtlyrcts
Pttpt tdlnFJumsP unktam 4.4
*r.,atrrfAc,-ijss$iajrieftc sr€rto vitl*lo atztrni r'$ina kd: nr.'*sftm{icYls amff1,kur: at s-}-drfaYidAioanimg'
ap.}arusla'e&tprtn}das"
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iii
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Pap ilditt$i utttsP anklam 4.5
Xr},trfiXaigat ilasps "Standm.ta"pip.gti.t'Smwk'itEr$i: tzpil{rtas risas pt'ogramtnasptastbas'

6"?.papildnfom*cijas avoti:
Latrii as Anil,ersitfite'
R*iqta bufunris 19, Rtga,Latviia LV-J586'lc/rss: 7225439;
. *ad#nrisftds Infonnfrciias ceflt/$ {Latv$as ENICINAKIC}
Valp* iela Z, Rigr, Lawila,LV-1050, teWns: +371-6722515tp/rss: +371'6722H46,
ertnsts; diplomi@tic. tv
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APSTIPRTNAJT-}S{S
?. PIHLIKT&4"A
?.1.&*lrns: 25-06.24jJ.7.?.A. Kangroptorelelors,prof,
?.3.pieliktunaapstiprindtfrjaamats:L{! rniid;fbu
vai sPiedogs:
?-4.zTmogs

s. zr$IAs PARAIJGSTAKASIZGLITIBASSiSTh{U vATSTI:
Skai nakonrc laPu

6
Atestets par vispirejo vid6jo izglitfuu vai diploms par prot'esiondlo
vidEjo izglitibu dod tiesfuas rurpinAt izglltibu augstdkas izgllt-rbas
pakdpe.
Augstskolas/koledZasvar noteikt arr specifiskas uzqemSanasprasibas
(piern€ram, noteikt, k5di mdcibu priekSmeti jdapgust vidusskold, lai
varetu ies6ties konkrdtajd augstskold/koledZa attiecigAs studiju
programmasapguvei).
L$,8lrn $$l*e

e$|rl.*Um.i
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ffi
*ffi
0,ffi

-ffi

=ffi
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Saskagi ar Latvijas normatlvajiem aktiem augstekasizglltibas
programmasir ieklautasLatvijaskvalifikdciju ietvarstrukt0r[(tur?mak
- LKI) un atbilstEiropaskvalifiklciju ietvarstrukthras
(turpmak- EKI)
asto[iemllmc4ien.
A ugsteko izgllub u apliecinolu iz.glltr-basdoku mentu izvietoj u ms

LKI un EKI
AugsFko izglitibu apliecino3iizgllubas dokumenti

LKI un EKI
llmenis

l. Plrma time4aprotesronalasaugstakaslzghtlbas
diploms
l.l. Bakalauradiploms
1.2.Profesiondlibakalauradioloms
I .3. Profesiondl6s
aucstakasiicllttbas dioloms,
prot'esiondfas
kvalili[aciias diirloms
aus,srakas
iotia lime{a profesiondlSaugstakalzglltiba.
studiiuileumsoilna laika studiids- vismaz4 sadi)
z. rvraqrsrraqrDroms
2.| . Piofesionblamaiistra diolc'ms
izelftlbasdinloms.
au-sstdkls
2.2. ProfesiondlSs
profesionefes
kvatifi[aciiasdiirloms
ausstekes
(otia llmcria orofcsionllS ausstekeizelltfua.
kopejaispilnh laika studijuilgurns- Vismaz5
sadi)
3. Doktora diploms

o

KopEjais pilna laika bakalaura un malistra studiju ilgums nav
mazdkspar 5 gadiern.
Abu veidu bakalaura gridu ieguvdjiem ir tiesibas siaties
magistrantura, bet magistra grddu ieguvdjiem - dokkrrantlrd.
MaAistra gridam tiek pieltdzindli ari mediclnas,zobdrstnieclbasun
fannacijas profesionalajdsstudijis iegiistamie gradi (5 un 6 gadu
snrdijas),un to ieguvEji var turpinat studijasdoktorantlr6.
Profesionalajd augsmkaja izglrtibd bez bakalaura un malistra
programmampastavvairAki citi programmu veidi.
. Pirmd limena profesiondldsaugstdkesizglltrbas (koledZas)studiju
programmas, pEc kuru apguves iegist ceturta llmena profesiondlo
kvalifikaciju (LKI 5.limenis). Programmuapjoms ir 80-120 KP
(120*180 ECTS), un tes pamata ir paredzEtasprofesijas apguvei,
tadu to absolventi var turpinat studijas otra lime4a profesionalas
izglltibasstudijuprograrnmds.
augstakAs
. Otra llmerla profesiondldsaugsEkasizglTtlbasstudiju programmas,
p€c kuru apguvesieglst piektd llmega profesion6lokvalifikdciju
(LKl 6.-T.limenis).Srs programmasvar blt vismaz 40 KP (60
ECTS) apjome pEcbakalauragrdda ieguvesvai vismaz I 60 KP (240
ECTS) apjoma p€c vidEjds izglitlbas ieguves. Abos gad-tjumos
programmas ietver praksi un valsts parbaudljumu, tai skaita
iros-legr-" darbu. Ja'studiju programmaSapjomi ir 160 KP (240
ECTS) un programma ietver bakalaura programmasobligdto dalu,
tad absolventiiegiist tieslbasstatiesmagistrantiira.
Doktorantfira. KopS 2000.gada ljanvdra Latvijd tick pieS[irts
viena veida zindtniskais grdds * doktors. Uzpernianai doktoranttird
ir nepiecieiamsmalistra grdds.Doktoragrddupiei!ir personai,kura
sekmigi nokartojusi eksamenus izraw)zJtajd zinetnes nozarE un
pieredzEju5azindtnieka vadrbSizstrdddjusi un publiski aizstlvEjusi
promocijas darbu, kas satur orilindlu p6t-rjumurezultiitusun sniedz
jaunas atziqas konkr€tajd zindtrlu nozalE vai apakSnozard.
?romocijas darbu var izstradat triju lidz ietru gadu [aik6
doktorant[ras studiju ictvaros augstskoldvai pec atbilsto5aapjoma
patstavrgupet-ljumuveiksanas.Promocijasdarbs var bfit diseftAcua,
lernatisk'ivienbta zinatnisko publikaciju kopa vai monogrdfrja.
Doktora grddu pieSlir promocijas padornes. Doktora grdda
pieS(ir5anupdrrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zindtniskls
kvalifikacijaskomisija.
Vcrt€sanas sistcma. Studiju rezultatu sasniegSanaspakape tiek
vorlcta I 0 ballu sist6mdvai ar vErteiumu"ieskaiuts/neieskaitlts".
Studiju rezultetu apguves vErtejums l0 ballEs

7

Apguves
lirnenis

loti
augsts
8

Augstlkds izglitibas sistCma ietver akadEmiskoaugs6ko izglitibu un
profesionSloaugstakoizglltlbu. Bakalauraun magistra gradi pastAvgan
gan profesiondlajaaugstakajaizglitiba.
akadEmiskajS,

augsIS

AkadEmiskiis izglitibas mcrkis ir sagatavot patsEvigai petnieclbas
darbr-bai,kd arr sniegt teoretiskoparnatuprofesiondlaidarblbai.
Bakalaura akadOmisko studiju programmu apjoms iL 120-160
kredlrpunktu(turpmak - KP)ril60-240 ECTS). Siudiju ilgums pilna
laikastudijdsir se5ilidz asto4isemestri(3-4 gadi):
Magistra akadEnriskostudiju programmasapjoms ir 40-80 KP (60-120
ECTS). Studiju ilgums pilna laika studiiasir 2ltdz 4 semestri(l-2
gadi).
Kopdjais pilna laika bakalaura un magistra studiju ilgums nav mazdks
par 5 gadiem.
Akad€miskds izgllubas programmas tiek Istenotas saska4aar valsts
akad6miskdsizgllubas standartu.

vidEjs

Prol'esioniills augstekis izgllubas tzdevums ir Istenot padzilindtu
zindsanuapguvi konkreta nozard, nodtosinot absolventaspeju izstrddEt
vai pilnveidot sistEmas,produktus un tehnolo!ijas un sagatavojot
absolventujaunrades, p€tnieciskajam un pedagogiskajamdarbam Sajd
nozare.
Ilakalaura profesionalas studiju programmas nodro5ina profesionilo
kompetenci.5o programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tai
skaitd obligdtd prakse S 26 KP (39 ECTS). Studiju ilgums pilna laika
studijdsir vismaz astoqi semestri(4 gadi).
Magistraprofesiondlostudiju programmu apjoms ir ne lnazak ke 40 KP
(60 ECTS),tai skaitaobligdtl prakseS 6 KP (9 ECTS). StudUuilguns
pilna laika studijasir vismazdivi semestri( I gads).
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pameses sistdmas (ECTS- Europcan Credit Transfer System)
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas
Maģistra studiju programma

Angļu filoloģija
(LRI kods: 45222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

Programmas direktore:
Solveiga Ozoliņa,
asociētā profesore, Dr. Paed.

2. 4. Studiju programmas raksturojums
2.4.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts:
2.4.1.1. studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi;
MSP galvenais mērķis ir veidot kompetenci patstāvīga zinātniskā darba veikšanai
izvēlētajā filoloģijas apakšnozarē, pamatojoties uz apgūtajām zināšanām un prasmēm.
Programmas uzdevumi ir:








paplašināt un sistematizēt iegūtās zināšanas par literatūrzinātnes, vispārīgās un
lietišķās valodniecības saturu, pētīšanas metodēm, galvenajām teorijām; veidot
izpratni par teoriju praktisko pielietošanu;
veidot zinātniskā darba prasmes, kas ir būtiskas valodas un kultūras parādību un
procesu pētīšanā;
veidot vispārīgās kompetences (instrumentālās, interpersonālās un sistēmiskās) un
priekšmeta specifiskās kompetences un pielietot tās zinātniskajā darbā un
profesionālajā jomā;
attīstīt spēju formulēt, analizēt, apkopot un novērtēt galvenās attīstības tendences
valodniecībā, literatūrzinātnē un ar valodas apguvi saistītās jomās;
attīstīt spēju izvirzīt pētniecības problēmas un izstrādāt savu piedāvājumu to
risinājumam;
pilveidot radošo potenciālu, piedaloties zinātniskos projektos un konferencēs,
iesaistoties studentu starptautiskās apmaiņas programmās;
attīstīt izpratni par humānisma, iecietības un atvērtības veicināšanu starpkultūru
saziņā.

2.4.1.2. studiju programmas paredzētie studiju rezultāti;
Sekmīgi pabeidzot MSP, absolventi spēs:


veikt patstāvīgu pētījumu literatūrzinātnē, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā;



izstrādāt un vadīt projektus un veikt pētniecības darbu gan Latvijas, gan
starptautiskā mērogā;



turpināt papildināt zināšanas un pētniecības prasmes doktorantūras programmā.
Absolventi būs spējīgi veikt patstāvīgus pētījumus šādās jomās:
semantikā, semiotikā, sintaksē, fonētikā un fonoloģijā,
 leksikogrāfijā,
 terminoloģijā,
 pragmatikā,
 salīdzinošajā literatūrzinātnē, kultūras un filmu studijās,
 svešvalodu apguvē ar informācijas tehnoloģiju palīdzību,
 valodu zināšanu novērtēšanā,
 starpkultūru komunikācijā.
dot ieguldījumu filoloģijas zinātnes attīstībā Latvijā, strādājot vidējās un
augstākajās mācību iestādēs, valstiskajās struktūrās un nevalstiskajās organizācijās
Latvijā un ES, izdevniecībās, masu saziņas līdzekļos, tulkošanas aģentūrās.
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Lai veiksmīgi iesaistītos darba tirgū, studējošajiem jāapgūst zināms kompetenču
kopums, kas ietver zināšanu, izpratnes, prasmju un spēju dinamisku kombināciju.
Vispārīgās kompetences un priekšmeta specifiskās kompetences ir formulētas studiju kursu
aprakstos.
2.4.1.3. studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai;
Straujais mācībspēku novecošanās process lielākajās valsts augstskolās priekšplānā
izvirza gados jaunu docētāju iesaistīšanu akadēmiskajā darbā, lai saglabātu valodu
speciālistu un filoloģijas zinātnes pētnieku skaitu.
Latvijā nepieciešami kvalificēti valodnieki, kas izstrādātu angļu-latviešu
terminoloģiju masu medijos, komercstruktūrās, ražošanā, medicīnā, jurisprudencē utt. Arī
valsts iestādēs Latvijā un Eiropas Savienības institūcijās nepieciešams profesionāļu
kopums ar kvalitatīvu valodniecisko sagatavotību.
Programmas absolventi ir spējīgi strādāt etniski neviendabīgās (daudznacionālās)
grupās, piemēram, viesstrādnieku vai politisko bēgļu kontingentā, vai starptautiskās skolās,
kurās angļu valoda var būt vienīgais saziņas līdzeklis.
Programmā studiju kursi tiek docēti angļu valodā, tādēļ MSP ir pieejama arī
ārzemju studentiem. Pēc Amerikas Valodniecības biedrības datiem akadēmiskais grāds
filoloģijā dod iespēju ieņemt amatu vairākās jomās, kaut gan var būt nepieciešamas
papildu zināšanas un apmācība:


mācīt augstskolas līmenī;



strādāt izglītības iestādēs (programmu un mācību materiālu sastādīšanā, testu
izveidē u.c.);



darboties rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā;



izstrādāt vārdnīcas (leksikogrāfs);



veikt valodas konsultanta pienākumus, piemēram, medicīnā un tieslietās;



strādāt valsts struktūrās.

Ņemot vērā zemās pedagogu algas un skolotāju novecošanos, skolotāju trūkums
būs jūtams, tādējādi šī profesija ir viena no MSP absolventu nodarbinātības iespējām ar
vienu nosacījumu, ka viņiem ir jāiegūst profesionālā izglītība.

2.4.1.4. prasības, sākot studiju programmu
APSTIPRINĀTS
ar LU 27 .10.2011.
rīkojumu Nr.1/300
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Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 03.08.2012.
Grozījumi: LU 17.02.2012. rīkojums Nr. 1/61
LU 13.06.2012. rīkojums Nr. 1/158
LU 29.06.2012. rīkojums Nr. 1/192
LU 03.08.2012. rīkojums Nr. 1/211

Uzņemšanas prasības un kritēriji augstākā līmeņa studiju programmās 2012./2013.
akadēmiskajā gadā
1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Reflektantu ranžēšana tiek veikta pēc konkursa vērtējuma 1000 punktu
sistēmā, kas tiek aprēķināts pēc formulas, kurā var būt summēti šādi konkursa
kritēriji:
1.1.1. Iestājpārbaudījums,

norādot:

iestājpārbaudījums

(koeficients

x

maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti);
1.1.2. Atzīme no iepriekšējās izglītības diploma, norādot: atzīmes nosaukums
(koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti);
1.1.3. Darba pieredzes vērtējums, norādot: darba pieredzes vērtējums
(koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti);
1.2. Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts uzņemšanai studiju
programmās nepieciešamais konkursa kritērijs - atzīme noslēguma pārbaudījumos,
tad šis konkursa kritērijs tiek aizstāts ar vidējo svērto atzīmi.
1.2.1 Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts uzņemšanai studiju programmās
nepieciešamais konkursa kritērijs – noslēguma pārbaudījumu kopējā atzīme, tad tiek
ņemta vērā noslēguma pārbaudījumu vidējā atzīme (ja noslēguma pārbaudījums sastāv no
noslēguma darba un noslēguma eksāmena) vai noslēguma darba atzīme (ja noslēguma
pārbaudījums sastāv tikai no noslēguma darba).

1.3. Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts uzņemšanai studiju
programmās nepieciešamais konkursa kritērijs - vidējā svērtā atzīme, tad tā tiek
aprēķināta pēc Latvijas Universitātē noteiktās aprēķināšanas kārtības (noteikta ar LU
29.05.2002. rīkojumu Nr. 1/66 „Par vienota diploma pielikuma sagatavošanu un
ieviešanu LU”). Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts studiju kursu apjoms
kredītpunktos, vidējās svērtās atzīmes aprēķināšanā tiek ņemts vērā studiju kursu
apjoms stundās. Ja iepriekšējās izglītības diplomā nav norādīts studiju kursu apjoms
ne kredītpunktos, ne stundās, tiek aprēķināta vidējā atzīme pēc studiju kursu
vērtējumiem.
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1.4. Ja vērtējumi iepriekšējās izglītības diplomā ir noteikti pēc 5 ballu skalas, tie
tiek pielīdzināti vērtējumiem pēc 10 ballu skalas. Iegūtais vērtējums 5 (teicami)
atbilst vērtējumam 9 (teicami), vērtējums 4 (labi) – vērtējumam 7 (labi), vērtējums 3
(viduvēji) – vērtējumam 5 (viduvēji);
1.5. Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju iegūst 2011./2012.
akadēmiskā gada LU pamatstudiju absolventi saskaņā ar nosacījumiem studiju
programmās;
1.6. Personām, kuras ieguvušas tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju,
tiek nodrošinātas budžeta studiju vietas 50% apjomā no studiju programmā paredzētā
budžeta studiju vietu skaita LU apstiprināto studiju vietu ietvaros. Ja noteiktais
budžeta vietu skaits ir nepāra skaitlis, tad lielākā daļa no vietu skaita attiecas uz
personām, kuras ieguvušas tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju;
1.7. Gadījumos, ja pretendentu skaits ir lielāks par ārpuskonkursa reģistrācijai
nodrošināto budžeta studiju vietu skaitu, notiek konkurss, ņemot vērā vidējo svērto
atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījumu kopējo (vai vidējo) atzīmi (40%)
pamatstudijās;
1.8. Reflektanti, kuri neiegūst tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju, drīkst
pretendēt uz studiju vietu uzņemšanā kopējā kārtībā.
(LU 13.06.2012. rīkojuma Nr. 1/158 redakcijā)

2. Uzņemšanas prasības un kritēriji maģistra studiju programmās
2.1. Humanitāro zinātņu fakultāte:
2.1.1. Angļu filoloģija – maģistra studiju programma pilna laika klātienes
studijām:


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme
pamatstudijās (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai
vidējā) atzīme pamatstudijās (40 x 10 =400);



Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;



Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2011./2012. akadēmiskā
gada LU Angļu filoloģijas bakalaura studiju programmas absolventiem,
kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 6 (gandrīz labi);



Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU Angļu filoloģijas bakalaura
studiju programmas absolventi, un ārvalstniekiem, piesakoties studiju
programmā, nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina
TOEFL (Test of English as a Foreign Language Test) Internet-based vismaz
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80 punkti vai Paper-based vismaz 550 punkti vai IELTS (International
English Language Testing System) vismaz 6 punkti, vai Cambridge
Certificate of Proficiency in English – C1; Cambridge Certificate in
Advanced English – C2, Pearson Test of English C2, vai vērtējums angļu
valodā, kas nav zemāks par 6 (gandrīz labi), iepriekšējās izglītības
dokumentā, izņemot gadījumus, kad angļu valoda ir dzimtā valoda un/vai
iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
2.4.1.5. studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to
apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas
plānojums)
Skat. Pielikums (Pielikums Nr.1)
2.4.1.6. studiju programmas organizācija (studiju programmas apraksts, studiju
moduļi, to plānotie rezultāti un īstenošana, prakses plānojums utt.);
Maģistra akadēmisko studiju programma „Angļu filoloģija” izveidota atbilstoši Ministru
Kabineta noteikumiem Nr. 2 (03.01.2002) „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu” un LU Senāta lēmumam Nr. 236 (29.03.2004) par „LU studiju programmu
nolikumu”.
Studiju līmenis:

Maģistra akdēmiskās studijas

Nominālais studiju ilgums:

2 gadi, pilna laika studijas

Studiju apjoms:

80 kredītpunkti (120 ECTS)

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura un/vai maģistra grāds, vai augstākā
izglītība, vai profesionālā augstākā izglītība

Iegūstamais izglītības dokuments:

Maģistra diploms

Iegūstamais grāds:

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

MSP obligāto daļu veido:
1. Moduļu (valodniecības, literatūras, metodikas) pamatstudiju kursi (kopā 20
kredītpunkti).
2. Maģistra darbs (20 kredītpunkti).
MSP izvēles daļu, kurā jāiegūst 40 kredītpunkti, veido attiecīgi katras filoloģijas zinātnes
apakšnozares kursi.
Nr.

Kursi

Kredītpunkti
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1.

Obligātie kursi (A)

20 kr. p. vai 25%

2.

Maģistra darbs (A)

20 kr. p. vai 25 %

3.

Izvēles kursi (B)

40 kr. p. vai 50 %

Studējošie padziļina zināšanas angļu filoloģijā, iegūst akadēmiskās un
profesionālās kompetences, lai veiktu pētniecisko darbu dažādās jomās, piemēram,
vārdnīcu sastādīšanā, terminoloģijas izveidē un standartizācijā, valodu apguvē, literatūrā
un kultūrā, pragmatikā, starpkultūru komunikācijā u.c.
Valodniecības modulis piedāvā studiju kursus, kuros studenti gūst zināšanas par
valodas sistēmu un ar to saistītām likumsakarībām. Kursi ietver gan teorētiska, gan
empīriska rakstura valodas pētniecības aspektus gan sinhroniskā, gan vēsturiskā skatījumā.
Zināšanas par valodas formālajām īpašībām veido nepieciešamo teorētisko bāzi
pētījumiem par valodas lietojumu literatūrzinātnē un lietišķajā valodniecībā. Šī moduļa
kursi apskata visus valodas analīzes līmeņus dažādu valodas pētniecības teoriju ietvaros
(piemēram, funkcionālisma, ģeneratīvisma un kognitīvisma) un dod ieskatu par valodas
analīzes materiāla pielietojumu dažādās jomās: saskarsmē, datorzinātnē, dažāda veida
diskursa pētniecībā un citur.
Literatūras modulis sniedz zināšanas par literatūras attīstību kā vienotu procesu,
veido un attīsta studentu prasmes un kompetences dažādu laikmetu literāro tekstu izpratnei
un interpretācijai. Īpaša uzmanība tiek pievērsta literāru tekstu analīzei saistībā ar attiecīgā
laika perioda galvenajiem vēsturiskajiem notikumiem, nozīmīgākajām kultūras norisēm un
filozofiskās domas attīstību, sākot no senās Grieķijas līdz mūsdienām. Studējošie apgūst
gan tradicionālās, gan mūsdienīgās literatūras pētniecības metodes, iztirzā literāro darbu
estētikas un poētikas problēmas, apgūst kompetenci izprast literāro kanonu evolūciju
mūžam mainīgajā sociālajā un kultūras vidē.
Metodikas modulis padziļina studējošo izpratni par valodas apguves teorijām un
praksi, zināšanu novērtēšanu, valodas mācīšanos speciāliem mērķiem. Studenti apgūst
zinātniskā darba prasmes un kompetences, pētot problēmas lietišķajā valodniecībā:
piemēram, valodu apguvi dažādiem mērķiem, valodas komunikatīvo kompetenču
veidošanu, mutvārdu un rakstveida diskursa īpatnības, starpkultūru komunikatīvās
kompetences attīstīšanu, valodu lomu starpkultūru saziņā un citas problēmas.
2.4.1.7. studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmu realizē tikai angļu valodā, līdz ar to MSP ir pieejama ārzemniekiem.
Ņemot vērā programmas mērķus un plānotos rezultātus, maģistrantu mācību vajadzības un
viņu progresa līmeni, tiek izmatotas sekojošas studiju procesa organizācijas formas:
lekcijas, semināri, prezentācijas, grupas vai individuālās konsultācijas, ieskaitot tiešsaistes
konsultācijas ar elektroniskā pasta palīdzību, grupas vai individuālie projekti, patstāvīgās
studijas un zinātnisks darbs (referātu, eseju rakstīšana, maģistra darba izstrāde), pieejamo
datorprogrammu un e-universitātes kursu izmantošana, datu un materiālu vākšana, apstrāde
un literatūras izmantošana, lai attīstītu maģistrantu analītiskās prasmes.
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Individuāla vai grupas projekta plānošana, izstrādāšana, realizēšana un
prezentēšana ir biežāk izmantotā metode virknē maģistra studiju kursu: Modernās
informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu mācīšanā, Svešvalodu zināšanu
pārbaude, Speciālo nozaru angļu valodas mācīšanas metodika, Korpuslingvistikas teorija
un prakse, Pētniecības semināri u.c. Docētāji izvēlas pieejas un metodes, kas atbilst
attiecīgā kursa specifikai. Tiek lietotas šādas pieejas: problēmu risināšanas pieeja, pētījuma
pieeja, radošā pieeja, procesuālā pieeja.
Sākot ar 2013. gada septembri MSP Metodikas modulī ir iekļauts kurss Lietišķās
valodniecības prakse augstskolā I (2 KP), kas valodu apguves teorijas palīdzēs realizēt
praksē.
MSP docētāji piedalās Latvijas Universitātes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, kā arī
starptautiskos projektos vai vada tos. Aktīva pētnieciskā darbība un piedalīšanās projektos
akadēmiskajam personālam dod iespēju izveidot jaunus studiju kursus, papildināt un
pilnveidot jau esošos docētos kursus, ieviešot tajos jaunas tēmas, kā arī jaunākos
sasniegumus attiecīgajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē. Studējošo iesaistīšana projektos
padziļina viņu zināšanas un dod neatsveramu zinātniskā darba pieredzi.
MSP praktiskās realizācijas nodrošināšanu veicina arī LU Humanitāro zinātņu
bibliotēka ar plašu zinātnisko žurnālu un grāmatu klāstu un pieeju datoriem ar Interneta
pieslēgumu.
Priekšlikumi: izstrādāt jaunus e-kursus; iekļaut kursu par zinātniskajā darbā iegūto
pētniecisko datu statistisko analīzi; studējošie tiek aicināti piedalīties studentu zinātniskajā
konferencē HZF fakultātē (2014.gada janvārī), LU PPMF un DU, kā arī starptautiskā
konferencē Viļņā un sagatavot vienu rakstu publicēšanai (pastāv iespēja to publicēt
elektroniski LVSA mājas lapā).
2.4.1.8. vērtēšanas sistēma
Programmā izmantotas sekojošas vērtēšanas formas:
 eseju, pētījumu, mācīšanas prakses materiālu, datu analīzes vai citu rakstu darbu
portfelis jeb „portfolio”,
 individuālie un grupu projektu ziņojumi,
 individuālās un grupu prezentācijas,
 kritisks pašnovērtējums un citu studentu kursa referātu, prezentāciju, eseju,
projektu u.c. novērtējums,
 prakses studentu ieskaites stundu vērošana, apspriešana un novērtēšana;
 rakstiski vai mutiski eksāmeni.
Vērtēšanas formas norādītas katrā kursa aprakstā. Studiju rezultāti visos
pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā, saskaņā ar LR MK noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartu un LU Senāta lēmumu par studentu zināšanu vienotu
vērtējumu.
Visa semestra laikā tiek vērtētas maģistrantu esejas, kursa referāti, testi un
piedalīšanās semināros. Studentu akadēmiskās prasmes un kompetences tiek novērtētas,
viņiem uzstājoties semināros, diskusijās, zinātniskās konferencēs, aizstāvot izstrādāto
projekta darbu. Angļu valodas apguves teoriju aprobāciju veic ar mikromācīšanas
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palīdzību grupā semināros, kā arī vērojot un vērtējot praktiskās nodarbības dažādās
augstākās izglītības iestādēs. Novērtējuma pamatā ir vērojumi praktiskajās nodarbībās,
grupas biedru pašanalīze un portfolio analīze. Citi moduļi piedāvā novērtējumu studentu
zinātniskajās konferencēs, tādējādi tiek apgūtas galvenās akadēmiskā darba prasmes un
kompetences.
Katra studenta progress semestra laikā, kā arī sasniegtie rezultāti tiek vērtēti katra
semestra beigās. Rakstiski vai mutvārdos tiek novērtētas iegūtās zināšanas un prasmes tās
pielietot praktiski. Jāatzīst, ka novērtēšanas principiem un kritērijiem ir nepieciešama
tālāka izstrāde un standartizācija ne tikai Latvijā, bet arī pārējās ES valstīs.
Jāatzīmē, ka mutisks vai rakstisks pārbaudījums lielākajā daļā kursu novērtējumu sastāda
tikai aptuveni 50% no kopējā vērtējuma.
2.4.1.9. programmas izmaksas
Angļu filoloģijas maģistra studiju programmā studēja 54 studenti par valsts budžeta
finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 1 185LVL par vienu studentu. Programmā 6
studenti studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā studēja 60
studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir 71 190LVL. Virziena programmas
nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc
studentu skaita uz 1.10.2012 – 1 186LVL.

2.4.2 studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Studiju programma pilnībā atbilst LR Ministru Kabineta 2002. g. 3. janvāra Noteikumiem
Nr. 2 („Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”). Maģistra programmas un
valsts akadēmiskās izglītības standarta salīdzinājums dots tabulā.
Kritēriji

Prasības izglītības
apjomam akadēmiskās
izglītības standartā

Humanitāro zinātņu
maģistra programma angļu
filoloģijā

Studiju ilgums

2 gadi

2 gadi (4 semestri pilna laika
studijās)

Programmas apjoms
kredītpunktos

80 kp (ieskaitot maģistra
darbu)

80 kp jeb 120 ECTS
(ieskaitot maģistra darbu)

Maģistra darba
apjoms kredītpunktos

Ne mazāk kā 20 kp

20 kp

Saskaņā ar Valsts izglītības standartu, maģistra programmas apjoms ir 80
kredītpunkti. Visos trīs moduļos vairāk nekā 30 kredītpunktu piešķirts kursiem, kuri
iepazīstina ar filoloģijas teorētisko atziņu izpēti, jaunākajām tendencēm un sasniegumiem
zinātnes apakšnozarēs (literatūrzinātnē, valodniecībā, lietišķajā valodniecībā), piem.,
Sociolingvistika, Psiholingvistika, Kino un teksta semiotika I un II, Starpkultūru
komunikācijas teorija un prakse, Diskursa analīze un pragmatika, Sintakse, Leksikogrāfija,
Pētniecības semināri, Semantika, Feminisms ASV literatūrā, Literatūras teorija izcilāko
teorētiķu skatījumā u.c.
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Teorētisko atziņu izpēte tiek aprobēta praksē sekojošos kursos: Mijkultūru
izglītības integrācija svešvalodu mācību procesā, Izglītības vadība augstskolā, Dialoģiskā
hermeneitika: proza, Dialoģiskā hermeneitika: dzeja, Dialoģiskā hermeneitika: drāma,
Elektroniskā komunikācija angļu valodā, Svešvalodu zināšanu pārbaude, Pētniecības
semināri.
2.4.3. salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām ES valstu atzītu augstskolu
atbilstošā līmeņa un nozares programmām
LU Angļu filoloģijas MSP tika salīdzināta ar 1 Latvijas augstskolu – Daugavpils
Universitāti (DU) un 3 atzītu ES universitāšu analoģiskām MSP – Tartu Universitāti (TU),
Londonas Universitātes 2 koledžām un Eseksas Universitāti.
Gan Latvijas, gan Igaunijas universitātēs MSP ilgums ir 2 gadi un studiju apjoms ir 80 kp
(jeb 120 ECTS), tādēļ programmu saturs, akadēmisko studiju organizācija un novērtēšanas
sistēma ir vieglāk salīdzināma.
Apvienotajā Karalistē pilna laika studiju ilgums ir no 9 mēnešiem līdz 12
mēnešiem; studiju organizācija un programmas saturs ir nedaudz atšķirīgs. Programmas
obligātā daļa sastāv no četriem vai pieciem apjomīgiem studiju kursiem, izvēles daļā
studentiem jāizvēlas vairāki kursi, atkarībā no iepriekšējās izglītības. Londonas,
Kembridžas un Eseksas universitātēs liela uzmanība pievērsta zinātniski-pētniecisko
metožu apguvei un individuālam darbam, lai students varētu turpināt patstāvīgus pētījumus
nozarē, kas viņu interesē, ar darba vadītāja konsultāciju un atbalstu, kā arī apmeklējot
lekcijas un seminārus.
Latvijas un Igaunijas universitāšu programmām, salīdzinot ar Apvienotās Karalistes
universitātēm, ir atšķirīga struktūra – uzsvars likts uz kontaktstundām auditorijā, tādējādi
samazinās patstāvīgajam darbam atvēlētais laiks; programmā ir liels skaits kursu ar nelielu
kredītpunktu apjomu (2 kp), kas aptver dažādas tēmas. Tomēr, kopumā ņemot, šie kursi ir
viena veseluma daļas, saistītas savā starpā.
Zināmas atšķirības starp programmām pastāv arī izvēles daļā, jo Latvijas un
Igaunijas programmās (LU, DU un TU) studentiem ir iespējas izvēlēties gan literatūras,
gan valodniecības, gan metodikas kursus, kamēr Londonas, Kembridžas un Eseksas un arī
Utrehtas maģistra programmām ir galvenokārt lingvistisks virziens.
Visas analizētās mācību iestādes paredz nobeiguma darba izstrādi, kas ietver
literatūras pārskatu, datu analīzi un empīrisku pētījumu. Vērtēšanas metodes ir gandrīz
identiskas visās universitātēs, jo paredz piedalīšanos semināros, nepārtrauktu vērtējumu
visu semestri, kursa noslēguma esejas un arī rakstisku vai mutisku eksāmenu. Neskatoties
uz minētajām atšķirībām, programmu saturs ir salīdzināms: četrās ar LU salīdzinātās
universitātēs (DU, TU, Eseksas un Londonas Universitātē) māca vienus un tos pašus
kursus: sociolingvistiku, psiholingvistiku, diskursa analīzi, vairākus kursus par starpkultūru
komunikāciju, pragmatiku, fonētiku un fonoloģiju, mūsdienu britu un amerikāņu literatūru,
20. gadsimta literatūras teorijas, tulkošanas problēmas, pētīšanas metodes utt.
Tabula atspoguļo minēto četru universitāšu MSP, kuru saturs ir salīdzināts.
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LU un četru Eiropas Savienības universitāšu
MSP kursu salīdzinājums

LU

Sociolingvistika

Daugavpils
Universitāte
(Latvija)

Mūsdienu
sociolingvistikas
pētījumi; Valodas
lietošanas politika
ES kontekstā

Psiholingvistika

Psiholingvistika

Tulkošanas teorija

Tulkojums kā
kultūras fenomens

Pētniecības
semināri

Tartu
Universitāte
(Igaunija)

Zinātnisko pētījumu
metodika

Londonas
Universitāte
(King’s College;
Birkbeck
College)

Eseksas
Universitāte
(Apvienotā
Karaliste)

Sociolingvistika
Sociolingvistika I
un II
Psiholingvistika

Psiholingvistika
un neirolingvistika
Tulkošanas
studijas

Zinātniskā darba
metodoloģija;
Pētījumi valodā

Pētniecības
metodes;
Zinātnisks
seminārs

Pētniecības jomas
angļu valodas
mācīšanā
speciāliem
mērķiem;
Noslēguma
pētījuma darbs

Angļu rakstu
valoda pētniecībai

Zinātniskā referāta
sagatavošana;
Piedalīšanās
konferencē

Literatūras teorija
izcilāko teorētiķu
skatījumā;
Salīdzinošā
literatūrzinātne
Valodniecības
vēsture

Akadēmiskā
rakstīšana;
Akadēmiskās
angļu valodas
īpatnības

Rakstu valodas
izpēte angļu valodā
kā svešvalodā/
otrajā valodā;
Angļu valodas
mācīšana
akadēmiskiem
mērķiem

Mūsdienu
literatūras teorija
un kritika

Valodniecības
vēsture

Angļu valodas
vēsture

Valodas filozofija;
Lingvistikas pamati
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Ievads kultūras
studijās. Kultūras
studiju
metodoloģijas

Lasīšanas kurss par
Lingvokulturoloģija; valodu un kultūru;
Literārā pasaka kā
Maģistra seminārs
kultūras parādība
par literatūru un
kultūru

Leksikogrāfija

Mūsdienu
leksikogrāfija

Kultūra otrās
valodas mācīšanas
un mācīšanās
procesā

Leksikoloģija un
leksikogrāfija

Semantika;
Semantika

Semantika

Semantika

Sintakse

Jaunākie virzieni
sintakses izpētē

Sintakse;
Mūsdienu angļu
valodas gramatikas
problēmas

Minimālisma
sintakse.
Aprakstošā
sintakse

Valodu varianti

Angļu valodas
dialekti

Angļu valodas
varianti

Angļu valodas
virzieni

Seminārs kultūras
un komunikācijas
teorijās

Starpkultūru un
profesionālās
komunikācijas
pamati

Derivācijas
semantiskie aspekti

Starpkultūru
komunikācijas
teorija un prakse

Starpkultūru
komunikācija

Starpkultūru
pragmatika

Valodu loma
Lingvokulturoloģija
starpkultūru saziņā
Diskursa analīze
un pragmatika;
Elektroniskā
komunikācija
angļu valodā
Mutisko un
rakstisko kultūru
semiotika;

Diskursa analīze;
Pragmatika

Diskursa analīze:
valoda un nozīme
komunikācijas
kontekstā;
Pragmatika

Diskurss un valodu
mācīšana;
Starpkultūru
pragmatika

Semiotika

Kino un teksta
semiotika I, II
Angļu valodas
diskursa
intonācijas;
Fonētika.
Fonoloģija

Fonoloģijas teorija

Angļu-igauņu
valodas sastatāmā
fonētika

Fonētika un
fonoloģija;

Angļu valodas
fonoloģija;

Fonoloģija: skaņas
un prosodikas
iezīmes

Fonoloģijas teorijas
un otrās valodas
fonoloģija
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Amerikas kultūras
studijas un
kultūras
antropoloģija:
teorijas un metodes

Britu un amerikāņu
kultūras un
komunikācijas
teorijas

Dialoģiskā
hermeneitika:
proza/drāma/dzeja

Hermeneitika

Anglofonās dzejas
attīstība no
viduslaikiem līdz
mūsdienām

Britu 19. gs. dzeja

Kritiska tekstu
analīze

Britu dramaturģija
gadsimtu gaitā

Lingvistiskā
analīze

Mūsdienu teātris
un tā auditorija

Mūsdienu britu
Mūsdienu britu
romāns: 80-tie, 90literatūra
tie gadi

Britu mūsdienu
literatūra

Mūsdienu britu
dzeja

Mūsdienu britu
literatūra

Britu literatūra
kopš 1979.g.;
Britu literatūra no
80-iem un 90-iem
Mūsdienu britu
dzeja

Anglofonā
postkoloniālā
literatūra

Postkoloniālā
literatūra un
romāns

Angļu vēsturiskais
romāns

Lasot laiku 20.
gadsimtā

Postmodernā
amerikāņu
literatūra;

Amerikāņu
literatūra 20.
gadsimtā

Modernisms un
dzimuma
jautājumi

Feminisms ASV
literatūrā

Pētniecības
metodes lietišķajā
valodniecībā

Pamatkurss 2: no
pēckara līdz
mūsdienām;
Mūsdienu
amerikāņu
literatūra;
Problēmas
mūsdienu ASV
prozā

Zinātniskā darba
metodoloģija

Pētījumi valodā,
valodas mācīšana
un mācīšanās

Kvalitatīvās
pētniecības
metodes angļu
valodas mācīšanā/
lietišķajā
valodniecībā
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Svešvalodu
apguves teorija un
prakse

Angļu valodas
programmas,
pasniegšanas
metožu un mācību
materiālu analīze

Programmu un
mācību plānu
izveide, mācīšanas
metodes un
pieejas;
Komunikatīvā
pieeja;
Četru prasmju
mācīšanas
metodes;

Zināšanu
novērtēšana angļu
valodā

Gramatikas
apguves metodes
vidusskolā un
augstskolā

Modernās IT
izmantošana
svešvalodu
mācīšanā

Angļu valodas
didaktika

Leksika: ievads
vārdu atvasināšanā,
vārdu nozīmes un
apgūšanas teorijas

Valodas prasmes
vērtēšanas teorijas

Zināšanu
novērtēšana un
testi

Angļu valodas
pedagoģiskā
gramatika

Gramatika:
sintakses pārskats,
pedagoģiskās
gramatikas,
gramatikas
mācīšana un
mācīšanās
Studentu
autonomija un
mācīšanās
stratēģijas

Angļu valodas
mācīšana
speciāliem
mērķiem

Vajadzību analīze
un angļu valodas
mācīšana
speciāliem
mērķiem

Mijkultūru
izglītības
integrācija
svešvalodu mācību
procesā

Valodu prakse
multietniskā un
multilingvālā klasē

Otrās valodas
apguves teorijas;
Materiāli un
metodes angļu
valodas mācīšanā I
un II;
Valodas mācīšana;
Otrās valodas
fonoloģijas apguve;
Lasīšanas mācīšana
otrajā valodā/
svešvalodā;
Rakstīšanas mācīšana
svešvalodā/ otrajā
valodā
Valodas
novērtēšana;
Komunikatīvā
valodas testēšana

Pedagoģiskā
gramatika

CALL pamati

Angļu valodas
mācīšanas
speciāliem
mērķiem pamati;
Angļu valodas
mācīšana
speciāliem
mērķiem
Kultūra otrās
valodas mācīšanas
un mācīšanās
procesā
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Augstākās
izglītības vadība

Menedžments un
angļu valodas
mācīšanas
novērtēšana

Lai pārliecinātos, ka, piemēram, valodniecības MSP LU ir līdzīga citām Eiropas
programmām, tika analizēti Eseksas, Kembridžas un Utrehtas universitāšu MSP kursi.
Eseksas universitāte piedāvā 9 un 12 mēnešu pilna laika maģistrantūras programmas
„Lingvistika” un „Lingvistikas studijas”. Abas programmas ir savstarpēji saistītas, jo
piedāvā lekciju kursus, kuri ir vai nu vairāk teorētiski orientēti, vai plašāki un ar
praktiskāku ievirzi. LU MSP angļu filoloģijas valodniecības modulis apvieno gan
praktiskās, gan teorētiskās ievirzes, un tāpēc būtu pielīdzināms Eseksas universitātes divām
programmām. Eseksas universitātes valodniecības pētniecības pamatvirzieni ir fonoloģija
un morfoloģija, tāpēc arī tieši šajās apakšdisciplīnās piedāvā skaitliski visvairāk kursu resp. sešus. Atšķirībā no HZF programmas, kur katrs kurss ir visaptverošs un neiedziļinās
kādā noteiktā pētniecības tradīcijā vai teorijā, Eseksas universitātes kursi ir specializēti, t.i.
veltīti kādai konkrētai pētniecības pieejai, kā, piemēram, dažādi kursi dažādām ģeneratīvās
sintakses teorijām. Šo atšķirību varētu skaidrot ar dažādām izglītības tradīcijām attiecīgajās
valstīs, bet jānorāda, ka kursu saturs būtībā ir ļoti līdzīgs, jo arī LU kursā „Sintakse” tiek
apskatītas un salīdzinātas vairākas teorijas. Atšķirībā no LU HZF, Eseksas Universitāte
piedāvā vairākus sociolingvistikas kursus, jo valodas dažādības pētniecība ir Lielbritānijas
sociopolitiskās kultūras būtiska sastāvdaļa, kam tiek dots nozīmīgs finansiāls atbalsts.
Utrehtas universitātes MSP valodniecībā ir daļa no LOT, t.i. valodniecības MSP
realizējošām skolām. LOT apvieno 6 institūcijas: Radbaundas universitātes Valodu Studiju
centru, Leidenes universitātes Valodniecības centru, Amsterdamas Valodas un
Komunikācijas Pētniecības centru, pētniecības grupu ‘Cilvēka valodas spēju sistēmas
uzbūve’, Groningenas universitātes Valodas un Kognitīvo Pētījumu centru un Utrehtas
universitātes Valodniecības Institūtu. Valodniecības pētījumu spektrs LOT
partnerinstitūtos ir ļoti plašs, bet vistuvākā mērķu un programmas satura ziņā ir Utrehtas
universitātes piedāvātā maģistrantūras programma. Abās universitātēs studiju laiks ir divi
gadi un studijas ir pilna laika. Beidzot studijas, abās universitātēs studenti raksta
pētniecisku darbu. Atšķirībā no Latvijas Universitātes, Utrehtas universitātes programma ir
iedalīta valodniecības apakšnozarēs (fonoloģija un morfoloģija, sintakse, semantika un
datorlingvistika, pirmās valodas apgūšana), un studentiem ir iespēja specializēties vienā no
tām. Vairums kursu abās universitātēs ir līdzīgi gan formas, gan satura ziņā. Utrehtas
universitāte piedāvā ievadkursus par visiem četriem valodniecības pētniecības līmeņiem
(resp. fonoloģiju, morfoloģiju, sintaksi un semantiku), bet Latvijas Universitāte patlaban
nepiedāvā kursus morfoloģijā. Utrehtas universitāte valodniecību skata šaurākā spektrā
nekā Latvijas Universitāte, jo neiekļauj ar valodas un sociālo aspektu mijiedarbību saistītas
jomas, kā, piemēram, sociolingvistiku un valodas variantu studijas, bet, atšķirībā no
Latvijas Universitātes, piedāvā kognitīvo valodniecības virzienu. Šī atšķirība izriet no
attiecīgo universitāšu tradīcijām un prioritātēm, resp., skatīt valodu kognitīvā vai sociālā
šķērsgriezumā.
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Maģistra studiju programma Kembridžas universitātes Angļu un lietišķās valodniecības
pētniecības centrā ir intensīva viena gada pilna laika studiju programma, kas piedāvā apgūt
valodniecības teorētiskos un lietišķos pētniecības aspektus. Kā redzams kursu uzskaitē,
Kembridžas universitātes programma ir ļoti līdzīga tai, kuru piedāvā Latvijas Universitātes
Moderno valodu fakultāte. Kembridžas programmā ir kurss morfoloģijā, fonoloģijā un
ortogrāfijā. Latvijas programma pašlaik nepiedāvā morfoloģijas un ortogrāfijas kursus, bet
tie tiek sagatavoti un tuvākajā nākotnē būs iekļauti programmā. Kembridžas universitātē ir
spēcīgas psiholingvistikas pētniecības tradīcijas, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu un
akadēmisko atbalstu valodas apguves kursu izstrādē. Šī valodniecības nozare tiek attīstīta
arī Latvijā..
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Tabula ataino aptuvenu kursu satura un struktūras salīdzinājumu attiecīgajās universitātēs.
LU, Eseksas, Utrehtas un Kembridžas universitāšu MSP kursu salīdzināšana
Latvijas Universitāte
Semantika

Sintakse

Eseksas Universitāte

Utrehtas Universitāte

Semantika;

Ievads semantikā;

Relevances teorija;

Semantiskā struktūra;

Mentālais leksikons

Dinamiskā semantika

Minimālisma sintakse;

Ievads sintaksē;

Aprakstošā sintakse;

Salīdzinošā sintakse;

Ievads leksiski
funkcionālā gramatikā;

Valodas tipoloģija

Ievads ‘Head-Driven
Phrase Structure’
gramatikā
Sociolingvistika;

Sociolingvistika I un II;

Valodu varianti

Angļu valodas virzieni;

Kembridžas
Universitāte
Semantika un
pragmatika

Angļu valodas
morfoloģija un
sintakse;
Salīdzinošā
valodniecība;
Valodas tipoloģija

Valoda un dzimte
Starpkultūru
komunikācijas teorijas
un prakse;

Komunikācija un sociālā
saziņa;

Diskursa struktūra

Diskursa analīze

Relevances teorija
Angļu valodas diskursa
intonācija;
Diskursa analīze
Valodniecības vēsture;

Ievads valodniecībā;

Valodas filozofija

Valodniecības
tendences;

Valoda un citas
komunikatīvās sistēmas

Valodu tipoloģija
Atmiņa, smadzeņu
darbība un svešvalodu
apguve;

Valoda, runa,
smadzenes

Psiholingvistika
Svešvalodu apguves
teorija un prakse;
Akadēmiski zinātniska
projekta īstenošana

Valodas
mācīšanās
psiholingvistiskie
aspekti;
Psiholingvistika

Otrās valodas
teorijas

apguves

Seminārs valodu
tipoloģijā;
Seminārs valodu
apguvē un pētniecības
metodes
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Balstoties uz LU Angļu filoloģijas MSP salīdzinājumu 4 universitātēs, var secināt,
ka LU piedāvātā angļu filoloģijas programma kopumā atbilst minēto programmu saturam.
Neskatoties uz atšķirībām struktūrā, LU MSP spēj veidot patstāvīgam zinātniskam darbam
sagatavotus maģistrus, kas turpina studijas doktorantūrā un pētniecību savā specialitātē
visa mūža garumā.
2.4.4. Informācija par studējošajiem
Dati uz
atskaites gada
1.oktobri

2012./2013

1.gadā
imatrikulēto
studentu
skaits

33

Studējošo skaits pa studiju
gadiem

1
36

2
2
9

3 4

5

Kopā
mācās

T.sk. par
maksu

Absol-ventu
skaits

65

2

20

6

2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze
Lai noteiktu studējošo vērtējumu 16 MSP kursiem, kuri tika docēti 2012./2013.
akadēmiskajā gadā, studenti izpildīja LU izveidoto studiju kursu aptaujas anketas.
MSP A un B daļās docēto kursu kvalitātes noteikšanas kopainā dominē pozitīvs
vērtējums „ļoti labi” un „labi”, jo aptaujas rezultātu kopsavilkuma vērtējums ir vidēji no 1
- 2. (Ar aptaujas anketām var iepazīties 337. telpā).
Secinājums: docētie kursi visumā novērtēti pozitīvi.
2.4.6. Absolventu aptaujas un to analīze
2013. gada jūnijā tika anketēti šī gada 16 absolventi. Tika analizētas viņu sniegtās atbildes
(ar rezultātiem var iepazīties HZF 337. telpā).
LU aprobētajā programmas novērtēšanas anketā MSP 5 aspektu novērtējums ir:
1.
2.
3.
4.
5.

studiju programmas saturs – 1,75;
studiju programmas piedāvātās iespējas – 1,58;
prasmju attīstīšana studiju laikā – 1,48;
studiju procesa organizēšana – 1,64;
materiāli tehniskais nodrošinājums – 1,88.

Secinājumi: 1) studiju procesa kvalitātes novērtējums kopumā ir pozitīvs: vidējais
novērtējums ir 1,7. Studējošie atzīst, ka MSP nodrošina stabilas zināšanas un prasmes
attiecīgo zinātnes nozaru pamatjautājumos; 2) studējošie atzinīgi novērtē lekciju un
semināru zinātnisko līmeni, mācībspēku kompetenci, IT izmantošanu nodarbībās; 3)
docētājiem ir labs kontakts ar auditoriju, komunikācijas problēmas nepastāv.
Studējošo priekšlikumi: 1) noteikti uzaicināt viesprofesorus; 2) palielināt kursu
izvēles iespējas B daļā; 3) plānot A daļas lekcijas, sākot ar plkst. 18.15, lai paspētu uz
lekciju sākumu; 4) saglabāt budžeta vietas MSP; 5) izveidot vairāk e-kursu.
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2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesu pilnveidošanā
MSP I un II kursā studējošo skaits – 65.
MSP studējošo motivācija visumā ir augsta: viņi apzinās, kādi ir viņu mērķi, vēlmes un
vajadzības. Studējošie paši ierosina, kuras tēmas kursā vajadzētu nomainīt ar citām, kādus
jaunus kursus vajadzētu iekļaut programmā un kādus izņemt no tās. Studējošie ierosināja
iekļaut jaunus kursus Projektu izstrāde un vadīšana un Lietišķās valodniecības prakse
augstskolā, kas tiek izstrādāts; izveidot vairāk e-kursus, un atjaunot C daļas kursus, lai
varētu apgūt vairākas svešvalodas.
Studējošo līdzdalība programmas uzlabošanas un attīstīšanas jomā notiek sanāksmēs
kopā ar mācībspēkiem, tiekoties ar programmas direktori semestra sākumā un beigās 1. un
2. kursā. Papildinformāciju par programmas kursu realizācijas plusiem un mīnusiem katrs
docētājs iegūst ar interviju un aptauju palīdzību, kā arī no programmas novērtējuma
analīzes.
Studentiem tiek izsūtīts aicinājums anonīmi novērtēt studiju procesu, lekciju kvalitāti
un plānojumu ar kuru iepazīstas MSP direktori un mācībspēi.
Programmas direktore un visi docētāji regulāri konsultē studējošos reizi nedēļā,
vajadzības gadījumā tiek sniegtas individuālas konsultācijas. Studentiem atbalstu sniedz
fakultātes administrācija, katedru vadītāji un programmas lietvede.
2.4.8. Studiju kursu apraksti
Skat Pielikumu (Pielikums Nr.2)
2.6. Programmas pašnovērtējuma ziņojuma pielikumi
2.6.2.1. Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās
pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas (CV)
Skat Pielikumu (Pielikums Nr.3)
2.6.2.2. Citi pielikumi.
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Pielikums Nr.1
Studiju programmas plāns
Angļu filoloģijas maģistra studiju programma, pilna laika, 4 semestri

Kursa kods

Kursa nosaukums

1. gads

2. gads

1.

3.

2.

4.

Kopā

Pārbaudes
veids

4
2
2
2
2
2
2
2
2
20

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
aizstāvēšana

L40
L12
L24
L26
L28
L26
L16
L26
L32

6
2
2
2
2
2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L48
L19
L2
L16
L28
L18
L22
L16

2
4
2
4

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

S32
L32 S32
L16 S16
L32 S32

Lekcijas/
Semināri

Obligātā daļa (A daļa)
Valo1811
Valo5259
Valo5666
Valo5665
Valo5422
MākZ5214
Valo5261
SDSK5023
LitZ5444
Valo6047

Diskursa analīze un pragmatika
Angļu rakstu valoda pētniecībai
Valoda un citas komunikatīvās sistēmas
Valodniecības vēsture
Sociolingvistika
Kino un teksta semiotika I
Psiholingvistika
Kultūru studiju metodoloģijas
Mitoloģija mūsdienu literatūrā
Maģistra darbs

4
2
2
2
2
2
2
2
2
20

S24
S20
S8
S6
S4
S6
S16
S6
-

Izvēles daļa (B daļa) Metodikas modulis
Valo5275
Valo5481
Valo5185
Valo5480
Valo5169
Peda5261
Valo5184
Valo5119
Valo5516
Valo5260
Valo5176
Valo5515

Svešvalodu apguves teorija un prakse
Pētniecības metodes lietišķajā valodniecībā
Svešvalodu zināšanu pārbaude
Gramatikas apguve vidusskolā un augstskolā
Atmiņa, smadzeņu darbība un svešvalodu apguve
Didaktikas teorijas
Speciālo nozaru angļu valodas mācīšanas metodika
Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana
svešvalodu mācīšanā
Pētniecības semināri
Elektroniskā komunikācija angļu valodā
Publiskās runas pamati
Verbālā un neverbālā saziņa dažādās kultūrās

6
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4

S48
S13
S30
S16
S4
S14
S10
S16

LitZ5103
Valo5179
Valo5180
Valo5190
VadZ5060
MākZ6000
Valo5291
Valo5465
Valo5670
ValoR000

Tekstoloģija
Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse
Valodas apzināšanās
Mijkultūru izglītības integrācija svešvalodu mācību procesā
Izglītības vadība augstskolā
Kino un teksta semiotika II
Pragmalingvistika
Korpuslingvistikas teorija un pielietošana
Tulkošanas teorija
Lietišķās valodniecības prakse augstskolā I

2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
prakses
aizstāvēšana

L16
L16
L16
L20
L10
L14
L16
L18
L22
L2

S16
S16
S16
S12
S22
S18
S16
S14
S10
S30

Izvēles daļa (B daļa) Valodniecības modulis
Valo5266
MākZ6000
Valo5921
Valo5590
Valo5669
Valo5618
Valo5157
Valo5163
Valo5254
Valo5667
Valo5260
Valo5180
Valo5176
Valo5179
Valo5515
LitZ5103
Valo6061
Valo5255
Valo5516
Valo5670
Valo5465

Fonētika. Fonoloģija
Kino un teksta semiotika II
Pragmalingvistika
Semantika
Valodu varianti
Angļu valodas diskursa intonācija
Dialoģiskā hermeneitika: drāma
Dialoģiskā hermeneitika: dzeja
Leksikogrāfija
Mutisko un rakstisko kultūru semiotika
Elektroniskā komunikācija angļu valodā
Valodas apzināšanās
Publiskās runas pamati
Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse
Verbālā un neverbālā saziņa dažādās kultūrās
Tekstoloģija
Hermeneitikas vēsture: teorijas un pielietojums
Sintakse
Pētniecības semināri
Tulkošanas teorija
Korpuslingvistikas teorija un pielietošana

2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L28 S4
L14 S18
L16 S16
L22 S10
L22 S10
L28 S4
L16 S16
L4 S28
L42 S22
L24 S8
L32 S32
L16 S16
L16 S16
L16 S16
L32 S32
L16 S16
L46 S18
L40 S24
S32
L22 S10
L18 S14

Izvēles daļa (B daļa) Literatūras modulis
MākZ6000
LitZ5218
LitZ5008
LitZ5219
LitZ5201
LitZ5250
LitZ5202
PolZ5033
LitZ5214
Valo5515
Valo5176
Valo5179
LitZ5090
LitZ6014
SDSK5021
LitZ5089
LitZ5178
LitZ5094
Valo5516
LitZ5103
LitZ5106
LitZ5104
LitZ5105
MākZ5021
LitZ5006
Valo5670
Valo5465
Kopā A daļā
Kopā B daļā

Kino un teksta semiotika II
V. Šekspīra daiļrade un interpretācija
Mūsdienu britu dzeja
Salīdzinošā literatūrzinātne
Feminisms ASV literatūrā
Postmodernā amerikāņu literatūra
Anglofonās dzejas attīstība no viduslaikiem līdz
mūsdienām
20. gs. politiskās teorijas un literatūra
Mūsdienu britu romāns: 80-tie, 90-tie gadi
Verbālā un neverbālā saziņa dažādās kultūrās
Publiskās runas pamati
Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse
Anglofonā postkoloniālā literatūra
Angļu literatūras kanona postmodernās transformācijas
Amerikas kultūras studijas un kultūras antropoloģija –
teorijas un metodes
Britu dramaturģija gadsimtu gaitā
Angļu vēsturiskais romāns
Anglofonā īru literatūra
Pētniecības semināri
Tekstoloģija
Literatūra, filmas un vizuālā kultūra
Dzimte un žanrs literatūrā un filmās
Dzimte un seksualitāte literatūrā un vizuālā kultūrā
Kino, pilsēta un modernitāte
Literatūras teorija izcilāko teorētiķu skatījumā
Tulkošanas teorija
Korpuslingvistikas teorija un pielietošana

Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L14
L32
L16
L16
L26
L16
L16

2
2
4
2
2
2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L20
L12
L32
L16
L16
L16
L16
L32

S12
S20
S32
S16
S16
S16
S16

2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
40
40

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L16
L12
L16
S32
L16
L17
L16
L20
L64
L16
L22
L18

S16
S20
S16

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

S18
S16
S16
S6
S16
S16

S16
S15
S16
S12
S16
S10
S14

Angļu filoloģijas MSP akadēmiskā personāla dalība starptautiskajos projektos, LZP un citu
institūciju finansētajos projektos pārskata periodā
Sigma Ankrava:
Zinātniska ekspedīcija “Baltijas dzintars Indijā” - ES finansējums – 20 000 Ls, ekspedīcijas
organizēšana un vadīšana.
Maija Brēde:
“Leksiskās sistēmas maiņas un to atspoguļojums vārdnīcās”(2010-2013) (vad. I.Jansone, koord.
A.Veisbergs) (LZP)
Ina Druviete:
Lietuvas Zinātnes fonda projekts "Baltic sociolinguistics (BalSoc): linguistic awareness and
orientation in Lithuania and Latvia" (2009-1010).
Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" 1. tēmas izpildītāja, 4. tēmas
vadītāja (2010-)
LZP Zinātnisko pētījumu projekta "Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija" izpildītāja
(2004-2008).
LZP projekta 09.1172 "Sociolingvistisko un terminoloģisko procesu dinamika Latvijas
sabiedrībā un latviešu valodā" izpildītāja (2009-2010).
Gunta Ločmele:
Dalībniece valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” apakšprojektā „Latviešu valodas
jaunaizguvumu korpuss”.
Dalībniece Letonikas projektā „Latviešu valodas leksiskās sistēmas maiņas un to atspoguļojums
vārdnīcās”.
Dalībniece ASV Luisa Kerola biedrības projektā „Alice 150” par „Alises Brīnumzemē” tulkojumiem.
Vadītāja projektam OPTIMALE (Optimising professional translator training in a multilingual
Europe) Latvijas Universitātē.
Dalībniece Eiropas Komisijas EMT (European Master’s in Translation) projektā. (LU PMSP
„Rakstiskā tulkošana” – projekta partneris)
Andrejs Veisbergs:
LZP Nacionālās identitātes programmas projekts, vadītājs 4000 Ls
Eiropas parlamenta un Komisijas grants/subsīdija Konferenču tulkošanas programmai, vadītājs 28000
eiro
Vineta Apse:
NORDPLUS projekts „Career Development Programs for Women in Science and Technology
through Lifelong Learning”, 2012. gads, projekta dalībniece (vad. Dr. S. Bērziņa)
Jeļena Dorošenko:
LU akadēmiskās attīstības projekts „Baltic Journal of English Language, Literature and Culture 3.
sējums”(2012. g. 10.oktobra līdz 2013. g. 31. decembrim) – starpdisciplinārs: vispārīgā valodniecība,
lietišķā valodniecība, literatūrzinātne, kulturoloģija (AAP 2013/03; redkolēģijas locekle un rakstu
recenzente).
2. starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for Internationsl Communication: Interdisciplinary
Perspective
(Valoda starptautiskai saziņai: starpdisciplinārā skatījumā), 23.-24.05.2013. LU reģ. Nr. 2012/172.
Valodniecība vispārīgā un lietišķā valodniecība (redkolēģijas locekle un rakstu recenzente).

Monta Farneste:
1. Konferences pieteikums: 2. starptautiskais zinātniskais simpozijs Language for International
Communication: Linking Interdiscplinary Perspectives (‘Valoda starptautiskai saziņai:
starpdisciplinārā skatījumā’) 2013. gada 23.-24. maijs; LU reģ. Nr. 2012/172. Valodniecība,
Vispārīgā un lietišķā valodniecība. (projekta vadītāja).
2. LU akadēmiskās attīstības projekts „Baltic Journal of English Language, Literature and
Culture 3. sējums” (2012. gada 10. oktobra līdz 2013. gada 31. decembrim) –
starpdisciplinārs: vispārīgā valodniecība, lietišķā valodniecība, literatūrzinātne, kulturoloģija
(AAP 2013/03; projekta vadītāja).
3. Projektu līdzekļu piesaiste ERAF projekts „Atbalsts Latvijas Universitātes starptautiskās
sadarbības projektiem un citiem starptautiskās sadarbības pasākumiem zinātnē un
tehnoloģijās” (ERAF Project 2010/0202/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/013) 2. starptautiskā
zinātniskā simpozija Language for International Communication: Linking Interdiscplinary
Perspectives tēžu krājuma izdošanai.
Vita Kalnbērziņa:
ESF Projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā
pilnveide” No. 2010/0096/1DP/ 1.2.1.2.3./09/IPSA/VIAA/001
Irina Novikova :
2013-2017 – 7th Framework, Marie Curie Action, IRSES Imagining Development: A
multidisciplinary and multilevel analysis of development policies and their effect in the post-socialist
world ( in cooperation with the universities of Fribourg, Tallinn, Birmingham)
2013-2017 – research project „Heterologies of Everyday” (vad. Helisnki uni.e un Tallinn uni.)
2014 – head coordinator and lecturer for ERASMUS Intensive Programme „Transnational and
intersectional methodologies in gender studies’ (University of Latvia, June)
2013 – national coordinator and lecturer for ERASMUS Intensive Programme ‘Translocal
methodologies in gender studies’ (with University of Joensuu)
2008-2013 - vice-chair, national coordinator for Latvia, researcher - COST programme IS0803,
Remaking eastern borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of
Europe's eastern peripheries.
Solveiga Ozoliņa;
ESF Projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā
pilnveide” No. 2010/0096/1DP/ 1.2.1.2.3./09/IPSA/VIAA/001
Indra Karapetjana:
Vadīšana - ERASMUS IP projektā 1) Cross-cultural competence and interaction. 2012.g. 2. Fāze.
Piesaistītais finansējuma apjoms: 13, 161 eiro
Dalība- ESF Projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā
pilnveide” No. 2010/0096/1DP/ 1.2.1.2.3./09/IPSA/VIAA/001
Vadīšana- Valodu politikas izpēte angļu valodas vērtēšanas sistēmas ieviešanai LU, 2013/ZD-335 no
01.03.2013 – 31.12.2013
Zigrīda Vinčela:
1. Studiju programmas, mentoru profesionālās pilnveides programmas un atbalsta materiālu izstrāde un
pilnveide projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā
pilnveide”
Vienošanās Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001, LU reģistrācijas Nr. ESS2010/95 2010.g.
(1.septembris – 2010.g. 31. decembris – 2013. g. 30 jūnijs)
2. Valodu politikas izpēte angļu valodas vērtēšanas sistēmas ieviešanai LU, 2013/ZD-335 no

01.03.2013 – 31.12.2013
Gunta Roziņa:
Dalība ERASMUS IP projektā Cross-cultural competence and interaction. 2012.g. 2. Fāze.
Piesaistītais finansējuma apjoms: 13, 161 eiro

Angļu filoloģijas MSP akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, pētniecības vai
mākslinieciskās jaunrades sasniegumu un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata
periodā
Sigma Ankrava:
Dalitality as a Global Phenomenon: European Experience, ICODS13, p. 8, Knnur University, Kerala,
India;
International Conference on Dalitality as a Global Pradigm: Theorrizing Indigenous Studies.
2 rakstu recenzēšana žurnālam 'Baltic Journal of English Languae, Literature and Culture'
Maija Brēde:
M.Brēde. „Jaunvārdi kā terminu iespējams papildinājums”; „Aktuālās tendences terminoloģijas
teorijā un praksē”: E.Drezena piemiņai veltītā 3.starpt. terminoloģijas konf. 18.-19. Rīga, 2012
M.Brēde. „Vērojumi publiskā intonācijas stila raksturojumā latviešu valodā”: Vārds un tā pētīšanas
aspekti. Rakstu krājums 16 (1). 42.- 51. Liepāja, 2012
M.Brēde. „Diskusijas kā informatīvā intonācijas stila žanra fonostilistiskais raksturojums”; „Baltu
valodas: vēsture un aktuālie procesi”: Akad. J.Endzelīna 140.dzimšanas dienas atceres starpt. zin.
konf. materiāli. 15.-17.LU LVI, Rīga, 2013
M.Brēde.”Features of Discussion as a Type of Informational Style of Intonation in English”; 2nd
International Symposium ”Language for International Communication: Linking Interdisciplinery
Perspectives”, Book of Abstracts. 14-15. Dpt.of English Studies and Centre for Applied Linguistics.
Riga, 2013
M.Brēde. „Characteristics of Publicistic Intonational Style in English and Latvian”: Zmogus kalbos
erdveje. 7 Moksliniu straipsniu rinkinys. 86-95. Kaunas, 2013
M.Brēde. ”Variation of Suprasegmental Features of the Publicistic Style in Latvian”: Abstracts. CD,
Tallinn, 2013
M.Brēde. „Diskusijas kā informatīvā intonācijas stila žanra fonostilistiskais raksturojums” (iesniegts
publicēšanai Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 17)
M.Brēde. „Variation of Phonetic Features as Manifesti in Intonation Styles”: konf. materiāli
(iesniegts publicēšanai „Research of Spoken Language: Aspects, Problems and Perspectives”
University of Vilnius, Institute of the Lithuanian Language, Faculty of Philology, 2013)
M.Brēde. ”Features of Discussion as a Type of Informational Style of Intonation in English”(
iesniegts publicēšanai Baltic Journal of English Language, Literature and Culture, vol. 4)
Ina Druviete:
Monogrāfiski izdevumi:
Druviete I. Skatījums. Valoda, sabiedrība, politika. R., LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 240 lpp.
Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos:
Druviete I. Sociolingvistikas vēsture un perspektīvas pasaulē un Latvijā. – Bibliogr.: 15.18.lpp. ([45] nos.). – Kopsav. angļu val. // Linguistica Lettica: Latviešu val. inst. žurn. / LU Latviešu
val. inst.; redkol.: L.Balode, I.Druviete, I.Jansone (atb. red.) … [u.c.]. – Rīga: LU Latviešu val. inst.,
2008. – 17.[sēj.], 5.-[20.] lpp.
Druviete I., Strelēvica-Ošiņa D. Some aspects of the sociolinguistic situation in Latvia:
Causes and effects. – Suvremena Lingvistika, godina 34, svezak 1. Zagreb: Hrvatsko filološko
drusko, 2008, 89.-114.
Druviete I. The Latvian language: Official language of the Republic of Latvia and the offcial
language of the European Union. – Duisburg Arbeiten zur Sprach- und Wissenschaft. Duisburg
Papers on Research in Language and Culture. European and National Language Policies.Ed.
G.Stickel. Peter Lang, 2009, 14-23.
Druviete I. The development of sociolinguistics in the Baltic States. - The Routledge
Handbook of Sociolinguistics Around the World. Ed by Martin J.Ball.Routledge: London and New

York, 2010, 402-411.
Druviete I., Valdmanis J. Language use in higher education establishments in Latvia. –
national Languages in Higher Education. Ed. by M.Humar and M.Žagar Karer. Ljubljana: Založba
ZRC, 2010, 91-95.
Druviete I. Tolerance and non-discrimimation policies in the multilingual European Union. –
Perspectives on European Integration and European Union History. A CLIOHWORLD Reader. Ed,
by A.K. Isaacs. Pisa: Cliohworld, 2011, 195-205.
Raksti zinātnisko rakstu krājumos
Druviete I. Latviešu valodas sociolingvistisko funkciju dinamika kontaktvalodu ietekmē. –
Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti-2, R.: LU aģentūra “Latviešu valodas institūts”,
2008, 224.-234.
Hirša Dz., Druviete I. Valodu likumu nozīme etnosa un valsts identitātes nodrošināšanā. –
Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. R.: Zinātne, 2008, 11.-20.
Hirša Dz., Joma D., Druviete I. Valsts valodas likuma izstrādes motivācija un pieņemšanas
process. – Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. R.: Zinātne, 2008, 54.-68.
Druviete I. Eiropas daudzvalodības lokā. – Tagad. Zinātniski metodisks izdevums. R:
LVAVA, 2008, Nr.2, 2.-6. lpp.
Druviete I. Language policy traditions in Latvia at the beginning of the 20th century. – State
Language Commission. Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study of Situation, Attitudes,
Processes, and Tendencies. R.: Zinātne, 2008, 12-15.
Druviete I., Hirša Dz. The State Language Law (1999) within the context of Latvia’ s
language policy. – State Language Commission. Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study of
Situation, Attitudes, Processes, and Tendencies. R.: Zinātne, 2008, 55-78.
Druviete I. Latvian language status as an official language of the European Union. – State
Language Commission. Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study of Situation, Attitudes,
Processes, and Tendencies. R.: Zinātne, 2008, 105-117.
Druviete I. Development and standartisation of the Latvian language. – State Language
Commission. Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study of Situation, Attitudes, Processes, and
Tendencies. R.: Zinātne, 2008, 262-264.
Druviete I. Latviešu valodas tēls plašsaziņas līdzekļos un interneta diskusijās. – Valodas
prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb.red. LLauze. Nr.4. Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds, 2009. 13.-20. lpp.
Druviete I. Language education policy for promoting identity, language diversity and
multilingualism. – International Conference “Towards a Better Language Education”. 29-30 June
2009, Vilnius. Proceedings. Vilnius: Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2009, p. 84-95.
Druviete I. Par latviešiem, zinātni un ironiju. – Cicerons un mēs. Cicerona balvai 10 gadi. R.:
Zinātne, 2009, 59.-60. lpp.
Druviete I. Valodnieks Kārlis Mīlenbahs (1853-1916). – Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase divos
sējumos. Sast. I.Druviete. 1. sējums. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 8.-23. lpp.
Druviete I. Komentāri. – Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase divos sējumos. Sast. I.Druviete. 1.
sējums. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 395.-403. lpp.
Druviete I. Latviešu valodas tēls plašsaziņas līdzekļos un interneta diskusijās. - Valodas
prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb.red. L.Lauze. Nr.4. Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds, 2009, 134 lpp.
Druviete I. Valodnieks Kārlis Mīlenbahs. - Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase 2 sēj. Sast.
I.Druviete, zin. red. S.Lagzdiņa. 1. sēj. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 8.-23. lpp.
Druviete I. Komentāri. - Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase 2 sēj. Sast. I.Druviete, zin. red.
S.Lagzdiņa. 1. sēj. R.: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 395.-403. lpp.
Druviete I. Latviešu valoda kā valsts valoda: simbols, saziņas līdzeklis vai valstiskuma pamats.Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos. Sast. A.Cimdiņa, D.Hanovs. R.:
Zinātne, 2010. 123.- 153. lpp.

Druviete I. Latvian language as the State language: As a symbol, as a form of communication,
as the foundation for statehood. – Latvia and Latvians: A People and a State in Ideas, Images and
Symbols. A.Cimdiņa, D.Hanovs (eds). R.: Zinātne, 145-182.
Druviete I. Latviešu valoda elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos: kvantitāte un kvalitāte. –
Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums 14(2). Liepāja: LiePA, 2010 [2011], 66.-75.
Druviete I. Valsts valodas integratīvā un ekonomiskā vērtība. - Vārds un tā pētīšanas
aspekti: rakstu krājums 15 (2). Liepāja: LiePA, 2011, 97.-106. lpp.
Druviete I. Valsts valoda lingvistiskajā ainavā. - Valodas prakse: vērojumi un
ieteikumi.Populārzinātnisku rakstu krājums. Atb. Red. O.Bušs. Nr.6. R: Latgales druka, 2011, 13.-20.
lpp.
Druviete I. Priekšvārds. - K.Jarinovska. Izglītības tiesības: konstitucionālie aspekti Satversmes
112. panta kontekstā. R.: LU, 2011, 7.-8. lpp.
Druviete I. Komentāri. - Kārlis Mīlenbahs. Darbu izlase: 2. sēj. Sast. Ina Druviete, zin. Red.
Sarmīte Lagzdiņa. 2. sēj. R.: Latviešu valodas institūts, 2011. 363.-372. lpp.
Druviete I. Satversmes 4. pants sociolingvistikas skatījumā: termini un jēdzieni valodas
dominējošā statusa apzīmēšanai. - Konstitucionālās politikas seminārs. Semināra materiālu krājums.
Bīriņi: Publisko tiesību institūts, 2012, 130.- 137. lpp.
Druviete I. Latviešu valoda kā nacionālās identitātes pamats: Ata Kronvalda ieguldījums mūsdienu
skatījumā. - "Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam 175" - 2012. gada 28. aprīļa
konferences materiāli, Rīga: Zinātne, 2012, 37.-40. lpp.
Druviete I. Izglītības ieguves valoda personības un sabiedrības aspektā. - Apvienotais
Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un
nacionālā identitāte”. Valodniecības raksti. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2012, 349.–362. lpp.
Druviete I. Valsts valoda, oficiālā valoda, minoritātes valoda: jēdziena un termina izpratne
sociolingvistikā un politikā. - Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 16 (2). Liepāja: LiePA,
2012, 65.-78. lpp.
Druviete I. Lingvistiskā identitāte Latvijas kultūrtelpā. - Scientiae et patriae. Veltījums
akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā. Dedicated to Academician,
Professor Vaira Vīķe-Freiberga on 75th Birthday. Sastādītāja profesore Ausma Cimdiņa. Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds, 2012, 95.-110. lpp.
Druviete I. Latviešu valoda - vienīgā valsts valoda Latvijā. - Valodas prakse: vērojumi un
ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 8. R.: Latviešu valodas aģentūra, 2013, 15.-23. lpp.
Druviete I. Valodas situācija un valodas politika. - Latviešu valoda. Prof. Andreja
Veisberga redakcijā. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 387.-408. lpp.
Druviete I. Latviešu valoda pēc neatkarības atgūšanas: valodas situācija un valodas politika. Latvieši un Latvija, R.: Zinātne, 2013, 240.-261.
Gunta Ločmele:
- „Standarta un ekspresijas attiecības reklāmas valodā.” Tēzes. //Literārā valoda (standartvaloda)
vēsturiskā, normatīvā un sociolingvistiskā skatījumā. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 139. dzimšanas
dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts,
2012. 28-29.
- „Tulkotāja loma reklāmā latviešu valodas attīstības procesu kontekstā.” Tēzes. // Baltu valodas:
vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013. 43.-44. lpp.
- Reklāmas valoda. Latviešu valoda. Rīga: LU Apgāds, 2013. (pieņemts publicēšanai)
-Translations of Lewis Carroll’s „Alice in Wonderland” in Latvian. Ločmele G. un K. Baiža. // Alice
in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece New York, 2015
(pieņemts publicēšanai)
Andrejs Veisbergs:
Literārā valoda – valodas paveids vai kas vairāk? Jaunie mediji. Starptautiskās zinātniskās

konferences materiāli. Rīga. LU: LVI. 40-41.
Borrowed Phraseology in Latvian (17th -21st) century). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
(monogrāfija 188p.)
Historical Comparison of the Iconic Dictionaries of the Three Baltic Nations. Abstracts. In
Proceedings of the 15th Euralex International Congress. Oslo: University of Oslo. p.167.
Historical Comparison of the Iconic Dictionaries of the Three Baltic Nations. In Proceedings of the
15th Euralex International Congress. Oslo: University of Oslo. 245-249.
ISBN 978-82-3032228-4.
Semantic Change in Latvian under the Influence of English. Baltic Journal of English Language,
Literature and Culture Vol. 2, 2012. 103–121
Baltic Journal of English Language, Literature and Culture Vol. 2, 2012. (Editor in Chief)
The Latvian Language in the Digital Age. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 2012. (Coauthor)
Translationese, Translatorese, Interference. Meaning in Translation: Illusion of Precision. Abstracts.
Riga: RTU. 2012: 104
Phraseological Borrowing. Berlin. Logos. ISBN 978-3-8325-3224-6
Semantiskās pārmaiņas latviešu valodā (angļu valodas iespaids). In: Apvienotais Pasaules latviešu
zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”.
Valodniecības raksti. Rīga: LU Latviešu valodas institūts. 2012. 329-348.
Interference un tās klusais pienesums. Scientiae et patriae. Veltījums akadēmiķei profesorei Vairai
Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2012. 305-321.
The Latvian Translation Scene: Paradigms, Change and Centrality. Translation Quarterly. Hong
Kong. 66. 2012. 31-57.
A Nation Born in Translation (Latvian Translation Scene). In: Abstracts Language for International
Communication. Riga: DESCAL. 2013. 50-51
Reality and Perceptions of Multilingualism in the Baltic States. In: Humanities and Social Sciences.
Latvia. 21. (I) 2013. 52-71.
Phraseological Units and Idioms, East and West and Where Do We Stand. In: Baltic Journal of
English Language, Literature and Culture. Vol. 3, 2013. 109-121.
Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Vol. 3, 2013. (Editor in Chief)
The Role of Translations in Modernizing Identity (Latvian and Baltic Languages, Literatures and
Self-Expression). In: Abstracts of the 10th Conference on Baltic Studies in Europe. Tallinn, UT.
2013.
English and Latvian Word Formation Compared. LU Apgāds. 2013.

Vineta Apse:
1. Elektroniska publikācija “Marketing in Science” NORDPLUS projekta „Career Development
Programs for Women in Science and Technology through Lifelong Learning” ietvaros,
publicēts 10.11.2012. http://cd-wisite.lv/platform-for-programmes, pdf fails, 22 lpp.
2. iesniegts publicēšanai - “Common Errors in the Use of English Verb Forms” (kopā ar M.
Farnesti), 2. starptautiskās konferences rakstu krājumā “Language for International
Communication Symposium RigaLINCS2013”.
Jeļena Dorošenko:
Dorošenko, J. Modality of Lexicographic Discourse in Dictionaries of Usage. Baltic Journal of
English Language, Literature and Culture. Vol.2, 2012: 15–28. Riga, University of Latvia, 2012.
ISSN 1691-9971.
Doroshenko E. (ar Stavicku A., Odiņu I.) Terminology Development in the Field of Education in the
Context of Common European Education Space. 138.-146.lpp.In: The perspectives of Pedagogy:
Innovative Solutions.Pedagoģijas zinātnes perspektīvas: inovatīvie risinājumi. Innovative Lösungen
durch neue Perspektiven in der Erziehungswissenschaft /edited by Zanda Rubene, Barbara Drinck;
Latvijas Universitāte, Universität Leipzig. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 239 lpp.
Simpozija tēzes:
J.Dorošenko (2013) Modality Markers and Shifting Genre Conventions in Dictionary Definitions.
2nd International Symposium Language for Internationsl Communication: Interdisciplinary
Perspective (Valoda starptautiskai saziņai: starpdisciplinārā skatījumā), 23.-24.05.2013. Book of
Abstracts. Dept. Of English Studies and Centre for Applied Linguistics. Faculty of Humanities.
University of Latvia. Izdots LU Apgādā: ISBN 978-9984-45-718-5).
Referāts LU zin. konferencē: Printed and online versions of dictionaries: the end-user’s viewpoint.
(Vārdnīcu drukātās un elektroniskās versijas – lietotāja skatījums). 31.01.2013.
Cits:
Rediģēšana un recenzēšana:
M. Farnestes monogrāfijas The Academic Essay as a Basis for Research Paper Writing’, Rīga, LU,
2102. ISBN 378-9984-555-6;
simpozija ‘Valoda starptautiskai saziņai: starpdisciplinārā skatījumā’ (23.-24.05.2013) tēžu krājuma
un referātu krājuma.
Sagatavots publicēšanai un 1.04.2013. iesniegts 3. pārstrādāts izdevums grāmatai M.Treilona, J.
Dorošenko, L. Karpinska English for Advanced Students. Autorlīgums Nr. 17, 21.02.2013. ar apgādu
Zvaigzne ABC.
Aleksejs Taube:
Dalība starptautiskajā konferencē “Text and Audience” Tallinas universitātē ar referātu „Texts and
Their Readers in David Mitchell’s Cloud Atlas (2003)”, 31.05. 2013. - 02.06.2013.
Monta Farneste:
Piedalīšanās konferencēs ar referātu:
1. Apse, V. and Farneste, M. (2013) The goal of English communicative grammar course in the
Modern Language and Business Studies Programme (Angļu valodas komunikatīvās gramatikas
studiju kursa mērķis Moderno valodu un biznesa studiju programmā), nolasīts LU 71. konferencē,
kura notika 2013. gada 31. janvārī.
2. Farneste, M. un Apse, V. Common Errors in the Use of English Verb Forms. 2. starptautiskais
zinātniskais simpozijs Language for International Communication: Linking Interdiscplinary
Perspectives. (‘Valoda starptautiskai saziņai: starpdisciplinārā skatījumā’) 2013. gada 23.-24.
maijs.
Publikācijas
Simpozija tēzes:
Apse, V. and Farneste, M. (2013) Common errors in the choice of verb forms in context. 2nd

International Symposium Language for International Communication: Interdisciplinary Perspective,
held on May 23-24, 2013, Book of Abstracts. Dept. of English Studies and Centre for Applied
Linguistics. Faculty of Humanities, University of Latvia: pp. 12-13. (izdots LU Apgādā; ISBN 9789984-45-718-5).
Zinātniskos rakstu krājumos:
1. Farneste, M. (2012) Cause-effect essay writing at tertiary level. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 16
(II): 79-91.
2. Farneste, M. (2013) Organization of Argumentative Essays in Latvian and English (pp. 89-95).
Valoda 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā. XXII Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils
Universitāte: Akadēmiskais apgāds “Saule”.
3. Farneste, M. (2013) What is the meaning of school/university essay and related terms in English
and Latvian? Baltic Journal of English, Language and Culture, Volume 3: 33- 45.
4. Farneste, Monta un Apse, Vineta (sagatavošanā) Common Errors in the Use of English Verb
Forms.
Cits:
1) 1 recenzija starptautiskajam zinātniskajam žurnālam Studies about Languages
2) 4 recenzijas starptautiskajam zinātniskajam žurnālam Baltic Journal of English, Language and
Culture, Vol. 3
3) Atbildīgā par žurnāla Baltic Journal of English, Language and Culture, Vol 3. izdošanu 2013.
gadā.
4) Atbildīgā par 2. starptautiskā zinātniskā simpozija Language for International Communication:
Linking Interdiscplinary Perspectives simpozija programmas un simpozija tēžu krājuma izdošanu
2013. gadā.
Vita Kalnbērziņa:
Monogrāfija: Language Acquisition Models , LU 2012,
Publicētas tēzes:
Starptautiskais 19. valodniecības kongress Ženēvā. Ženēva: 2013.
Ināra Penēze:
Mācību grāmata “English Literature of the Restoration and the Enlightenment” (125 lpp). Rīga: LU
apgāds 2013
Antra Leine:
Pieņemts publicēšanai: „Paralēles Tomasa Hārdija un Rūdolfa Blaumaņa daiļradē” krājumā Rūdolfs
Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Krājumu izdos LU Apgāds.
Publicētas tēzes:
„Paralēles Tomasa Hārdija un Rūdolfa Blaumaņa daiļradē” izdevumā Rūdolfs Blaumanis un 19./20.
gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā. Rīga, Ērgļi 2013.
gada 14.–16. martā, Tēzes. ISBN 978-9984-45-680-5.
Publicēti raksti:
1. Reality in J. K. Rowling’s “The Casual Vacancy” Baltic Journal of English Language, Literature
and Culture. Volume 3, 2013, ISSN 1691-9971 (87.lpp.-96.lpp)
2. Correspondence between Jane Austen and James Stanier Clarke. Kkrājums: Kultūras studijas.
Vēstule literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. V. Daugavpils: Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013. 428 lpp. ISSN 1691-6026, ISBN 978-9984-14-605-8 (45. – 53.
lpp)
Dalība zinātniskajās konferencēs:
1. Latvijas Universitātes 71. konference, 2013. g. 1. februārī, Rīgā. Vadīta angļu un amerikāņu
literatūras sekcijas sēde. Referāts par tēmu: „Sievietes reālisma perioda literatūrā.”

2. Starptautiska zinātniska konference. Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija
Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā. Rīga, Ērgļi 2013. gada 14.–16. martā Referāts par
tēmu: „Paralēles Tomasa Hārdija un Rūdolfa Blaumaņa daiļradē.”
3. 5th Annual Juri Lotman Days at Tallinn University, Text and Audience, 31 May - 2 June. Referāts
par tēmu: „The Addressee, Shared Memory and Codes of Stephenie Meyer's Twilight and E. L.
James's Fifty Shades of Grey”
Solveiga Ozoliņa:
Kursa „Lietišķās valodniecības prakses augstskolā I” nolikuma izstrāde
Mācību materiālu izstrāde studiju virzienam „Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs” ESF
projekta ietvaros – publicēts Moodle formātā (elektroniski)
Dace Liepiņa:
Equivalence in the transfer of poverty –related terms from English into Latvian - publicēts Liepājas
Pedagoģijas akadēmijas 16. starptautiskās zinātniskās konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti”
rakstu krājumā 2012. gadā - 6 lpp.
Types of equivalence in the transfer of legal terminology from Latvian into English- publicēts
Daugavpils Universitātes XVI zinātnisko lasījumu rakstu krājumā , 2012. G., 6 lpp
Interface and Conflict of English and Latvian Legal Terminology – publicēts 2. Starptautiskā
simpozija “Language for International Communication; Linking Interdisciplinary Perspectives”
izdvumā “Book of Abstracts”, Rīga, 2013., 1 lpp.
Trends in the Transfer of Metaphorical Legal Terms from English into Latvian– pieņemts
publicēšanai Daugavpils Universitātes XVII zinātnisko lasījumu rakstu krājumā , 2013., 6 lpp
Insight into the Origin of Some English Metaphoric Legal Terms – pieņemts publicēšanai Liepājas
Pedagoģijas akadēmijas 17. Starptautiskās zinātniskās konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti”
rakstu krājumā 2013. Gadā – 6 lpp.
Irina Novikova:
Imagining Africa and blackness in the Russian empire: from extra-textual arapka and distant
cannibals to Dahomey Amazon shows - live in Moscow and Riga. in Social Identities. Journal for the
Study of Race, Nation and Culture. Taylor and Francis, July, 2013.
Post-Socialist Politics of Mmoery and Women’s Narratives of Their Past. In Women Narrating Their
Lives and Actions. Ed. By R.Kirin and S.Prlenda, Institute for Ethnic and Folklore Studies, 2013.
Zinātnisko konferenču referāti –
Tulūzas universitāte – Challenges of Cormac McCarthy’s Blood Meridian: Circulating Western Film
into Text, the colloquium CIRCULATIONS IN/OF CINEMA, 17-19.06.2013
Ščecinas universitāte (Polija) – The Ocean and the Making of the Cold War in American and Soviet
Literature and Films, the Sixth IASA World Congress “Oceans Apart: In Search of New Wor(l)ds’
Szczecin, Poland, 3-6 August 2013.
Turku universitāte (Somija), konference ‘Travelling Whiteness’ – referāts ‘Politics of Whiteness in
Cinema’ (15-16.10.2013)
Nataļja Cigankova:
Darbs zinātniski-pētnieciskajā sekcijā ‘Corpus and Computational Linguistics’(Korpusa un datorvalodniecība): apmācamo studentu angļu rakstu valodas korpusu izveides principu izstrāde un
pilotēšana (ar doc. Zigrīdu Vinčelu).
Zinātniskās publikācijas:
1. Cigankova, N., Vinčela, Z. (2012) Analysis of Specialised Corpora Structural and Functional
Variability in Sociolinguistic Studies of Variation in English. Valoda 2012. Valoda dažādu
kultūru kontekstā. Daugavpils Universitātes apgāds ‘Saule,' pp. 246-256. (publicēts).

2. Cigankova, N. (2012) Variation in Linguistic Characteristics Between the Types
of Computer-Mediated Academic Discourse. Baltic Journal of English Language, Literature
and Culture. 2012, Vol.2, pp. 4.-14. (publicēts).
Roziņa Gunta:
1.G. Roziņa, E. Zelgalve (2012) English for banking: an instrument for international communication.
Publicēts starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā Humanities and social sciences in
Latvia, Rīga: LU Apgāds, (1), 34-49.
2. Roziņa, G. I. Karapetjana (2012) The language of biomedicine: the linguo-pragmatic perspective.
Krakova: Krakovas Universitāte, zinātnisko rakstu krājums Annales Universitatis Paedagogicae
Cracovensis, 117 (2), 54-63.
3. Karapetjana, I. G. Roziņa (2012) Politeness strategies in electronic communication: the speech act
of request. Publicēts starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā The Baltic journal of
language. Literature and culture . Rīga : LU Apgāds,Vol.2, 63-72
4.G. Roziņa (2012) The Use of Language in Political Rhetoric: Linguistic Manipulation . Pieņemts
publicēšanai Starptautiski recenzējamā rakstu krājumā The Journal of Language and Linguistic
Studies Turcija: Hacetapes Universitāte
5.Referāts Starptautiski zinātniskajā konferencē Language for international communicationinterdisciplinary perspective Riga, 23.-24. maijs, 2013. I.Karapetjana, G.Roziņa Applied Linguistics
in Latvia
Pieņemts publicēšanai Starptautiski zinātniskās konferences Language for international
communication-interdisciplinary perspective Zinātnisko rakstu krājumā.
6. Referāts LU 71 zinātniskajā konferencē Interpretation of silence in FLC: pragmatic approach
7. Dalība Kijevas T. Ševčenko universitātes starptautiskā konferencē Valoda un kultūra 2013.g. 2429. jūnijam ar referātu Silence as a pragmatic category.
8.G. Roziņa, J. Cernevska (2013) Silence as pragmatic category pieņemts publicēšanai zinātnisko
rakstu krājumā Valoda un kultūra, Ukraina; Kijevas T. Ševčenko universitāte.
9. I. Karapetjana, G. Roziņa (2013). The speech act of complimenting as an integral component of
interactional competence. Pieņemts publicēšanai zinātnisko raksti krājumā Valoda un kultūra,
Ukraina: Kijevas T. Ševčenko universitāte.
Sagatavota izdošanai monogrāfija G. Roziņa Banking and Finance Discourse : Towards Metaphor in
Use Izdevējs: LU Apgāds
Sagatavots izdošanai LU HZF Zinātnisko rakstu krājums Baltic Journal of English Literature and
Culture. Volume 2., Volume 3.
Zigrīda Vinčela:
Raksts starptautiski citējamā izdevumā
Vincela. Z. (2013) Linking adverbials in the corpus of student-composed texts// Man and the Word,
Vilnius, 15(1)
Raksts zinātnisko rakstu krājumā
Cigankova, N., Vincela, Z. (2012) Analysis of Specialised Corpora Structural and Functional
Variability in Sociolinguistic Studies of Variation in English. Valoda 2012. Valoda dažādu kultūru
kontekstā. Daugavpils: Universitātes apgāds ‘Saule.’
Konferenču tēzes
1. Vincela, Z. (2013) CLAWS7 Part-of-speech Annotation Constraints of Non-native English
Language Student-composed Texts of Different Registers. Simpozija Language for International
Communication 2013. 23. – 24. maijam, LU HZF, Anglistikas nodaļa un Lietišķās valodniecības
centrs.
2. Vincela Z. (2012) Linking adverbials in the corpus of student-composed texts// Language Studies
for the 21st Century: From Sound to Text, Lithuanian University of Educational Sciences, 2012. gada
27. – 28. septembrim.
Zinātnisko konferenču referāti

1. Vinčela, Z. Tagging Errors in Non-native English Language Student-Composed Texts of Different
Registers//2nd International Syposium, 2013. g. 23. – 24. Mqijā, LU, Humanitāro zinātni fakultātes
anglistika nodaļa un Lietišķās valodniecības centrs.
2. Cigankova, N, Vinčela, Z Studentu korpuslingvistikas pētījumos izmantojamo programmatūru
apskats//LU 71. Konfrence, 2013.g. janvāris
3. Cigankova, N., Vinčela, Z Controlling Sociolinguistic Variables in Quantitative Corpus-based
Research of Variation in English//Starptautiskajā konferencē XXIII Zinātniskie Lasījumi, Daugavpils
Universitāte Humanitārā fakultāte, 2013. gada 24. 25. janvārim.
4.Vincela Z. Linking adverbials in the corpus of student-composed texts// konferencē Language
Studies for the 21st Century: From Sound to Text, Lithuanian University of Educational Sciences,
2012. gada 27. – 28. septembrim.
5.Vincela Z. Spoken Canadian English in Specialised Spoken Corpora// konferencē Canada and the
Multipolar World: Managing Diversity Latvijas Universitātē 2013. gada 6. Oktobrī
Laura Karpinska:
Sagatavots un nodots izdošanai apgādā Zvaigzne ABC mācību līdzekļa “English for Advanced
Studies” (M. Treilona, J. Dorošenko, L. Karpinska (2005) Rīga: Zvaigzne ABC, 255. lpp. ISBN
9984-36-850-5) pārstrādātais un papildinātais izdevums. To paredzēts izdot 2013. gada rudenī.
Indra Karapetjana:
1. Karapetjana, I., Kuzmina, J. Индра Карапетяна, Яна Кузьмина. «Формализм vs.
функционализм» или «формализм+функционализм»: какая модель дискурс-анализа сегодня
работает в Латвии? // La Table Ronde «Лингвистика дискурса и перспективы ее развития в
парадигме современной славистики» / под общ. ред. И.Ухвановой, А. Кожиновой, Е. Савич.
Вып. 2. Минск: РИВШ, 2013. Стр.59–63. Baltkrievija.
2. Karapetjana, I., Kuzmina, J. Индра Карапетяна, Яна Кузьмина. Дискурс-анализ в контексте
прикладной лингвистики: опыт Латвийского университета // La Table Ronde «Лингвистика
дискурса и перспективы ее развития в парадигме современной славистики» / под общ. ред.
И.Ухвановой, А. Кожиновой, Е. Савич. Вып. 2. Минск: РИВШ, 2013. Стр. 361–363.
Baltkrievija,
3. Karapetjana, I., Roziņa, G. ‘Current Research Tendencies in Applied Linguistics’ 2nd International
Symposium ‘Language for International Communication: Interdisciplinary Perspective’. Book of
Abstracts. Latvijas Universitāte. 2013
4. Plenārsēdes referāts ‘Current Research Tendencies in Applied Linguistics’ 2nd International
Symposium ‘Language for International Communication: Interdisciplinary Perspective’. Latvijas
Universitāte. 2013.g.maijs.
5. Karapetjana, I., Roziņa, G. ‘Current Research Tendencies in Applied Linguistics’ (pieņemts
publicēšanai). Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Riga: University of Latvia,
2013.
6. Karapetjana, I., Roziņa, G. ‘Speech Act of Complimenting as an Integral Component of
Intercultural Competence’ (pieņemts publicēšanai). “Язык и культура”. Киев: Издательский Дом
Дмитрия Бураго.2013.
7.Referāts ‘Speech Act of Complimenting as an Integral Component of Intercultural Competence’
Kijevas T. Ševčenko universitātes starptautiskā konferencē Valoda un kultūra 2013.g. 24-29. jūnijam
8. Karapetjana, I., Roziņa, G. ‘Politeness Strategies in Electronic Communication: The Speech Act of
Request.’ Baltic Journal of English Language, Literature and Culture. Riga: University of Latvia,
2012. Rīga : LU Apgāds,Vol.2, 63-72
9. Roziņa, G. I. Karapetjana (2012) The language of biomedicine: the linguo-pragmatic perspective.
Krakova: Krakovas Universitāte, zinātnisko rakstu krājums Annales Universitatis Paedagogicae
Cracovensis, 117 (2), 54-63.
Mācību materiālu izstrāde kursam Svešvaloda mūsdienu diskursā Valo5421 studiju virzienam

„Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs” ESF projekta ietvaros – publicēts Moodle formātā
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Angļu filoloģijas MSP aptauju materiāli

Angļu filoloģija MSP

2.kurss

VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)
Vidējais

Moda*

Moda % **

Nevar pateikt

1 Studiju kursu piedāvājums studiju programmā
2 Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs
3 Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs
4 Izvēles iespējas starp B daļas kursiem

1,69
1,69
1,87
1,78

2
2
1
5

69%
44%
38%
44%

0
0
1
7

5 Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus
6 Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/

1,67
1,50

1
2

44%
50%

1
0

7 Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas

1,38

1

69%

0

8 Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt

1,40

1

63%

1

9 Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un

1,38

1

56%

3

1,75

1

44%

0

1,69
1,80
1,77
1,19
1,56
1,33
1,81
1,50

2
2
1
1
1
1
2
1

44%
38%
38%
81%
50%
69%
69%
50%

0
1
3
0
0
1
0
0

19 LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus
20 Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās

2,06
2,06

3
2

38%
69%

0
0

21 Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam?

1,50

1

69%

22 Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju

1,69

2

56%

0 vairāk
stund
0

profesionālās prasmes un iemaņas

tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai
utt
to)

pamatot viedokli

10 Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo
terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā

11
12
13
14
15
16
17
18

Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām
Nodarbību plānojums pa semestriem
Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē)
Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem
Fakultātes personāla attieksme pret studentiem
Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē
Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā
Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi
utt.)

programmu LU

* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 16 respondenti

2013. gada oktobris

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Studiju programmas saturs
Studiju programmas piedāvātās iespējas
Prasmju attīstīšana studiju laikā
Studiju procesa organizēšana
Materiāli - tehniskais nodrošinājums
Vai jūs plānojat turpināt studijas?

1,75
1,58
1,48
1,64
1,88
LU akad.

LU prof.

LU citā noz.

citā augstsk.

nes

%

50%
jā

Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei?

%

25%
jā

Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē?

%

56%

31%
vairāk jā

0%
drīzāk jā

25%

13%
vairāk nē

6%
nē

13%
drīzāk nē

0%

nevar

6%
nē

nevar

0%

QUESTIONNAIRE FOR THE EMPLOYER
The aim of the questionnaire is obtain a survey from employers about the knowledge and
skills of the University of Latvia graduates of the English Philology MA programme. We
would appreciate your assistance in providing the requested information.
I.

Filled in by the graduate

1. Name and family name of the graduate

Ivans Ivanovs

2. Graduation year

2013

3. Full name of the place of work

CTE Group

4. Position
5. Length of service

Client Support Specialist
2 years

6. List of the duties
Provide assistance and support to clients, monitor and
diagnose systems, report issues, follow up with clients after issue is resolved to
ensure satisfaction.
7. Do you continue education? In what form?

No, haven’t decided yet.

II.
Filled in by the employer
Name, surname of the employer, position Natalya Mihailova, Client Support Manager
1. Capacity for analysis and synthesis of the graduate
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
2. Capacity to organize and plan the work
(a)
very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
3. Knowledge of foreign languages, their application in the professional area
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
4. IT management skills
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
5. Problem-solving and decision making ability
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
6. Creativity (capacity for generating new ideas)
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
7. Research skills
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
8. Project design and management skills
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
9. Readiness to improve foreign language skills for professional purposes
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
10. Ability to work in a team
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
11. Understanding of other cultures and openness
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
12. Ability to work in an international context
(a) very good (b) good (c) satisfactory (d) poor (e) cannot assess
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5. ZII{AS PAR KVALIFIKACIJU
5-1.Turymakfrsstud"juiesP€jas:
TiestbasstudEtdoktoranl#rtr
5.2.Profesionalaisstatuss:
Nw P*redzfltsPiel$irt
6. FAPILP:N$'OLMACIJA
6.I " Sftfrka infonn6cija:
Jlalnrs $plomapiell*xrrsir

rferfts likal kapfr *r dplomu sfirtja

Diplama pielikurna atrg$tvaladd iasniedzLalr'yas Unruei:sitdle'
'Atrylpfilolo$iiau iI',dkTedifttana 05'l I '20a8' ftdz
Lflttijas (Jniversitatesm*fiish"ashdiiu programnta
31.12.2014.
P nPitdn frj*nts P t nkt*m $' 4
kto': av - st'€ttd:'id€ia atz*ne' 6
&,r.affftdcyas rya,firie*a svauo vidaio a#tuti rdlybw kd; nTrslty{apkum(fi'
dal*s lanxu'f- JA iurs* apioftts kredttpunktos'
st tdeftfti tegfrtaisv1t'tdiumspo, kutu progroiias Lln 3
PaPll#n6;JumsP unkfim 4' l;stind*tu"pieJfi*bras
K:atifikrtcijas u*i

h'rtartii: izpil{ttasvisas programmas prasTbas'

6.?"Pryildnforxrecijasavoti:
Lat*ij*s Aniversildte,
LV-1586fd*$r.'7225ti3I;
en *u&alvaris 19,Rtga,J,atv$ia
Informariirs centts(Lef ii&sENICI URIC),
Aksdenriskds
telefons:+371'67225155,Sfss+371-67221{}06'
Val4tttiela 2, frig*,Ea*1a, LE-ZAS6,
e-pas* : irplottt@ic-tu
i. rt*tr<,**.

APsTIpRINAJUI'IS

7.1.Datums:07.A2"2fr13.
?.2.Psakstsrm tEat$ifr€jums:

.4* Knngro

7.3. Pielihmn apstiprinetEiaar:r#: IIJ mllctbttprotektors,pra$
7"4.Zlrnog* vai spiedogs:

VALSTI
IZGTITIBASSISTffi\'IU
s. zr$rAsFARAiJGSTAKAS
Skat.n&kamdsdivas laPPuses

5
Lai iegOtu ticsTbas iestdties augstskold/koledZa.
jiieg0st vidEjdizglitlba. VidEjdsizglitTbaspakdpEir
divu veidu programotas- vispdr€jds vidEjds un
profesionSlds vidEjds izgl?t-rbas programnas.
Reflektantus
uz4emaugstskol5
vai koledZdsaskapdar
vispdrrgajiem augstskolasikoledZas uz4emsanas
noteikumiem.Augstskolasun koledZasvar noteiktari
specifiskasuzgemianasprasibasfuiem€rarn,noteikt,
jdapgfistvidusskold,lai varEtu
kadi micrbu priek5rneti
iestaties konkrGtaja aLrgstskola/koledZdattiecigas
studijuprogrammasapguvei).
Augstdkas izglit-rbas sist€ma ietver akadCmisko
augstfikoizglitTbuun prof'esiondloaugstakoi zglTt-r
bu.
Bakalauraun magistragric{ipastdvganakad€rniskaji,
ganprofesiondlajdaugstdkajdizgh-Ubd.
Akad€miskis izglitlbas rn€r(is ir sagatavot
patstdvTgai pEtniecibas darbTbai, kA arT sniegr
teorCtisko
pamatuprofesionf,lai
darbTbai.
Bakalaura akadEtniskostudiju programmuapjoms ir
120-160 klcdTtpunktu(turpmdk - KP)', no ricrn
obligdtldalair >50 KP (75 ECTS),obligdtdsizvEles
dala ir >20 KP (30 ECTS),bakalauradarbsir > | 0 KP
(15 ECTS) un brTvis izvEles da!a. Studiju ilgums
pilna laikastudijdsir se5ihdz asto4isemestri.
Ma$istra akaddmiskostudiju programnas apjoms ir
80 KP (120 ECITS),no kuriem ne mazdkkA 20 KP
(30 ECTS) ir rnagishadarbs,prograrnmas
obligdtais
jomas
satursietverattiecTgas
zinat4unozaresizv€let6s
teordtiskesatziqas >30 KP (45 ECTS) un to
aprobdcijuaktualoproblemu aspektaZl5 KP (22,5
ECTS).

Izglrtiba
Lafvija

f)oltornnNDs
p[]granxnas

n

Bakalaura profbsionalds studi.ju programmas
nodro5inaprofesionalokompetenci.5o programmu
apjorns ir vismaz 160 KP (240 ECTS)
vispdrizglTtojo5ie
kursi >20 KP (30 ECTS), nozares
teoretiskiepamati >36 KP (54 ECTS), profesiondld
>60 KP (90 ECTS),izv€leskursi >6 KP
specializdcija
(9 ECTS). prakse |26 KP (39 ECTS), valsts
pirbaud-rjums.
tai skaitdnoslCguma
darbs>12 KP (18
ECTS).
Magistra profe,siondlostudiiu programmuapjorns ir
ne rnazdkka 40 KP (60 ECTS) - jaundkie sasniegumi
nozare,teorijaun praksE>7 KP (10,5 ECTS).prakse
>6 KP (9 ECTS), valsts pdrbaudr.jums,
tai skaira
nosleguma dar-bs> 20 KP (30 ECITS),kd ali
petniecibas,projekte5anas,
vadrbas,psihologiiasun
citi kursi.
Abu veidu bakalauragrddu ieguvEjiemir tiesibas
stdticsrnagistrant0ra,bct magistragrdduieguvEjiemdoktorantfrrd.Magistra grddam tiek pielldzindti ari
mediclnas,
zobiirstniecibas un
1'arm[cijas
profesionalajasstudijasiegustarniegrAdi(5 un 6 gadu
studijas). un to ieguvEji var turpinit studijas
doktorant[ra.
Profesionalajdaugstdkajaizglltibd bez bakalauraun
rnagistraprogrammdmpastdvvairaki citi programmu
veidi.

AkadErniskdsizglitrbas programnas tiek Istenotas
saska4d
ar valstsakad€miskas
izglitibasstandartu.

l2Gl60 krc(htpuriliri
(.i lidz-l gndii

Profesion6l5s augstikis izglitibas uzdevurns ir
rstenotpadzi]inatuzindSanuapguvi konkretanozarE,
nodroSinotabsolventuspEjuizstrdddtvai pilnveidot
sist€rnas,produktus un tehnolofijas uu sagatavojot
jaunradcs,
absolventu
p6tnieciskajam
un
pedagogiskajam
darbamSajdnozare.

5-

o Pirmci llme4u profesioniilds augstakas izgltttbus
(koledias) stutliju progrommas, pEc kuru apguves
iegirst cetuflA lrme4a profesiondlo kvalifikdciju.
Programnruapjorrrsit' 80-120 KP (120-180 ECTS).
profesijasapguvei.taduto
un taspamatair paredz€tas
absolventi var turpin6t studijas otrd llme4a
profesiondldsaugstakEsizglTtTbas
prograrnmds.
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. Otra ltmerya pro/bsiondla,saugstrlkas izglitibas
studijtt progrummcrs.pec kuru apguvesieglst piektd
hrne4aprof'esiondlo
var
kvalit'ikdciju.STsprogrammas
bflt visnaz 40 KP (60 ECTS) apjomd pOcbakalaura
grddaieguvesvai vismaz160KP (240 ECTS)apjom5
pec vidEjds izglltibas ieguves. Abos gad-rjumos
jdnodro5ina.lai progranrrnas
kopumdietvertupraksi
ne mazdk ka 26 KP (39 ECTS) apjorndun valsts
pdrbaudTjumu
(tai skaiti noslEguma
darbr"r
vismazl0 KP (15 ECTS)
apjond). .la 240 krefitpunkru programma ietrrer
bakalauraprogrammasobligdto dalu, tad absolventi
iegIst tieslbasstAtiesmagistrantfira.

6
Doktorant0ra. KopS2000.gadaI janvara;-6ylja tiek
pieSlirts viena veida zinatniskaisgr:dds- doktors.
UzqemSanaidoktorantfira ir nepiecie5arnsmalistra
grdds. Doktora gr6du picSlir personai, kura sekmigi
nokdrtojusieksamerrusizraudzltajazindtnesnozar€un
pieredz€juSa zinatnieka vadibd izstrdddjusi ur1
publiski aizstav€jusi promocijas darbu, kas satur
orilindlu peiijumu rezultatusun sniedzjaunasatziqras
attieclga.i6 zindtqu nozar6. Promocijas darbu var
izstrdddt triju l-rdz detru gadu laikS doktoranhiras
studiju ietvaros augstskola vai arI pec atbilstoia
apjomapatstlvrgup€Ujumuveik5anas.
Promocijasdarbsvar bfit disertdcija,tematiskivienota
anorurnirecenzetupublikdciju kopa vai monogrShja.
Doktora grddu piei\ir promociiaspadotne.Doktora
grdda pieS[irSanu pdrrauga MK izveidota Valsts
zindtniskikvalifikdcijaskomisija.
Atzlmju sistEma. Zind5anasveftE. izmantojot l0
ballu vertelanasskalu:
Apguves
{tzime
Iimenis

|oti augsts
augsts

vid6.js

zems

Skaidrojums

10

izcili (rvithdistinction)

9

teicarni (excellent)

8

loti labi 1very g<,rod)
labi (good)

1
6

5

J-t

Aptuvene
ECTS atzime

A
A

B

gandrlz labi (ahnost good)

C
D

viduv€ji(satistactory)

E

gandrlz viduv6ji
(almost satistactory)

E/FX

negat'ivs
verte.tunrs
(unsatisfactory)

Fail

Kvalitates nodro5ina3ana. Saskaga ar Latvijas
rrormaUvajiemaktiem augstskolasr.rnkoledZasvar
izsniegt valsts atzltus diplomus, ja studijas ir
notiku5asakreditEt6augstskoli vai krrled26,akredit0ta
studiju progmrnmd un augstskolai ir apstiprindta
satversme un koledZai nolikums. L6rnumu par
programmas akreditaciju pieqem akreditdcijas
komisija.bet par augstskolasun koledZasakreditdciju
- AugstakdsizglTtibaspadome.
Papildinformdcija:
l. Par izglTtTbas
sistemu* http:/lwww.izm.lv
http://wr.vw.aic.lv
2. Paraugstskoluun programlnustatusuhttp://u'ww.aiknc.lv
Piezime.
I

Kreclltpunkts(KP) Latvijd definEtskE vienasnedElas
pilna laika studiju dalba apjorns. Vienam studiju
gadam paredz€taisapjoms pilna laika studijasir 40
kreditpunktu. Pdn€\.inot Eiropas KredTtu pdrneses
sistErnas (ECTS) punktos, Latvijas kredTtpunktu
skaits.jareizina
ar 1,5.

LATVIJAS UI{IVERSITATE
Reg.Nr-3341000218
RaiS*bnh'5rie19.Rrla.Larvija..tV-l-i86:tak. +371-67034301.
+3Tl-6?03j1.920:
fabss+3Tl-6?S34513:
e-oagl!
lut@laust.lu

Diplomapielif,:tnrs atbilstEiropas Kotnisijcs,Eiropas Padomesun ApvienotoNdciju I:gbfibas, :indtnes uH
fo"iJ*irasorganizacijas (IJNESCO/CEPES)i:s'eidotajsw pnyaugan. Diplomn pielilauns rr sagcrfavofs,lai
snieg&tobiekthw infarm&ciju un nodroshrfrruA:lulfkaciju qtliednoht tlakwne.ntu(piem€r*m, diplomu,
sertifikfltu)akad€rnishtun profesiond/trcfrffcnru.Dip[omapielilntnd ir iek]uautas
:iryaspar diplomd nrin€ffrs
P..rsolrff sekmtgipabeigto stutliju btlttbu, $rneni, /<onrefufx.satunt rot "$/dturu.Tajd neieklauj norfrdespar
h,alifr'kdciissnot*rtEjumw un lldz"-€rttbu,kd arT ieteikanus tas at:{lsnai. Ir{ormftc$usniedz rrdsssarforyAs
sadalAs.
Ja kada
iju nesnied:,norfirln iemesla.

DIPLO*{A PIELIKTMS (I}iploma s6rij a
1.ZINESPARKVALIFIKACIJASIEGUVEJU:
1.1.v€rds:
1.2.urvfrrds:.
I "3. dzim$anas&tums (diana/ttBnesis/gads)
:
I "4" studenfaidentifikfrcijas nrunursvai psr$ouaskods:
2"ZI\.IASpAR KVAI"IFIKACIJU:
2.L kvalifikacijasnosauhuns:
Eamanitdro ziniitgu ma$istrsfilolofiija
2.2"galven6{s)stutlljujoma(s) kvalifikmcijasiegfrianai:
Anglutilola$iju
2.3. kvalifikfrcijaspiedftlrcjasinstifficijasrosauktunslatuiesuvalodfrun statulss:
Latvijas Ani*ersitttte, vclsfs akreditEta{t6.05.1999..},r'ajstbclibindta, xniversilrrte
2.4. studjasadmirrisfuEjo$as
iestfrdesnosaukumslatvieHuvalodaun statuss:tEpati, kas2.3.
pKnktfr
2.5. mdclbuvalo& u:r eksaminaeijas
valoda(s):lng{n, Iah,ieia
3,ZNTASFAR KVAIIFIKACIJAS LIMENI:
3.1. kvalifikacijashmenis: SeptitaisLatrtijaskvalffiEcijas ietvarstrilktnras{LKI) un Eir*pes
kvalilikecijas ietvars*uktfrras {EM tfme nis

2
3.?. ofieialaisprograarnasilgnuns,progranuna$apgrJves
sSlcrxna
rurboigu datr:rns:
2

gadi pibta

Isiko studiju,

80 Latvijas kredttpan*Ii,

I20

ECT,S kredftpan*ti,

3.3- uzgem$anas
prasrbas:
Bakalaura grilds vai augs/d/rdprolesiondld ixglltiba ar tiest}dm stud1r ma$islra*ulr#
+. ZnrgS pAR STUDIJUSATITRUi.tN REZLILTATIfiIu{:
4.1. stui[ju veids: Pilna laika studijas
4.2. prograrnnaspraslbas(progr-anunas
m€{ri un planctiestud[jurezultati):
- apgfrr obligittas da{*s teor€tiskos stadija *rrrsns angEstikas valodniectbd,
literatltrzindtnE,attglu val.odaspasnieg{arcasmelodikE; - i?,strddflt an aiTstiirt€lma$istra
darba, kura lfinenis atbilst zinrttuiskdspablikAcijas prastbdm atbiktohajrt apalr\noxarE; apgfit ixvfiles studijtt kursas atlrilstofi stuttijw pird.fefla#r:rnetodika - akadYmiskajr r*ksttb#
angpt valod&, valodniecthds r{.tt tulksflanas teorijds, pedago$iskajos pEfiamos anglu
valodas mdc#an#, didrktileas teorijits;- apgilt gjnd$anas par inovdcijn, inforn$cifas
tehnotofiiju lotnu pasniegianasprocesd4.3. prcgrammassasfn-v<bfas
un personasiegfitaisnov$rt€ju*:siatzTmeslkreiii?punkti:
,4 D"4$A{Ofir,rciTi
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llla elernfisinformdcijns tehnoIag ii as i+mantosa*a sveswtlods
mfrcl3anE
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4.4. atzlmju sistsmarxr i*fonr:{cija par atxftnju stafistiskosadal$rxnu:
Atzdr$e(nodfuar.)

*.
"r9{&_s{t
"*_.""

,{ fgi'nresprr{rtars J& prog,ranrrnas
strdenls *idii

3t%

Ilt*x!)

I (l-ati tabi)

22%

7 $abi)

4 (_gantutzviayue-ij]
31!. {neg ativsvErt€i ams)
Kvtttifik&e$as {painletur svdrn vidfijd atz{me:8,225

4.5.kvatifikacijasklase:'tSlandartatl
Kvr/6/tldc4yasklases"Standarta"pie$filJa.nar *rifdru;ts rlor, 6.1. punkd.

5.ZTF,{AS
FARKVALIFIKACIJU:
5"1.flupmakas
studjuiespsjas:
Tiestbas stadfit dshtCIranl#fit
5.2"profesiondlaisstatrxs:
Nw pnredz€tspieSf,trl
6. PAPILDINFORMACIJA
UN TAS AVOTI:
6-I. sllcdkainfcnn5cija:
Dotais eliplomaptelikums h den:gs ti*al kapli ar diplomu sErija .
Diptoma pielikumu anglu valodd iexwie& Lah,ijas Untuersiti,te.
Latv$as UniversitdteemaSistrn studgwprogrdmnrd ' . ng{ttfilolo$ija" ir akt'editEtono 05,11.2008, ttuk
3t.t2.20t4.^
Popiktinfrj *nx p unktcm 4.4
kvaltfikAcgas tpainieka sv-rto viddjo atztnf fi$ina ka: rn:sutn(s*f)/sam(fi, ha': av - svErta videje atEtnxe,
a - sh,tdsntaiegrTtaisrer'tejtlarns
pat' kab"upran"amtnasA un B da[as *w'su, f- .fd &ursaapjarnsh'e&tpurdlos.
Pap ildiafrj amsp unftlam .{.5
Kvalifikfrcijas bldses"Slanelarts"piaf$r,faxas h'ftAriji: fapilaFtarrrisasprog'amrxas prasflms.

6.2. papildnform6cijas avoti:
L at*ij as Aniversil6te,
8.aiga b&lvdrisIg, R{gs, Latv$aLV-158d'f.xfus.'7225039;
A kederrriskas Informac$ias eenbs{La*ii as ENICINARIC},
Valgt* iela 2, frfga, Latvijq t"yA I 50, telefons: +3 ?1 -6722 5J55,$*rs: +3 71'6722I 006,
e1nas$:diplowi@aicfu
:
?. PIELIKUMAAPSTIPRINAJT]MS
7.1. datgms:25-06-2013-

'1.2.&K*ngro
amats:tr-Umacxbuprorektors,praf
?.3.pielilcumaapstiprin6tdja
vai spiedogs:
7.4.z*rmogs

8. Zr[nASrAR AIJG$TAKASIZGLITTBASS;STEUUVALSTI:
Ieprc
S**. n&kamo

5
Atestatspar vispArEjoviddjo izglflibu vai diploms par prol'esionalo
vr<lEjo_
izglitibu dod tiesTbasturpinZt izglTtibu augstakasizglirrbas
paKape.
AugstskolaVkoledZasvar noteikt arl. specifiskas uzqem5anaspraslbas
(piem6ram, noteikt, kadi miclbu priek5meti jdapgr)sr vidusstol6, lai
var€tu iestaties konkrCtajd augitskold/koledZd anieclgds studiju
programmasapguvei).
I :Rq*r Ri$*llls.r|{stakai

|;titbr! rtrrlffi

l)oklnantnrar pn)gEnrnEs
rl0. | 50 KP (l-i 8Aili)

ffi
=ffi
fffi

Saskagdar LatvijasnormatlvajiemaktiemausstekEs
izelltibas
programmas.
ir.ieklautasLatvijaskvalifikaciju ietvarstriktura(rurymak
- LKI) unatbilst Eiropaskvalifikacijuietvaistrukturas
lturpmik i EKt;
asto0remtlmetrlem.
Augsteko izglltibu apliecinoSu izgh-tfbasdokumentu izvietojums

LKI un EKI
AugstAkoizglltibu apliecinoii izglitibas dokumenti

LKI un EKI
llrnenis

l. rlrrna umeqaprolesronatas
augstakas
lzglltibas
diplonrs

5

l.l. Bakalauradiploms
1 . 2 .P r o f e s i o n i lbda k a l a u r ad i o l o m s
1.3.Profesiondlds
aussrakasi2clirrbasdioloms.
augslAkas
profesionalas
kvalifiLaciiasdiblorns'
(otra limenaprofcsion6ldaugsraki-izglltiba.
studijuilgumspilna laika stuidiias- v'isrnaz4 sadit
Z. MagtstradrDloms
2. | . Piofcsionhldmaiistra dioloms
2.2. Profesionllisau-ssrdkis
izelltTbas
dioloms.
profesion6IEs
augstakas
kvalifik6ci-izslltiba.
iasdiirloms'
(otre llmcrla prot'csionilSaussraka
kopEjaispilnh laika studijuilgums- iismaz 5
gadi)
3. Doktoradiploms

Abu. veidu bakalaura gr6du ieguvEjietn ir tiesibas stdties
rnagistrantlre, bet magistra gradu ieguvejiem - doktorant[rA.
Magistra gradam tiek pielidzinati arJ medicrnas,zobdrstnieclbasun
ihrmdcijas prof'csiondlajasstudijas iegustamic gr6di (5 un 6 gadu
studijas).un to ieguv€jivar turpinit srudijasdoki-oranrlra.
Profesiondlajd allgstekajA izglltibd bez bakalaura un malistra
programmampastdvvairdki citi programmu veidi.

,,ffi
-ffi
i l'i:i'{ii#l'iir,*Jt's i',lT:il?i;'#i*:li'""

Kopdjais pilna laika bakalaura un magisrra studiju ilgums nav
mazdkspar 5 gadiem.

6

. Pirml llme4a prof'esionlldsaugsEkas izglitibas (koled2as)
studiju
prograrnrnas.
pEc kuru apguvesiegr-rst
ceturlAlitne0a 'rrrolesiondlo
80-120
k v a l i l i k d c i j u( L K I 5 . l l m e n i s ) .P r o g r a n r m ua p i o m s i r
Kp
(120-180 ECTS). urr tas pamaE ii paredz€tii profesijasapguver,
taiu to_absolvclrrivar.turpinet studijasotrA lTrirc(ra
profesidnllas
augstal(as
lzglttlbasstuduuprogrammas.
. OtrE limerla profesiondldsaugstdkdsizglltibas studiju programmas,
9..g..k9* -u.pguues.i egiist pi ektd llme4a profesionA-lokvali fi kac4u
(LKI^6.-T.lTmenis). SIs. prograrnrnas var b[t vismaz 40 Kp (60
ECTS) apjomapEcbakalauragrida ieguvesvai vismazI 60 Kp (i40
ECTS) apjoma pEc vid_Ejdsizglitibas ieguves. Abos gad-rjumos
-skaitd
programlnas ietver praksi un valsts pdrbaud-rjumu,iai
no_sleguma
darbu. Ja studiju prograrnmai apjoms ir 160 K? (240
ECTS; un programmaicwer bakalauraproliammas obligarodalu.
tad absolventiiegiisrtiesibasstatiesmagi;tra;riira.

Doktorantiira. KopS 2000.gada ljanvdra Larvija tick picS[irts
viena veida zindtniskaisgrdds- doktors.UznemSinaidoktorantlrd
ir nepiecie5ams
magistragrdds.DokroragrddupieSl5ir
personai,kura
sekmlgi nokanojusi eksEmenusizraudzjtaidzinltnes nozarE un
pieredzdjuSa.
zindtniekavadibt izstrddajusiun publiski aizstdvEjusi
promocijas darbu, kas satur origindlu pEtrljumuiezultdrus un sniedz
jaunas atzir,ras konkrEtajd zlndt4u' nozarE vai apakSnozare.
Promocijas darbu var izsrraddt triiu lldz detru ladu laik6
doktorantiiras studiju ictvaros augstskdlavai pEc atbilsr65aapJorra
palstevlgu pet-rjumuveikSanas.Promocijas darbs var bUt diserticija,
tematiski vienom zinatnisko publikeCiju kopa vai monogrdfrja.
Doktora grEdu pieSfir prorriocijas padorries. Doktora"grd'da
pieS(ir5anuparrauga Minisrru kabinera i-zveidotaValsts zinAtn-iskas
kvalifikdcijas komisija.
V€rt€Sanas sistEma, Studiju rezultatu sasnieglanas pakEpe tiek
vcftEta l0 ballu sistemdvai ar v€rt6jumu "ieskaititsineieskaitlts,'.
Studiju rezultitu apguvesvErt€jums l0 ballEs

7

Apguves
llmenis / erreJum

!oti
augsts
b

Augstikds izglltibas sisrEmaietver akad€misko ausstako izelltibu un
profe.sioniloaugstiko izgllribu. Bakalauraun magisiiagradi p"asrAv
gan
akadErniskaja,
gan profesionalaja
augsrAkaja
izglia'ba.

augsts

Aka_d€miskesizglitibas m€rl5is ir sagatavot patstdvigai p€rniecibas
darbibai.kE arl sniegtteoreriskopamaruprofesionalaiaaibibii.
Bakalaura akaddmisko stu{iju progianrmu apioms ir 120*160
kr.edltpunkru(turp9.l\ - Kp)r ( rcA-240 ECTS). Siudiju ilgums pitna
laika studijEsir seSilldz asroli semesrri(3-4 gadi).
MagistraakadEnrisko
srudijuprograrnmas
apiimj ir aO-aOKp (60_120
ECTS). Srudiju ilgums pilna laika srudijai-ir 2 lldz 4 semesiri(l_2
gadr).
Kop_Ejais._pilna
laika bakalauraun magistrastudiju ilgums nav maziks
par 5 gadiern.
AkalLdmiskesiz.glirlbas programmas tiek Istenotas saska46 ar valsts
akaddmiskds
izglltlbasstandanu.

vid€js

P.rofesionellsaugstekas izgliUbas uzdevums ir Tstenorpadzilin5tu
zinS5anu
apguvi konkleri nozare,nodroiinot absolventaspEiuizsirddit
vai pilnveidot sistemas,produknrs un tehnologijas uri iagatavojot
absolventujaunrades,pdtnieciskajamun pedagoliika.jarndar6amSija
nozarE.
Bakalaura.profesionildsstudiju programmasnodroSinaprofesionilo
ktrrnpetenci.
so progranrmuapjornsiivismaz 160 Kp (24d ECTS). rai
skaitaobligataprakse< 26 KP (39 ECTS). Studiiu ilgums pilna laika
studijis ir vismazastoqisemestri(4 gadi).
ljlAistra-profesionalo studiju programmu apjoms ir ne mazak ka 40 Kp
(60 ECTS),tai skaitaobtig6tapraksc< 6 KF (9 ECTS). Studijuilgurns
pilna laika studijds ir vismaz divi semestri(l gads).

t0
8

izcili (w i th distinc tion)
teicami (excellent'y
loti labi (verv soodl

7

labi (t oot[\

6

gandriz labi (ulnzst good\

)

v iduv Eji (sati sfoctor v)
andriz viduvEji (almost satis/Acbry)
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4

zems

Skaidrojums

J- l

negativsvertejums(unsatisfacktry)

Aptuvena
ECTS
atzlme

B
D
E
E/FX
Fail

Kvalitetes nodroiinESana. Saskaqd ar Latvijas normatlvajiern
aktiem.augstskolas
un koledZasvar izsniegtvalsasatzltusdiploinus,
ja studijasir notikuias akredirEtlaugstskolavai koledZd,alireditEta
studijuprogrammdun augstskolaiir apstiprinEta
satversme,
kolediai
- nolikums.
_!cmumq par srudiju virzienu akreditacrjupicqcm
Studiju akreditacijaskornisija. ber par augstskolas
ui kirledzas
akreditdciju* Augitakdsizgliiibaspad-ome.
Papildinformdcija.
l. Par izglltlbassisternu- http://www.izm.lv
2. Par diplomu atzl5anu- http://www.aic.lv
3. Par studijuiespEjdmLatvijh- htrp:i/srudyinlatvia.lv
4. Paraugstskoluun prograrunustatusu- http://ww.aiknc.lv
5. Par Eiropas valstu izghtibas sistemam un politiku
www.euryotce.org

-

I
Kredtrpunkrs (KP) Latvija definets kd vienas nedE[aspilna laika
studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam paredz€taisapjoms
pilna laika studijAs ir 40 kredftpunkru. Pdrre(inor Eiropas Kreditu
pameses sistEmas (ECTS- European Credit Transfi:r System)
punktos, Latvijas kreditpunktu skaitsjareizina ar 1,5.
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EiropasPadomesun Apvienata Ndciiu I:gltttbas, :inatftes Hrx
lai
lrultttras organizac$asftINESCO/CEPES)i;reidotajattrparaugarn. Diplona piel.ilattnsir sagatavots,
(piem€ram, diplawa,
sniegfir o6jepr1rnrinfarm#ciiu an rrrr{roSi*#at f<*attfikhc$u apliecinafi;udakun'tenlu
par diplomfr minatds
:iryas
ieklaatas
Diploma pielilnmfi ir
trrilitn tus akad1mislrgun profesiondlu atzTfiamr.
pnr
p"r"orro, selcnlgrpabeigta studiiu bntrbu,$meni,lronrpfutrq safiru un sfrrftrsu'Taia neieklaui rwfides
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1.ZArASPARKVALITXKACIJAS
1.1.v5rds:
1.2.urv{rds:
:
1.3.dzim$anas&turns (ttiannfinfinesislgadsJ
1"4.sffidentaids*tifikacijas numursvai personaskods:
2. ZI\rAS pAR KVALIFIKACIru:
2. I " kvalifikacijas nosauknms:
Hatnanitfrro dnfitpu ma$istrsft loto! iia
2.2"galvend(s)studijujonra{s)kvalifikacijasiegfr$anai:
AnglalitoloSiia
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Latvijat {.Jniversit6te,vslsrs
iestadesnosaukumslatvieXuvalodaun statuss:tfrpati, km 2.3.
2-4"studjasadroinistrdjo$ds
punkld
valoda{s):,4ng{lr,tratvie\u
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Atestats.par vispArEjovidCjo izglitibu vai diploms
par prolbsionalo
'L'"g[t.f.ir'
vidEjo_izglittuu dod tiesrbis r,irpinai tigr-,iiU"
tzgiii-rUui
pakdpE.
Augstskolas/koledZasvar noteikt ari. specifiskas uzqemsanas
prasrbas
(pie3dram, noteikt, kadi macibu prielsmeii
lai
F;id;';iilskold,

Kop6jais pilna laika bakalauraun malistra studiju ilgums
nav
mazdkspar 5 gadiem.
Abu. veid_u_bakalaura..grddu ieguv€jiem ir riesTbas
stAtres
magtstranrura.bel
.magistra gradu ieguvejiem _ dokloranrlr!.
r-vtagr_stf3
gradamltck prelldzindtiarr rncdicrnas,
zobarst.niecTbas
un
studijds iegD.stamicgrrdi (5 un 6 gadu
:i.lT?^.1":un
l:9l"*onala3ds
sruoUas),
to reguvCJi
var turpinArstudijasdoktorant0r6.
Profesiondlajii au-gstdkaja.izglitibe bez bakalaura un magistra
programmampastevvairaki citi programmu veidi.
. Pirm- hmepa_profesiondlisauqsrakas
izgllribas (koledZas)studiju
programrnas.p6c kuru apguvesiegust cenrnd lhneqa
nrolesiondjo

"i1ii."igi.-r rt,ioi.iu
konkrdtajdaugitskoti/kote'dif

:3111
- l::g!i*
programmas
apguvei).

ll'k!rrintnras progBmnHs
ll0lS0 KP (1{lrdi)

t 5.timbi'is
1. n'o-girn,,""'"p;nrr'"i's'il]zo x p
|,":,lj[[q:'{y^g-^x
rs)..un raspamarr
ir.paredzEras
prolesijas
apguvei.
:]iy-.1"y,::
racu ro aosolvclttlvar turpinet

:ffi

llY,'.xi:,:il'jil:11,
s [tT.lif.flljt,il-:ll,*..ii"

Saska45ar LatvijasnormarlvajiemakriemaugstakAs
izclltTbas
programmastr tcklautasLatviiaskvalifikdciju ietvarstriktlrd(turpmdk
- LKI) un atbilstEiropas
kvalifrracUurervarsrruk[rras
lturpma[ J'eflj
astoniemllmeniem.
Augsteko izglifibu apliecinoSu izglltfbas dokunentu
izvietojums
LKt un EKI
Augstdko izglTtibuapliecino5i izglltibas dokumenti

t'meqa
prot-esionalas
augstakaiEgiiti6is

i;"ll;fi,i

l. l. Bakalauradioloms
1.2.Profesionildbakalauradiplonrs
I.J. ltotestonalasaugst5kAs
i2glltlbasdiploms.
augsrakas
protestonales
kvalifikdciiasdiplorns
(orra.lrmela protesioneleaugsrakA
lzglltiba,
studijuilgumspilna laika snidiias_ vismaz4 eadi)
z. vraglstradtDloms
2. l. Pio&sionSlamaAistrndiploms
z.l. t,rotestonalas
augsrakas
izglltibasdiplorns,
augstakas
profesion6lds
kvalifik6ciiasdioloms
(orra.rtlnet:ta
protcsiondllaugsraka
lzglitiba.

!f3flu''

LKI un EKI
lirnenis

o
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3. Doktoradiploms

8
Augstdk5s,izglltibas sistEma iewer akaddmisko augstdko
izglltibu
un
protesronato
augst6koizslrrlhu..Bakalauraun magisiiagiadi-pastavgan
-''"'
akadErniska.j6,
gan profes'iondlaja
irgliiila."rgrtaf."ia
AkadEmiskiis izgliUbas mErlSisir sagaravorpatstavigaipEtniecfuas
darbibai.kd ari sniegtreoreriskopon,otuiiof"..iuliai"i
Jridit ,li.
Bakalaura akaddrn'isko.ruqijd
d;;l;;;;"';;j;rr"'il
120_160
krcdrtpunkru
_

(turpmekrnr'jrori_i{o ECisl.-5ii,l,;,iigums
p,rna
laikasrudijas
ir sdsilidzasrogi
simestii
(l_4g;;i "'-""" ".
Magrsrraakaddmiskostudiiuorogrammasapjimd ir 40_g0
Kp (60_120
E^CTS).
Studijuitgums
piinaruito*tuJiiaiii i iiai+ i.r."n
1r_z
gadr).
Kop_6jais..pilna
laika bakalauraun magistra studiju ilgums nav mazdks
par 5 gadiem.
izgllribas
programnus riek Isrenotas saska4d ar valsts
4kageqi:las.
akadEmisk6s
izglrubasstindi-rtu.
Profesioniliis augstAkis izgl-rtibas,uz.devums
ir istenot padzi[inatu
zind5anuapguvi konkr6tdno2-ard.
nodr.o5inot
uU.oiu.no'.pei"u
**"iugotuuo.lnt
rzstradat

rj
pro!ykgt,sun terrnotg,.lo
i
:fl ^pill:::i9^gl_1tema1.
pErnieciskajam
Jaunrades,
un pedagoliikajarn
dar6am
Sija
ffi::[:.*
.profesionills studiju proggammasnodroSina profesiondlo

kornperenci,
io programmu
iiad'ecrsi. toi
-".y.f rdo-rcp
skarra
< 26"or:ll
obligera
praksc
Kp (19fECTS).
Studij;-iteum;
taika
"be'rJ Iprtna

studijis ir vismCzastor;isemcstril+ gadij
Magistra^profesionalo
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Bakalaura studiju programma Kultūras un sociālā antropoloģija
(LRI kods: 43222)

Maģistra studiju programma Kultūras un sociālā antropoloģija
(LRI kods: 45222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

1.1. Studiju programmas raksturojums
1.1.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts:
1.1.1.1. studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmas mērķis ir
sagatavot Latvijas tautsaimniecībai antropologus ar kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura
un maģistra akadēmisko grādu, sniedzot antropoloģijas zināšanu un pētniecības iemaņu un
prasmju kopumu tālākai akadēmiskai darbībai vai profesionālajai karjerai uzņēmējdarbībā, valsts
pārvaldē, starptautiskās institūcijās un nevalstiskajā sektorā. Bakalaura programma (3 gadi)
veidota sazobē ar maģistra programmu (2 gadi), atbildot uz Boloņas procesa prasībām
augstākajai izglītībai.
Studiju programmas iedibina kultūras un sociālās antropoloģijas nozari bakalaura studiju līmenī
LU un Latvijā un atver līdztekus RSU piedāvātajai programmai otro maģistra līmeņa studiju
programmu antropoloģijā. 2009. gada pavasarī Latvijas Universitāte izveidoja bakalaura un
maģistra līmeņa studiju programmas kultūras un sociālajā antropoloģijā. 2009. gada 26. jūnijā un
16. jūlijā programmas tika licencētas, bet 2009. gada augustā tika uzņemti pirmie studenti.
Pašnovērtējuma ziņojums ir veidots, analizējot pieredzi, kas gūta līdzšinējā darbā, analizējot
mācību procesu un vērtējot studentu viedokli par šo programmu. 2012. gadā programmas tika
akreditētas uz 6 gadiem, bet 2013. gada Kultūras un valodu studiju virzienu akreditācijā tika
akreditētas uz 6 gadiem.
Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura programmas mērķis ir nodrošināt iespēju
iegūt humanitāro zinātņu bakalaura grādu antropoloģijā ar specializāciju Baltijas reģionā, kā arī
sagatavot konkurētspējīgus kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistus, kas spētu orientēties
antropoloģijas nozares pamatnostādnēs, patstāvīgi spētu veikt praktisku kādas sociālās un
kultūras problēmas izpēti un asistētu pētnieciskajā darbā.
Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt
humanitāro zinātņu maģistra grādu antropoloģijā ar specializāciju Baltijas reģionā, kā arī
sagatavot konkurētspējīgus kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistus, kas spētu veikt
praktisku sociālu un kultūras problēmu izpēti un risināšanu, veikt akadēmisku izpēti un asistēt
akadēmiskajā darbā.
Abas studiju programmas īsteno trīs kopējus stratēģiskus mērķus:
Ielikt pamatus antropoloģijai Latvijā kā pilnvērtīgai akadēmiskai disciplīnai. Bakalaura un
maģistra līmeņa programmas veido pilnu 3+2 gadu apmācību ciklu.
Veikt kultūras un sociālās antropoloģijas zināšanu pārnesi Latvijā, sniedzot pienesumu
pārvaldībās, ekonomikas un kultūras procesu analīzē. Programmu beidzēji, atbilstoši studiju
līmenim, apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas, kas tiem paver gan tālākas akadēmiskās
izglītības iespējas Latvijā vai ārzemēs, gan dod pamatu profesionālai karjerai uzņēmējdarbībā,
valsts pārvaldē un sabiedriskajā sektorā.
Piesaistīt Latvijai jaunos zinātniekus, kas akadēmisku izglītību antropoloģijā guvuši ārvalstīs,
veidojot augstas kvalitātes un Baltijas reģionā konkurētspējīgu studiju programmu pilnu ciklu
(bakalaura un maģistra līmenī). Programmas mācībspēki doktora grādus ir ieguvuši vai tuvākā
laikā iegūs prestižās ārzemju universitātēs – Kembridžā, Oksfordā, Daremā (Lielbritānija),
Bergenā (Norvēģija), Sietlā (ASV).
Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura programmas uzdevumi:
Sniegt akadēmiskās rakstības un elektroniskās saziņas prasmes.
Sniegt akadēmiskas zināšanas kultūras un sociālajā antropoloģijā bakalaura kvalifikācijai
atbilstošā līmenī, nodrošinot zināšanas antropoloģijas teorijās, pētnieciskajos pamata un
specializētajos virzienos ar uzsvaru uz Baltijas reģionu, kā arī pētniecības metodēs, lauka darbā
un pētījuma ētikā.

Sagatavot kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistus, kuri prot izmantot iegūtās teorētiskās,
metodoloģiskās un faktoloģiskās zināšanas, prasmes un iemaņas profesionālām un pētnieciskām
darbībām valsts, nevalstiskajā sektorā un uzņēmējdarbībā Baltijas reģionā.
Attīstīt un pilnveidot prasmes, zināšanas un kompetences sabiedrisko un kultūras procesu,
pētniecisko problēmu aprakstīšanā, novērtēšanā un analīzē, pielietojot atbilstošas pētījumu
metodes, datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju un spējot akadēmiski saprotami
pasniegt pētījuma pieteikumu, iegūtos izpētes rezultātus un secinājumus.
Attīstīt praktisko pieredzi zinātniskā un pētnieciskā darba veikšanā individuāli un kolektīvi,
attīstot spēju veidot slēdzienus un formulēt izmantoto argumentāciju, kritiski izvērtējot
pētniecisko atbildību, īstenojot ētisku attieksmi pret informantiem un kolēģiem, kā arī izmantojot
kritisku un analītisku domāšanu.
Attīstīt izglītības patstāvīgai pilnveidošanai nepieciešamās prasmes, uzņēmību un atbildību,
atjaunojot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību, kā arī profesionāli
pilnveidojoties.
Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra programmas uzdevumi:
Sniegt akadēmiskas zināšanas kultūras un sociālajā antropoloģijā maģistra kvalifikācijai
atbilstošā līmenī, nodrošinot zināšanas antropoloģijas teorijās, disciplīnas attīstības tendencēs,
pielietojamos pamatkonceptos, pētnieciskajos pamata un specializētajos virzienos ar uzsvaru uz
Baltijas reģionu, pētījumu metodēs, lauka darbā, pētījuma ētikā.
Sagatavot kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistus, kuri patstāvīgi prot pielietot teoriju,
metožu un problēmu risināšanas zināšanas, prasmes un iemaņas tālākajās studijās, akadēmiskajā
darbā, praktiskajās, pētnieciskajās un profesionālajās darbībās Baltijas reģionā.
Attīstīt un pilnveidot prasmes kompleksu zinātnisku, profesionālu un sociālu problēmu valsts,
nevalstiskajā sektorā, uzņēmējdarbībā identificēšanā, analizēšanā, interpretēšanā un risināšanā,
pielietojot antropoloģisko perspektīvu un metodes, izmantojot analītiskās un kritiskās domāšanas
prasmes, kā arī darbojoties starpdisciplinārā komandā.
Attīstīt prasmes patstāvīgi veikt antropoloģisku pētījumu un analizēt datus, izvērtējot pētniecisko
atbildību un īstenojot ētisku attieksmi pret informantiem un kolēģiem, kā arī attīstīt inovatīvas
idejas, izmantojot speciālo zinātnisko literatūru.
Attīstīt prasmes sagatavot zinātniskus un populārzinātniskus rakstus, prezentācijas vai rakstu
pieteikumus, spējot gan akadēmiski, gan sabiedrībai saprotami prezentēt savu darbu, kā arī protot
analizēt un recenzēt citu pētījumu rezultātus.
Attīstīt izglītības patstāvīgai pilnveidošanai nepieciešamās prasmes, uzņēmību un atbildību,
atjaunojot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību, kā arī profesionāli
pilnveidojoties.
Abas studiju programmas izvirza sekojošus stratēģiskos uzdevumus:
Sagatavot Latvijas tautsaimniecības vajadzībām nepieciešamus speciālistus tālākām
studijām vai profesionālajai karjerai valsts pārvaldē, nevalstiskajā sektorā vai
uzņēmējdarbībā, kurā tiks izmantotas programmā apgūtās prasmes un iemaņas. Šī uzdevuma
sasniegšanai programma regulāri tiks izvērtēta gan no darba tirgus pieprasījuma, gan studentu
vajadzību viedokļa. Programmas tiek cieši saistīta ar pētniecību un studenta izvēlētās
specializācijas jomas praktisku apgūšanu. Uzdevuma sasniegšanai programmas pasniedzēji
koncentrējas ne tikai uz saturu, bet mācīšanas formām, veicinot argumentācijas, aktīvas pozīcijas
veidošanas prasmes studentos, ne tikai apmācot, bet arī nostiprinot spējas specializācijā.
Situācija darba tirgū prasa radošus un zināšanās elastīgus speciālistus, kas izglītosies mūža

garumā1, tāpēc programma sniedz pamatu studenta augstākai izglītībai, zināšanas un iemaņas,
kuras programmas beidzējiem ļaus strādāt uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, starptautiskās
institūcijās un nevalstiskajā sektorā.
Radīt Latvijā un Baltijas reģionā konkurētspējīgas bakalaura un maģistra līmeņa
apmācības programmas. Programma specializējas Baltijas reģionā, tā saiknēs ES un
postsociālisma/postkoloniālisma sabiedrībās. Studenti apgūst reģionam piesaistītas zināšanas,
kas paaugstina arī programmas beidzēju konkurētspēju. Programmā iezīmēta vēl viena
perspektīva reģiona apgūšana – Austrumu studijas, kas īstenotas sadarbībā ar Āzijas studiju
nodaļu. Programmas ietvaros ar ERASMUS programmas palīdzību, noslēdzot līgumus ar
antropoloģijas studiju programmām Vītauta Dižā Universitātē Kauņā, Lietuvā, un Tallinas
Universitātē, Igaunijā, tiek veicināta studentu un pasniedzēju apmaiņa Baltijas reģiona
augstskolās. Visi antropoloģijas specializācijas kursi ir transformējami apmācībai angļu valodā.
Radīt antropoloģijas kompetences centru LU, lai profesionāli atbildētu uz radniecisko
disciplīnu prasībām pēc antropoloģijas zināšanām. Daļa jaunizveidoto kursu tiks piedāvāti
visiem LU studentiem.
Attīstīt studentu intelektuālās un praktiskās iemaņas un prasmes analizēt un interpretēt
etnogrāfiskos datus. Sagatavot studentus starpdisciplināram darbam un zināšanu apmaiņai.
Izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā. Visi antropoloģijas specializācijas kursi tiek piedāvāti
e-universitātes Moodle formā. Tiek izmantotas visas e-universitātes iespējas. Kā apmācību rīki
tiek izmantoti Moodle vidē pieejamie Wiki rīki, diskusiju un sarunu forumi, dažādas testu
formas, kas nodrošina efektīvu grupu darbu, saziņai izmantojot virtuālo vidi.
1.1.1.2. studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Pēc sekmīgi izpildītas bakalaura studiju programmas bakalaura grāda ieguvējam/-ai jāpiemīt
šādām kompetencēm:
1. Zināšanām:
1.1. akadēmiskajā rakstībā un interneta lietošanas etiķetē;
1.2. sociālās antropoloģijas klasisikajās un mūsdienu teorijās;
1.3. šādos antropoloģijas pamatvirzienos ar uzsvaru uz Baltijas reģionu:
1.3.1. politikas antropoloģijā;
1.3.2. ekonomikas antropoloģijā;
1.3.3. reliģijas antropoloģijā;
1.3.4. radniecības antropoloģijā;
1.3.5. kultūras procesu antropoloģijā.
1.4. pētījuma un pētnieka ētikā;
1.5. antropoloģijas pētījumu metodēs;
1.6. lauka darbā;
1.7. specializētām zināšanām divos no piedāvātajiem pieciem studiju virziena moduļiem:
1.7.1. politikā un pārvaldībā;
1.7.2. ekonomikā un uzņēmējdarbībā;
1.7.3. reliģijā;
1.7.4. kultūrā un sabiedrībā;
1.7.5. pētniecības metodēs.
2. Spējai pielietot zināšanas:
Izmantojot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un faktoloģiskās zināšanas, prasmes un iemaņas:
2.1. turpināt tālākas studijas;
1
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2.2. veidot profesionālu karjeru uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, starptautiskās
institūcijās un nevalstiskajā sektorā;
2.3. pielietot antropoloģijas zināšanas un kompteneces valsts pārvaldības, pilsoniskās
sabiedrības un uzņēmējdarbības jautājumu risināšanā;
2.4. veidot praktisko pieredzi zinātniskā un pētnieciskā darba veikšanā individuāli un
kolektīvi;
2.5. sniegt zināšanas LU akadēmiskajā darbā un pētniecībā;
2.6. veikt profesionālās un pētnieciskās darbības visā Baltijas reģionā;
2.7. izmantot jaunākās apmācības tehnoloģijas, kas ļauj izmantot tālākizglītības iespējas.
3. Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmēm:
3.1. pārvaldīt, atlasīt, apgūt un analizēt speciālo zinātnisko literatūru;
3.2. pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, lai identificētu, analizētu,
interpretētu un risinātu pētnieciskās problēmas, tajā skaitā valsts, nevalstiskajā sektorā un
uzņēmējdarbībā;
3.3. veidot slēdzienus un spēt formulēt to tapšanā izmantoto argumentāciju;
3.4. patstāvīgi noformēt, plānot un veikt antropoloģisko pētījumu un analizēt iegūtos
datus;
3.5. pārvaldīt antropoloģijā pielietojamo pētniecisko instrumentāriju;
3.6. nodibināt saikni ar informantiem;
3.7. kritiski izvērtēt pētniecisko atbildību;
3.8. īstenot ētisku attieksmi pret informantiem un kolēģiem;
3.9. izmantot kritisku un analītisku domāšanu;
3.10. izvēloties un pielietojot atbilstošas metodes, datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un
interpretāciju, aprakstīt, novērtēt un analizēt sabiedriskos un kultūras procesus.
4. Komunikācijas prasmēm:
4.1. pārvaldīt akadēmiskās rakstības un komunikācijas pamatprasmes – orientēties
akadēmiskajā procesā, īstenot un veicināt akadēmiskās ētikas principu pielietošanu;
4.2. pārzināt latviešu/akadēmiskās valodas kultūru un interneta lietošanas etiķeti;
4.3. akadēmiski saprotami pasniegt pētījuma pieteikumu, iegūtos izpētes rezultātus un
secinājumus.
5. Tālākās izglītības prasmēm:
Attīstot izglītības patstāvīgai pilnveidošanai nepieciešamās prasmes, uzņēmību un atbildību:
5.1. regulāri atjaunot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību;
5.2. profesionāli pilnveidoties.
6. Citām vispārējām prasmēm:
6.1. darboties radoši;
6.2. strādāt starpdisciplinārās komandās;
6.3. strādāt dinamiski, izmantojot virtuālās saziņas priekšrocības;
6.4. izmantot dažādas grupu darba prasmes.
Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra programmas plānotie rezultāti:
Pēc sekmīgi izpildītas maģistra studiju programmas maģistra grāda ieguvējam/-ai jāpiemīt šādām
kompetencēm:
1. Zināšanām:
1.1. antropoloģijas un radniecīgo nozaru teorijās;
1.2. vēsturiskajās un mūsdienu tendencēs antropoloģijā;
1.3. antropoloģijā pielietojamo pamatkonceptu attīstībā;
1.4. šādos antropoloģijas pamatvirzienos ar uzsvaru uz Baltijas reģionu:

1.4.1. politikas antropoloģijā;
1.4.2. ekonomikas antropoloģijā;
1.4.3. kultūras procesu antropoloģijā.
1.5. antropoloģijas pētījumu metodēs;
1.6. pētījuma ētikā;
1.7. lauka darbā;
1.8. specializētām zināšanām vienā no piedāvātajiem pieciem studiju virziena moduļiem:
1.8.1. aģentūrā, varā un identitātē;
1.8.2. reģionos un etnogrāfijā;
1.8.3. politikā un pārvaldībā;
1.8.4. ekonomikā un uzņēmējdarbībā;
1.8.5. kultūras procesos.
2. Spējai pielietot zināšanas:
Patstāvīgi pielietojot teoriju, metožu un problēmu risināšanas zināšanas, prasmes un iemaņas:
2.1. turpināt tālākas studijas;
2.2. asistēt akadēmiskajā darbā;
2.3. veikt pētniecisko vai praktisko darbību;
2.4. izprast un analizēt konkrētus sabiedrības un kultūras procesus konkrētā laiktelpā,
pielietojot akadēmisko perspektīvu un metodes;
2.5. veikt profesionālās un pētnieciskās darbības visā Baltijas reģionā;
2.6. izmantot jaunākās apmācības tehnoloģijas, kas paver aktīvas tālākizglītības iespējas.
3. Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmēm:
3.1. identificēt, pētnieciski pārformulēt un risināt kompleksas zinātniskās, profesionālās
un sociālas problēmas valsts, nevalstiskajā sektorā un uzņēmējdarbībā;
3.2. interpretēt kompleksas sociālās situācijas valsts, nevalstiskajā sektorā un
uzņēmējdarbībā;
3.3. izmantojot speciālo zinātnisko literatūru, attīstīt inovatīvas idejas;
3.4. kritiski analizēt un recenzēt kolēģu pētījumu rezultātus un iesaistīties akadēmiskajā
debatē;
3.5. patstāvīgi noformēt, plānot un veikt antropoloģisko pētījumu un analizēt iegūtos
datus;
3.6. prast sagatavot zinātniskus un populārzinātniskus rakstus, konferences prezentācijas
vai rakstu pieteikumus;
3.7. nodibināt saikni ar informantiem;
3.8 kritiski izvērtēt pētniecisko atbildību;
3.9. īstenot ētisku attieksmi pret informantiem un kolēģiem.
4. Komunikācijas prasmēm:
4.1. akadēmiski un sabiedrībai saprotami pasniegt pētījuma pieteikumu, iegūtos izpētes
rezultātus un secinājumus;
4.2. komunicēt akadēmiskos vai profesionālos slēdzienus un formulēt to tapšanā
izmantoto argumentāciju;
4.3. prezentēt savu darbu akadēmiskajā vidē un plašākā sabiedrībā.
5. Tālākās izglītības prasmēm:
Attīstot izglītības patstāvīgai pilnveidošanai nepieciešamās prasmes, uzņēmību, atbildību,
iniciatīvu un kompetenci:
5.1. regulāri atjaunot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību;
5.2. profesionāli pilnveidoties.

6. Citām vispārējām prasmēm:
6.1. pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, lai analizētu, interpretētu un risinātu
teorētiskās un/vai praktiskās problēmas nepazīstamā vidē;
6.2. darboties starpdisciplinārā komandā;
6.3. izmantot dažādas grupu darba prasmes;
6.4. strādāt dinamiski, izmantojot virtuālās saziņas priekšrocības.
1.1.1.3.

studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai

Antropoloģijas studiju programmas ir veidotas saskaņā ar MK noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartu (MK noteikumi Nr. 2, 2002. g. 3. janv.). Programmā ir integrēti
Boloņas procesa principi, kas dod iespēju pielīdzināt iegūto kvalifikāciju citu ES valstu
universitātēs. Detalizēti atbilstība MK noteikumiem izklāstīta 1. tabulā. Programma veidota, lai
studenti apgūtu zinātniskās izziņas pamatus, spētu iegūtās zināšanas pielietot un attīstīt.
Programma studentiem sniedz antropoloģijas teorētisko, metodoloģisko un saturisko zināšanu un
iemaņu kontekstu, kā arī ļauj specializēties divos no piedāvātajiem specializācijas moduļiem.
Patlaban visā pasaulē pieaug pieprasījums pēc kultūras/sociālās antropoloģijas nozares
speciālistiem, ko galvenokārt veicina globalizācijas process. Uzņēmējdarbības un pārvaldības
veidotās saiknes pārsniedz vienas valsts robežas, notiek darbaspēka migrācija un sabiedrības
Eiropā kļūst arvien daudzveidīgākas. Pieaug pieprasījums pēc starpkultūru komunikācijas un
kompetences. Arī Latvijas sabiedrībā pieaug izpratne par kultūras daudzveidību un ir
nepieciešamas prasmes šo daudzveidību respektēt un izmantot par dzinuli tautsaimniecības
attīstībai.
Ņemot vērā straujās pārmaiņas darba tirgū, uzsvars, izveidojot programmu, tiek likts nevis uz
antropologiem kā atsevišķu profesiju, bet gan antropologiem kā starpdisciplināras komandas
dalībniekiem, kas apmācīti divās prioritārās specializācijas jomās – pārvaldībā un
uzņēmējdarbībā Baltijas reģionā. Programmas beidzēji gūs zināšanas un iemaņas, kas ļaus
darboties valsts pārvaldē, uzņēmējdarbībā, nevalstiskajā sektorā. Bakalaura programmas
beidzējiem tiek piedāvāta iespēja akadēmiskajai karjerai gan LU Kultūras un sociālās
antropoloģijas maģistra studiju programmā un vēlāk pētniecības institūtos, gan studiju
turpināšanai ārvalstu universitātēs. Maģistra programmas beidzējiem rodas iespēja tālākās
akadēmiskās karjeras turpināšanai ārvalstīs (Latvijā vēl nav doktora līmeņa studiju programmas
kultūras un sociālajā antropoloģijā) un pētniecības institūtos.
Daļa LU antropoloģijas studiju programmu studentu jau ir bijuši vai ir nodarbināti. Fokusa grupu
diskusija ar maģistra līmeņa studentiem programmas novērtēšanai rāda, ka daļa studentu
antropoloģijas studijas izvēlējušies apzināti, ar mērķi attīstīt savu profesionālo karjeru.
Antropoloģiju šī studentu grupa uztver kā rīku, paņēmienu un perspektīvu apvienojumu, ko var
piemērot savām profesionālajām interesēm. Studenti galvenokārt pārstāv uzņēmējdarbību,
reklāmas industriju un valsts pārvaldi, kas atbilst abu programmu prioritārajiem virzieniem. Daļa
studentu antropoloģijas nozīmi saskata iepriekšējās izglītības fragmentācijas likvidēšanā,
praktiska pielietojuma attīstīšanā, vienotas un kritiskas perspektīvas veidošanā, tādējādi pārsvarā
studenti tieši nesaista studijas ar akadēmisku karjeru.
Antropoloģiju bakalaura līmeņa studenti galvenokārt redz kā akadēmisku disciplīnu un,
programmu attīstot, nopietni jādomā par lielāku akcentu uz studiju starpdisciplināro aspektu un
lietišķo antropoloģijas pielietojumu.
1.1.1.4. prasības, sākot studiju programmu

Par LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura
studiju programmā var kļūt personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību un izturējušas
konkursu atbilstoši LU Imatrikulācijas noteikumiem. Tie paredz šādas prasības:
(1) Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pēc 2004. gada tiek vērtētas centralizēto eksāmenu
atzīmes latviešu valodā un svešvalodā (vācu, franču vai angļu).
(2) Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada tiek vērtētas vidējās izglītības
dokumenta gada atzīmes latviešu valodā un svešvalodā (vācu, franču vai angļu), kā arī vidējo
atzīmi visos mācību priekšmetos.
Papildu nosacījums viesiem reflektantiem: vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz viduvējam
(ne zemākam par 5) vērtējumam angļu valodā.
Par LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra
studiju programmā var kļūt personas, kuras ir ieguvušas bakalaura grādu vai otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību) un izturējušas
iestājpārbaudījumus atbilstoši LU uzņemšanas noteikumiem. Konkurss notiek uz
iestājpārbaudījuma vērtējumu.
Konkursa noteikumi un prasības maģistra programmas reflektantiem:
Reflektantiem tiek ņemts vērā bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums un vidējā svērtā
atzīme, un tiek rīkotas pārrunas par studiju mērķi, interesēm, specializāciju un zinātniskā darba
virziena izvēli, sagatavotību un prasmēm un jāiesniedz rakstiska eseja. Pārrunās tiek vērtēta: (1)
reflektanta motivācija studēt antropoloģijas maģistratūras programmā (studiju mērķi, intereses,
specializācija un izvēlētais zinātniskā darba virziens); (2) sagatavotība un prasmes, kas
nepieciešamas maģistratūras programmas studijām.
Reflektantiem, kas nav apguvuši antropoloģijas specializāciju bakalaura studiju līmenī vai ir
apguvuši atsevišķus antropoloģijas kursus bakalaura vai maģistra studiju līmenī, jāapgūst
sekojošus izlīdzinošos kursus 8-12 kp apjomā, atkarībā no studiju pieredzes: Sociālās un kultūras
teorijas (4 kp) un Postmodernisms un antropoloģija (4 kp) (studentiem ar priekšzināšanām), kā
arī reflektantiem bez priekšzināšanām antropoloģijā papildus jāapgūst kurss Kultūras un sociālā
antropoloģija un metodes (4 kp).
1.1.1.5.

studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts
un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas
obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to
apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums) (Pielikums Nr.1)

1.1.1.6.

Studiju programmu izmaksas

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmā studēja 30 studenti par
valsts budžeta finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 790LVL par vienu studentu.
Programmā 56 studenti studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā
studēja 86 studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir 90 900LVL. Virziena programmas
nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc
studentu skaita uz 1.10.2013 – 1057LVL.
Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmā studēja 10 studenti par
valsts budžeta finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 1 185LVL par vienu
studentu. Programmā 5 studenti studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā
programmā studēja 15 studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir 17 850LVL. Virziena
programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu studentu 2012/2013
akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2013 – 1 190LVL.

1.1.1.8.

studiju programmas organizācija (studiju programmas apraksts, studiju
moduļi, to plānotie rezultāti un īstenošana, prakses plānojums utt.)

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmas organizācija
Studiju programma sastāv no trīs daļām:


Obligātā daļa (A) ir 70 kp. To veido vispārējie LU pamatstudiju kursi (10 kp), nozares
pamatstudijas (60 kp): ievads specialitātē (6 kp), antropoloģijas teorijas kursi (6 kp),
antropoloģijas pētījumu metodes un pētījuma ētika (16 kp), ievads pētījuma virzienos, kas
piedāvā integrētu teorijas/ metožu/ reģiona etnogrāfijas skatījumu (20 kp), patstāvīgais
pētnieciskais darbs (bakalaura darba seminārs 2 kp un bakalaura darbs 10 kp);



Ierobežotās izvēles daļa (B) ir 44 kp. To veido obligātā daļa 22 kp apjomā, studentam izvēloties
divus specializācijas moduļus ekonomikas, politikas, reliģijas vai kultūras procesu
antropoloģijā. 20 kp students brīvi izvēlas no metožu un citu specializācijas moduļu klāsta.
Kopumā studentu izvēlei tiek piedāvāti kursi 74 kp apjomā.



Brīvās izvēles daļa (C) ir 6 kp. To students veido pats.

LU pamatstudiju bloku veido kursi Filozofija (2 kp), Uzņēmējdarbības pamati (2kp), Latviešu
zinātnes valodas un terminoloģijas pamati (2 kp), Kultūras teorija un vēsture (2 kp), Internets, tīkla
etiķete un tiesiskais regulējums (2 kp). Šie kursi no mācību prorektora apstiprinātā rekomendējamo
LU pamatstudiju kursu saraksta iekļauti kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju
programmā ar mērķi paplašināt studējošā akadēmisko redzesloku, celt latviešu akadēmiskās valodas
un elektroniskās saziņas prasmes, sniegt pamatzināšanas radniecīgo zinātnes nozaru tendencēs.
Studējošie gūst priekšstatu par antropoloģijas lomu kopējā zinātnes kontekstā.
Nozares pamatstudiju bloka mērķis ir nodrošināt humanitāro zinātņu bakalaura grāda kultūras un
sociālajā antropoloģijā iegūšanai nepieciešamo pamatzināšanu un prasmju apguvi.
Nozares pamatstudijas veido kursi Ievads antropoloģijas pētījumos (2 kp) un Ievads kultūras un
sociālajā antropoloģijā (4 kp). Šie kursi iepazīstina ar antropoloģijas pamatjēdzieniem, pētījumu
pamatiem un virzieniem.
Antropoloģijas teorijas un metožu kursu apguve sākas ar otro semestri un turpinās līdz piektajam
semestrim. Antropoloģijas teoriju bloku ievada kurss Klasiskās antropoloģijas teorijas (2 kp) un
turpina Mūsdienu antropoloģijas teorijas (4 kp), kas sniedz skatījumu uz antropoloģijas teoriju
kopumā. Teoriju apguve turpinās zemāk izklāstītajos antropoloģijas studiju virzienu kursos, kas
integrē teoriju ar metodi un pielietojuma laiktelpu, ļaujot studentiem teorijas operacionalizēt un
padarīt praktiski pielietojamas.
Antropoloģijas metožu bloku veido Ievads antropoloģijas metodēs (4 kp), Pētījuma ētika
(2 kp), Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes (4 kp), bet metožu kursos iegūtās prasmes un
zināšanas tiek nostiprinātas lauka darbā ar kursu Antropoloģijas lauka darbs I (6 kp). Par 2 kp
palielināts ir apjoms kvantitatīvajām pētniecības metodēm, labāl sagatavojot studentus darba
tirgumAntropoloģijas specifika, salīdzinot ar citām radniecīgām studiju nozarēm, ir pētāmā reģiona,
metodes un teorijas integritātē. Tāpēc pamatstudiju blokā ievērojamu daļu veido antropoloģijas
specializācijas virzieni, kas parāda teorijas un metodes integritāti un reģionālo aspektu
antropoloģijas zinātnes četros pamata virzienos Radniecības antropoloģija (4 kp), Ekonomikas
antropoloģija (4 kp), Reliģijas un rituāla antropoloģija (4 kp), Politikas antropoloģija (4 kp), kā arī
Antropoloģijas pētījumi Baltijas reģionā (4 kp) kā specifiskā teorētiskā paradigmā, kas tālāk
salīdzinošā griezumā attīstīta visos specializācijas moduļos.
Antropoloģijā lauka darbam kā profesijas pamatam ir nozīmīga loma un programmā paredzēta
Antropoloģijas lauka darba I pētniecības darba prakse (6 kp). To studenti veic atbilstoši izvēlētajam

specializācijas modulim kādā kopienā, valsts vai pašvaldību iestādē, sabiedriskā organizācijā vai
uzņēmumā. Patstāvīgais pētnieciskais darbs tiek veikts Bakalaura darba semināru (2 kp) un
Bakalaura darbu (10 kp). Kolektīvs pētniecisks darbs tiek veikts ar kursu Praktiskā pētniecība un
Praktiskā pētniecība I. Kursa darba mērķis ir attīstīt studenta patstāvīgās pētnieciskās iemaņas,
akadēmiskās domāšanas un rakstības prasmes. Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir
priekšnosacījums akadēmiskā grāda piešķiršanai un ļauj studentam iedziļināties interesējošā tēmā
un demonstrēt apgūtās prasmes. Bakalaura darbs apliecina studentu gatavību profesionāli veikt
darbu antropoloģijas specialitātē.
Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmas ierobežotās izvēles daļu veido
četri moduļi, no kuriem studenti izvēlas divus kā savas specializācijas pamatu. Pārējie kursi tiek
brīvi izvēlēti no kopējā izvēles kursu klāsta. Visi moduļu kursi ievada attiecīgā antropoloģijas
virziena aktuālajās tēmās Baltijas reģionā. Visi kursi veidoti, lai students varētu saistīt un pielietot
akadēmisko perspektīvu un metodi konkrētu sabiedrības un kultūras procesu izpratnē un analīzē
konkrētā laiktelpā. Kursu pamatā ir pasniedzēju pētījumu pieredze un jaunākie pētījumi konkrētajā
tēmā un virzienā. Modulis studentam dod zināšanu pamatu un iemaņas patstāvīgai izpētei
Antropoloģijas lauka darba I praksē un individuālajos pētnieciskajos darbos. Mācību process ir
orientēts uz reālas situācijas analīzi un tādu zināšanu ieguvi, kas, programmu beidzot, studentam
ļauj uzsākt pētniecisko vai praktisko darbību attiecīgajā nozarē.
Politikas un pārvaldības virzienu veido kursi 14 kp apjomā. Kursi ievada politikas antropoloģijas
jomā: Attīstības antropoloģija (4 kp), Etniskās kopienas (4 kp), Seksualitāte un dzimte
antropoloģijā (4 kp), Plašsaziņas līdzekļu diskurss (4 kp).
Ekonomikas un uzņēmējdarbības virzienu veido kursi 14 kp apjomā. Skandināvu
uzņēmējdarbība Baltijas reģionā (4 kp), Globalizācijas un integrācijas procesi starptautiskajā
ekonomikā I (2 kp), Praktiskā pētniecība (4 kp) un Praktiskā pētniecība I (4 kp).
Reliģijas virziena moduli veido kursi 12 kp apjomā. Modulis izmanto LU Humanitāro zinātņu
fakultātes docētāju kapacitāti orientālistikā, piedāvājot antropoloģijas konceptuālo skatījumu uz
reliģiju un rituālu rietumu sabiedrībā, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas reģionam (Rituāla, manieru
un stila antropoloģija (2 kp), Universālais un specifiskais: lielo reliģiju interpretācija un prakse
dažādās sabiedrībās (2 kp)), kā arī Eiropas reģionā arvien aktuālākajām austrumu reliģijām (Āzijas
etnogrāfija I (4 kp), Āzijas etnogrāfija II (4 kp)).
Kultūras un sabiedrības virziena moduli veido dažāda rakursa kursi. Specializējoties students no
plašāka piedāvājumu klāsta izvēlas kursus 34 kp apjomā. Kursi atklāj dažādus kultūras aspektus un
dod iespēju studentiem specializēties papildu jomās. Vienlaikus kursi iezīmē nākotnē attīstāmās
studiju jomas. Moduli veido antropoloģijas kurss Medicīnas antropoloģija (4 kp), etnoloģijas kursi:

Austrumu-Rietumu civilizācijas dialogs (2 kp) Pasaules tautu mūzika I (2 kp), Pasaules tautu
mūzika II (2 kp), Ievads antīkajā pasaulē (4 kp).
Metožu bloku veido papildus kursi radniecīgo nozaru metodēs: Biogrāfiskā pieeja sociālajās
zinātnēs (2 kp).
Tabula 1. LU Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmas plāns.
Kopā

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

A daļā

14

14

12

12

6

12

70

B daļā

4

6

8

8

12

6

42

C daļā

2

0

0

0

2

2

6

Kopā
programmā

20

20

20

20

20

20

120

Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas organizācija
Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programma sastāv no divām daļām:


Obligātā daļa veido 66 kp. No tās 50 kp iegūstami apgūstot A daļas kursus 50 kp apjomā:
antropoloģijas un radniecīgo nozaru teoriju kursus (8 kp), antropoloģijas pētījumu metodes un
pētījuma ētiku (6 kp), ievadu pētījuma virzienos, kas piedāvā integrētu teorijas/ metožu/ reģiona
etnogrāfijas skatījumu (16 kp), patstāvīgo pētniecisko darbs (maģistra darbs 20 kp), kā arī B
daļas obligātās izvēles specializācijas kursus 16 kp apjomā (izvēloties kursus no vismaz 4
moduļiem);



Ierobežotās izvēles daļa (B) ir 14 kp. To veido kursi 3 studiju virzienu moduļi, teorijas modulis
un metožu modulis.

Obligātās programmas daļas mērķis ir nodrošināt humanitāro zinātņu maģistra grāda kultūras un
sociālajā antropoloģijā iegūšanai nepieciešamo pamatzināšanu un prasmju apguvi.
Antropoloģijas teorijas kursi tiek apgūti radniecīgo nozaru teoriju kontekstā, ļaujot studentiem ar
iepriekšējo izglītību citās humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs saistīt antropoloģijas teorijas ar jau
iegūto zināšanu pamatu, bet antropoloģijas specialitātes bakalauriem, apgūt citu disciplīnu teoriju
nostādnes. Teoriju bloku veido kurss Sociālās un kultūras teorijas (4 kp) un Postmodernisms un
antropoloģija (4 kp).
Antropoloģijas metožu bloku veido Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika (2 kp), kas jaunā
kvalitātē
paceļ
bakalaura
līmenī
apgūtās
zināšanas,
bet
citu
nozaru
studentiem – iesācējiem antropoloģijas studijās – papildina izvēles daļas kursa Kultūras un sociālā
antropoloģija un metodes (4 kp) (paredzēts studentiem, kas iepriekš nav apguvuši antropoloģiju)
saturu. Pētījuma ētika un metodes tiek nostiprinātas lauka darbā ar kursu Antropoloģijas lauka
darbs II (4 kp). Antropoloģijas specifika, salīdzinot ar citām radniecīgām zinātnēm, ir reģiona,
metodes un teorijas integritātē. Tāpēc programmas obligāto daļu veido ievads antropoloģijas
specializācijas virzienos, balstoties četros ievada kursos: Robežu transformācija (4 kp), Patēriņa
antropoloģija (4 kp), Postsociālisma antropoloģija (4 kp), Pieredze, patība un rīcībspēja (4 kp).

Antropoloģijā lauka darbam kā profesijas pamatam ir nozīmīga loma un programmā paredzēta
Antropoloģijas lauka darbs II (4 kp). To studenti veic atbilstoši izvēlētajam specializācijas modulim
kādā kopienā, valsts vai pašvaldību iestādē, sabiedriskā organizācijā vai uzņēmumā. Patstāvīgais
pētnieciskais darbs tiek veikts ar Maģistra darbu (20 kp), kas ļauj studentam iedziļināties
interesējošā tēmā un demonstrēt apgūtās prasmes. Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir
priekšnosacījums akadēmiskā grāda piešķiršanai un apliecina studentu gatavību profesionāli veikt
darbu antropoloģijas specialitātē vai turpināt akadēmisko izglītību augstākā līmenī.
Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas ierobežotās izvēles daļu veido
pieci moduļi. Trīs studiju virzienu moduļu kursi ievada attiecīgā antropoloģijas virziena aktuālajās
tēmās Baltijas reģionā. Visi kursi veidoti, lai students varētu saistīt un pielietot akadēmisko
perspektīvu un metodi konkrētu sabiedrības un kultūras procesu izpratnē un analīzē konkrētā
laiktelpā. Kursu pamatā ir pasniedzēju pētījumu pieredze un jaunākie pētījumi konkrētajā tēmā un
virzienā. Modulis studentam dod zināšanu pamatu un iemaņas patstāvīgai izpētei lauka darba praksē
un individuālajā pētnieciskajā darbā. Mācību process ir orientēts uz reālas situācijas analīzi un tādu
zināšanu ieguvi, kas, programmu beidzot, studentam ļauj uzsākt pētniecisko vai praktisko darbību
attiecīgajā nozarē. Programmai attīstoties, tiks attīstīti studentu pieprasītie moduļi, atbildot
aktuālajām tautsaimniecības vajadzībām un papildinot esošos kursus ar aktuālās situācijas datiem
un pētījumu virzieniem. Moduļu saturu nosaka patlaban aktuālie izpētes virzieni un
tautsaimniecības vajadzības. Viens modulis veltīts teorētiskās antropoloģijas virzienā, konceptuāli
risinot reģionā aktuālos aģentūras, varas un identitātes jautājumus un paredzēts akadēmiski
orientētiem studentiem. Viens modulis specifiski ievada Baltijas reģiona starpdisciplinārā
pētniecībā un veidots sadarbībā ar Baltijas jūras maģistra studiju programmu.
Aģentūra, vara un identitāte. Veido kursi 18 kp apjomā. Antropoloģijas skatījums uz varu (2 kp),
Burdjē sociālā teorija (2 kp), Vīrieši un sievietes sabiedrībā (4 kp), Biotehnoloģijas un sabiedrība
(2 kp), Valsts un vara (4 kp), Dzimumdiference literatūrā: feminisma diskurss (4 kp).
Reģioni un etnogrāfija. Veido kursi 10 kp apjomā. Kursi dod antropologa izglītībai nepieciešamo
kultūru salīdzināšanas dimensiju. Krievijas sabiedrības etnogrāfija (4 kp), Budisms (2 kp), Japānas
populārā kultūra (2 kp), Ķīnas tradicionālā doma (2 kp).
Politika un pārvaldība. Veido kursi 12 kp apjomā, skatot politikas un pārvaldības procesus
starpdisciplināri. Politiskais process un publiskā politika (2 kp), Sociolingvistika (2 kp),
Etnopsiholingvistika (2 kp), Etnolingvistika un pragmatika (4 kp), Literatūra totalitārisma laika
mākslas kontekstā (2 kp).
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Veido kursi 10 kp apjomā. Starptautiskā biznesa antropoloģija (4
kp), Transnacionālisms Baltijas reģionā (2 kp), Baltijas valstu ekonomika (4 kp).
Kultūras procesi. Veido kursi 14 kp apjomā: Vizuālais antropoloģijā (2 kp), Vēsturiskās
valodniecības pamati (2 kp), Baltijas reģiona tautu literatūra (2 kp), Latviešu literatūra līdz 19.
gs.beigām un vācbaltiešu literatūra (2 kp) Populārās mūzikas antropoloģija (2 kp).
Tabula 2: LU Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas plāns.

1.1.1.9.

Kopā

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

A daļā

10

16

4

20

50

B daļā

10

4

16

0

30

Kopā
programmā

20

20

20

20

80

studiju programmas praktiskā īstenošana (studiju valoda, izmantotās
studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana, e-studijas
utt.)

Visi studiju kursi izmanto daudzveidīgas apmācības metodes, attīstot gan studentu analītiskās
domāšanas, gan argumentēšanas, akadēmiskās rakstības un mutvārdu prezentācijas prasmes.
Programmas docētāji ir izveidojuši neformālu darba grupu radošu apmācības metožu ieviešanai.
Visi antropoloģijas specializācijas kursi tiek attīstīti e-vidē, izmantojot Moodle sniegtās iespējas gan
zināšanu pārbaudei, gan patstāvīgām studijām, gan diskusijām reālajā un virtuālajā vidē, gan
kolektīvajam darbam, izmantojot Wiki instrumentus (e-universitātes piedāvātie e-studiju
risinājumi). Studentu rīcībā ir datorklase, datori pieejami arī fakultātes Humanitārajā lasītavā,
bezvadu internets ir pieejams visā fakultātes ēkā.
Programmas docētāji ir aktīvi pētnieki Latvijas un starptautiskos projektos. Projektos gūtā pieredze
tiek nodota studentiem, nodrošinot pieeju darba materiāliem un datu bāzēm. Piemēram, ESF fonda
līdzfinansētajā projektā “Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā” gūtā pieredze
tiek ieguldīta kursos Biotehnoloģijas un sabiedrība, ESF fonda līdzfinansētais projekts “Savs katiņš,
savs stūrītis zemes” stiprina ekonomikas antropoloģijas kursus. Projekti dod iespēju studentiem
asistēt pētījumā un attīstīt individuālus pētījumus docētāju vadītajos virzienos, nostiprina un attīsta
metožu un analīzes iemaņas, strādājot ar reāliem lauka datiem.
Programmas struktūras veidošanā nozīmīgu vietu ieņem programmas veidotāju prognozētās
patreizējās darba tirgus un Rietumu kultūras attīstības tendences. Būtiski ir studentus apmācīt nevis
statiskā priekšmetā, bet gan sniegt akadēmisko zināšanu pamatus studenta tālākai zinātniskai,
praktiskai un radošai darbībai. Darba tirgū ir pieprasītas elastīgas zināšanas, ko nodrošina spēja tās
ātri apgūt un sistemātisks paradums sekot līdzi nozares attīstībai.
Studenti ir iedrošināti iesaistīties Latvijas Antropologu biedrības darbībā, sekojot līdzi jaunākajām
tendencēm un pētījumiem nozarē LU un citu augstskolu organizētās konferencēs, veidot kontaktus
ar Latvijas antropologiem un Latvijā strādājošiem ārvalstu antropologiem. ERASMUS apmaiņas
programma nodrošina studentu un pasniedzēju apmaiņu ar Tallinas Universitāti, Vītauta Dižā
Universitāti Kauņā, Kopenh;agenas, Barselonas universitātēm.
1.1.1.10. vērtēšanas sistēma (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Galvenās novērtēšanas formas ir studiju kursu pārbaudījumi.
Pārbaudījumi ir divu veidu – (A) starppārbaudījumi un (B) studiju kursu noslēguma pārbaudījumi.
Starppārbaudījumu veidi ir
(1)
kontroldarbs;
(2)
patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, ziņojums, referāts vai
(3)
cits darba veids atbilstoši kursa specifikai.

Starppārbaudījumu skaits un veids ir noteikts studiju kursa aprakstā. To skaits, veids un saturs
nemainās, ja studiju kursā ir vairākas grupas.
Katra studiju kursa noslēgumā ir studiju kursa noslēguma pārbaudījums. Tas var būt divējādas
formas:
(1)

eksāmens vai

(2)
aizstāvēšana, kas bakalaura līmeņa studiju programmā piemērota kursa darba aizstāvēšanai
4.semestrī un bakalaura darba aizstāvēšanai programmas noslēgumā, bet maģistra līmeņa tudiju
programmā - maģistra darba aizstāvēšanai programmas noslēgumā.
Pārbaudījuma formas ir:
(1)
rakstisks pārbaudījums, kurā mācībspēks vērtē studējošā rakstveidā vai e-vidē izpildītu
pārbaudījuma uzdevumu;
(2)
mutvārdu pārbaudījums, kurā vērtē studējošā mutiskās atbildes un skaidrojumus;
(3)
kombinēts pārbaudījums, kurā vērtē gan studējošā mutiskās atbildes, gan rakstveidā
izpildītus uzdevumus. Mutvārdu un rakstveida daļu īpatsvars pŗbaudījumā tiek noteikts studiju
kursu aprakstā.
Studiju kursa apguves kopējo vērtējumu veido:
(1)
Starppārbaudījumu kopējais vērtējums – ne mazāk kā 50% no kopējā vērtējuma;
(2)
Eksāmenā iegūtais vērtējums – ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma. Eksāmena kārtošana
ir obligāta prasība, lai iegūtu kredītpunktus pr studiju kursa apguvi.
(3)
Studiju kursa apguves vērtējumu aprēķina LU centralizētajā sekmju reģistrēšanas sistēmā
pēc kursa noteiktā algoritma, ņemot vērā starppārbaudījumos un eksāmenā iegūtos vērtējumus, un
reģistrē pārbaudījuma protokolā.
Kursa aprakstos ir norādītas katra atsevišķa kursa prasības, mērķi, apgūstamās zināšanas un
prasmes.
Atbilstoši katra kursa profilam pasniedzējs definē katra pārbaudes veida īpatsvaru kursā, nostiprinot
to kursa aprakstā un kursa sākumā mutiski izskaidrojot studentiem pārbaudes formas un termiņus,
prasības, kas studentam jāizpilda, lai varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot
pārbaudījumu, nosaka pārbaudījuma formu, tā izpildes veidus (mutvārdos, rakstveidā, u.tml.) un
piedāvātos pārbaudījuma kārtošanas termiņus.
Neizturētu pārbaudījumu drīkst atkārtot kārtējās sesijas laikā, ja to pieļauj kursa specifika.
Mācībspēks, kurš vada šī kursa apguvi, ir tiesīgs pieprasīt atkārtotu pierakstīšanos uz studiju kursa
apgūšanu. Mācībspēka lēmumu apstiprina studiju programmas padome. Ja students nav varējis
nokārtot visus plānotos pārbaudījumus, ar studiju programmas direktora atļauju ir iespējama to
pārcelšana uz nākamo semestri. Pārbaudījumu uzskata par izturētu, ja vērtējums 10 punktu sistēmā
nav zemāks par 4 punktiem.
Pirmajā studiju programmas mācību semestrī gūtā pieredze un studentu aptauja liecina, ka
vērtēšanas sistēmu studenti uztver divējādi. No vienas puses, saskaņā ar aptaujas datiem, daļa
bakalaura studiju līmeņa studentu un īpaši maģistra līmeņa studenti atzinīgi vērtē darbu visa
semestra garumā un īpaši Moodle sistēmā noliktos testu izpildes termiņus, atzīstot, kas tie attīsta
regulāra darba un plānošanas prasmes un palīdz studijās. Studenti augsti vērtē visu uzdevumu un
literatūras izvietošanu Moodle vidē semestra sākumā, jo studenti patstāvīgo darbu un uzdevumu
izpildi var plānot individuāli. Abos studiju līmeņos studenti, kas saņēmuši augstāku kursu gala
vērtējumu, arī augstāk ir novērtējuši regulāri organizētu darbu un pārbaudījumus. No otras puses,
aptaujā daļa studentu norāda uz grūtībām, kas saistītas ar pārāk intensīvu darbu un un

pārbaudījumos ietverto slēgto jautājumu formulējumu. Maģistra līmeņa studenti augstu vērtēja
pārbaudījumu atvērtos jautājumus un īpaši to radošu formulējumu. Šāda tipa jautājumu plašāku
izmantošanu ierobežo studentu darba vērtēšanai paredzētās darba stundas. Kopumā studenti nav
izteikuši pretenzijas pret novērtējuma struktūru vai objektivitāti.
1.1.1.11. studiju programmas izmaksas.
1.1.2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.
Valsts akadēmiskā standarta prasības
11. Bakalaura studiju programmas mērķis
ir nodrošināt studējošajiem teorētisko
zināšanu un pētniecības iemaņu un
prasmju apguvi attiecīgās zinātņu nozares
vai apakšnozares pamatjomā.
12. Bakalaura studiju programmas
galvenais uzdevums ir sniegt
studējošajiem zinātnisku pamatu
profesionālajai darbībai, attīstot
zinātniskās analīzes spējas un prasmi
patstāvīgi risināt problēmas, kā arī
sagatavot studējošos turpmākām
zinātniskās pētniecības studijām.

13. Bakalaura studiju programmas apjoms
pilna laika studijās un nepilna laika
studijās ir 120 līdz 160 kredītpunktu, no
kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir
bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika
studijās ir seši līdz astoņi semestri.
14. Bakalaura studiju programmu veido
tās obligātā daļa (ne mazāk kā 50
kredītpunktu), ierobežotās izvēles daļa (ne
mazāk kā 20 kredītpunktu) un brīvās
izvēles daļa.

Programmas piedāvātais risinājums
Studenti apgūst kultūras un sociālās
antropoloģijas teorētiskos un
metodoloģiskos pamatus un prasmes, ko
nostiprina ar lauka darba praksēm un
individuālo pētniecisko darbu.
Studiju programma sniedz pamatu gan
tālākai profesionālai karjerai, gan
akadēmiskai izglītībai, sniedzot gan
zinātnes pamata prasmes un iemaņas, gan
specializācijas iespējas. Lauka darba
prakse ļauj studentiem ar jau iegūtajām
prasmēm iesaistīties reālā uzņēmumu un
nevalstisko organizāciju darbā, ļaujot
praktiski pārbaudīt un nostiprināt
zināšanas, kā arī tuvināt tās reālajām
tirgus vajadzībām.
Bakalaura programmas apjoms ir 120
kredītpunkti, no tiem 10 kredītpunktus
veido bakalaura darbs. Studiju ilgums ir 6
semestri.

Programmas obligāto daļu veido 74
kredītpunkti, no kuriem 10 kredītpunktus
veido bakalaura darbs. Ierobežotās izvēles
daļu veido 22 kredītpunkti – to students
veido izvēloties 2 pamata specializācijas
moduļus. Brīvās izvēles daļu veido 8
kredītpunkti.

15. Bakalaura studiju programmas
obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai apakšnozares pamatnostādnes,
principus, struktūru un metodoloģiju (ne
mazāk kā 25 kredītpunkti), zinātņu
nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi
un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10
kredītpunktu), kā arī zinātņu nozares vai
apakšnozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15
kredītpunktu).
22. Maģistra studiju programmas
galvenais uzdevums ir veicināt studējošo
teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko
prasmju individuālo lietošanu noteiktas
problēmas risināšanai.

Nozares pamatnostādnes un metodoloģija
ir ietverta ievada, teoriju un metožu bloku
kursos (kopā 26 kredītpunkti), nozares
attīstības vēsture, aktuālās problēmas un
starpdisciplinārās saites ir iekļautas
antropoloģijas virzienu blokā (24
kredītpunktu apjomā), kas pārklājas ar LU
kopīgās izvēles kursu daļu (10
kredītpunktu apjomā).

23. Maģistra studiju programmas apjoms
ir 80 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā
20 kredītpunktu ir maģistra darbs.
Maģistra darbs ir pētniecisks darbs
izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē,
kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus
zinātniskus secinājumus.

Maģistra darbam paredzēti 20
kredītpunkti.

Maģistra studiju programmas obligātajā
saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko
atziņu izpēti (ne mazāk kā 30
kredītpunktu) un teorētisko atziņu
aprobāciju zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā (ne mazāk kā 15
kredītpunktu).

Obligātā studiju programmas daļa ietver
teoriju kursus (8 kredītpunkti), kā arī
teorijas, aktuālo virzienu un metožu
integrētos kursus 22 kredītpunkti apjomā.

Studiju programma sniedz pamatu gan
tālākai profesionālai, gan akadēmiskai
darbībai, lielu uzsvaru liekot uz patstāvību
argumentācijā un savas zinātniskās
pozīcijas veidošanā.

1.1.3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām (norādot
struktūru, studiju kursus, apjomu kredītpunktos un, ja iespējams, studiju
rezultātus).
Bakalaura studiju programma kultūras un sociālajā antropoloģijā
Latvijā bakalaura līmeņa studijas kultūras un sociālajā antropoloģijā netiek īstenotas un šī ir
pirmā programma antropoloģijas specialitātē bakalaura līmenī. Salīdzinājumam izvēlētas ilglaicīga
un tradīcijām bagāta Oksfordas Universitātes programma un reģionā tuvākā Helsinku Universitātes
programma. Programmu izvēles pamatā ir sekojoši apsvērumi:
 Lielbritānija ir valsts ar vissenākajām antropoloģijas programmu tradīcijām un augstu
mācību kvalitāti. Lielākā daļa programmas docēšanā iesaistīto mācībspēku izglītību
antropoloģijā guvusi Lielbritānijā un pārnes daļu šīs tradīcijas Latvijā, īpaši koncentrējot uz
apmācību kvalitāti. Programma, līdzīgi kā Latvijā, ir starpdisciplināra un iezīmē
programmas tālākas nākotnes plānus – studiju kursā ietvert ne tikai radniecīgo humanitāro
un sociālo zinātņu kursu blokus, bet arī dabas zinātņu kursu bloku.



Helsinku Universitāte ir reģionā tuvākā universitāte ar spēcīgu antropoloģijas programmu.
Līdzīgi kā Latvijā, tā veidojusies, apvienojot sociālo un humanitāro zinātņu tradīcijas, kas
uzsvērts arī programmas nosaukumā. Līdzīgi kā LU programma, tā paredz piesaistīt ne tikai
vietējos, bet arī ārzemju studentus.
Programmas nosaukums „Kultūras un sociālā antropoloģija” pretnostata tās saturu fiziskajai un
bioloģiskajai antropoloģijai, nevis norāda uz īpašu programmas saturu. Kopš 20. gadsimta vidus
antropoloģija ir vienota zinātne, turklāt kultūras un socialitātes terminu lietojums antropoloģijas
kontekstā atšķiras no citām sociālajām un humanitārajām zinātnēm. Antropoloģijas nosaukumi ir
atkarīgi no zinātnes politikas tradīcijām un vietējā konteksta, tāpēc nevis līdzīgs nosaukums, bet gan
saturiskais mērķis kalpo par pamatu zemāk veiktajam salīdzinājumam.
1. Salīdzinājums ar Oksfordas Universitātes bakalaura programmu (BA Human Sciences)
Oksfordas Universitātē antropoloģija bakalaura studiju līmenī tiek apgūta t.s. cilvēkzinātņu (human sciences) bakalaura programmas ietvaros, kas apvieno bioloģiju, demogrāfiju, ģenētiku,
ekoloģiju, antropoloģiju un socioloģiju. Studijas sastāv no individuālām nodarbībām (tutorials,
kurās tiek apspriesti studentu rakstu darbi - esejas), nodarbībām mazās grupās (bieži tiek apspriesti
rakstu darbi) un lekcijām. Oksfordas Universitātē nepastāv kredītpunktu sistēma.
Pirmajā mācību gadā visiem bakalaura programmas studentiem jāapgūst pieci priekšmeti: (1)
Pasaules arheoloģija, (2) Ģenētika un evolūcija, (3) Sabiedrība, kultūra un vide,
(4)
Socioloģija un demogrāfija, (5) Kvantitatīvās metodes cilvēkzinātnēs. Pirmā gada beigās
studentu zināšanas tiek pārbaudītas rakstiskā eksāmenā, kas sastāv no piecām, visiem minētajiem
priekšmetiem veltītām esejām. Otrajā gadā visiem studentiem jāapgūst šādi priekšmeti: (1)
Dzīvnieku un cilvēku uzvedības evolūcija, (2) Cilvēku ģenētika un evolūcija, (3) Cilvēkekoloģija (human ecology), (4) Demogrāfija un iedzīvotāji,
(5) Sociālantropoloģiskā
analīze vai Sociālās teorijas interpretācija. Otrajā studiju gadā studentu zināšanas tiek
pārbaudītas un vērtētas, balstoties uz esejām, kuras studenti regulāri gatavo apspriešanai
individuālās nodarbībās vai nodarbībās mazās grupās. Trešajā mācību gadā studentiem jāizvēlas
divi no 15 izvēles priekšmetiem un jāuzraksta disertācija 10 000 vārdu apjomā, demonstrējot
zināšanas par vismaz pāris programmā iekļautajiem pētniecības virzieniem. Trešā gada beigās
studentu zināšanas tiek pārbaudītas 7-8 gala eksāmenos.
Tabula 5. Oksfordas Universitātes cilvēka zinātņu bakalaura programmu un Latvijas Universitātes
Sociālās un kultūras antropoloģijas programmu salīdzinājums.
Oksfordas Universitāte
LU
----------LU pamatstudiju kursi 10 kp
Filozofija (2 kp), Latviešu valodas kultūra
(2kp), Latviešu zinātnes valodas un
terminoloģijas pamati (2kp), Kultūras
teorija un vēsture (2kp), Internets, tīkla
etiķete un tiesiskais regulējums (2 kp).

Nozares pamata studijas
1. mācību gads: 5 kursi
Pasaules arheoloģija
Ģenētika un evolūcija
Sabiedrība, kultūra un vide
Socioloģija un demogrāfija
Kvantitatīvās metodes cilvēkzinātnēs
5 kursa noslēguma darbi
Pirmie eksāmeni
2. mācību gads: 5 kursi
Dzīvnieku un cilvēku uzvedības evolūcija
Cilvēku ģenētika un evolūcija
Cilvēk-ekoloģija (human ecology)
Demogrāfija un iedzīvotāji
Sociālantropoloģiskā analīze vai
Sociālās teorijas interpretācija
Bakalaura darba iesākums
2. mācību gads
Bakalaura darba iesniegšana
7 noslēguma darbi
Noslēguma eksāmeni
Izvēles kursi
1. mācību gads: 2 kursi
2. mācību gads: 2 kursi
Kāda reģiona antropoloģija; Medicīnas
antropoloģija, Dienvidāfrikas medniekuaugu vācēju arheoloģija, Bioloģiskā
konservācija, Kognitīvā un evolucionārā
antropoloģija, Datorizētā neirozinātne,
Attīstības jautājumi reliģijā un zinātnē,
izglītība un psiholoģija, Veselība un
slimība, Valoda, Kvantitatīvās metodes,
Industriālo sabiedrību socioloģija

Nozares pamatstudijas (50 kp) veido
kursi: Ievads antropoloģijas pētījumos
(2 kp), Ievads kultūras un sociālajā
antropoloģijā (4 kp).
Klasiskās antropoloģijas teorijas (2 kp),
Mūsdienu antropoloģijas teorijas (4 kp),
Ievads antropoloģijas metodēs (4 kp),
Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu
metodes (2 kp), Pētījuma ētika (2 kp)
Antropoloģijas lauka darbs I (6 kp).
Antropoloģijas specializācijas virzieni:
Radniecības antropoloģija (4 kp),
Ekonomikas antropoloģija un semināri (4
kp),
Reliģijas antropoloģija un semināri (4 kp),
Politikas antropoloģija (4 kp) un
Antropoloģijas pētījumi Baltijas reģionā
(4 kp).
Patstāvīgais pētnieciskais darbs tiek veikts
ar Kursa darbu (2 kp) un Bakalaura darbu
(10 kp).
Politikas un pārvaldības virziena moduli
veido kursi 14 kp apjomā. Kursi ievada
politikas antropoloģijas tēmās. Attīstības
antropoloģija (4 kp), Etniskās kopienas
(4 kp), Dzimte un seksualitāte
antropoloģijā (4 kp), Plašsaziņas līdzekļu
diskurss (4 kp).
Ekonomikas un uzņēmējdarbības
virziena moduli veido kursi 10 kp apjomā.
Skandināvu uzņēmējdarbība Baltijas
reģionā (4 kp), Globalizācijas un
integrācijas procesi starptautiskajā
ekonomikā (2 kp), Korupcija (2 kp).
Reliģijas virziena moduli veido kursi 12
kp apjomā. Modulis izmanto LU
Humanitāro fakultātes docētāju kapacitāti
orientālistikā, piedāvājot antropoloģijas
konceptuālo skatījumu uz reliģiju un

rituālu Rietumu sabiedrībā, īpašu
uzmanību pievēršot Baltijas reģionam
(Rituāla, manieru un stila antropoloģija (2
kp), Universālais un specifiskais: lielo
reliģiju interpretācija un prakse dažādās
sabiedrībās (2 kp)), kā arī Eiropas reģionā
arvien aktuālākajām austrumu reliģijām
(Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā I (4 kp),
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II (4 kp)).
Kultūras un sabiedrības virziena moduli
veido dažāda rakursa kursi.
Specializējoties, students no plašāka
piedāvājumu klāsta izvēlas kursus 12 kp
apjomā. Kursi atklāj dažādus kultūras
aspektus un dod iespēju studentiem
specializēties papildus jomās. Vienlaikus
kursi iezīmē nākotnē attīstāmās studiju
jomas. Moduli veido antropoloģijas kursi
Medicīnas antropoloģija (4 kp) Ievads
Āzijas kultūras antropoloģijā II (4 kp),
etnoloģijas kursi: Pasaules tautu mūzika I
(2 kp), Pasaules tautu mūzika II (2 kp),
Ievads antīkajā pasaulē (4 kp)

Programmas pamatprincipi un saturs

Atšķirībā no piedāvātās LU programmas, kurā dažādi antropoloģijas pētniecības virzieni (reliģija,
dzimte un radniecība, etnomuzikoloģija, politika, ekonomika) apvienoti ar kultūras teorijas un
latviešu valodas un literatūras studijām, Oksfordas universitātes bakalaura programma vairāk virzīta
uz antropoloģijas, socioloģijas un dabaszinātņu apvienošanu. Atšķirībā no Oksfordas Universitātes
programmas, LU programmā ir aptuveni divreiz vairāk kursu. LU programmā izpaliek specifiskais
Oksfordas universitātes apmācības veids - studenta individuālas nodarbības ar pasniedzēju. Gan
vienā, gan otrā programmā pievērsta uzmanība galveno teoriju un metožu apskatam. LU
programmā, atšķirībā no Oksfordas programmas, iekļauts lielāks skaits metodēm un teorijām veltītu
kursu, kamēr Oksfordas Universitātē to apgūšana papildus atsevišķiem kursiem integrēta
nedaudzajos pamatkursos.
Uzņemšanas noteikumi
Lai iestātos Oksfordas Universitātes bakalaura programmā, studentam jāuzrāda vidusskolas beigu
eksāmenu rezultāti, kā arī jāpiedalās izvērstā intervijā. Savukārt, lai iestātos LU bakalaura
programmā studentam jākārto iestājpārbaudījumi.
Secinājums
Kopumā LU un Oksfordas Universitātes programmas ir stipri atšķirīgas gan tematisko virzienu, gan
apmācības veida ziņā. Tomēr studentu apgūtās prasmes - spēja analizēt tekstuālo materiālu, loģiski
izklāstīt viedokli un pielietot jauniegūtās zināšanas patstāvīgā darbā - kopumā ir līdzīgas.
2. Salīdzinājums ar Helsinku Universitātes bakalaura programmu (BA Human Sciences)
Studiju organizācija
Kopš 2005. gada Helsinku Universitātē saskaņā ar Boloņas procesu studijas organizētas 2 ciklos –
bakalaura un maģistra. Bakalaura programmu veido 2 līmeņu studijas, kopumā 120 kp apmērā.
Programmu beidzot studentiem tiek piešķirts bakalaura grāds sociālajās zinātnēs (B.Soc.Sc.) Tomēr
programmas nosaukums un saturs liecina, ka programma pārklāj gan kultūras, gan sociālās
antropoloģijas lauku. Programma atrodas Helsinku Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.
Ievada kursi piedāvā vispārēju ieskatu antropoloģijas pētījumos un antropoloģijas ideju vēsturē.
Vidējā līmeņa kursi piedāvā pamattēmas un izpētes fenomenus antropoloģijā, ietverot ekonomiku,
politiku un domas attīstību. Radniecības un rituāla studijas ir iekļautas maģistra studiju programmā
un bakalaura līmenī netiek piedāvātas. LU programmā studiju virzieni ir līdzīgi strukturēti, taču
radniecības un reliģijas studijas piedāvā jau bakalaura līmenī. Helsinku Universitātē ir 2 iespējas
specializēties antropoloģijā: Sociālā un kultūras antropoloģija major un minor.
Programmas struktūra
Fakultātes kopīgie kursi
Abas studiju programmās ir kopīgi universitātes studiju kursi. Līdzīgi kursi ir valodā un
informācijas tehnoloģijās. HU filozofija un kultūtas vēsture ir brīvās izvēles kursi.
Nozares pamata studijas
Kredītpunktu apjoms nozares studiju obligātajā daļā ir līdzīgs. HU pamatstudijas sadalītas divu
līmeņu studijās. Pirmajā līmenī ir ievada kursi, tālākā – speciālie kursi. HU ir lielāks īpatsvars
praktiskās analīzes un etnogrāfijas kursu, LU analīze integrēta speciālajos kursos un individuālajā
pētnieciskajā darbā. LU ir plašāks specializācijas virziens jau bakalaura studiju līmenī.
Metožu kursi
Pārklājas maģistra un bakaluras programmās, taču, līdzīgi kā LU, pasniedz metodes atškirīgos
līmeņos. Ir īpašs etnogrāfijas seminārs, kurā studentus apmāca salīdzinošā metodē un primāro datu
analīzē. LU programmā nav tik koncentrēta salīdzinošās etnogrāfijas komponenta.

HU studenti iesniedz eseju, kas apliecina viņa/viņas kvalifikāciju. LU programmā paredzēts
individuālais pētnieciskais darbs Lauka darba, Kursa darba un Bakalaura darba ietvaros. Semināri
pētniecībā ir Lauka darba kursa sastāvā.
Brīvās izvēles kursi
Līdzīgi LU un HU, studenti brīvās izvēles kursus veido no radniecīgo nozaru programmu klāsta.
Tabula 6. Helsinku Universitātes un Latvijas Universitātes Sociālās un kultūras antropoloģijas
programmu salīdzinājums.
Helsinku Universitāte
Fakultātes kopīgie kursi: 24 ETC
Orientācijas kurss ārzemju studentiem 2
Datori un informācijas tehnoloģijas 4
Somu vai zviedru valoda 15
Ārzemju valodas pārbaude 3
Nozares pamata studijas 25 ECTS
Ievads kultūras un sociālajā
antropoloģijā 5
Ievada seminārs Ievads kultūras un
sociālajā antropoloģijā 4
Antropoloģijas ideju vēsture 8
Strāvojumi 20. gadsimta antropoloģijā 8
Vidējā līmeņa kursi 53 ECTS
(35 ECTS minor variantā)
Politikas antropoloģija 7
Ekonomikas antropoloģija 7
Domas veidi 7
Etnogrāfijas seminārs 7
Lauka metodes antropoloģijā 7
Antropoloģijas analīzes prasme 7
Pētnieciskais seminārs 5
Bakalaura darbs 6

Izvēles kursi Sociālajā un kultūras
antropoloģijā 86 ECTS Studijas notiek
pēc minor/major principa; izvēle minor
citā programmā

LU
LU pamatstudiju kursi 10 kp
Filozofija (2 kp), Latviešu valodas kultūra
(2kp), Latviešu zinātnes valodas un
terminoloģijas pamati (2kp), Kultūras
teorija un vēsture (2kp), Internets, tīkla
etiķete un tiesiskais regulējums (2 kp).
Nozares pamatstudijas (50 kp) veido
kursi: Ievads antropoloģijas pētījumos
(2 kp), Ievads kultūras un sociālajā
antropoloģijā (4 kp).
Klasiskās antropoloģijas teorijas (2 kp),
Mūsdienu antropoloģijas teorijas (4 kp),
Ievads antropoloģijas metodēs (4 kp),
Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu
metodes (2 kp), Pētījuma ētika (2 kp)
Antropoloģijas lauka darbs I (6 kp).
Antropoloģijas specializācijas virzieni:
Radniecības antropoloģija (4 kp),
Ekonomikas antropoloģija un semināri (4
kp),
Reliģijas antropoloģija un semināri (4 kp),
Politikas antropoloģija (4 kp) un
Antropoloģijas pētījumi Baltijas reģionā
(4 kp).
Patstāvīgais pētnieciskais darbs tiek veikts
ar Kursa darbu (2 kp) un Bakalaura darbu
(10 kp).
Politikas un pārvaldības virziena moduli
veido kursi 14 kp apjomā. Kursi ievada
politikas antropoloģijas tēmās. Attīstības
antropoloģija (4 kp), Etniskās kopienas
(4 kp), Dzimte un seksualitāte
antropoloģijā (4 kp), Plašsaziņas līdzekļu
diskurss (4 kp).
Ekonomikas un uzņēmējdarbības
virziena moduli veido kursi 10 kp apjomā.
Skandināvu uzņēmējdarbība Baltijas

reģionā (4 kp), Globalizācijas un
integrācijas procesi starptautiskajā
ekonomikā (2 kp), Korupcija (2 kp).
Reliģijas virziena moduli veido kursi 12
kp apjomā. Modulis izmanto LU
Humanitāro fakultātes docētāju kapacitāti
orientālistikā, piedāvājot antropoloģijas
konceptuālo skatījumu uz reliģiju un
rituālu Rietumu sabiedrībā, īpašu
uzmanību pievēršot Baltijas reģionam
(Rituāla, manieru un stila antropoloģija (2
kp), Universālais un specifiskais: lielo
reliģiju interpretācija un prakse dažādās
sabiedrībās (2 kp)), kā arī Eiropas reģionā
arvien aktuālākajām austrumu reliģijām
(Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā I (4 kp),
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II (4 kp)).
Kultūras un sabiedrības virziena moduli
veido dažāda rakursa kursi.
Specializējoties, students no plašāka
piedāvājumu klāsta izvēlas kursus 12 kp
apjomā. Kursi atklāj dažādus kultūras
aspektus un dod iespēju studentiem
specializēties papildus jomās. Vienlaikus
kursi iezīmē nākotnē attīstāmās studiju

jomas. Moduli veido antropoloģijas kursi
Medicīnas antropoloģija (4 kp) Ievads
Āzijas kultūras antropoloģijā II (4 kp),
etnoloģijas kursi: Pasaules tautu mūzika I
(2 kp), Pasaules tautu mūzika II (2 kp),
Ievads antīkajā pasaulē (4 kp)
Secinājumi: Kopumā programmas ir līdzīgi strukturētas. LU programma piedāvā plašāku
specializācijas virzienu klāstu jau bakalaura līmenī. Programmu atšķirības skaidrojamas ar
major/minor sistēmu Helsinku Universitātē, kas studentiem piedāvā kombinēt studijas divās
programmās. Otra atšķirība ir HU programmas cieša saistība ar maģistra līmeņa programmu. LU
programmas beidzējs gūst plašāku pamata izglītību antropoloģijā, bet maģistra programmā jau
specializējas dziļāk.

Maģistra studiju programma kultūras un sociālajā antropoloģijā
Salīdzinājumam izmantotas Oksfordas Universitātes maģistra programma sociālajā antropoloģijā
(MPhil Social Anthropology), Tallinas Universitātes sociālās un kultūras antropoloģijas maģistra
studiju programma, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes sociālās antropoloģijas maģistra studiju
programmas, Programmas atspoguļo dažādas antropoloģijas klasifikācijas tradīcijas (cilvēkzinātnes
Oksfordas Universitātē, humanitārās zinātnes Tallinas Universitātē), taču programmas satura ziņā ir
līdzīgas.
1. Salīdzinājums ar Oksfordas Universitātes maģistra programmu sociālajā antropoloģijā (MPhil
Social Anthropology)
Oksfordas Universitātes Sociālās antropoloģijas un muzeju etnogrāfijas nodaļa piedāvā trīs dažādas
antropoloģijas maģistra programmas - MSt Social Anthropology deviņu mēnešu garumā, MSc
Social Anthropology divpadsmit mēnešu garumā un MPhil Social Anthropology divu gadu garumā.
Salīdzinājumam šeit izvēlēta divgadīgā Oksfordas Universitātes programma.
Oksfordas maģistrantūras programmas kursi sociālajā antropoloģijā sastāv no 9 obligātajiem
priekšmetiem, 2 izvēles priekšmetiem un maģistra disertācijas ne vairāk kā 30 000 vārdu garumā.
Obligātajā sadaļā iekļauti šādi kursi:
1) Sociālās antropoloģijas galvenie virzieni, to vēsturiskā attīstība un savstarpējā saistība;
2) Galvenās teorētiskās idejas un debates antropoloģijā;
3) Personas, normas/ uzskati un sociālā prakse;
4) Radniecības analīze;
5) Lauka pētījums: teorijas un metodes;
6) Lauka pētījuma praktiskā īstenošana: pētījuma tehnikas;
7) Avotu izmantošana un argumentācija;
8) Materiālās antropoloģijas un muzeju etnogrāfijas pamati;
9) Maģistra darba rakstīšanas seminārs.

Izvēles sadaļā iekļauti šādi kursi: Āfrikas antropoloģija (Āfrikas diasporas un migrācija un
Rietumāfrikas filmu seminārs), Tuvo Austrumu antropoloģija, Musulmaņu sabiedrību antropoloģija
(lekciju cikls), Dienvidamerikas antropoloģija, Dienvidaustrumāzijas tautu antropoloģija,
Dienvidāzija antropoloģija, Japānas antropoloģija, Ķīnas antropoloģija, Eiropas antropoloģija,
Attīstības antropoloģija, Migrācijas un attīstības studijas, Starptautiskās darbaspēka migrācijas
ekonomiskie un politiskie aspekti, Galvenās tēmas un politikas veidošanas jautājumi migrācijas
studijās, Migrācijas filmu seminārs, Piespiedu migrācija, transnacionālisms un dzīvotspēja,
Mobilitāte, pārvaldība un valsts, Ķermeņa un dzimtes antropoloģija, Medicīnas antropoloģija,
Austrumu medicīna un reliģijas, Dziedināšanas un ārstēšanas fenomenoloģija, Likums sabiedrībā,
Vizuālā antropoloģija, Objekti kustībā, Kvantitatīvās izpētes metodes u.c.
Programmas pamatprincipi
Abām programmām kopīgs ir uzsvars uz antropoloģijas teorijām un metodēm obligātajā sadaļā.
Atšķirībā no Oksfordas Universitātes, LU programma paredz plašāku teoriju skatījumu, papildus
vispārējam sociālo teoriju kursam piedāvājot arī atsevišķu postmoderno sociālo teoriju kursu,
savukārt Oksfordas Universitātes programmā lielāku īpatsvaru sastāda zinātniskās darba rakstīšanas
procesa analīze un atbilstošu prasmju veicināšana. LU programma padziļināti pievēršas vairākām
būtiskām antropoloģijas tēmām (ekonomika, vara, politika, migrācija), kultūras un valodas studijām
un Āzijas reģionam. Oksfordas universitātes programmā ietverts atšķirīgs tēmu loks - papildus
minētajiem virzieniem plaši tiek pasniegti vairāki kursi arī medicīnas un ķermeņa antropoloģijā,
likuma antropoloģijā, materiālajā antropoloģijā un vizuālajā antropoloģijā. Turpinot 19.gadsimtā
aizsāktās tradīcijas, Oksfordas Universitātes programma piedāvā daudz plašāku reģionālo
specializāciju.
Izpētes metodes
Oksfordas programmas obligātajā sadaļā iekļauti vairāki izpētes metodēm veltīti kursi, kas
papildināti ar izvēles kursu kvantitatīvo metožu apgūšanai. LU programmas obligātajā daļā iekļauts
tikai viens antropoloģijas metožu un pētījuma ētikas kurss, ko papildina vispārējs ievada kurss
sociālajā/ kultūras antropoloģijā un metodēs studentiem bez priekšzināšanām, kā arī atsevišķs lauka
pētījumam veltīts kurss. Abu programmu kursu saturs ir līdzīgs, galveno uzmanību vēršot uz teoriju
un praktisko iemaņu līdzsvarošanu. Oksfordas programmas obligātajā sadaļā arī iekļauts arī
Maģistra darba rakstīšanas seminārs, ko LU programmā paredzēts integrēt vispārējā antropoloģijas
metožu kursā.
Izvēles kursi
Oksfordas programma piedāvā ģeogrāfiski plašāku izvēle kursu klāstu, sniedzot studentiem iespēju
iepazīties ar galvenajām tēmām dažādu reģionu antropoloģijā - no kuriem īpaša uzmanības veltīta
Dienvidaustrumāzijai un Dienvidāzijai, kā Āfrikai, Tuvajiem Austrumiem un Dienvidamerikai.
Piedāvātā specializācija ar programmā iesaistīto mācībspēku interesēm kopumā atspoguļo
Oksfordas pētnieciskās tradīcijas. LU programmā uzsvars likts uz vienu reģionu ārpus Baltijas Āziju, ņemot vērā reģiona arvien pieaugošo lomu pasaules politikā un ekonomikā un izmantojot LU
orientālistikas pētniecības cilvēkresursus.
Gan LU, gan Oksfordas programmās pievērš uzmanību migrācijai - Oksfordā piedāvāto kursu skaits
ir lielāks, kas izskaidrojams ar migrācijas pētījumu centra (COMPAS) un atsevišķas migrācijai
veltītas maģistra programmas pastāvēšanu Sociālās antropoloģijas un muzeju etnogrāfijas nodaļas
paspārnē. Atšķirībā no Oksfordas programmas LU programmā iekļauti vairāki ekonomikas kursi,
kas vispusīgi apskata tieši Baltijas reģiona ekonomikas problēmas un iespējas. Pieejamo
mācībspēku un viņu dažādo interešu kopums izpaužas arī divos citos atšķirīgos pētījuma virzienos kultūras un literatūras pētniecībā LU un medicīnas antropoloģijas kursu dažādībā Oksfordā.

Programmas apjoms
Abas programmas apgūstamas divu gadu garumā. Darba stundu apjoma salīdzināšana gan ir
problemātiska, jo LU un Oksfordas apmācības sistēmās pastāv būtiskas atšķirības. Oksfordā
nepastāv kredītpunktu sistēma. Apmācība maģistrantūras pirmajā gadā balstās uz iknedēļas
individuālajām nodarbībām (tutorials), kurās students ar pasniedzēju apspriež studenta rakstīto
eseju par kādu no svarīgākajām antropoloģijas tēmām.
Tabula 8. Latvijas Universitātes un Oksfordas Universitātes sociālās un kultūras antropoloģijas
maģistra programmu salīdzinājums.
Oksfordas Universitāte
Teorijas
Sociālās antropoloģijas galvenie virzieni,
to vēsturiskā attīstība un savstarpējā
saistība
Galvenās teorētiskās idejas un debates
antropoloģijā
Metodes
Lauka pētījums: teorijas un metodes;
Lauka pētījuma praktiskā īstenošana:
pētījuma tehnikas;
Avotu izmantošana un argumentācija

Individuālie pētniecības kursi
Maģistra darba seminārs

LU
Teoriju bloku veido kurss Sociālās un
kultūras teorijas (4 kp) un Postmodernisms
un antropoloģija (4 kp).
Antropoloģijas metožu bloku veido
Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika
(2 kp), kas jaunā kvalitātē paceļ bakalaura
līmenī apgūtās zināšanas, bet citu nozaru
studentiem – iesācējiem antropoloģijas
studijās - papildina izvēles daļas kursa
Kultūras un sociālā antropoloģija un
metodes (4 kp) (paredzēts studentiem, kas
iepriekš nav apguvuši antropoloģiju) saturu.
LU programmas obligātajā daļā iekļauti
integrēti teoriju, metožu kursi, kas ievada
studiju programmas tālākas specializācijas
virzienos: Robežu transformācija (4 kp)
Patēriņa antropoloģija (4 kp),
Postsociālisma antropoloģija (4 kp),
Pieredze, patība un rīcībspēja (4 kp).
Antropoloģijas lauka darbs II (4 kp), šī
kursa ietvaros paredzēti arī semināri.

Maģistra dars
Reģionālā etnogrāfija (izvēle no plaša
klāsta)
Dienvidaustrumāzijas, Dienvidāzijai,
Āfrikas, Tuvo Austrumu un
Dienvidamerikas etnogrāfijas

Reģioni un etnogrāfija ir viens no studiju
moduļiem Veido kursi 12 kp apjomā.
Krievijas sabiedrības etnogrāfija (4 kp),
Budisms (4 kp), Japānas populārā kultūra
(2 kp), Ķīnas tradicionālās domas vēsture
(2 kp). LU programma centrējas uz
Krievijas reģionu un austrumiem,
izmantojot LU kompetenci.

Brīvās izvēles kursi
Radniecības analīze;
Materiālās antropoloģijas un muzeju
etnogrāfijas pamati u.c.

LU programmā kursi strukturēti specializācijas
moduļos.

Aģentūra, vara un identitāte. Veido kursi
14 kp apjomā. Fuko varas un zināšanu
teorija (2 kp), Burdjē sociālā teorija
(2 kp), Vīrieši un sievietes sabiedrībā (4
kp), Biotehnoloģijas un sabiedrība (2 kp),

Valsts un vara (4 kp), Dzimumdiference
literatūrā: feminisma diskurss (4 kp).
Politika un pārvaldība. Veido kursi 16 kp
apjomā, skatot politikas un pārvaldības
procesus starpdisciplināri. Politiskais
process un publiskā politika Baltijā (2 kp),
Sociolingvistika (2 kp),
Etnopsiholingvistika (2 kp),
Etnopsiholingvistika un pragmatika
(4 kp), Salīdzinošā politoloģija (4 kp),
Literatūra totalitārisma laika mākslas
kontekstā (2 kp).
Ekonomikas un uzņēmējdarbība. Veido
kursi 10 kp apjomā. Starptautiskā biznesa
antropoloģija (4 kp), Transnacionālisms
Baltijas reģionā (2 kp), Baltijas valstu
ekonomika (4 kp).
Kultūras procesi. Veido kursi 14 kp
apjomā. Modulis ietver radniecisko
disciplīnu metodes un paredzēts studentiem
ar interesi praktiskā un starpdisciplinārā
pētniecībā. Vēsturiskās valodniecības
pamati (2 kp), Baltijas reģiona tautu
literatūra (2 kp), Latviešu literatūra līdz
19gs.beigām un vācbaltiešu literatūra
(2 kp), Populārās mūzikas antropoloģija

(2 kp), Vizuālā antropoloģija (2 kp).

Uzņemšanas noteikumi
Lai iestātos sociālās antropoloģijas maģistrantūrā gan Latvijā, gan Oksfordā, nav nepieciešama
iepriekšēja specializācija antropoloģijā. Studentam jābūt beigušam bakalaura studijas.
Secinājums
Programmas piedāvā iegūt pamatvilcienos līdzīgas prasmes un zināšanas, taču to saturiskais
piepildījums ir atšķirīgs. Oksfordas programma piedāvā lielāku reģionālo studiju dažādību, kas
balstīta ilggadīgās tradīcijās, savukārt LU programmā ietverta būtiska Baltijas reģiona pētniecības
specializācija.
2. Salīdzinājums ar sociālās un kultūras antropoloģijas maģistra studiju programmu Tallinas
Universitātē
Studentu uzņemšana
Programma ir orientēta gan uz studentiem, kas specializējas vai ir specializējušies antropoloģijā
bakalaura studiju laikā, gan citu humanitāro un mākslas zinātņu bakalauriem. Studentiem jābūt
angļu valodas zināšanām vismaz 600 punktu apmērā TOEFL vai 5 apmērā IELTS vērtējumā. LU
programmā iekļauti kursi angļu valodā un angļu valodas zināšanas ir nepieciešamas literatūras
apguvei.
Apjoms
Kredītpunktu apjoms ir 80 kp, 2 gadu studijas, tāpat kā LU programmai. Studijas tiek piedāvātas 2
studiju moduļos: sociālajā un kultūras antropoloģijā un arheoloģijā. Turpmāk apskatīts tikai sociālās
un kultūras antropoloģijas modulis.
Katra moduļa apjoms ir 40 kp obligātajā daļā un 10 kp izvēles daļā, kas ietver arī kvalifikācijas
eksāmenu studentiem, kas nav specializējušies antropoloģijā bakalaura līmenī. Maģistra darba
apjoms ir 20 kp.
Struktūra
Salīdzinot ar Tallinas Universitātes programmu, līdzīga ir piedāvātās programmas vispārējā
struktūra. Abās programmās paredzēta teoriju un metožu daļa. Tallinas Universitātes programmā
ir lielāka proporcija radniecīgo studiju metodēm un atšķirībā no LU programmas tās iekļautas
programmas obligātajā daļā. LU programmā metodes ir izvērstākas bakalaura studiju līmenī,
savukārt maģistrantūras programmā vairāk pievērsta uzmanība antropoloģijas teorijām. TU
programmā nav specifisku antropoloģijas teoriju kursu, tie ir integrētas jaunāko pētījumu kursos un
lasījumu semināros. LU programma piedāvā sistemātiskāku teoriju apguvi ar lekciju un semināru
palīdzību.
TU programmas ievērojamu daļu veido individuālais pētnieciskais darbs. LU programmā lauka
darbam ir 4 kp, TU – 3 kp, taču jāņem vērā, ka TU papildus ir pētnieciskie semināri. TU studentiem
kredītpunktus piešķir par publikācijām un asistēšanu pasniedzējiem, kas nav paredzēts LU
programmā.
Abās programmās iekļauts reģionālo studiju bloks. TU piedāvā ģeogrāfiski plašu reģionālo
etnogrāfiju klāstu. LU programma piedāvā 2 virzienus – Japānu, Ķīnu un Krieviju, bet visos kursos
ietverts Baltijas reģiona fokuss. Šāda pieeja ļauj studentiem fokusēties dziļāk, taču atņem zināšanas
par kultūru dažādību.

Brīvās izvēles kursi LU programmā ir plašāki. TU programmas studenti var izmantot otra studiju
moduļa kursus arheoloģijā. TU programmā nav kursu pārvaldības, ekonomikas un uzņēmējdarbības
virzienos, bet daži kursi dzimtes antropoloģijā, patērētāju kultūrā pārklājas. TU ir atsevišķi
specializācijas kursi, kas netiek izvērsti un integrēti programmā. TU nepiedāvā teorētiskas
specializācijas moduli, kāds ir LU.
Tabula 9. Latvijas Universitātes un Tallinas Universitātes sociālās un kultūras antropoloģijas
maģistra programmu salīdzinājums.
Tallinas Universitāte

LU

Obligātā izvēle 3 kp
Humanitāro zinātņu metodoloģija
Brīvā izvēle
Semiotika
Zināšanu socioloģija
Zināšanu filozofija
Kultūras filozofija
Komunikāciju teorija
Diskursa analīze
Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījuma
metodes
Avoti un pētījumi vēsturē
Globālā ekoloģija
Sociālās un kultūras antropoloģijas
teorija un metodes
Obligātā izvēle
Metodes sociālajā un kultūras
antropoloģijā Lasījumi sociālajā un
kultūras antropoloģijā I
Lasījumi sociālajā un kultūras
antropoloģijā I
Speciālais kurss sociālajā un kultūras
antropoloģijas teorijā
Speciālais kurss etnogrāfijas tekstos
Speciālais kurss modernajos pētniecības
jautājumos sociālajā un kultūras
antropoloģijā

Citu nozaru kursi integrēti programmas
moduļos (tematiskajos vai specializācijas
virzienos).

Teoriju bloku veido kurss Sociālās un
kultūras teorijas (4 kp) un Postmodernisms
un antropoloģija (4 kp).
Antropoloģijas metožu bloku veido
Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika
(2 kp), kas jaunā kvalitātē paceļ bakalaura
līmenī apgūtās zināšanas, bet citu nozaru
studentiem – iesācējiem antropoloģijas
studijās - papildina izvēles daļas kursa
Kultūras un sociālā antropoloģija un
metodes (4 kp) (paredzēts studentiem, kas
iepriekš nav apguvuši antropoloģiju) saturu.
LU programmas obligātajā daļā iekļauti
integrēti teoriju, metožu kursi, kas ievada
studiju programmas tālākas specializācijas
virzienos: Robežu transformācija (4 kp)
Patēriņa antropoloģija (4 kp),
Postsociālisma antropoloģija (4 kp),
Pieredze, patība un rīcībspēja (4 kp).

Individuālie pētniecības kursi
Lauka darbs 3 kp
Asistēšana seminārā
Seminārs sociālā un kultūras antropoloģijā
I. II
Akadēmiska publikācija, konferences
prezentācija

Antropoloģijas lauka darbs II (4 kp), šī
kursa ietvaros paredzēti arī semināri.
Studenti netiek iesaistīti apmācību procesa
organizēšanā.

Reģionālā etnogrāfija
Ziemeļamerikas indiāņi
Sibīrija: cilvēki, reģions, identitāte
Latīņamerikas antropoloģija
Austrumeiropas antropoloģija
Subsahāras Āfrika
Īrijas antropoloģija
Speciālais kurss

Reģioni un etnogrāfija ir viens no studiju
moduļiem Veido kursi 12 kp apjomā.
Krievijas sabiedrības etnogrāfija (4 kp),
Budisms (4 kp), Japānas populārā kultūra
(2 kp), Ķīnas tradicionālās domas vēsture
(2 kp). LU programma centrējas uz
Krievijas reģionu un austrumiem,
izmantojot LU kompetenci.

Brīvās izvēles kursi
Nācijas, valstis un migrācijas procesi
Utopija
Dzimtes studijas antropoloģijā
Nozīmīgas izpētes jomas mūsdienu
antropoloģijā
Vēstures antropoloģija
Patērētāju kultūra un materiālā kultūra
Maskulinitāte antropoloģijas perspektīvā
Reliģijas sabiedrībā
Sociālā maiņa Centrālajā un
Austrumeiropā, bijušajā Padomju
Savienībā
Eiropas ideju vēsture
Ainavas antropoloģija
Speciālkurss

LU programmā kursi strukturēti specializācijas
moduļos.

Aģentūra, vara un identitāte. Veido kursi
14 kp apjomā. Fuko varas un zināšanu
teorija (2 kp), Burdjē sociālā teorija
(2 kp), Vīrieši un sievietes sabiedrībā (4
kp), Biotehnoloģijas un sabiedrība (2 kp),
Valsts un vara (4 kp), Dzimumdiference
literatūrā: feminisma diskurss (4 kp).
Politika un pārvaldība. Veido kursi 16 kp
apjomā, skatot politikas un pārvaldības
procesus starpdisciplināri. Politiskais
process un publiskā politika Baltijā (2 kp),
Sociolingvistika (2 kp),
Etnopsiholingvistika (2 kp),
Etnopsiholingvistika un pragmatika
(4 kp), Salīdzinošā politoloģija (4 kp),
Literatūra totalitārisma laika mākslas
kontekstā (2 kp).
Ekonomikas un uzņēmējdarbība. Veido
kursi 10 kp apjomā. Starptautiskā biznesa
antropoloģija (4 kp), Transnacionālisms

Baltijas reģionā (2 kp), Baltijas valstu
ekonomika (4 kp).
Kultūras procesi. Veido kursi 14 kp
apjomā. Modulis ietver radniecisko
disciplīnu metodes un paredzēts studentiem
ar interesi praktiskā un starpdisciplinārā
pētniecībā. Vēsturiskās valodniecības
pamati (2 kp), Baltijas reģiona tautu
literatūra (2 kp), Latviešu literatūra līdz
19gs.beigām un vācbaltiešu literatūra
(2 kp), Populārās mūzikas antropoloģija
(2 kp), Vizuālā antropoloģija (2 kp).

Secinājums
Programmas piedāvā iegūt pamatvilcienos līdzīgas prasmes un zināšanas, taču to saturiskais
piepildījums ir atšķirīgs. Tallinas programma piedāvā lielāku reģionālo studiju dažādību, savukārt
LU programmā ietverta būtiska Baltijas reģiona pētniecības specializācija. TU programmā vairāk
kredītpunktu ir paredzēti individuālajam pētnieciskajam darbam. LU programmā ir plašāka
antropoloģijas kursu izvēle un mazāk obligātās daļas kursu citu humanitāro nozaru metodēs un
saturā, strapdisciplinaritāti skatot no antropoloģijas perspektīvas un tālāku specializāciju citās
nozarēs piedāvājot Baltijas reģiona un studiju virzienu kontekstā.
3. Salīdzinājums ar Rīgas Stradiņa Universitātes akadēmisko maģistra studiju programmu
“Sociālā antropoloģija”
Programmas raksturojums
Maģistra studiju programma Rīgas Stradiņa Universitātē tiek realizēta 4 semestros
(2 akadēmiskie gadi). Studenti mācās klātienē, veltot mācībām pilnu darba dienu. Pirmo trīs
semestru laikā programmā tiek realizēti 9 obligātie priekšmeti (A grupa) un tiek piedāvāti 20 izvēles
priekšmeti (B grupa). Izvēles priekšmeti dod iespēju studentiem specializēties noteiktās jomās
atkarībā no studentu interesēm. Realizēto B kursu izvēle var atšķirties pa studiju gadiem. Pēdējā ceturtajā semestrī studenti strādā pie maģistra darba veidošanas, kas ietver teorētiskā materiāla
studēšanu, izvērtēšanu, atlasi un empīriskā pētījuma veikšanu.
Prasības
Studiju veiksmīgai beigšanai obligāti jānoklausās visi teorētiskie kursi un citi obligātie kursi,
sekmīgi jānokārto eksāmeni, iegūstot 60 kredītpunktus, jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs (20
kredītpunkti). Programmas apjoms LU ir līdzīgs.

Imatrikulācija
RSU akadēmiskajā maģistra studiju programmā pilna laika klātienē uzņem reflektantus, kuri ir
ieguvuši bakalaura grādu vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu valsts akreditētā
studiju programmā, pēc sekmīga iestājpārbaudījuma nokārtošanas, uz maksas studiju vietām.
Priekšzināšanas sociālajās vai humanitārajās jomās ir ieteicamas, bet nav obligātas.
Iestājpārbaudījumi sastāv no pārrunām un pārbaudījuma esejas par tēmu, kas saistīta ar sociālās
antropoloģijas problemātiku. Esejā reflektantiem ir jāieskicē arī sava plānojamā maģistra darba
tēma. LU programmas imatrikulācijas noteikumi ir līdzīgi.
Programmas struktūra
Teorētiskās daļas kursi nosedz gan teorijas, gan antropoloģijas apakšnozares kursus. LU
programma saskaņā ar Boloņas procesu tiek veidota divos līmeņos un teoriju ievada kursi ir iekļauti
bakalaura līmeņa studijās. Maģistra līmenī tiek piedāvāti dziļākas teorētiskas analīzes kursi. Līdzīgi
kā LU programmā, RSU teorijas kursi ir integrēti antropoloģijas apakšnozaru kursos.
Metodoloģiskās daļas kursi ir līdzīgi kredītpunktu apjomā. LU nozīmīgu daļu veido Lauka darba
kurss. RSU pētnieciskā prakse ir veidota kā etnogrāfiskā darba prakses principi mazākā kp apjomā.
Obligātajā daļā iekļauta diskursa analīze. LU programmā radniecisko nozaru metožu kursi iekļauti
izvēles daļā.
Reģionālo studiju (etnogrāfijas) kursi RSU programma ir plašāk pārstāvēti. LU programmas
specializācija Baltijas reģionā ir integrēta visos programmas kursos. Abās programmās iezīmēta
specializācija Austrumu etnogrāfijās.
Specializācijas kursi, kas padziļināti aplūko atsevišķas sfēras (speciālās teorētiskās tēmas) RSU
nav strukturēti moduļos. Daļa kursu pārklājas – ekonomika, patēriņš, dzimte, medicīnas
antropoloģija. RSU programmā nav pārvaldības moduļa un virzienus pārstāv atsevišķi kursi, kas
ļauj piedāvāt plašāku tēmu loku, kuru iztrūkst LU programmā.
Programmas saturu veido mācību kursi sociālās antropoloģijas teorijās un vēsturē, nozīmīgākajos
izpētes virzienos, reģionālajās studijās, pētījumu metodoloģijā un maģistra darbs.
Tabula 10. Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa Universitātes sociālās un kultūras
antropoloģijas maģistra programmu salīdzinājums.
RSU
Teorijas
Klasiskās antropoloģijas teorijas Mūsdienu
antropoloģijas teorijas Radniecības
sistēmas
Ekonomikas un politikas antropoloģija
Dzimte un dzimums
Semiotika
Reliģijas antropoloģija

Metodes
Maģistra darba izveides principi (2 kp)
Antropoloģijas izpētes metodes (4 kp)
Diskursa analīze (2 kp)
Etnogrāfiskā darba prakses principi (2 kp)

LU
Teoriju bloku veido kurss Sociālās un
kultūras teorijas (4 kp) un Postmodernisms
un antropoloģija (4 kp).
LU programmas obligātajā daļā iekļauti
integrēti teoriju, metožu kursi, kas ievada
studiju programmas tālākas specializācijas
virzienos: Robežu transformācija (4 kp)
Patēriņa antropoloģija (4 kp),
Postsociālisma antropoloģija (4 kp),
Pieredze, patība un rīcībspēja (4 kp).
Antropoloģijas metožu bloku veido
Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika
(2 kp), kas jaunā kvalitātē paceļ bakalaura
līmenī apgūtās zināšanas, bet citu nozaru
studentiem – iesācējiem antropoloģijas
studijās - papildina izvēles daļas kursa

Reģionālās studijas (etnogrāfija) B kursi
Reģionālās studijas (etnogrāfija): Sibīrija
Reģionālās studijas (etnogrāfija):
Austrumslāvi
Reģionālās studijas (etnogrāfija):
Ziemeļkaukāzs
Reģionālās studijas (etnogrāfija):
Austrumāzija
Reģionālās studijas (etnogrāfija):
Dienvideiropa
Reģionālās studijas (etnogrāfija): Okeānija
Speciālās teorētiskās tēmas
Mūzika un klusēšana
Starptautiskā biznesa antropoloģija:
Skandināvi jaunajā Eiropas tirgū – Baltijā
Huajaņ budisma pasaules redzējums un
antropoloģiskās implikācijas
Starptautiskās attīstības antropoloģija
Medicīnas antropoloģija
Nāves vēsture
Patēriņa antropoloģija
Bērnības etnogrāfija
Starptautiskās attiecības un starpkultūru
komunikācija
Psihiatrija un komunikācija. Kā saprast
ārprātu
Fiziskā antropoloģija
Urbānā antropoloģija

Kultūras un sociālā antropoloģija un
metodes (4 kp) (paredzēts studentiem, kas
iepriekš nav apguvuši antropoloģiju) saturu.
Antropoloģijas lauka darbs II (4 kp), šī
kursa ietvaros paredzēti arī semināri.
Studenti netiek iesaistīti apmācību procesa
organizēšanā
Reģioni un etnogrāfija ir viens no studiju
moduļiem Veido kursi 12 kp apjomā.
Krievijas sabiedrības etnogrāfija (4 kp),
Budisms (4 kp), Japānas populārā kultūra
(2 kp), Ķīnas tradicionālās domas vēsture
(2 kp).

LU programmā kursi strukturēti specializācijas
moduļos.

Aģentūra, vara un identitāte. Veido kursi
14 kp apjomā. Fuko varas un zināšanu
teorija (2 kp), Burdjē sociālā teorija
(2 kp), Vīrieši un sievietes sabiedrībā
(4 kp), Biotehnoloģijas un sabiedrība
(2 kp), Valsts un vara (4 kp),
Dzimumdiference literatūrā: feminisma
diskurss (4 kp).
Politika un pārvaldība. Veido kursi 16 kp
apjomā, skatot politikas un pārvaldības
procesus starpdisciplināri. Politiskais process
un publiskā politika Baltijā (2 kp),
Sociolingvistika (2 kp), Etnopsiholingvistika

(2 kp), Etnolingvistika un pragmatika
(4 kp), Salīdzinošā politoloģija (4 kp),
Literatūra totalitārisma laika mākslas
kontekstā
(2 kp).
Ekonomikas un uzņēmējdarbība. Veido

kursi 10 kp apjomā. Starptautiskā biznesa
antropoloģija (4 kp), Transnacionālisms
Baltijas reģionā (2 kp), Baltijas valstu
ekonomika (4 kp).
Kultūras procesi. Veido kursi 14 kp
apjomā. Modulis ietver radniecisko
disciplīnu metodes un paredzēts studentiem
ar interesi praktiskā un starpdisciplinārā
pētniecībā. Vēsturiskās valodniecības
pamati (2 kp), Baltijas reģiona tautu
literatūra (2 kp), Latviešu literatūra līdz
19gs.beigām un vācbaltiešu literatūra
(2 kp) Populārās mūzikas antropoloģija
(2 kp), Vizuālā antropoloģija (2 kp).

RSU programma veidota, pieņemot, ka studenti, kas piedalās šajā programmā, bakalaura līmenī ne
vienmēr ir apguvuši sociālās vai humanitārās zinātnes. LU programma ir orientēta uz antropoloģijas
bakalaura programmu kā pirmo studiju pakāpi vai humanitāro un sociālo zinātņu bakalauriem.
Studiju organizācija
Mācību process maģistrantūras studiju programmā “Sociālā antropoloģija” ir organizēts pēc daļēja
moduļu principa. Tas nozīmē, ka katru semestri studentiem ir jāapgūst divi A daļas kursi, kuri ilgst
visu semestri, bet pārējie kursi ir no ierobežotās izvēles (B daļas) un obligātās daļas, kas izkārtota
moduļos (parasti ilgst piecas nedēļas). Pēc katra kursa noklausīšanās studenti kārto eksāmenus.
Katrā semestrī, studenti apgūst trīs obligātos kursus, kopā iegūstot 10 kredītpunktus (1. semestrī –
12), bet no piedāvātajiem B kursiem jāizvēlas kursi tādā veidā, lai tie sastādītu atlikušos 10
kredītpunktus (1. semestrī – 8). Kursi tiek organizēti tā, lai to sastāvā būtu teorētiskās lekcijas,
semināri un praktiska rakstura nodarbības, kas paredz aktīvu studentu diskusiju un problēmsituāciju
analīzi. Studiju apjoms tiek izteikts kredītpunktos. Moduļu princips paredz aktīvu studentu
patstāvīgo darbu, kā arī pazīstamu Latvijas un ārvalstu speciālistu piesaistīšanu mācību procesa
realizācijā. Katrs studiju modulis ilgst 4 darba nedēļas un vienu eksāmenu kārtošanas nedēļu. Katru
nedēļu vidēji notiek 5 nodarbības (10 akadēmiskās stundas) – lekcijas un semināri, pārējais laiks
tiek veltīts literatūras lasīšanai, referātu un patstāvīgo darbu izstrādei (30 akadēmiskās stundas).
LU studijas organizētas pēc semestra principa, kas ļauj studiju procesā kombinēt vairāku
programmu piedāvātos kursus, nodrošinot studentiem plašāku izvēli specializācijai. Šāda studiju
organizācija neļauj efektīvi piesaistīt vieslektorus, jo rada slodzes disproporciju studentiem.

Secinājumi
RSU programma veidota, lai apmācītu antropoloģijā studentus, kas iepriekš nav specializējušies
antropoloģijā vai sociālās un humanitārās zinātnēs. LU programma vērsta uz studentiem, kas
turpina studijas antropoloģijā vai galvenokārt studentiem ar specializāciju sociālās un humanitārās
zinātnēs. LU programma izmanto radniecīgo nozaru studiju kursus un Baltijas reģiona studiju
maģistra programmu, kas LU programmā ļauj piedāvāt studentiem dziļāku specializāciju
pārvaldības, ekonomikas un kultūras procesu antropoloģijā. Programmu fokusi nepārklājas. RSU
programma piedāvā vispārējas studijas antropoloģijā, kamēr LU programmas galvenais fokuss ir
Baltijas reģiona studijas, piedāvājot arī starpdisciplināru skatījumu, ko nodrošina LU fakultāšu
sadarbība programmas īstenošanā.
1.1.4. Informācija par studējošajiem (dati atskaites gada 1. oktobrī), norādot studējošo
kopskaitu, pirmajā studiju gadā imatrikulēto un absolventu skaitu.
Programma

1. kurss

2. kurss

3. kurss

Absolventi
2013

BSP

18

33

19

24

MSP

14

5

-

7

1.1.5. Studējošo aptaujas un to analīze.
Centralizētās kursa novērtējuma anketas (skat. Pielikumā paraugu) ir aizpildījuši salīdzinoši neliels
skaits studentu, tāpēc tās nav iespējams izmantot vispārinātai salīdzinošai analīzei. Maģistra līmeņa
studenti šajā aptaujā nav iesaistīti. Papildus aptauja ļauj vērtēt abu līmeņa programmu kursu
kvalitāti, pasniedzēju sagatavotību, semināru un lekciju proporciju, apmācību metodes, kursa vietu
programmas struktūrā, kā arī analizēt kursa satura subjektīvo uztveri un ieteikumus pasniedzējiem.
Fokusa grupas diskusiju metode ļauj novērtēt programmu kopumā, izvērtēt programmas fokusa
atbilstību studentu gaidām un tā īstenošanai, izvērtēt programmas mērķu sasniegšanu (analītiskuma,
radošuma, kritiskas pieejas, sadarbības, rakstības un runas prasmes), programmas tehnisko
nodrošinājumu.
Bakalaura līmeņa studiju programmas vērtējums
Studentu motivācija, gaidas un apmierinātība
Studenti sevišķi atzinīgi vērtē studiju otro semestri, kad studiju priekšmeti kļuvuši
„antropoloģiskāki” (pirmajā semestrī dominē LU studiju ievada kursi). Daļai studentu daži pirmā
semestra studiju kursi nav bijuši noderīgi vai ar antropoloģijas studijām pārāk maz saistīti. Studentu
iepriekšējā izglītība nav bijusi viendabīga un daļa studentu akadēmiskās rakstības, kritiskās
domāšanas, filozofijas pamatus un interneta etiķeti ir apguvuši vidusskolā. Neviendabīgās starta
zināšanas ietekmē arī kursu vērtējumus aptaujās, vērtējot kursa saturu un sarežģītību, atbildes dalās
plašā amplitūdā.
Studiju literatūra
Studentu vērtējumā studiju literatūra angļu valodā no vienas puses palīdz nodrošināt studiju
kvalitāti, bet no otras puses – reizēm sagādā grūtības, tādēļ būtu nepieciešams, ka tekstu
sarežģītības līmenis tiktu palielināts pakāpeniski. Tiek arī norādīts par nepieciešamību pirmajā
semestrī iekļaut angļu valodas kursu vai rast iespēju nodrošināt sagatavošanās kursu pirms studiju
uzsākšanas.

Pasniedzēju darba un kursu kvalitātes vērtējums
Vērtējot pasniedzēju sniegumu, studenti galvenokārt vadās no kursā sniegto prasmju un zināšanu
lietderības. Studenti diskusijā augstu vērtēja kursu saistību ar antropoloģiskām zināšanām, līdz ar to
atzinīgāk novērtēja tos kursus, kuros, lai arī pasniedzēju kvalifikācija nav saistīta ar antropoloģijas
nozari, pasniedzēji salāgoja attiecīgo priekšmetu ar antropoloģisku perspektīvu.
Studenti augsti vērtē tās semināra nodarbības, kurās studenti darbojās grupās. Studenti atzina, ka
semināru izdošanās ir atkarīga no tā, cik cītīgi paši studenti sagatavojušies un vai ir izlasījuši
uzdotos tekstus. Saskaņā ar aptaujas datiem nepietiekams semināru skaits kursā samazina kursa
apgūšanas kvalitāti.
Neliela daļa studentu negatīvi vērtē pasniedzēju pieejamību un informācija spieejamību, lai arī visa
informācija, pasniedzēju konsultāciju laiki pieejami gan kursu e-versijās, gan katedras mājas lapā.
Labākai komunikācijai saskaņā ar studentu vēlmēm reizi mēnesī tika noteikts laiks kursu
vecākajiemm tikties ar pasniedzējiem. Studentu pārstāvji ne reizi šo iespēju neizmantoja.
Tehniskais studiju nodrošinājums
Studentu atsauksmes par Moodle vides izmantošanu studijām diskusijās ir ļoti pozitīvas. Interneta
vietne ir ērta gan komunikācijā ar pasniedzējiem, gan citā informācijas apmaiņā un iespējā pildīt
mājas darbus. Vienlaikus trešdaļa studentu atzīst, ka mācību līdzekļu pieejamība arī Moodle vidē
nav pietiekama.
Maģistra līmeņa studiju programmas vērtējums
Studentu motivācija, gaidas un apmierinātība
Maģistra līmeņa studentu interesi ir veidojusi antropologu kopienas darbošanās Latvijā un
pasniedzēju daudzveidība programmā. Studentiem ir bijusi vispārēja vēlme mācīties Latvijā labu
pasniedzēju vadībā. Atšķirībā no bakalaura studentiem, maģistra līmeņa studijas piedāvā arī RSU
īstenotā programma un studentiem ir nācies izšķirties par labu vienai no programmām. Salīdzinot ar
bakalaura līmeņa studentiem, maģistra līmeņa studentu prasības ir augstākas, taču pretēji
bakalauriem, ieņem pasīvāku pozīciju to precīzā formulēšanā un sniegto piedāvājumu atstāj
pasniedzēju ziņā.
Pasniedzēju darba un kursu kvalitātes vērtējums
Diskusijas dalībnieki kopumā ir apmierināti ar pasniedzēju darba kvalitāti, tomēr viņi vēlētos
pasniedzēju dažādošanu. Apmierinātību ar kursu dažādiem kvalitātes aspektiem apliecina arī
aptaujas rezultāti. Kopumā studenti augstu vērtē pārbaudes darbus visa semestra garumā. Līdzīgi kā
bakalauriem, bet retāk studenti vēlas precīzāku jautājumu formulējumu. Studenti atzinīgi vērtē
pasniedzēju plašākus komentārus par mājas darbiem.
Programmas saturā studenti vēlas vairāk etnogrāfijas kursu, salīdzinājumam atsaucoties uz RSU
antropoloģijas studentiem piedāvātajiem reģionu studiju kursiem. Vērtējot kursus, studenti ir
ieteikuši interesantas apmācību metodes un lomu spēles labākai studentu sagatavošanai lauka
darbam.
Studiju literatūra
Līdzīgi kā bakalaura līmeņa studenti, maģistra studiju programmas studenti norāda, ka, uzsākot
studijas, nav novērtējuši angļu valodā publicēto tekstu īpatsvaru programmā. Studenti iesaka, ka
nākošajiem studentiem vairāk nepieciešams uzsvērt angļu valodas nozīmi studiju procesā.
Iestājpārrunu laikā notikušo angļu valodas pārbaudi studenti uztvēruši kā formalitāti.
Zināšanu praktiskais pielietojums darba tirgū

Diskusija rāda, ka īpašas problēmas studentiem, kas nodarbināti pilnā slodzē, darba apvienošana ar
studijām nesagādā. Daļai izglītība ir nevis primārā nodarbe, bet “papildu lieta“. Diskusijas
dalībnieki visumā iespēju veidot karjeru antropoloģijā vērtē kritiski. Kā vienīgo iespēju saskata
pasniedzēju vietu, taču vienlaikus norāda, ka jaunās zināšanas veicina radošākas idejas. Studenti
norāda, ka studiju programmas praktiskuma paaugstināšana dotu vēl efektīvākus rezultātus. Vairāki
studenti antropoloģiju skata kā lielisku papildizglītību.
Tehniskais studiju nodrošinājums
Materiāltehnisko nodrošinājumu studenti diskusijā vērtē kā labu. Studentiem arī patīk, ka studiju
telpas atrodas vienkopus, ļaujot tās uztvert kā “savu vietu“ fakultātē. Tāpat Moodle vides
izmantošana mācībās tiek vērtēta ļoti atzinīgi. Patlaban Moodle vide nenodrošina piekļūšanu
darbiem visa studiju procesa garumā, tādēļ studenti ir norūpējušies par rudens semestrī ievietoto
darbu pieejamību.
1.1.6. Absolventu aptaujas un to analīze.
Regulāri tiek veikta absolventu aptauja, analizējot turpmākās studijas un darba gaitas. No 2013.
gada bakalaura studiju absolventiem 3 ir turpinājuši maģistra studijas LU, vēl 3 ir devušies studēt uz
ārzemēm, daļa ir atradusi darbu, kas daļēji vai pilnībā saistīts ar apgūto profesiju. No maģistra
studiju programmas absolventiem lielākā daļa turpina darbu iepriekšējā profesijā (žurnālistika,
pētniecība, uzņēmējdarbība). 4 no absolventiem ir iesaistītu studiju procesā bakalaura līmeņa
programmā. Maģistra līmeņa absolventi izrāda lielu interesi par studiju turpināšanu doktora līmenī.
1.1.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Formāli abu studiju līmeņu programmu studentu pārstāvniecība ir nodrošināta Antropoloģijas
studiju padomē. Studenti aktīvi piedalās padomes sēdēs un balsojumos.
Kopumā abās programmās ir izdevies nodrošināt labu sadarbību ar studentiem. Komunikācijai par
studiju procesu tiek izmantota gan Moodle vide, gan personiskas tikšanās. Studenti dod priekšroku
tiešas un personiskas komunikācijas formām, neskaidrību un problēmu gadījumā tieši vēršoties pie
pasniedzēja vai programmas direktora. Jau augstākminēto apstākļu dēļ – attieksme pret studijām un
noslogotība darbā maģistra līmeņa studentiem neļauj daudz laika veltīt aktivitātēm ārpus studijām.
1.1. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem
1.1.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā
Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā:
1.1.1.1.
studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām;
1.1.1.2.
darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā.
1.2. Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma pielikumi
1.2.1. Lēmumi un līgumi2:
1.2.1.1.
dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē,
pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt
izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā (finansiālais
pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu);

1.2.1.2.
studiju programmu padomes lēmumi par studiju virziena pašnovērtējuma
ziņojuma apstiprināšanu;
1.2.1.3.
fakultātes domes lēmumi par studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma
apstiprināšanu.
1.2.2. Informācija par akadēmisko personālu:
1.2.2.1.
studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās
pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas (CV) alfabētiskā secībā (5.
Paraugs (Pielikums Nr. 3)

1.2.3. Diplomu pielikumu paraugi:
1.2.4. Kvantitatīvie dati par studentiem:
1.2.4.1.

ārvalstu studējošo skaits

Antropoloģijas studiju programmās atsevišķus kursus apgūst ERASMUS studenti.
1.2.4.2.

ārvalstīs studējošo skaits

2012/2013. ERASMUS apmaiņā piedalījās 3 bakalaura studiju programmas studenti:
Bordeaux Segalen (1)
Tallinas Universitāte (2)
Maģistra līmenī ERASMUS prakses apmaiņā Spānijā piedalījās viena studente

Aptauju materiāli (paraugs)

Pielikums Nr.1

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmas plāns, pilna laika, 6 semestri

1. Filozofijas pamati
2. Uzņēmējdarbības pamati
3. Kultūras teorija un vēsture
4. Latviešu zinātnes valodas un
terminoloģijas pamati
5. Internets, tīkla etiķete un
tiesiskais regulējums
Nozares pamatstudijas
6. Ievads antropoloģijas pētījumos
7. Ievads kultūras un sociālajā
antropoloģijā
8. Klasiskās antropoloģijas teorijas
9. Mūsdienu antropoloģijas teorijas
10. Ievads antropoloģijas metodēs
11. Pētījuma ētika
12. Kvantitatīvās izpētes metodes
antropoloģijā
13. Antropoloģijas lauka darbs I

Filz1049
VadZ1023
Filz2007
Valo1568

2
2
2

2
2
2
2

Pārbaudes
veids
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

SDSK1067

2

2

Eksāmens

24L, 8S

Antr1001

2
4

2
4

Eksāmens
Eksāmens

16L, 16S
32L, 32S

2
4
4
2
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

16L, 16S
32L, 32S
32L, 32S
16L, 16S
32L, 32S

6

Eksāmens

18L, 78S

14. Bioloģiskā antropoloģija
15. Radniecības antropoloģija
16. Ekonomikas antropoloģija
17. Reliģijas un rituāla antropoloģija
18. Politikas antropoloģija
20. Bakalaura darba seminārs

Antr1029
Antr2004
Antr2005
Antr1006
Antr2006
Antr3001

4
4
4
4
4
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

32L, 32S
32L, 32S
32L, 32S
44L, 20S
32L, 32S
2L, 30S

21. Bakalaura darbs
22. Attīstības antropoloģija
23. Etniskās kopienas
24. Seksualitāte un dzimte
antropoloģijā

Antr4001
Antr1008
Antr2007
Antr1011

10
4
4
4

Aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

160
32L, 32S
32L, 32S
32L, 32S

Kursi

1. gads
1.s. 2.s.

Antr1002
Antr1003
Antr2001
Antr1004
Antr2002
Antr2026

2. gads
3.s.
1.s.
2

3. gads
2.s.
3.s.

2
4
4
2
4

Antr2003

6
4
4
4
4
4
2
10
4
4
4

Kopā

Lekcijas,
semināri
24L, 8S
16L, 16S
32L
26L, 6S

25. Plašsaziņas līdzekļu diskurss
26. Cilvēkdrošība un antropoloģija
27. Uzņēmējdarbības antropoloģija:
Skandināvu uzņēmējdarbība Baltijas
reģionā
28. Korupcija

Valo1552
Antr2000
Antr2009

29. Lietu antropoloģija
Reliģija un rituāli
30. Rituāla, manieru un stila
antropoloģija
31. Āzijas etnogrāfija I
32. Āzijas etnogrāfija II
33. Universālais un specifiskais:
lielo reliģiju interpretācija un
prakse dažādās sabiedrībās
Metodes
34. Praktiskā pētniecība
35Prakstiskā pētniecība I

Antr1030

36. Biogrāfiskā pieeja sociālajās
zinātnēs

2
2
4

Antr2010

2

2
2
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

16L, 16S
16L, 16S
32L, 32S

2

Eksāmens

16L, 16S

Eksāmens

32L, 32S

4

Antr2011
Antr1024
Antr2023
Antr2012

2

2

Eksāmens

20L, 12S

2

4
4
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

16L, 16S

4
4

28L, 4S

4
4

Antr1027
Antr2019

2

2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

4

Eksāmens

32L, 32S

2

2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

32L
32L
16L, 16S

4
4

Eksāmens
Eksāmens

4
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

56L, 8S
16L
16S
32L 32S
16L 16S
16L 16S

4
4

Antr1009

Sabiedrība un kultūras procesi
37. Ķermeņa un medicīnas
antropoloģija
38. Pasaules tautu mūzika I
39. Pasaules tautu mūzika II
40. Austrumu-Rietumu civilizācijas
dialogs
41. Ievads antīkajā pasaulē
42. Antropoloģijas skatiens uz
ēdienu
43. Muzeja antropoloģija
44. Dzīvnieki un antropoloģija
45. Vides antropoloģija
Kopā A daļa

Antr2013
MākZ1006
MākZ2001
SDSK1039
Antr1010
Antr1033

2
2

4
4

Antr2025
Antr1032
Antr3000

4
2
2
14

14

12

12

6

12

70

Kopā B daļa

4

Brīvās izvēles daļa (C daļa)

2

Programmā kopā

20

6
20

8
20

8
20

10

6

42

4

2

8

20

20

120

Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas studiju plāns
1. Sociālās un kultūras teorijas
2. Postmodernisms un antropoloģija
3. Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika
4. Robežu transformācija
5. Patēriņa antropoloģija
6. Post-sociālisma antropoloģija
7. Pieredze, patība un rīcībspēja
8. Antropoloģijas lauka darbs II
9. Maģistra darbs
10. Kultūras un sociālā antropoloģija un
metodes
11. Antropoloģijas skatījums uz varu
12. Burdjē prakses un aģentūras teorija
13. Vīrieši un sievietes sabiedrībā
14. Biotehnoloģijas un sabiedrība
15. Dzimumdiference literatūrā: feminisma
diskurss
16. Valsts un vara
17. Budisms
18. Dienvidāzijas etnogrāfija
19. Mākslas antropoloģija
20. Performances antropoloģija
21. Japānas populārā kultūra
22. Ķīnas tradicionālā doma
23. Krievijas sabiedrības etnogrāfija
24. Āfrikas etnogrāfija
25. Eiropas etnogrāfija
26. Politiskais process un publiskā politika
27. Sociolingvistika

Antr5001
Antr5002
Antr5003
Antr5004
Antr5005
Soci5053
Antr5006
Antr5007
Antr6001

1. gads
1.s. 2.s.
4
4
2
4
4
4

2. gads
3.s. 4.s.

Antr5013
Teol5253
Antr4000
Antr5039
Antr5040
Valo5247
Filz5023
Antr5014
Antr5036
PolZ5016
Valo5422

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Aizstāvēšana
Eksāmens

32L, 32S
32L, 32S
16L, 16S
32L, 32S
32L, 32S
32L, 32S
32L, 32S
20L, 44S
320
32L, 32S

2
2
4
2
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

16L, 16S
18L, 14S
32L, 32S
16L, 16S
32L, 32S

4

4
2

2
2
4
4

2
2
4
4
4
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

32L, 32S
30L, 2S
32L, 32S
16L, 16S
16L, 16S
4L, 28S
32L
32L, 32S
32L, 32 S
32L, 32 S
16L, 16S
28L, 4S

4
4
20

2
2
4
2
4

2
4
2
2

4
2
2

Pārbaudes veids

4
4
2
4
4
4
4
4
20
4

4
Antr5008
Antr5018
Antr5010
Antr5011
Antr5012
LitZ5100

Kopā

28. Etnopsiholingvistika
29. Etnolingvistika un pragmatika
30. Salīdzinošā politika: koncepcijas un tēmas
31. Literatūra totalitārisma laika mākslas
kontekstā
32. Starptautiskā biznesa antropoloģija
33. Transnacionālisms Baltijas reģionā
34. Baltijas valstu ekonomika

Valo5423
Valo5299
PolZ5024

4
2

2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

4

Eksāmens

32L, 32S

2
4

2
4

Eksāmens
Eksāmens

16L, 16S
32L, 32S

2

Eksāmens

18L, 14S

2
2

2
2

Eksāmens
Eksāmens

20L, 12S
16L, 16S

2

2

Eksāmens

28L, 4S

2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

16L, 16S
16L, 16S
16L, 16S

2

2
4

4

24L, 8S
32L, 32S
32L, 32S
22L, 10S

LitZ5095
Antr5015
Antr5016
Ekon5031

Kultūras procesi un analīze
35. Vēsturiskās valodniecības pamati

Valo5416

36. Baltijas jūras reģiona tautu literatūra
37. Latviešu literatūra līdz 19.gs. beigām un
vācbaltiešu literatūra
38. Populārās mūzikas antropoloģija

LitZ5098
LitZ5055

39.Vizuālais antropoloģijā
40. Etnogrāfiskais kino
41. Ievads kino vēsturē un teorijā
Kopā A daļā
t.sk. Nozares studijas
t.sk. Maģistra darbs

2

Antr5017
Antr5031
Antr5034
MākZ5022

2
2
2
10

16

4
20

Kopā B daļā

10

4

16

Kopā programmā

20

20

20

Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā

50
30
20
30

20

80

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

LATVIJAS UNIVE,RSITATE
Rai,na
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Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Naciju lzgllttbas, zinatnes un
kulturqs organizacijas (UNESCO/CEPES) izveidotaiam pqraugam. Diploma pielikums ir sagatavots, lai
snieglu objekttvu inJbrmaciju un nodroSinalu kvalifikaciju apliecinoiu dokumenlu (piemeram, diplomu,

sertifikAt| akademisku un profesionalu atztianu. Diploma pielikuma ir ieklautas zir,tas par diploma minetas
personas sekmtgi pabeigto studiju butibu, ltmeni, kontekslu, saturu un stalusu. Taja neieklauj norades par
kvalifikacijas novErtEjumu un ltdzvErttbu, ka art ieleikumus tas atztianai. Informaciju sniedz visas aslorlas
iiu nesniedz, norada iemeslu.
. Ja kada sadala

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma serija MD E Nr.

)

I. ZINAS PAR KVALIFIKACIJAS IEGUVEJU:

l.l.vards:
L2. uzvards:

L3. dzimSanas datums (diena/menesis/gads).
I .4. studenta
2. ZINAS PAR
2. I .

identifikacijas numurs vai personas kods:
KVALIFIKACIJU:

kvalifikacijas nosaukums:

H u ma n it ii r o zi n dt tt u

m a g i s t r s a nt r o p

o Iog

ij

ii

2.2. galv ena(s) studiju j om a(s) kval i fi kac ij as iegD5anai

:

Kultiiras un sociEIIi antropologija
2.3. kvalifikacijas pie5fTrejas instit[cijas nosaukums latvie5u valodd un statuss:

Latvijus Universitiite, valsts akreditEtu (06.08.1999.), valsts dibindta, universitiite
2.4. studijas administrejo5as iestades nosaukums latvieSu valoda un statuss: tii pati, kas 2.3.

punktd
2.5. macTbu valoda un eksaminacijas valoda(s): Latvieiu
3. ZII)IAS PAR KVALIFIKACIJAS LIMENI:

3.1. kvalifikacijas llmenis: Septttais Latvijas kvalifikacijus ietvarstruktilras
kv a I iJi k A c ij as i e tv a r s t r u kt iir

a

s (E K I) llme n i s

(LKI) un Eiropas

2

3.2. oficialais programmas ilgums, programmas apguves sdkuma un beigu datums:

2 gadi pilna laika studiju, S0 Latvijas kredttpunkti, 120 ECTS

kredTtpunkti,

3.3. uz4em5anas prasTbas:

Bskaluura griids vai augstiikii profesiondld izglt-tlba ar tieslbtim studEt magistranttirii
4. ZTNAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTATICV:

4.1. studiju veids: Pilns lsiko studijas

4.2. programmas prasTbas (programmas merl,<i un planotie studiju rezultati):

antropologijos teorijii, metodEs un prokliskajii pEtnieclbd, saistt-t to ar
socidlo teoriju ilttiittbu;- ieglit ziniitniski pEtnieciskii un analTtiskii durba prasmes;demonstrEt prasmi pldnot un vadlt ziniitnisko un pEtniecisko darbu antropologijd un prtksE
izmantot iegiitiis antropologijas teorEtiskds un metodologiskiis Tiniiianas, identificEt,
onalizEt un risiniit sociLlds, kultilras un starpkultilru pEtnieciskils problEmas problEmas;demonstrZt unalltiskiis, kritiskiis domti{snas un argumentiicijas prasmes;- orientEties
antropologijas izpEtes galvenajos jautdjuntos Baltijas regionti politikas, ekonomikas un
kultilrss procesu jomTs;- izstrddiit un sizstdvEl magistra darbu - patstdvlgu originTlu un
novsl-tvu pEtljumu.

- ieglit ziniiianas

4.3. programmas sastavda!as un personas ieg[tais novertejums/atzTmes/kredTtpunkti:
A DALA (OBLIGATA DALA)
Kredltpunkti ECTS kredrti
Kursa nosaukums
2
J
Anlronoloiiias metodes un pefiiuma efiko
4
6
un
kulltiras
teorijas
Socidliis
PalErin o ant ropol

olii

q

Antronolodiias lnuks darbs
Postmodernis ms
R o be

Zu

Ir o

u

II

n an I r opol ogii a

nsfo r mii c ij a

Pos1.+ ocidlis ma an I r opol oei i a
Piererlze, patlbt un riclbspEio

VErlEjums

I0 (izcili)

I

(loti labi)

9 (teicomi)

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

9 (teicami)

4

6

9 (teicsmi)

7

(labi)

7

ftabi)

I (loti lobi)

B DALA (EROBEZOTAS TZVELES DALA)
Kursn nosaukunr

Kredltpunhti OCTS kredni

Antronoloiiias skatliums uz varu

2

3

Tronsnucionfrlisms Baltiias reiionti

4

6

StarptauliskE bizneso antropologija
Kultiiros un socidld untropoloiiia un melodes
Trodicioniilti kuhfr ra. Vizudluis aspekts

4

6

4

6

VErtEjums
7

(labi)

I0 ftz.cili)
7 (ttbi)
7

(tobi)

2

3

t0 (izcili)

noloii i as u n sabiedrlbo
Vlrieii un sievieles stbiedrlbii

2

3

8 (loti labi)

4

6

9 fteicomi)

Etnoerdliskais kino

2

3

8 (loti lohi)

2

3

9 (teicomi)

4

6

I (loti lebi)

20

30

I0 (izcili)

B

ioteh

Vizu dl ais

antropol ofi i i fi

Eiropos elnogro-liio

GALA PARBAUDIJUMI

Maiislra darbs
TEmas nosaukums

4.4. atamju sistema un informacija par atzTmju statistisko sadal-rjumu:
Alzlmes lpatsvars 57s programmas
studentu vidil

Alzlme (nozlme)

I0 (izcili)

r5%
t7%

9 fteicami)

I (loti labi)
7

24%

(labi)

22%

6 (gandrtz labi)

I6%

5 (viduvcji)
4 (gandrtz viduveji)

5%

I%

3-r (

0%

Kvalifikdcijas IpaSnieka svCrtd videjii atzlme: 8.7

4.5. kvalifi kacijas klase : " Stsndarta"
Kt,alifikacUas klases "Standarla" piei(irianas kril€rijus skat.6. l. punkta.

5. ZINAS PAR
5.1 .

KVALIFIKACIJU:

turpmakas studiju iespejas:

iird

Tieslbas studEt doktoranl
5.2. profesionalais statuss:
Nav paredzEts

piei$irt

6. PAPILDINFORMACIJA UN TAS AVOTI:
6. I . sTkaka

informdcija:

Dotais diploma pielikums ir dertgs tikai kopii ar diplomu sErija MD E Nr.

Diplona pielikuntu anglu t,aloda i=snied: Latvijas Unitersitate.

Lah,ios Universildles magislra sludiju programma "Kultilras
23.02.201 l. ltd: 3 1. I 2.201 7.

un socialcT

ontropologija" ir akreditEta no

P npildin

iij u ttts pu n ktam 4. 4
kacUas tpainieka svErlovidejo at:tmi relgina ka; av-sum(a+f1/sum(fl, kur: av - svErfi vidEja at:ime,
a - slttdenta iegfitais verlEjums par katru prograntmas A un B dalas kursu,f- ia kursa apjoms kredltpunktos.

h'alif

ld i n frj u nts pu n ktanr 4. 5
KvalifikdcUas klases "Standarta" pieilgirianas krileriji. i:pilditas visas programmas praslbas.

P opi

6.2. papi ldinformdcijas avoti

:

Latvij as Un ivers itiite,
Rai4a bulviiris 19, Rlga, Latvija LV-|586,fakss: 7225039;
AkadEnisk0s Infornticijas centrs (Latvijas ENICINARIC),
Valryu iela 2, Rlga, Latvijo, LV-L050, telefons: +371-67225155,fokss: +371-67221006,
e -p a s t s : d ip I o mi@4 i c. lv

7. PIELIKLMA APSTIPRINAJUMS

:

7.1 . datums:

7.2.

A.

Kangro-

7.3. pielikuma apstiprinataja amats: LU miiclbu proreklors, prof.
7.4. zTmogs vai spiedogs:

8. ZINAS PAR AUGSTAKAS
Skat. nakamo lapu

IZGLITIBAS SISTEMU VALSTT:

5
Atestats par visparEjo videjo izglltlbu vai diploms par profesionalo
videjo i+litibu'dod tiesibas turpinat izglitlbu augstakds izglltlbas

KopDjais pilna laika bakalaura
maziks par 5 gadiem.

pakap0.

Abu veidu bakalaura grddu ieguv€jiem ir tiesibas sfities
magistrantUra, bet magistra grddu ieguv€jiem doktoranlUra.
Magistra gradarn tiek piehdziniti art mcdiclnas, zobarstniectbas un
farmacijai profcsiondlajas studijds icglstamic gradi (5 un 6 gadu
studrjas), un to ieguv6ji var turpinat studijas doktorantlrd.

Augitskolas/koledZas var noteikt arl specifiskas uzgenrianas _praslbas
(piemeram, noteikt, kAdi mdcibu prrekSmeti jAapglst vidusskola, lai
var6tu iestaties konkrEtaii augstskol6/koledZi attiecigis studiju
programmas apguvei).
Lit{lhr

R€prt ll}.nl au$4tlltrt

lz0lilt}ri$lttin{ i

un magistra studrju ilgums

Profesionalajd augstakaja izglltrba
programmam pastAv vairaki

bcz bakalaura un

nav

magistra

citi programmu veidi.

. Pinnd lune4a profesionalds augstekas

.

*
T^---1_
h.'lJ"-i
I
I
I

fdlslnfla

^trd.i,*ri
nrrFarnrtr4\

izglTtrbas (koledZas) studiju
programmas, pOc kuru apguvcs icg[st cctuna llmcr]a profcsionalo
kvalit-rkaciju (LKI 5.limenis). Programmu apjorns ir tl0-120 KP
(120-180 ECTS), un tas pamata ir paredzOtas profesijas apguvei.
tadu to absolventi var turpindt studljas otra hmer;a profesionilds
augstdkls izglrtrbas sludi.iu progranrmas.
. Otra lime4a prolesionilas augstakas izglltrbas studiju progranrmas,
pec kuru apguves rcgust piekti llmeqa profcsionalo kvalifik6ciju
iLrct e.-Z.timenis). Srs programmas var b[t vistnaz 40 KP (60
ECTS) apjoni p€c bakalaura grida ieguves vai vismaz 160 KP (240
F.CTS) apjoma pdc vidEjas izglitTbas ieguves. Abos gadijumos
programmas ietver praksi un valsts p6rbaud-rjumu, tai skaitd
noslEgurna darbu. Ja studiiu programmas apjoms ir 160 KP (240
ECTSJ un progmmma ietver bakalaura programmas obligato dalu,
tad absolvcnti icgist ticsibas statics magistranttira.
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Saskagd ar Latvijas normauvajiem aktiem augstakas izglltlbas

programmas ir ieklautas Latvijas kvalifikdciju ietvarstruktlri (turpmak
- Lkt) un atbilst Eiropas kvalilikiciju ietvarstrukliras (turprnik - EKI)
astoqiem limcpiem.

Augsteko izglltibu apliecinoiu izgllubas dokumcntu izvictojums
LKI un EKI
LKI un EKI
Augstdko izglittbu apliccinoSi izglrtlbas dokumcnti
llmenis

l. Pirmi lirne4a profcsionllas augstekis izglitibas
diploms

patstavigu pEtljumu veikianas. Prornocijas darbs var

fesionilis

kva

I i

lilicr

ioloms,
jas d i plorns

-

Apguves
lrmenis

d

7

(oiia lirneria orolesionlla aucstaka izslitrba.
kopejris pilnl laika stuthju ilgurns

Vismaz 5

eadi)
3. Doktora diplorns

izcili (r'ilh distinction\
teicami (axcellent'1

8

loti labi (ven'gool)

B

labi (sood)
gandrlz labi (alnost

C

ir

akade

rrisko studiju programmu apjoms ir

120

160

-

ECTS). Studiju ilgums pilna laika studijis

ir 2 lldz 4

1

6
5

4

KP)'il6d-240 ECTS). Studiju ilgums pilna
kredTtpunktu (turpnrak
laika studijds ir seii lidz asto4i semestri (3-4 gadi).
Magistra akad6nrisko studiju programrnas apjoms ir 40 80 KP (60-120
senrestri

(l-2

gadi).

Kopejais pilna laika bakalaura un magistra studiju ilgums nav maziks
par 5 gadiem.

Akademiskas izglitibas programmas tiek islenotas saskaql ar valsts
akadenriskds izgltttbas standartu.

ir tstenot padzilinitu
zindianu apguvi konkrEta nozarE, nodro5inot absolventa speju izstrAd5t
vai pilnveidot sistemas, produktus un tehnololijas un sagatavojot
absoivcntu jaunradcs, pOtnrcciskajam un pcdagogiskajam darbarn SajI
Profcsionilis augstekis izgllUbas uzdevutns

nozale.

Llakalaura prolesiondlds studiju programrnas nodroiina prolesiondlo
konrpctcnci, 5o programrnu apjonrs ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tai
skaita obligetd prakse S 26 KP (39 ECTS). Studiju ilgums pilna laika
studrjas ir vismaz astopi semestri (4 gadi).
Magistra profcsionllo studiju programlnu apjorns ir nc mazak ka 40 KP
(60 ECITS), tai skaita obliglta praksc S 6 KP (9 ECTS). Studiju ilgums
pilna laika studijas ir vismaz divi scmcstri ( I gads).

atzimc

9

videjs

sagatavot patstlvigai
darbibai, ka an snicgt tcorctisko pamatu prolcsionalai darbibai.

I:CTs

Skaidrojurns

l0

augsts

p€tniecTbas

Aptuvena
/e rtr'iurnl

loti

Augstekas izglitrbas sist€rna ietver akademisko augstako izglltlbu un
prolcsiontilo augstiko izglitlbu. Bakalaura un rnagistra gridi pastav gan
ikademiskaj6, gan prottsionalaja augstikaja izglTtiba.

Bakalaura

disertacija'

augsts
8

Akad€miskds izgllubas mdr(is

blt

Studiju rezultdtu apguves vErteiums l0 ballEs

dlDloms

Pilrlcsionhla maiistra dioloms
2.2. Pro lesionalSs au-{rstlkas izclitibas
auasti.lkds nro

apakSnozare.

VertEsanas sist€ma. Studiiu rezultatu sasniegSanas pakape tiek
vefieta I 0 ballu sistcmd vai ar vcrtEjurnu "icskaitits/ncieskaitlts".

6

auustikas orofcsionalSs kva lifrlSci -izgliriba.
ias di bloms
loiia limef a profesiondlS augstaki
shrdiiu ilgums oilna laika studriSs - vismaz 4 gadi)

I

vai

Promoc4as darbu var izstradat triju lldz ictru gadu laika
doktorantiras studiju ictvaros augstskola vai p€c atbilstosa apjoma

kvalit'rkacijas kornisija.

l.J. Profesionalds ausslakas iielitibas diplortts,

2

iaunas atziQas konkrdtaid zinrtpu nozare

ienratiski vienota zinatnisko publikici.lu kopa vai monografi.ia
Doktora gradu pieSl5ir prontocijas padorncs. Doktora grada
pieS\irSanu pirrauga Ministru kabincta izveidota Valsts zinatniskds

5

l. l. Bakalaura dioloms
I 2 Prolesionild'bakalnure dinlorns

l- Mr!rstra

Doktorantiira. KopS 2000.gada ljanvdra Lawrjd tick picSlSins
viena veida zin.ltniskais grids - doktors. Uzqem5anai doktorant0rl
ir nepieciesarns magistra grdds. Doktora grddu pieiIir personai, kura
sekmlgi nokarrojusi eksamenus izraudzrtaji zindtnes nozar€ un
pieredZejula zinitnieka vadibl izstrdddjLrsi un publiski aizstav€jusi
prornocijas darbu, kas satur originllu pEt-rjunru rezultatus un sniedz

zems

3-r

goot

viduvEii (,srutl.r/aclon)
landrrz viduvEji Qt lnuts l
negatlvs vCrtCi um s

D
E

.;ut is fut
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Kvalitltes nodroSinaSana. Saskapa ar Latvijas nonnativajiem
aktiem augstskolas un kolcdZas var izsniegt valsts atzltus diplonrus,

ja studijas ir notiku5as akeditetd augstskola vai koled2a, akreditetd

.studiju prograrnmd un augstskolai ir apstiprinata satversme, koledZai

nolikurns. Lemumu par studiju virzienu akreditdciju pier,rern
Studiju akreditacijas konrisija, bot par augstskolas un kolcdias
akrcditlciju - Augstdkis izglrtrbas padomc.

-

Papildinformicija.
l. I'ar izglrtibas sistEmu - http://www.izm.lv
2. Par diplomu atzl5anu - http://www.aic.lv
3. Par studiju icspejdm Latvija - http://studyinlatvia.lv
4. Par augstskolu un programmu statusu - http://www.aiknc.lv

5. Par

Eiropas valstu izglltlbas sistEmam

www.eurydice.org

un politiku -

I Kredltpunkts (KP) Latvija defin0ts kd vicnas ncdElas pilna laika
studiju darba apjorns. Vicnanr studi-iu gadam paredzdtais apjorns
prlna laika studijas ir 40 krcdrtpunktu. Parrakinot Eiropas Krcdttu
pirncses sistemas (ECTS- Europcan Crcdit Transt'cr System)
punktos, Latvijas klcditpunktu skaits jareizina ar I ,5.

LATVIJAS T]NIVE,RSITATE.
Reg. Nr.3341000218

Raina bulvaris 19. Rtga. Latvii.a. LV-l5,Ef: talr. t37l-5703430,1.. +371-6703{320: fakss +371-670.345 l3:.e-pasts
lU@laner.lv

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Naciju Izgltttbas, zinatnes un
kuhurqs organizaciias (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugarn. Diploma pielikums ir sagatavots, lai

sniegltt objekt:u idormaciju un nodroiinatu kvalifikaciju apliecinoiu dokumentu (piemeram, diplomu,
sertirtkqtu) akadEmisku un profesiondlu alzrianu. Diploma pielikuma ir ieklautas zirlas par diploma minetas
personas sekmtgi pabeigto studiju bnfuu, ltmeni, kontekslu, saturu un stqtusu. Taja neieklaui norades par
kvalifikacijas novErtEjumu un ltdzverttbu, ka art ieteikumus tas alztianai. Idormaci.ju sniedz visas asto4tas
sadalas. Ja kada sadala in
iiu nesniedz, norada iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma serija BD F Nr.

.t

I. ZTNAS PAR KVALIFIKACIJAS IEGUVEJU:
l. I . vards:
1.2. uzvards:
1.3. dzimSanas datums (diena/mdnesis/gads) :

.

L4. studenta identifikacijas numurs vai personas kods:
2. ZINAS PAR KVALIFIKACIJU:
2. I .

kvalifi kdcijas nosaukums:

Humanittiro zindtgu bakulaurs antropologijii
2.2. galv ena(s) studij u j oma(s) kval ifi kacij as ieg[Sanai

:

Kulliiras un socitiki anlropologija
2.3. kvalifikacijas pie5[Irejas institDcijas nosaukums latviesu valoda un statuss:

Lalvijus Universildte, valsts akreditEta (06.08.1999.), valsts dibinfrta, universifite
2.4. studijas administrejo5as iestades nosaukums latviesu valoda un statuss: t0

pati,

kas 2.3.

punktil
2.5. macTbu valoda un eksaminacijas valoda(s): Latvieiu
3. ZINAS PAR KVALIFIKACIJAS LIMENI:

3.1. kvalifikacijas llmenis: Sestais Latvijas kvalifik1cijas ietvarstrukttirus (LKI) un Eiropas
kv a I iJi k A c ij o s i e tv a r s t r u k t il r a s (E K I) Itnte n i s

2

3.2. oficialais programmas ilgums, programmas apguves sakuma un beigu datums:

3 gudi pilna luiks studiju, 120 Latvijas kredltpunkti,

180 ECTS kredltpunkti,

3.3. uz4ernSanas prasTbas:

VispdrEja videjii izglnfua vai pamatizgh-tlba un 4 gadu videjd profesiondld izglt-ttba
4. ZINAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTATIEruT:

4.1. studiju veids: Pilna lsiko studiias

4.2. programmas prasTbas (programrnas

rnErl,<i

un planotie studiju rezultati):

- Iegiit pnmota zindianas ontropologijas teorijd, metodEs un praktiskaid pEtnieclbd;- iegilt
pEtnieciskd darbu prosmes;- tlemonstrEt prasmi veikt patstlivlgu pEtniecisko darbu
antropologijii un praksE izmsntot ieglitds teorEtiskds un metodologiskds zintiianas;itlenlificEt un unulizEt socitiliis, kultilras un slarpkultilru pEtnieciskds problEmas;- piirzindt
antropologijas iz.pEtes galvenos jauldjumus Baltijos regionT;- demonstrEt nnalltiskiis un
argumentiicijas prasmes, iutrliddt un uizstiivEt bakulaura darbu - patstlivlgu originiilu un
novallvu pEtliuntu.
4.3. programmas sastdvda!as un personas ieg[tais novert€jums/atzTmes/kredTtpunkti:
A DALA (OBLIGATA DALA)
Kredltpunkti ECTS kredltt
Kursa nosaukums
)
3
Lalvieiu zincitnes volotlos un terminologiias pontoti
2
3
Latvieiu valodas kullii ra

V€rt€iums
9 (teicomi)
9 (teicami)

Internets, llkla elikete un tiesiskois regulEiums

2

3

9 (teicomi)

Kulliras leoriio un

2
4
2

3

9 (teicami)

vesture

6

I0 (izcili)

3

9 (teicami)

2

3

I0 ftz.cili)

nlropol oiii o
Antropoloiiios pEttiu ni Boltijas rePionti

4

6

9 (teicami)

4

6

I (loti luhi)

tropologi i as melodEs

4

6

2

3

4

6

9 (teicsmi)

Ievods kultilras un socidloid antropolofriid
I evads antropoloiiias pEtti u nns
Klasish ds antr opol ogi.j as
Ra dn

i

eclbas

I eva ds

a

n

te

orij as

s

Filozolija
E ko n omi kas an

I

ropol o{i i o

I 0 (izcili)
8 (loti lobi)

Pdtliuma Etika
Mils dien u a nt ropol of i i as teor ii as
Kvan lil ott-viis sociol o{is ko pElli u mu metodes
Politi k as a ntropo loii i a

2

3

I (loti lnbi)

4

6

9 (teicomi)

2

3

4

6

I (loti lahi)

Reliiiius un ritudlo antroDololiio
Bakalauru duba seminErs
I eva ds bio I otis kai ii a nt ropoloiii d
Antroooloiiias lauko darbs I

4

6

9 (teicomi)

2

J

7

7

(labi)

(tabi)

4

6

8 (loti labi)

6

9

9 (teicomi)

B DALA (IEROBEZOTAS IZVELES DALA)

Kreditpunkti ECTS kredrti

Pasaules taulu miizika

I

)

3

VErEiums
9 fteicami)

Pasoules lautu miiziko

Il

2

J

8 (loti lahi)

4

6

I (loti Iabi)

Kursa nosoukums

Klosiskie tedtra modeli un to tronsformdcijo turpmfrkajos
ssdsimlos

3

Auslrumu-Rietumu civilizdciias dialogs
Altlsllbas anlronoloiii a
Seksu alildte u n clzimle anlropoloiii d
Elnosrdfiskais kino
Vizu dlais antropoloii i ii
Cilvekdroitba u n antr opol ogi i a
Kermena un medicln as anlropolokiia
Veseltba, slintba un nelaime (nokdrtols cild augslskold: Bordo

2

3

8 (loti labi)

4

6

9 (teicami)

4

6

8 (loti labi)

2

3

8 (loti labi)

2

3

I (loti labi)

2

3

8 (loti ltrbi)

4

6

9 (teicami)

3

4.5

olzt-ts

3

45

oftfts

3

45

olzlls

2

3

10 (izcili)

U niversittite ( Fran ci i u) )

Lietu antropolo{ija,
Un

mu zeol

olij o (n okdrtols cilii

ougsls

kold: Bordo

iversil dte ( Franci i a) )

Persono, ritudls un kosmogonijo (nokdrtots citd ougstskold: Bordo
Un

iversifite ( F r a n c ij a) )

M iikslas antropoloii i u

c DALA @RlvAS UVELES DALA)
Kredttpunkli ECTS kredtt,

Kursa nosaukums
Etnis ko

minoritdiu

vEstu

re Latvii

r7

Etnolo{ijas trad-rcijas Eiropd (nokiirlots citti augslskold: Bordo
U n ive rsitiite ( Fran ci i a) )
Kultiiras un socidltis antropologijas genEze (nokiirlots citii
augstskolti: Bordo Universitdte (Franciia))

VerlEiums

2

3

8 (loti Iabi)

3

4.5

alzlts

4

6

olzlls

2

3

IO

I5

KURSA DARBINROJEKTI
Kursa darbs

7

(tnbi)

GALA PARBAUDTJUMI

Bnkolaurt dtrbs

I (loti labi)

TEmas nosaukums

4.4. atzlmju sist€ma un informacija par atzTmju statistisko sadalTjumu:
Alztmes lpotsvars its programmas
studentu vidil

Alztme (nozlme)

l0 (izcili)

8%

9 (teicomi)

25%

I

(loti labi)

32%

(tabi)

I8%
t0%

7

6 (sandrtz labi)

5 (viduvdji)
4 kandrlz. viduvEii)
3- I (negotlvs verEiums)

-

I

5%
2%
0%

KvaliJikdcijos lpainieka sv4rtd vidEid atzlme: 8.577

4.5. kvalifi kacijas klase: " Standarta"
Kvalrfkacijos klases "Slandarta" pieilyirianas krilEriius skot.6. l. punkta.
5. ZINAS PAR KVALIFIKACIJU:

5.1. turpmakas studiju iespejas:

Tieslbus iludd magistrantiirii vai otrd ltme4ra profesiontilajds augstAkAs izgh-tlbas studiju
programmns, kuras paredzEtas studUtim pEc bakalaura grddo ieguves

5.2. profesionalais statuss
Nav paredlEts

:

pieiSirt

6. PAPILDINFORMACIJA UN TAS AVOTI:
6. I . sTkaka

informacija:

Dotais diploma pielikums

ir

dertgs tikai kopd ar diplomu sErija BD

F Nr. 0529.

Diploma pielikumu anglu valoda izsniedz Latvijas (Jniversitate.

Latviias Universilales bakalaura studiju programmo "Kulturas un sociala antropologija" ir ah.editdla no
23.02.201

L ltd:

3 1. I

2.201

7.

Papil di niij u ms pu n ktam 3. 2
Studijas LLP/ERASMUS programmas ietvaros Bordo Segalena UniversitdtE no
n dj u nu pu n ktam 44
r,\olifikdciias tpainieka sverlo videjo at:tmi re(ina kd: av:sum(a*fl/sun(fl, kur: av - svErta videja atztme,
a - studenla iegitais ttArEjums por kalru programmas A un B dalas kursu, f - ia kursa apjoms kredttpunktos

Papi ldi

Popildinfrj u nr pu n ktont 4 5
Kvalif kacijas klases "Standarta" pieilgirianas kriteriji: i:pildttas visas programmas pras"iba,s.

6.2. papildinformacijas avoti

:

Latvijas UniversilAtu,
Rai4a bulvdris 19, Rfga, Latvija LV-1586,fakss: 7225039;
AkudEntiskds IttformiicUas centrs (Latvijas ENICINARIC),
Val7u iela 2, Rlga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-67225155,fakss: +371-67221006,
e-pasts : dip lo mi@Aic. Iv
7. PIELIKLMA APSTIPRINAJUMS:

7.l.

datums:

7.2.

A Kangro

7.3. pielikuma apstiprinataja amats:

LU mtictbu prorektors, prof

7.4. zTmogs vai spiedogs:

8. ZINAS PAR AUGSTAKAS TZGLITIBAS SISTEMU VALSTI:
Skot. nakamo lapu

5
AtestAts par visparEjo vid€jo izglrtibu vai diploms par prolesiondlo
vidajo izglitibu dod tieslbas turpinat izglrtlbu augstlkds izglltlbas
pakdp0.

Augstskolas/kolcdZas var noteikt arr specifiskas uzpem5anas prasTbas
(piem€ram, noterkt, kddi mdcibu priekSmeti jaapgfist vidusskolS, lai
varetu iestaties konkretajd augstskoli/koledZa attiecigis studiju
progralnmas apguvei).

Kop0jais pilna laika bakalaura un magistra studiju ilgunrs nav
mazaks par 5 gadiem.

Abu veidu bakalaura griclu ieguvEjiem ir tiesibas

staties

magistrantirA, bet magistra gradu ieguvejiem - doktorantlra.
Malistra grddarn tiek piehdzinati an mediclnas, zobarstnieclbas un
farmacijas profesionalajas studijas icglstamic gradi (5 un 6 gadu
studijas), un to ieguveji var turpinat studijas doktorantlra.

L.tv{.rn€tr,8lllLu{ltl{Jdlz!l**i}llltini

I

ProfcsionElaja augstakaja izglitibd bcz bakalaura
programmam pastav vairaki citi programmu veidi.

un

magistra
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SaskagE ar Latvijas normauvajiern akticm augstakas izglltftas
programmas ir ieklautas Latvijas kvalifi kdciju ietvarstruktOrl (turpmak
- LKI) un atbilst Eiropas kvaliliklciju ietvarstruktiras (tuqrrnEk - EKI)
astolicm lirnerliem.

Augsteko izgllubu apliccinoiu izglltlbas dokumcntu izvictojums

LKI un EKI
Augstako izglrtrbu apliecinoSi izglltlbas dokumenti

LKI un EKI

l. l'lrma llmcrla protcslonalas augslAkas rzglrtlbas

6

VertcSanas sistemn. Studiiu rezultatu sasniegSanas pakape tiek
veneta l0 ballu sistdmi vai ar v6rt0jumu "ieskaitrts/ncicskaitrts".

Bakalaura diploms
-2. Prolesionili bakrlaura dinlorns

au[slikis izelttibas diplonrs,
autsstakts prolcsiondlSs kvalililacijas diirloms
lorri lime4a prol-csionala augstcka izglitiba.
studiiu ilgums nilna laika studiiiis visnraz 4 sadi)
z. luagrsrra orproms
1..1. Prolesiondlds

jaunas atziUas konkr0taja zinatpu nozarc vai apak5noza16.
Promocijas darbu var izstrAdat triju lidz Cctru gadu laiki

5

l.l.
I

Doktorantura. KopS 2000.gada ljanvdra LaNija tick picS\irts
viena veida zinitniskais grdds - doktors. Uzqem5anai doktorantird
ir nepiecieSams maAistra grads. Doktora grddu piei\ir personai, kura
sekmlgi nokartojusi eksimenus izraudzitaji zinltnes nozarE un
pieredzEjuia zindtnieka vadlbl izstradaiusi un publiski aizstiv€jusi
prornocijas darbu, kas satur originalu pct-ljumu rezultatus un sniedz

doktorantlras studiju ictvaros augstskolS vai pOc atbilsto5a apjonra
patstavTgu pet-rjumu veikianas. Promocrjas darbs var b[t disertacija,
tematiski vienota zinltnisko publikaciju kopa vai monogrdfija.
Doktora grddu pieS\ir pronrocijas pador.ncs. Doktora gr[da
picS(ir5anu pdrrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zinatniskas
kvalifi kacrjas kornisija.

limenis

diplorns

hmeqa prolesionalas augstakas izglitibas (koledZas) studiju
programmas, pec kuru apguvcs icgdst ccturla lrmcna profcsion5lo
kvalifikaciju (LKl -5.llmenis). Programmu apjoms ir 80-120 KP
(120-180 ECTS), un tas parnata ir paredzEtas prof-esijas apguvei.
tadu to absolventi var turpinat studijas otrd limerla profesionilSs
augstakas izglrtibas studiju programmas.
. Otra llmcfa prolesiondlSs augstakas izglltrbas studiju programmas,
pec kuru apguves iegust pickta limeqa profcsiondlo kvalifikacr;u
(LKl 6.-T.limenis). Srs programn.las var blt vismaz 40 KP (60
ECTS) apjomn p€c bakalaura grlda ieguves vai vismaz 160 KP (240
F.CTS) apjoma pEc vidEjAs izglitlbas ieguves. Abos gad-rjumos
programmas ietver praksi un valsts pirbaud-rjumu, tai skaita
noslEguma darbu. Ja studiju programmas apjoms ir 160 KP (240
ECTS) un programma ietver bakalaura programmas obligato dalu,
tad absolvcnti ieglst tiesibas stdtics magistranh.-rrd.

Studiju rezultdtu apguves v€rtEjums l0 ballEs

2.l. Prolcsionah miluislra dioloms

2.2. Prot'esionalSs augstlk[s izglitibas diplonrs.
augstlkas prolesionalas kvalr fi kdci jrs diplorns
(otra lirnena profesionali augstiki izglitlba,
i<opejais pilnh laika studiju

ilgurns iismaz

Apguves
hmenis

'7

5

gadi)
3. Doktora diploms

loti

l0

augsts

9

8

Augstikls izglitrbas sistEma ietver akademisko augstako izglitibu

un
prolcsionalo augstiko izglitibu. Bakalaura un rnagistra gradi paslav gan
akadEmiskaja, gan prof'esionalaja augstakaja izglit-rbd.

augsts

Akaddmiskis izglltlbas mEr!is ir sagalavot patstavigai petniecrbas
darbibai, kd arl snicgt tcorOtisko parratu profcsionalai darbibai.

vid€js
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Aptuvend

/enejurn:

ir

120-160

8
7

6
5

4

3-l

l,( TS
atzTmc

Skaidrojurns

izcili (v iIh distint'tion\
leicam\ (erccllent)
loti labi (ver)'goo,/)

B

c

labi (eoof)
gandrlz labi (alnrost good)
viduvEii (salnlacton)
landrlz viduvEji (u lnto.st

E
su ti.sfa t t or1

)

E/FX

clory)

kreditpunktu (turpnrik - KP)r il6d-240 ECTS). istudiju ilgums pilna
laika studrjds ir seii lldz astor.ri semestri (3-4 gadi).
Magistra akaddnrisko studiju programmas apjoms ir 40 80 KP (60-120
ECTS). Studiju ilgums pilna laika studijds ir 2 lidz 4 sernestri (l 2

zems

gadi).

ja studijas ir notikuias ahediteta augstskold vai koled2d, akreditOtt

Kopcjais pilna laika bakalaura un malistra studiju ilgurns nav mazaks
par 5 gadiem.

Akad€nriskls izglltibas programmas tiek istenotas saska4d ar valsts
akadErniskas izglitibas standartu.

ir istenot padzilindtu
ziniSanu apguvi konkr€ta nozar'€, nodrosinot absolventa speju izstr[dit
vai pilnveidot sist€rras, produktus un tehnologijas un sagrtavojot
absolvcntu jaunrados, petnicciskajarr un pcdagogiskajam darbarl Saja
ProfcsiondlSs augstakas izgllubas uzdevums

nozar0.

Bakalaura prolesionilds studiju programrnas nodroSina prolesionalo
kompctcnci, So programnru apjoms ir vismaz 160 KP (240 IiCTS), tai
skaiti obligata prakse 5 26 KP (39 ECTS). Studiju ilgums pilna laika
studijis ir visn,az asto{ri semcstri (4 gadi).
Magistra profcsionalo studlju programrnu apjorns ir nc mazik ka 40 KP
(60 ECTS), tai skaita obligata prakse 5 6 KP (9 ECTS). Studiju ilgums
pilna laika studijds ir vismaz divi scmestri ( I gads).

negativs vefl Ciums

D

(u ns at i.sfu

Fai

I

Klalitiles nodroSinl5ana. Saskaqa ar Latvijas nonnatlvajienr
aktienr augstskolas un koledZas var izsniegt valsts atzrtus diplonrus,
str.rdiju programmd un augstskolai ir apstiprindta satversme, koledZai

nolikurns. Lenrumu par studiju virzienu akreditdcrju pier,renr
Studiju akreditacijas komisija, bct par augstskolas un koled2as
akrcditiciju - Augstikis izglitibas padomc.

-

Papildinformdcija.
L Itar izglitibas sistEmu - http:i/www.izm.lv
2. Par diplomu atzjSanu - http://www.aic.lv
3. Par studiju iespEjim Latvijd http:i/studyinlatvia.lv
4. Par augstskolu un progranmu statusu - http://u,ww.aiknc.lv

5. Par

Eiropas valstu izglitTbas sistemim

www.eurydice.org

un politiku -

I Kredltpunkts (KP) Latvija definets kfr vienas nedelas pilna laika
studiju darba apjorns. Vicnam studiju gadarn parcdzctais apjorns
pilna laika studijas ir 40 krcdrtpunktu. ParrE\inot Eiropas Kred'itu
pdmcscs sistOmas (ECTS- Europcan Crcdit Transl'er Systcm)
punktos, Latvijas kledrtpunktu skaits jlreizina ar I ,5.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Bakalaura studiju programma

Āzijas studijas
(LRI kods: 43222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

1.1.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts:
studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi;

1.1.1.1.

Āzijas studiju BSP mērķis ir pakārtots četriem galvenajiem augstākās izglītības
mērķiem, proti, personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu
risināšanai un darba tirgus prasību ievērošanai un paredz nodrošināt Āzijas reģiona valodu
un kultūru pētniecībā balstītas akadēmiskās izglītības ieguves iespējas, lai (1) sagatavotu
BSP absolventus tālākām studijām maģistrantūrā, kas paredz papildu akadēmiskās
izglītības ieguvi, (2) lai, pateicoties izglītības specifikai, palielinātu akadēmiskā grāda
ieguvēju konkurences spējas darba tirgū, (3) lai, sekmējot studentu personības izaugsmi,
kvalitatīvi papildinātu un dažādotu humanitāro zinātņu speciālistu loku ar Āzijas reģiona
valstu valodu un kultūru speciālistiem un radošām personībām un (4) stiprinātu Latvijas
austrumpētniecības nacionālo skolu, tādā veidā arī nākotnē nodrošinot stabilu ieguldījumu
demokrātiskas

sabiedrības

un

zinātnes

attīstības

uzdevumu

risināšanā.

veidot studentu izpratni par Āzijas reģiona kultūras attīstības procesiem un specifiku,
priekšstatu par austrumpētniecībā pastāvošām koncepcijām, veicināt viņu izpratni par
teorētisko pieeju dažādību un mijiedarbību, par Āzijas reģiona kultūras elementu
izzināšanas

metodoloģiskajiem

jautājumiem

un

austrumpētniecības

teorētiskajām

problēmām.
Āzijas studiju BSP uzdevumi:
1. organizēt un virzīt studentu darbu Āzijas reģiona valodu un kultūru apguvē
faktoloģiskajā un metodoloģiskajā aspektā;
2. veicināt studentu spēju sistematizēt ar Āzijas kultūrām un valodām saistītos faktus un
saskatīt to cēloņsakarības;
3. un veicināt studentu patstāvīgās, sistēmiskās domāšanas un zinātniski pētnieciskā
darba iemaņu attīstību,
4. stimulēt un attīstīt studentu tieksmi radoši strādāt Āzijas reģiona specifikas apguvē un
izpētē,
5. stimulēt studentu spēju un vēlmi meklēt jaunu informāciju, novērtēt tās atbilstību
mūsdienu zinātnes prasībām;
6. veidot studējošo spēju kritiski izvērtēt dažādus uzskatus par austrumpētniecības
problēmām;
7. attīstīt studentu prasmi izmantot Āzijas reģiona literāros un zinātniskos avotus
oriģinālvalodās;
8. attīstīt studējošo prasmi: (a) pielietot studiju gaitā apgūto austrumu valodu pamatus
izpratnes padziļināšanai par Austrumu reģiona kultūrām un šo kultūru saistību ar

citiem pasaules reģioniem; (b) pamatot savu izpratni par austrumpētniecībā
aplūkojamo procesu būtību un nozīmi; (c) ikvienu konkrētu faktu ievietot atbilstošajā
reģionam specifiskās kultūras kontekstā;

(d) meklēt un apstrādāt informāciju,

izmantojot daudzveidīgas metodes un modernās tehnoloģijas; (e) veidot patstāvīgu
pētniecisko darbu; (f) izteikt patstāvīgu viedokli, pamatojoties uz zināšanām un savu
pētījumu rezultātiem, kā arī argumentēti aizstāvēt to; (g) veidot attieksmes, kas
saistītas ar Āzijas reģiona kultūras izzināšanu un valodu apguvi un orientē studentus
uz saiknes un savas vietas izpratni Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrā, pilsonisko
apziņu, toleranci, cieņu pret citu tautu kultūras un valodu specifiku, atbildību,
sapratni, korektumu un citas pozitīvas attieksmes.
studiju programmas paredzētie studiju rezultāti;

1.1.1.2.

Studiju programmas apguves gaitā studenti sasniedz plānotos rezultātus Āzijas reģiona
valodu, literatūras un kultūras apguvē un austrumpētniecības teorētisko jautājumu jomā
zināšanu, prasmju un attieksmju formā. Iegūtās zināšanas un prasmes nodrošina studējošo
spēju iekļauties pētnieciskajā un organizatoriskajā darbā, kas saistīts ar Āzijas reģiona izpēti
un tās rezultātu popularizēšanu.
Zināšanas. Studiju programmas satura apguves rezultātā studējošie demonstrē
informētību un izpratni par Āzijas reģiona valodu un kultūras procesa īpatnībām dažādos šī
reģiona

attīstības

posmos,

par

teorētisko

pieeju

dažādību

un

mijiedarbību

un

austrumpētniecības specifiku, kā arī par mūsdienu Āzijas reģiona aktuālajām problēmām.
Prasmes. Veikuši programmā paredzētās aktivitātes, studenti prot ikvienu konkrētu
faktu ievietot attiecīgās kultūrvides un valodas kontekstā, salīdzināt un kritiski izvērtēt
dažādus uzskatus par austrumpētniecības un Āzijas reģiona izpētes problēmām, izteikt
patstāvīgu viedokli un argumentēti pamatot to; demonstrēt iegūtās valodnieciskās,
literatūrzinātniskās tehniskās literatūras un kultūrvides analīzes prasmes, veicot patstāvīgu
pētījumu un pielietojot dažādas pētnieciskās metodes, prot prezentēt sava pētījuma rezultātus.
Attieksmes. Sadarbībā ar studiju biedriem un akadēmisko personālu pildot studiju
programmas uzdevumus, tiek nodrošināta ar valodu un kultūru attīstības un mijiedarbības
procesu un austrumpētniecības zinātnes principu apguvi un vēstures pētījumu veikšanu
saistīto attieksmju (interese, komunikabilitāte, tolerance, cieņa pret Āzijas reģiona un citu
kultūru paustajām idejām, kritiska un konstruktīva savu un citu ideju izvērtēšana, atbildība
par paveikto darbu, tieksme pilnveidot savas zināšanas) veidošana.
Zināšanas
 austrumpētniecība un tās loma
Āzijas reģionu izziņas procesā;
 austrumpētniecības kategorijas
un jēdzieni, pētniecības
pamatnostādnes;

Prasmes
 formulē un raksturo Āzijas reģionu kultūru,
valodu un rakstības sistēmu pamatīpatnības;
 analīzes un salīdzinājuma rezultātā parāda
un izskaidro dažādo Āzijas reģionu kopīgas un
atšķirīgās pazīmes;

Kompetences
 patstāvīgi plāno un
organizē studiju aktivitātes;
 spēj patstāvīgi atlasīt
literatūru, lietojot bibliotēkas
katalogu, apzināt noteiktam

 nozīmīgākie austrumpētniecības
virzieni pasaulē un Latvijā;
 literāro avotu centrālā vieta
kultūrvides izzināšanas un
izpētes procesā, izpratne par
avotu ārējo un iekšējo kritiku;
 valodniecība, dažādu Āzijas
reģionu valodu izpētes
nozīmīgākie etapi;
 Latvijas austrumpētniecības
attīstības specifika un
sasniegumi;
 dažādu Āzijas reģionu kultūras,
literatūras un reliģisko faktoru
īpatnības dažādos vēstures
periodos;
 dažādos vēstures periodos Āzijā
lietoto rakstības sistēmu attīstība
un īpatnības;
 sociālpolitisko un kulturālo
procesu nozīme Āzijas tautu
etnoģenēzē un nāciju izveidē;
 izpratne par dažādiem Āzijas
reģioniem un reģionu kultūras
būtību;
 Āzijas kultūru priekšstatu
sistēmiskums un mainīgums
teorētiskās domas līmenī un
mentalitātes līmenī;
 austrumu filosofijas virzienu un
skolu konceptuālās atšķirības
dažādās kultūrās;
 Āzijas valstu sociālpolitiskie,
reliģiskie un kultūras procesi
20.gs. un to likumsakarības;
 ideoloģiju nozīme Āzijas valstu
sociālpolitiskajā un kultūras
dzīvē 20. gs.;
 Āzijas un Rietumu kultūras
mijiedarbība, Āzijas kultūras
fenomenu percepcija un
iekļaušana Eiropas kultūrā;
 informācijas laikmeta būtība,
tehnoloģiju loma Āzijas reģiona
attīstības procesos.

1.1.1.3.

 notikumu un procesu analīze, spēja definēt
specifiskās iezīmes;
 identificē un vispusīgi raksturo nozīmīgākos
austrumpētniecības virzienus Āzijas izpētē
pasaulē un Latvijā;
 operē ar austrumpētniecības kategorijām un
jēdzieniem;
 pamatojoties uz Āzijas literatūras un kultūras
studijām, formulē kultūrvides raksturīgākās
iezīmes, problēmas, atklāj to saturu;
 pielieto teorētiskās zināšanas, patstāvīgi
vērtējot austrumpētnieku, literatūrzinātnieku un
valodnieku pētījumus gan to zinātniskā līmeņa
ziņā, gan arī politiskās ievirzes ziņā;
 salīdzina zinātniskus darbus, ņemot vērā
autoru pieejas, apskatāmās problēmas,
jautājumus, autoru izmantoto avotu bāzi,
smeļamās informācijas raksturu, atziņu
ticamības pakāpi;
 analizē, sistematizē un interpretē iegūto
zinātniskajā literatūrā informāciju;
 spēj gūt informāciju no dažāda rakstura
avotiem;
 patstāvīgi aktualizē, vērtē, klasificē,
interpretē un izmanto dažādu literāro,
plašsaziņas līdzekļu un oficiālo avotu sniegto
informāciju (dažādu avotu informācijas
salīdzināšana un apkopojums);
 pielieto studiju gaitā apgūto valodu prasmi
un teorētiskās zināšanas, pētot un aprakstot
literāros avotus, klasificē literāros un
kultūrvēsturiskos avotus, izskaidro to specifiku
un nozīmīgumu;
 no zinātniskiem darbiem un avotiem gūto
informāciju klasificē un analizē atbilstoši
risināmajiem uzdevumiem, veido loģisku un ,
argumentētu atbildi, izklāsta to auditorijas
priekšā;
 patstāvīga pētījuma veikšana:
- adekvāto pētniecības metožu pielietošana;
- spēja patstāvīgi meklēt un atlasīt savam
pētījumam vajadzīgus literāros avotus un
zinātnisko literatūru;
- referātu, studiju un bakalaura darbu struktūras
izveide, satura izstrādāšana un pētījumu
noformēšana;
- pētījuma rezultātu izvērtējums.

Āzijas reģionam, vēstures
periodam vai tēmai veltītu
avotu un literatūras klāstu;
veido bibliogrāfisku aprakstu;
 orientējās
austrumpētniecības avotu
kompleksā;
 spēj apgūt un atlasīt
nepieciešamo informāciju no
zinātniskās literatūras un
elektroniskajiem informācijas
līdzekļiem un avotiem;
 pielieto informācijas
tehnoloģijas dažāda veida
darbu izstrādāšanā;
 patstāvīgi kritiski analizē
austrumpētniecības problēmas;
 spēj formulēt un aizstāvēt
savu viedokli referātos,
ziņojumos, diskusijās;
 spēj prezentēt sava
pētījuma rezultātus;
 tiecas patstāvīgi pilnveidot
savas zināšanas un prasmes
atbilstoši darbības sfērai;
apgūst Latvijas un ārzemju
periodikas, zinātniskās
literatūras jaunumus, apzinot
aktuālas tendences Āzijas
pētniecības jomā;
 rīkojas ētiski atbildīgi, ar
interesi, sapratni un toleranci
pret citu cilvēku paustajām
idejām un viņu darba
rezultātiem; ar atbildību par
paša paveiktā darba precizitāti
un zinātnisko korektumu;
 demonstrē labu emocionālo
pašregulāciju, koleģialitāti un
komunikabilitāti.

studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU
stratēģijai;

Āzijas studijas (orientālistika), nenoliedzami, ir vērtējama no valsts interešu viedokļa.
Šādam perspektīvam vērtējumam ir vispārīgā un konkrētā daļa.
Pirmkārt, nacionālās orientālistikas skolas izveidošana un attīstība ir vērtība pati par
sevi, jo tā veic nozīmīgu vispārizglītojošo funkciju. Nozīmīgs ir arī Āzijas valodu un kultūru
ekspertu

pienesums

starpkultūru

dialogam,

kura

svarīgums

globalizācijas procesiem un Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā.

pieaug

proporcionāli

Ķīna pēdējā gada laikā ir kļuvusi par otro lielāko ekonomiku pasaulē, aiz sevis atstājot
otru Āzijas valsti – Japānu, kurai vēl aizvien ir liela loma globālajos procesos. Savukārt Indija
par ekonomisku lielvalsti kļūs nākamās desmitgades laikā. Sadarbība kultūras un izglītības
sfērās ar Austrumāzijas valstīm ir kļuvusi ārkārtīgi nozīmīga. Nedrīkst aizmirst arī islāma
pasaules straujo un plašo saskarsmi ar Eiropu, kas rada nepieciešamību pēc padziļinātas šīs
kultūras izpratnes un starpcivilizāciju dialoga veicināšanu arī Latvijā.
Konkrētā joma ir saistīta ar austrumpētniecības ekspertu, austrumu valodu speciālistu –
tulku, referentu un tulkotāju – patreizējo un perspektīvo darbību politikā, ekonomikā un
kultūru starpnozares jomā.
Jau no pagājušā gadsimta 90. gadu vidus Āzijas studiju nodaļas absolventi ir
līdzdarbojušies Latvijas Republikas diplomātiskajā korpusā. Latvijas Republikas Ārlietu
Ministrijas nepieciešamība pēc Āzijas reģiona valstu valodu, kultūru, politikas un ekonomikas
ekspertiem, tulkiem aug proporcionāli diplomātisko pārstāvniecību un ĀM Āzijas un Āfrikas
nodaļas darba apjoma pieaugumam. Latvijai esot par ES dalībvalsti, tirdzniecības sakari ar
Ķīnu, Japānu u.c. Āzijas valstīm, lai arī patreizējā ekonomiskās krīzes situācijā ir nelieli
apjomos, palielināsies proporcionāli šo valstu ietekmei globālajā tirgū, kā arī kopējai
imigrācijas politikai. Tieši neizbēgamā imigrācijas politikas izmaiņa un perspektīvais Āzijas
valstu pilsoņu procentuālais pieaugums rada nepieciešamību gatavot bakalaurus, kas būtu
spējīgi turpināt izglītību profesionālā un maģistra līmenī Āzijas reģiona pētniecības nozarē.

1.1.1.4.

prasības, sākot studiju programmu;

Uzņemšanas noteikumi LU izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu, Ministru kabineta 2006.gada
10. oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju
programmās” un LU Satversmi.

Nepieciešamo informāciju par studijām HZF var gūt bezmaksas izdevumā „Studijas
Humanitāro zinātņu fakultātē”, kurā ir apraksti par visām fakultātē īstenotajām programmām.
HZF katru gadu martā notiek Informācijas dienas, kuru laikā interesenti tiek informēti par
studiju programmām un mācībām mūsu fakultātē un ir iespēja tikties arī ar Āzijas bakalaura
programmas vadību un studentiem. Katru gadu martā vai aprīļa beigās HZF notiek pasākums
"Studenta kurpēs", kura laikā vidusskolēni var ēnot LU studentus. Āzijas nodaļas docētāji
regulāri rīko informatīvus pasākumus Latvijas pilsētu skolās, lai, kontaktējoties ar skolēniem
tieši, vērstu viņu uzmanību uz studiju iespējām Latvijas Universitātē. Orientējoties uz plašāku
auditoriju, informācija par studiju iespējām tiek publicēta laikrakstos “Diena”, “Neatkarīgā
Rīta Avīze” „Izglītība un Kultūra”, “Latvijas Avīze”, ar interviju un rakstu starpniecību
popularizējot Āzijas studiju programmu. Orientālistikas nodaļas vadošie docētāji regulāri
uzstājas TV un Radio par jautājumiem, kas ir saistīti ar politisko situāciju dažādos Āzijas
reģionos, civilizāciju attiecību un kultūras jautājumiem. Arī šajos raidījumos tiek sniegta īsa

informācija par studiju iespējām Āzijas studiju bakalaura programmā. Preses izdevumu
uzmanības centrā mēdz būt arī studentu aktivitātes starptautiskos, it īpaši Ķīnas un Japānas
vēstniecību rīkotajos pasākumos. Nozīmīgāki informācijas izplatīšanas veidi ir dažāda veida
reklāmas un sludinājumi, bukleti, katalogi, internets, kā arī piedalīšanās izstādē “Skola”. LU
veiktā aptauja liecina, ka visvairāk par studijām skolu absolventi uzzina internetā, bet arī
izstādē “Skola” un no draugu un paziņu stāstījumiem.
Uzņemšanas noteikumi ir pieejami reklāmas izdevumos un internetā LU mājas lapā
(skat.

http://www.lu.lv/par/dokumenti/noteikumiunkartibas/uznemsanas-noteikumi-latvijas-

universitate/
Par LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu Āzijas studiju BSP var kļūt personas,
kuras ir ieguvušas vidējo izglītību un izturējušas konkursu atbilstoši LU Imatrikulācijas
noteikumiem.

Vispārīgie

nosacījumi

pieejami

LU

mājas

lapā:

http://www.lu.lv/gribustudet/pamatstudijas/programmas/2012-2013-rudens/azijas-studijas/
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu
nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
• CE latviešu valodā un literatūrā1 (rakstīšana (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā
(klausīšanās (1,5 x 100 = 150) + lasīšana (1,5 x 100 = 150) + runāšana (1,5 x 100 = 150)
+ valodas lietojums (1,5 x 100 = 150) + rakstīšana (1,5 x 100=150));
• Imatrikulācijai nepieciešamajos centralizētajos eksāmenos ir jābūt saņemtam
vērtējumam – A, B, C, D vai E līmenim.
Ārzemju studentiem nepieciešams pietiekams ērtējums angļu valodā un vidējais punktu
skaits (grade point average). Angļu valodas vērtējumu var aizvietot ar starptautiski atzītu
valodas testu. Ārzemju studenti, kas ir ieguvuši sertifikātu par latviešu valodas apgūšanu
piedalās Latvijas valsts finansēto budžeta vietu konkursā.
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī
personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām,
pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm,
konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
• vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10
= 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā (60 x 10 = 600) +
vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada vidējā atzīme (20 x 10
=200);
Priekšrocības: Latvijas valsts angļu valodas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2010.
gadā vai atklātās angļu valodas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2011. gadā; Latvijas valsts
skolēnu zinātnisko konferenču cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un

1

Līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā. No 2012. gada – CE latviešu valodā

vēstures sekcijas (japāņu, ķīniešu, Tuvo Austrumu valodas) 1.– 3. pakāpes laureātiem 2010. 2012. gadā.
Studentiem ir pieejami informatīvie materiāli, kas palīdz labāk izprast programmas
struktūru un prasības tās izpildei. Informāciju par studiju ievirzi un tālākajām iespējām
studenti iegūst uzņemšanas periodā, kā arī pirmajā nodarbībā, kad tiek iepazīstināti ar
augstskolu un mācībspēkiem, studiju programmas mērķiem, uzdevumiem, saturu, ar studiju
programmas struktūru, akadēmiskā gada plānojumu, studiju organizāciju konkrētajā gadā un
perspektīvām turpmākajos studiju gados.

1.1.1.5.

studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu
saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju
programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles
daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas
plānojums).
(Skatīt. 1.pielikumu).

1.1.1.6.

studiju programmas organizācija (studiju programmas apraksts,
studiju moduļi, to plānotie rezultāti un īstenošana, prakses
plānojums utt.);

Studiju programmas kopapjoms ir 120 KP. Tās struktūru veido trīs daļas: A (obligātā
daļa), B (ierobežotās izvēles daļa, kas nodrošina studentu specializācijas virzienu), C (brīvās
izvēles daļa). Atkarībā no ierobežātās izvēles daļas ir noteikts studiju programmas iedalījums
moduļos. Šāda struktūra nodrošina iespējas studiju programmai nepārtrauktai dinamiskai
attīstībai atkarībā no Eiropas Savienības un Latvijas valsts interesēm attīstīt demokrātisku
sabiedrību un zinātni, no darba tirgus prasībām un no nepieciešamības nodrošināt iespējas
studējošo personības attīstībai.
A . Obligātā daļa
60 kp
B. Ierobežotās izvēles daļa
56 kp
Sinoloģijas
Japānas studiju
apakšprogramma apakšprogram
ma

Tuvo Austrumu studiju
apakšprogramma
Arābistikas

Turkoloģijas

apakšprogram
ma

apakšprogramma

Indijas un
Indonēzijas
studiju
apakšprogram
ma

Korejas studiju
apakšprogram
ma
(perspektīvā)

C. Brīvās izvēles daļa
4 kp
Āzijas studiju bakalaura programmas struktūras attīstība vislabāk saskatāma vēsturiskā
griuezumā. 1999. gadā tika akreditētas divas bakalaura studiju, proti, sinoloģijas un Japānas
studiju programmas. Šo nelielo programmu atvēršana un akreditēšana bija nenoliedzams
panākums šīs Latvijai jaunās nozares attīstībā. Tomēr ar laiku kļuva skaidrs, ka programmu
šaurā orientācija tikai uz Japānu vai Ķīnu, nesniedzot zināšanas par austrumpētniecības
nozari, ierobežo akadēmiskā grāda ieguvēju spējas konkurēt darba tirgū, prasa papildus
studijas pirms augstākā līmeņa studijām. Tādēļ 2004.g. otrajā pusē, apspriežot LU 24.11.2003
Senāta Lēmumu Nr. 202, Orientālistikas nodaļas docētāji izlēma abas bakalaura programmas
apvienot vienā.
Mūsdienu politiskās aktualitātes, it īpaši Eiropas Savienības iesaistīšanās Tuvo

Austrumu politiskajās norisēs ir darījusi aktuālu arī Tuvo Austrumu reģiona speciālistu
sagatavošanu. Latvijas Armijas militāro kontingentu Irākā un Afganistānā nākas gatavot
austrumpētniecības speciālistiem, mācot kareivjiem arābu valodas un kultūras pamatus.
Uzņemoties saistības piedalīties Irākas un Afganistānas pēckara rehabilitācijā Latvijā būs
nepieciešami jauni kompetenti speciālisti un arābu valodas pratēji. Ņemot vērā minēto, tika
ieviesti studiju priekšmeti, kas sedza neatliekamu LR Prezidenta, ĀM un Saeimas prasību
nodrošinājumu.
2014./15.

akadēmiskajā

gadā

ir

paredzēts

atvērt

Indijas

un

Indonēzijas

apakšprogrammu, kura nepieciešamība izriet no abu valstu vēsturiskās kopības, mūsdienu
Indijas, Indonēzijas un Latvijas valstu vadītāju kopīgi pieņemtajiem dokumentiem par abu
valodu, reģionālām un kultūru studijām Latvijas augstākajās mācību iestādēs.
Perspektīvā ir paredzēts atvērt Korejas studiju apakšprogrammu, nodrošinot korejiešu
valodas un kultūras speciālistus, kuru nepieciešamību nosaka Korejas ietekme pasaules
ekonomikā un plašās starptautiskās sadarbības iespējas (starpvalstu sadarbības un
akadēmiskās sadarbības līmenī 2012. g. panākta principāla vienošanās par studiju
apakšprogrammas izveidi). Kopš 2013. gada korejiešu valodu iespējams apgūt visās Āzijas
studiju apakšprogrammās, bet līdz ar Korejiešu valodas un kultūras apakšprogrammas izveidi
korejiešu valoda tiks docēta tikai šīs apakšprogrammas studebtiem.
Tuvo Austrumu apakšprogrammā 2012. g. ir izveidota darba grupa Ziemeļrietumu
semītu apakšmodeļa konceptuālai izstrādei. Lai nodrošinātu turkoloģijas apakšmoduļa tālāku
attīstību, 2012. g. LU ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Yunus Emre institūtu.
Āzijas studiju programma ievēro Ministru kabineta noteikumos par akadēmiskās
izglītības standartu un LU reglamentējošos dokumentos noteiktās attiecības programmās starp
obligāto, obligātās izvēles un brīvās izvēles daļu, kā arī ievēro studiju obligātā satura uzbūvi.
Teorētiskās un praktiskās zināšanas ir sabalansētas pēc LU Studiju programmu nolikuma
prasībām akadēmiskai izglītībai, atbīdot austrumpētniecībā nepieciešamās valodas zināšanas
(obligātās izvēlēs daļu - B) priekšmetu grupā. Visas programmas izmaiņas ir veiktas
procentuālajās robežās, kādas nosaka LU noteikumi, kā arī attiecīgi saskaņotas LU instancēs.
1.1.1.7.

studiju programmas praktiskā īstenošana (studiju valoda,
izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu
izmantošana, e-studijas utt.);

Studiju programma tiek īstenota saskaņā ar studiju plānu latviešu un angļu valodā
klātienē lekciju un semināru formā. Nozīmīga ir studentu patstāvīgā darba un prezentāciju
loma mācību procesā.
Nepietiekamā budžeta vietu un nodrošinājuma dēļ 2013. gadā netika atvērta Tuvo
Austrumu, kā arī Indijas un Indonēzijas apakšprogrammas pirmais kurss, turpretim tika
atvērta korejiešu valodas maksas grupa, kas komplektējas no visām apakšprogrammām. Tā kā

sarežģīto austrumu valodu apguve prasa īpašu docētāju kvalifikāciju, kas atšķirībā no pārējām
ES valstīm Latvijā netiek konkurentspējīgi atalgota (ar atbilstošu koeficentu), tālmācības
metožu un e-studiju ieviešana šajās valodās ir atlikta līdz adekvāta docētāju atalgojuma
sistēmas ieviešanai Latvijā.
1.1.1.8.

vērtēšanas sistēma (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju
rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un
kārtība);

BSP realizācijā (skat. Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas
Universitātē, pieejams internetā:
http://www.lu.lv/par/dokumenti/noteikumiunkartibas/parbaudijumi).
Studiju programmas apguves gaitā tiek izmantotas dažādas vērtēšanas un pārbaudes metodes.


Semestru noslēgumā studiju kvalitātes noteikšanai tiek izmantotas tradicionālās zināšanu
pārbaudes formas: gan mutvārdu, gan rakstiski pārbaudījumi. Minimālais studiju kursa
apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 KP.



Studentu zināšanu līmenis tiek vērtēts pastāvīgi arī semestra laikā, izmantojot dažādas
studiju darba kontroles formas – referātu, kontroldarbu, testu, teorētiskās literatūras
studiju

vērtējumus,

seminārus,

uzdevumu

veikšanu

praktiskajās

nodarbībās.

Starppārbaudes atkarībā no kursa specifikas un kredītpunktu apjoma parasti notiek visa
kursa garumā pēc atsevišķu kursu tēmu pabeigšanas. Vērtēšanas sistēmas uzdevums ir
veicināt patstāvīgo darbu, radīt dziļākas un noturīgākas zināšanas, kā arī iegūt pamatotāku
un objektīvāku studentu vērtējumu kursa noslēguma pārbaudījumā.


Valodas kursos, līdzīgi tiek praktizēta nepārtrauktā novērtēšana. Novērtējumu sastāda
studenta aktīvais darbs auditorijā, regulāra diktātu rakstīšana un gramatikas uzdevumu
izpilde, kas ļauj gan pasniedzējam, gan pašam studentam apzināties savas izaugsmes
pakāpi. Nepārtrauktā novērtēšana ļauj daudz objektīvāk izlikt semestra gala atzīmi,
summējot to kopā ar eksāmena atzīmi. Programmas apguves pastāvīga vērtēšana dod
iespēju:
–

sistemātiski kontrolēt materiāla apguvi un studentu patstāvīgo darbu;

–

veicināt kontaktu ar studentiem (diskusijas, dialogi un iesaistīšanās pētnieciskajā
darbā);

–

mudināt studentus regulāri un pastāvīgi strādāt;

–

būt objektīviem, vērtējot kursa apguvi.
Patstāvīgajā studiju un pētnieciskajā darbā studenti vadās pēc LU HZF Āzijas studiju

nodaļas docētāju izstrādātājiem ieteikumiem (Āzijas studiju nodaļas zinātnisko darbu
izstrādes noteikumi, Rīga: Āzijas studiju nodaļa 2012 (skat. 5. pielikumu: Āzijas studiju
nodaļas zinātnisko darbu izstrādes noteikumi). Pieejams arī elektroniski:
http://asiares.lv/sites/default/files/content/studies/Met.%20nor.%20MSP%20un%20BSP.pdf).

Bakalaura darbu vērtēšanas pamatā tiek ievēroti principi, ko izmanto zinātnisko darbu
recenzēšanai. Atlaides studentiem tiek dotas vienīgi izmantotā avotu un literatūras vienību
skaita ziņā, netiek prasīti principiāli jauni atklājumi un inovācijas. Nepieciešams pareizs
zinātniskais aparāts, prasme vērtēt zinātnisko literatūru, lietot zinātniskajam pētījumam
atbilstošu pētniecisko metodoloģiju. Tā kā

bakalaura darba sekmīga aizstāvēšana prasa

savlaicīgu darba teorētiskās bāzes sagatavošanu, darba struktūras izstrādāšanu un literatūras
avotu analīzi (no kuriem lielākā daļa parasti ir studiju apakšprogrammai atbilstošajā austrumu
valodā), programmas vadība apsver iespēju bakalaura darba aizstāvēšanai paredzētos
kredītpunktus sadalīt atbilstoši bakalaura darba rakstīšanas periodiem (5., gan 6. studiju
semestris) nolūkā veicināt studentu motivāciju savlaicīgi un pēc iespējas kvalitatīvāk veikt
bakalaura darba izstrādāšanas pirmo posmu.
Lai nepieļautu subjektīvu studenta zināšanu un prasmju izvērtējumu, kursa apraksto ir
noteikts zināšanu un prasmju novērtēšanas procentuālais sadalījums studiju kursa
kopvērtējumā. Kursu aprakstu aktualizēšanas procesā 2012. g. zināšanu un prasmju
novērtēšanas procentuālais sadalījums ir ticis precizēts visiem kursiem, lai nerastos maldīgs
priekšstats, ka atsevišķu kursu novērtējums ir primāri atkarīgs no nodarbību apmeklējuma 2.
Tādēļ ar studiju kursu aprakstos noteiktajām prasībām studenti tiek iepazīstināti katra studiju
kursa ievadā: pirmās nodarbības laikā docētāji skaidro prasības, kas studentiem jāievēro, lai
varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu (skat. 2. pielikumu: Āzijas
studiju bakalaura studiju programmas kursu apraksti), skaidro pārbaudījuma formu un
konkretizē termiņus. Vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā. Daļā kursu pārbaudījumu
organizācijā tiek ņemts vērā arī studentu viedoklis, piemēram, izvēloties mutisku vai rakstisku
pārbaudes formu. Kursu aprakstos noteikto pārbaudījumu kārtība un tās ievērošana tiek
regulāri apspriesta nodaļas sēdēs.
1.1.1.9. studiju programmas izmaksas.
Āzijas studiju bakalaura programmā studēja 45 studenti par valsts budžeta finansējumu,
kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 790LVL par vienu studentu. Programmā 146 studenti
studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā studēja 191 students.
Studiju programmas kopējās izmaksas ir 210 750LVL. Virziena programmas nodrošināšanai
pieejamie finanšu resursi uz vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita
uz 1.10.2013 – 1 103LVL.
1.1.2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts
standartam, un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.

2

ESF Projest Evaluation of Higher Education Programmes and Suggestions for Quality Improvement.
Questionaire for evaluation of higher education study programmes: Language and culture studies.
Asian studies (43222). Criterion 1.3.5 and 3.3.1.

Saskaņā ar 2002. gada 3. janvāra Latvijas Republikas MK Noteikumiem par valsts
akadēmiskās
izglītības
standartu
(http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mknoteikumi/augstaka-izglitiba/2087.html). Āzijas studiju akadēmiskā bakalaura programma
atbilst Eiropas kvalifikāciju infrastruktūru (EKI) 6. līmenim (LR MK noteikumi Nr.990,
http://www.likumi.lv/doc.php?id=184810&from=off.).
Latvijas Republikas 03.01.2002 MK
Noteikumiem par valsts akadēmiskās
izglītības standartu (izvilkums)

Āzijas studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības
standartam

III Bakalaura studiju programmas
10. Bakalaura studiju programmas
profilu un nosaukumu veido saskaņā ar
Izglītības programmu klasifikatoru.

11. Bakalaura studiju programmas
mērķis ir nodrošināt studējošajiem
teorētisko zināšanu un pētniecības
iemaņu un prasmju apguvi attiecīgā
zinātņu nozares vai apakšnozares
pamatjomā.

12. Bakalaura studiju programmas
galvenais uzdevums ir sniegt
studējošajiem zinātnisku pamatu
profesionālajai darbībai, sagatavot
studējošos turpmākām zinātniskās
pētniecības studijām.

Studiju programmas nosaukums un kods: Āzijas studiju bakalaura
akadēmiskā studiju programma, kods nr. 4322206.
Āzijas studiju BSP mērķis ir nodrošināt iespējas studenta personības
pilnveidošanai ar Āzijas pētniecības akadēmiskajām zināšanām un
praktiskajām iemaņām, organizējot, virzot studentu darbu Āzijas
reģiona valodu un kultūru apguvē faktoloģiskajā un metodoloģiskajā
aspektā un veicinot viņu patstāvīgās, sistēmiskās domāšanas un
zinātniski pētnieciskā darba iemaņu attīstību, tieksmi radoši strādāt
Āzijas reģiona specifikas apguvē un izpētē.
Studiju laikā tiek attīstīta studējošo prasme pielietot studiju gaitā apgūto
austrumu valodu pamatus izpratnes padziļināšanai par Austrumu
reģiona kultūrām un šo kultūru saistību ar citiem pasaules reģioniem;
pamatot savu izpratni par austrumpētniecībā aplūkojamo procesu būtību
un nozīmi; ikvienu konkrētu faktu ievietot atbilstošajā kultūras un
reģionam specifiskās domas kontekstā; meklēt un apstrādāt informāciju,
izmantojot daudzveidīgas metodes un modernās tehnoloģijas; veidot
patstāvīgu pētniecisko darbu; izteikt patstāvīgu viedokli, pamatojoties
uz zināšanām un savu pētījumu rezultātiem, kā arī argumentēti aizstāvēt
to.
Āzijas studiju BSP galvenais uzdevums ir veidot studentos zinātniski
pamatotu izpratni par Āzijas reģiona kultūras attīstības procesiem un
specifiku, priekšstatu par austrumpētniecībā pastāvošām koncepcijām,
veicināt viņu izpratni par teorētisko pieeju dažādību un mijiedarbību,
par Āzijas reģiona kultūras elementu izzināšanas metodoloģiskajiem
jautājumiem un austrumpētniecības teorētiskajām problēmām, veicināt
studentu spēju sistematizēt ar Āzijas kultūrām un valodām saistītos
faktus un saskatīt to cēloņsakarības; stimulēt studentu spēju un vēlmi
meklēt jaunu informāciju, novērtēt tās atbilstību mūsdienu zinātnes
prasībām; veidot studējošo spēju kritiski izvērtēt dažādus uzskatus par
austrumpētniecības problēmām; attīstīt studentu prasmi izmantot Āzijas
reģiona literāros un zinātniskos avotus oriģinālvalodās; veidot
attieksmes, kas saistītas ar Āzijas reģiona kultūras izzināšanu un valodu
apguvi un orientē studentus uz saiknes un savas vietas izpratni Latvijas,
Eiropas un pasaules kultūrā, pilsonisko apziņu, toleranci, cieņu pret citu
tautu kultūras un valodu specifiku, atbildību, sapratni, korektumu u.c.
Būtisks Āzijas studiju BSP uzdevums ir sagatavot studentus studijām
maģistrantūrā pilnas akadēmiskās izglītības ieguvei, tādējādi nostiprinot
Latvijas austrumpētniecības akadēmisko skolu, kā arī palielinot
akadēmiska grāda ieguvēju konkurences spējas darba tirgū un bagātinot
humanitāro zinātņu speciālistu loku ar Āzijas reģiona valstu valodu un
kultūru speciālistiem. Programmā iekļautie akadēmiskie kursi sagatavo
studentus turpmākajām studijām humanitāro zinātņu akadēmiskajās
mācību programmās.

13. Bakalaura studiju programmas
apjoms pilna laika studijās un nepilna
laika studijās ir 120 līdz 160
kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā
10 kredītpunktu ir bakalaura darbs.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir
seši līdz astoņi semestri.
14. Bakalaura studiju programmu veido
tās obligātā daļa (ne mazāk kā 50
kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne
mazāk kā 20 kredītpunktu) un brīvās
izvēles daļa.
15. Bakalaura studiju programmas
obligātajā daļā saturā ietver attiecīgās
zinātņu nozares vai apakšnozares
pamatnostādnes, principus, struktūru un
metodoloģiju (ne mazāk kā 25
kredītpunkti), zinātņu nozares vai
apakšnozares attīstības vēsturi un
aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10
kredītpunktu), kā arī zinātņu nozares vai
apakšnozares
raksturojumu
un
problēmas starpnozaru aspektā (ne
mazāk kā 15 kredītpunktu).

Āzijas studiju BSP ir pilna laika studiju programma, kuras apjoms ir
120 kredītpunkti, no kuriem 10 kredītpunkti ir bakalaura darbs.
Studiju ilgums ir 6 semestri.
Āzijas studiju BSP programmu veido:
 obligātā daļa (60 kredītpunkti);
 obligātās izvēles daļa (56 kredītpunkti );
 brīvās izvēles daļa (4 kredītpunkti).
Āzijas pētniecības nozares pamatnostādnes, principus, struktūru un
metodoloģiju aptver studiju nozares pamatkursi (Āzijas reģiona valstu
vēsture, filozofija, reliģija, literatūra un kultūras antropoloģija etnogrāfija), kas kopsummā veido 56 kr.p.
Izpildot LU prasības, atšķirībā no citu Eiropas Savienības universitāšu
Āzijas studiju programmām obligātajā daļā ir ieviesti sekojoši
vispārizglītojoši kursi: Kultūras teorija un vēsture (2 kr.p.); Ievads
valodniecībā (4 kr.p.); Filozofijas pamati (4 kr.p.).

Studiju programmā piedāvātie studiju kursi atbilst MK noteikumus definētajiem
kritērijiem: zinātņu nozares un apakšnozares pamatnostādnes, principi, struktūra un
metodoloģija (ne mazāk kā 25 kp); zinātņu nozares un apakšnozares attīstības vēsture un
aktuālās problēmas. (ne mazāk kā 10 kp) un zinātņu nozares un apakšnozares raksturojums un
problēmas starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kp). Visi studiju programmā ietvertie kursi
dod studentiem iespēju izprast

zinātnes nozares (valodniecība) un apakšnozares

(orientālistika) pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju, kā arī iepazīties ar to
attīstības vēsturi un aktuālajām problēmām. Vairāki A daļas kursi nodrošina zinātniski
pētniecisko prasmju un iemaņu iegūšanu, piemēram, Ievads valodniecībā, Ievads Āzijas
reliģiju pētniecībā, Āzijas etnogrāfija, Āzijas literatūra un kultūra. Savukārt B daļas kursi
sniedz iespēj apgūt profilējošā reģiona valodu, rakstību, vēsturi un kultūras specifiku, piem.,
ķīniešu, japāņu, turku, arābu, indonēziešu valodu, Ķīnas senlaiku vēsturi, Japānas kultūras un
civilizācijas vēsturi u.c. Pētniecības darba iemaņas, ko studenti gūst semināra nodarbībās,
patstāvīgajā darbā, kā arī iesaistoties pētnieciskajā darbā kopā ar nodaļas docētājiem,
vispilnīgāk izpaužas bakalaura darbā. Lai veicinātu bakalaura darba veicēju motivāciju ciešāk
sadarboties ar darba vadītāju jau pirmajos bakalaura darba rakstīšanas mēnešos, sekmējot
zinātniskā darba kvalitātes pieaugumu, tiek apsvērta iespēja 10 bakalaura darba kredītpunktus
sadalīt atbilstoši diviem 3. studiju gada semestriem, kas perspektīvā vēl vairāk uzlabos
akadēmisko standartu īstenošanu Āzijas studiju programmā.
1.1.3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības
valstu atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām

(norādot struktūru, studiju kursus, apjomu kredītpunktos un, ja
iespējams, studiju rezultātus).
LU Āzijas studiju nodaļas attīstības mērķis ir veicināt plašāku akadēmisko programmu
ar uzsvaru uz Āzijas valodu apguvi, dažādu valstu atsevišķo tradīciju izpēti un uz mūsdienas
notikumu dziļāku izpratni, balstoties uz tradīciju. Šī iemesla dēļ ar LU HZF Āzijas studiju
bakalaura programmu tiek salīdzinātas ar sekojošajām analogajām universitāšu programmām,
no kurām katru varētu uzskatīt par paraugu tālākai attīstībai, proti, ar Minhenes LudvigaMaksimiliana Universitātes Āzijas studiju departamenta, Sinoloģijas Institūta bakalaura
programmu, Helsinku Universitātes Austrumāzijas studiju bakalaura studiju programmu un
Mančestras Universitātes Tuvo Austrumu bakalaura un Austrumāzijas bakalaura programmu.
Salīdzinājums veikts ar trim, nevis divām ārzemju augstskolām, jo Latvijas mērogos LU
Āzijas studiju programma ir unikāla un šāda vietēja mēroga salīdzinājumi nav iespējami.

Salīdzinājums ar Minhenes Ludviga-Maksimiliana Universitātes sinoloģijas
bakalaura programmu

Studiju ilgums
Kredītpunktu skaits
Valodas apmācība no
1. līdz 6. semestrim
(stundas nedēļā)

Obligātās daļas kursi

MINHENES LUDVIGAMAKSIMILANA UNIVERSITĀTE
Studiju process

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

6 semestri
120 KP (ETCS 120+603)
1. semestris - 8
2. semestris - 8
3. semestris - 10
4. semestris - 10
5. semestris - 6/8 (+ cita Āzijas reģiona
val.)
6. semestris - 6/8 (+ cita Āzijas reģiona
val.)
Obligātie ievadkursi:

6 semestri
120 KP (ETCS 180)
1. semestris - 10
2. semestris - 8
3. semestris - 8
4. semestris - 8 (+ 2 kr.p. senķīniešu val.)
5. semestris - 6 (+ 2 kr.p. senķīniešu val.)

1. semestris:
Ievads sinoloģijā

2. semestris: (tikai valoda)

3. semestris:
(tikai valoda, ieskaitot senķīniešu)

4. semestris:
(tikai valoda, ieskaitot senķīniešu)

3

6. semestris - 6
Vispārizglītojošie un teorētiskie kursi Adaļā:
1. semestris:
Ievads valodniecībā
Arābu civilizācijas vēsture I
Ievads Ķīnas civilizācijā
Japānas kultūras un civilizācijas vēsture I
2. semestris:
Kultūras teorija un vēsture
Arābu civilizācijas vēsture II
Dienvidu un Dienvidaustrumu - Āzijas
kultūrvēsture
Āzijas etnogrāfija I
3. semestris:
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā I
Āzijas literatūra un kultūra I
Āzijas etnogrāfija II
4. semestris:
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II
Āzijas literatūra un kultūra II

Vācijā studentam ir jāizvēlās „papildpriekšmeti” (Nebenfach) 40 KP (60 ECTS) apmērā.

5. semestris:
Literatūras un filozofijas padziļinātais
kurss

Obligātie
priekšmeti

izvēles

6. semestris:
Politikas,
ekonomikas,
sabiedrības
padziļinātais kurss, baklaura darbs un
aizstāvēšana
Sinoloģija:
Ķīnas vēsture I
Ķīnas kultūras tradīcijas1

5. semestris:
- Filozofijas pamati
- Āzijas literatūra un kultūra III
- Bakalaura darba seminārs
6. semestris:
Bakalaura darba izstrādāšana
Sinoloģijas apakšprogramma:
Ķīnas tradicionālā filozofija
Ķīnas senlaiku vēsture
Ķīnas 20.gs. vēsture
Japanoloģijas apakšprogramma:
Japānas kultūras un civilizācijas vēsture II
Japānas sabiedrība I un II
Japānas mākslas vēsture

Mācību metodes

studentu patstāvīgais darbs, semināri,
prezentācijas, lekcijas

Tuvo Austrumu apakšprogramma:
Ievads seno Tuvo Austrumu pētniecībā
Arābu filozofija
Āzijas pētniecības aktuālās problēmas
studentu patstāvīgais darbs, semināri,
prezentācijas, lekcijas

Vērtējuma metodes

studiju darbi, eksāmeni (mutiski
un rakstiski), ieskaites (mutiski un
rakstiski), kontroldarbi, testi.

studiju darbi, eksāmeni (mutiski
un rakstiski), ieskaites (mutiski
rakstiski), kontroldarbi, testi, referāti.

Salīdzinot LU studiju programmu “Āzijas studijas” ar analogu programmu Minhenes
Ludviga Maksimiliana Universitātē, secināms:


LU un Minhenes Ludviga Maksimiliana studiju ilgums, iegūstāmo kredītpunktu skaits
(120 KP), kā arī A un B daļu kursu apjoms ir līdzīgs. Līdzīgs ir valodas studijām
atvēlētais stundu skaits.



Līdzīgs ir A daļas saturs: abās programmās tiek piedāvāti studiju kursi par Āzijas
literatūru, vēsturi, kultūru un sabiedrību, taču Latvijas Universitātes obligātā studiju
programma sniedz plašāka profila ieskatu visa Āzijas reģiona vēsturē un kultūrā, kā arī ar
to saistītajā austrumpētniecības disciplīnā.



Abas salīdzinātās programmas pēc satura un metodiski īsteno Āzijas studiju galveno
mērķi – iepazīstināt studentus ar vienu no Āzijas valstu kultūrām un iemācīt attiecīgās
valodas prasmes, kā arī metodiski savienot valodas prasmes un kultūras pētniecības
pamatus tā, lai programmas pēdējā gadā studējošais kļūst spējīgs, patstāvīgi lietojot
zinātniskus avotus un palīglīdzekļus, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu

un

Salīdzinājums ar Helsinku Universitātes Austrumāzijas studiju bakalaura
studiju programmu
Salīdzinājuma
kritērijs

HELSINKU UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Studiju process
Studiju ilgums
Kredītpunktu skaits
Valodas apmācība no
1. līdz 6. semestrim
(stundas nedēļā)

6 semestri
120 KP (ETCS 180)
Kredītpunktu skaits, kas iegūstams
nokārtojot eksāmenus vienā no trim
piedāvātajiem valodas kursiem
(valoda atkarībā no moduļa).
1. sem. Ķīniešu/japāņu/korejiešu valoda 6
2. sem. Ķīniešu/japāņu/korejiešu valoda 6
3. sem. Ķīniešu/japāņu/korejiešu valoda 6
+Ķīnas/Japānas/Korejas sarunval. 2

6 semestri
120 KP (ETCS 180)
Kredītpunktu skaits, kas iegūstams
katrā no trim studiju moduļiem

1. sem.Ķīniešu/japāņu/indonēz./turku/arābu
valoda - 10
2. sem.Ķīniešu/japāņu/indonēz./turku/arābu
valoda - 8
3. sem.Ķīniešu/japāņu/indonēz./turku/arābu
valoda – 8

4. sem. Ķīniešu/japāņu/korejiešu valoda 6

4. sem.Ķīniešu/japāņu/indonēz./turku/arābu
valoda - 8
5.
sem.Ķīniešu/japāņu/indonēz./turku/arābu
5. sem. Ķīniešu/japāņu/korejiešu valoda 6
valoda - 6
6. sem. Ķīniešu/japāņu/korejiešu valoda 6 6. sem.Ķīniešu/japāņu/indonēz./turku/arābu
valoda - 6
Obligātās daļas kursi
un obligātās izvēles
priekšmeti

Obligātie ievadkursi un obligātie izvēles
priekšmeti atkarībā no moduļiem (Ķīna,
Japāna, Koreja)
1. semestris
Ķīnas/Japānas/Korejas vēsture un
kultūra
Ievads Āzijas un Āfrikas studiju
pētniecībā
Sociālo zinātņu/mākslas un
estētikas/kultūras studiju/valodniecības
metodes
2. semestris
Ķīnas/Japānas/Korejas vēsture un
kultūra
Austrumāzijas ģeogrāfija un etnogrāfija
Ķīnas/Japānas/Korejas kultūra
Ķīnas/Japānas/Korejas mūsdienu
literatūra
3. semestris:
Ievads gnozeoloģijā un zinātnisko darbu
rakstīšanā
Ķīnas/Japānas/Korejas ekonomika
Ķīnas/Japānas/Korejas iekšpolitika

Vispārizglītojošie un teorētiskie kursi Adaļā:

4. semestris:
Ķīnas/Japānas/Korejas ārpolitikaĶīnas/Japānas/Korejas ideju vēsture
5. semestris:
Ķīnas/Japānas/Korejas sabiedrība
Ķīnas/Japānas/Korejas reliģijas
Seminārs
6. semestris:
Bakalaura darba izstrādāšana

4. semestris:
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II
Āzijas literatūra un kultūra II
5. semestris:
- Filozofijas pamati
- Āzijas literatūra un kultūra III
- Bakalaura darba seminārs
6. semestris:
Bakalaura darba izstrādāšana

1. semestris:
Ievads valodniecībā
Arābu civilizācijas vēsture I
Ievads Ķīnas civilizācijā
Japānas kultūras un civilizācijas vēsture I

2. semestris:
Kultūras teorija un vēsture
Arābu civilizācijas vēsture II
Dienvidu un Dienvidaustrumu - Āzijas
kultūrvēsture
Āzijas etnogrāfija I
3. semestris:
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā I
Āzijas literatūra un kultūra I
Āzijas etnogrāfija II

Mācību metodes
Vērtējuma metodes

Studentu patstāvīgais darbs, semināri,
prezentācijas, lekcijas
Studiju darbi, eksāmeni (mutiski un
rakstiski),
ieskaites
(mutiski
un
rakstiski), kontroldarbi, testi.

Studentu patstāvīgais darbs, semināri,
prezentācijas, lekcijas
Eksāmeni (mutiski un rakstiski), ieskaites
(mutiski un rakstiski), kontroldarbi, testi.

Salīdzinot LU studiju programmu “Āzijas studijas” ar Helsinku Universitātes
Austrumāzijas studiju bakalaura studiju programmu, secināms:


LU un Helsinku Universitātes bakalaura studiju ilgums, iegūstāmo kredītpunktu skaits
(120 KP), kā arī A un B daļu kursu apjoms ir līdzīgs. Valodas apmācības ziņā Helsinku
Universitātes programma piedāvā nedaudz mazāk auditorijas stundas.



Abas programmas pēc saturiem un metodiski īsteno Āzijas studiju galveno mērķi –
iepazīstināt studentu ar vienu no Āzijas valstīm vai kultūrām un iemācīt viņam
attiecīgās valodas prasmes. Tās tiecas arī uz valodas prasmes metodiskas apgūšanas
apvienošanu ar apakšprogrammā izvēlētā reģiona specifikas

iepazīšanu. Tiklīdz

programmas pēdējā gadā students kļūst spējīgs, patstāvīgi lietojot zinātniskus avotus un
palīglīdzekļus, tiek izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.


Līdztekus valodas apmācībai lielāks uzsvars tiek likts uz plašu obligāto izvēles
priekšmetu klāstu. Finansiālo resursu trūkums dēļ Latvijas Universitātē pagaidām nav
iespējams sniegt tikpat plašu piedāvājumu izvēles kursu ziņā. Abas salīdzinātās
programmas savā priekšmetu klāstā ietver kursus par attiecīgo valstu kultūru
tradīcijām, gan šo valstu politiku, ekonomiku un sabiedrību mūsdienās. LU programmā
lielāks īpatsvars ir tradīcijās balstīto kultūru studijām.



Atšķirībā no Helsinku Universitātes Austrumāzijas studiju bakalaura studiju
programmas un Helsinku Universitātes Austrumāzijas studiju bakalaura studiju
programmas Latvijas Universitātē Āzijas studiju bakalaura programmā tiek īstenots
obligātais vispārizglītojošais kurss Filozofijas pamati, kura vietā būtu vēlams apsvērt
iespēju ieviest programmā katram reģionam specifiskus tematiski nozīmīgus kursus.

Salīdzinājums ar Mančestras Universitātes Tuvo Austrumu bakalaura
programmu un Austrumāzijas studiju bakalaura programmu
Salīdzinājuma
kritērijs

MANČESTERAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Studiju process
Studiju ilgums
Kredītpunktu skaits
Valodas apmācība no
1. līdz 6. semestrim
(stundas nedēļā)

6 semestri
120 KP (360 CP = ETCS 180)
Kredītpunktu skaits, kas iegūstams
nokārtojot eksāmenus vienā no četriem
piedāvātajiem specializācijas virzieniem.
Tuvo Austrumu bak. programma
(valoda atkarībā no moduļa)

6 semestri
120 KP (ETCS 180)
Kredītpunktu skaits, kas iegūstams
katrā no trim studiju moduļiem
Tuvo Austrumu apakšprogramma

1. sem. Arābu/turku/farsi/aramiešusīriešu/ebreju val. 10
2. sem. Arābu/turku/farsi/aramiešusīriešu/ebreju val. 10
3. sem. Arābu/turku/farsi/aramiešusīriešu/ebreju val. 10
4. sem. Arābu/turku/farsi/aramiešusīriešu/ebreju val.10
5. sem. (izvēles kurss) Arābu sarunval. -

Obligātās daļas kursi
un obligātās izvēles
priekšmeti

1. semestris Arābu/turku val. 10
2. semestris Arābu/turku val. 8
3. semestris Arābu/turku val. 8
4. semestris Arābu/turku val. 8
5. semestris Arābu/turku val. 6
6. semestris Arābu/turku val. 6

Austrumāzijas bak. programma
(valoda atkarībā no moduļa)
1. sem. Ķīniešu/japāņu valoda 10
2. sem. Ķīniešu/japāņu° valoda 10
3. sem. Ķīniešu/japāņu valoda 10
4. sem. Ķīniešu/japāņu valoda 10
5. sem. Ķīniešu biznesa valoda 6 /
Padziļināts japāņu lasīšanas kurss 6
Obligātie ievadkursi un obligātie izvēles
priekšmeti atkarībā no moduļiem un
valodas specializācijas

Sinoloģijas/Japānas studija/Indonēzijas

1. semestris
Tuvo Austrumu bakalaura programma
Mūsdienu Tuvie Austrumi
Austrumāzijas studiju programma
Ievads sinoloģijā I un II / Ievads Japānas
civilizācijā un kultūrā

1. semestris:
Ievads valodniecībā
Arābu civilizācijas vēsture I
Ievads Ķīnas civilizācijā
Japānas kultūras un civilizācijas vēsture I

2. semestris
Tuvo Austrumu bakalaura programma
Modernā Tuvo Austrumu literatūra
Austrumāzijas studiju programma
Ķīnas vēsture no Opija kariem līdz postMao laikiem /
Ievads mūsdienu Japānas sabiedrībā
Japānas kultūrvēsture

2. semestris:
Kultūras teorija un vēsture
Arābu civilizācijas vēsture II
Dienvidu un Dienvidaustrumu - Āzijas
kultūrvēsture
Āzijas etnogrāfija I

3. semestris:
Tuvo Austrumu bakalaura programma
Arābu sieviešu literatūra
tulkojumos/Mūsdienu farsi literatūra
tulkojumos/Turku literatūra tulkojumos
Austrumāzijas studiju programma
Austrumāzijas urbānā kultūra
Ķīnas literatūra un kinematogrāfija
Vēlīnā imperiālā laikmeta Ķīna /
Mūsdienu Japānas perspektīvas un
attīstība
Reliģija Japānā°

3. semestris:
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā I
Āzijas literatūra un kultūra I
Āzijas etnogrāfija II

4. semestris
Klasiskā un modernā arābu islāma
literatūra
Arābu plašsaziņas līdzekļi
Mūsdienu arābu teksti
Austrumāzijas studiju programma
Ķīnas mūsdienu politika
Ķīnas uzņēmējdarbība /

4. semestris:
Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II
Āzijas literatūra un kultūra II

apakšprogramma
1. sem. Ķīniešu/japāņu/indonēziešu val. 10
2. sem. Ķīniešu/japāņu/indonēziešu val. 8
3. sem. Ķīniešu/japāņu/indonēziešu val. 8
4. sem. Ķīniešu/japāņu/indonēziešu val. 8
5. sem. Ķīniešu/japāņu/indonēziešu val.
6. sem. Ķīniešu/japāņu/indonēziešu val.
Vispārizglītojošie un teorētiskie kursi Adaļā:

Japānas meiteņu kultūra un sabiedrība
Japānas kultūras attīstības tendences

Attiecības starp
pamatkursiem(A)
speciālkursiem (B)
izvēles kursiem (C)
Mācību metodes
Vērtējuma metodes

5. semestris
Viduslaiku farsi literatūra
Sieviete mūsdienu farsi īsajos stāstos
Islama mistiskā tradīcija un teksti
Mūsdienu Turcija
Indiešu filosofija
Austrumāzijas studiju programma
Budisms un politika mūsdienu Ķīnā un
Japānā

5. semestris:
- Filozofijas pamati
- Āzijas literatūra un kultūra III
- Bakalaura darba seminārs

6.. semestris:
Bakalaura darba izstrādāšana

6. semestris:
Bakalaura darba izstrādāšana

--66%
33%
Studentu patstāvīgais darbs, semināri,
prezentācijas, lekcijas
Studiju darbi, eksāmeni (mutiski un
rakstiski),
ieskaites
(mutiski
un
rakstiski), kontroldarbi, testi.

50%
47%
3%
Studentu patstāvīgais darbs, semināri,
prezentācijas, lekcijas
Eksāmeni (mutiski un rakstiski), ieskaites
(mutiski un rakstiski), kontroldarbi, testi.

Salīdzinot LU studiju programmu “Āzijas studijas” ar Mančestras Universitātes Tuvo
Austrumu studiju bakalaura un Austrumāzijas studiju bakalaura studiju programmu,
secināms, ka, neskatoties uz dažām atšķirībām, studiju koncepcija ir līdzīga abās
universitātēs: tās ir akadēmiskās studijas, kuru laikā studenti un docētāji aktīvi sadarbojas un
kuru rezultātā studenti apgūst valodu zināšanas un

iepazīst izvēlētā reģiona vēsturi un

kultūras specifiku, ko apliecina viņu bakalaura darbi.
Atšķirības, kas saistītas ar studiju procesa saturu un organizāciju, ir loģiski
izskaidrojamas:
 Mančestras

Tuvo

Austrumu

bakalaura

programma

bez

arābu

un

turku

apakšprogrammas piedāvā arī aramiešu-sīriešu, farsi un ebreju moduli. Lai gan LU
bakalaura programmas akadēmiskā personāla sagatavotība pieļauj šādu moduļu
sagatavošanu (asoc. prof. Ešots – farsi val.: asoc. prof. J. Priede – aramiešu val.),
pagaidām programmas paplašināšana ar aramiešu-sīriešu un farsi apakšprogrammām
netiek apsvērta. Akreditācijas perioda sākumposmā tika veikti priekšdarbi modernās
ebreju valodas un kultūras mācīšanai Tuvo Austrumu apakšprogrammā, taču, kā
liecina prof. Sīkstuļa pašnovērtējuma ziņojums par 2005./2006. gadu, šī iecere tika
bloķēta ar administratīviem līdzekļiem. Turpretim atšķirībā no Mančestras
Austrumāzijas bakalauru studiju programmas LU ir uzsākta korejiešu valodas
apakšprogrmmas sagatavošana Latvijas un Korejas starptautiskās sadarbības projekta
ietvaros.



studiju saturs LU Āzijas bakalaura studiju programmā atšķiras no Mančestras
Universitātes ar to, ka LU tiek piedāvāti obligātie vispārizglītojošie kursi (piem.,
Ievads filozofijā), turpretī Mančestras Universitātē studentam ir daudz plašāka
iespēja izvēlēties kursus no attiecīgajā studiju apakšprogrammā un Humanitāro
zinātņu fakultātē piedāvātā kursu klāsta (40). Atšķirība izskaidrojama ar LU
prasībām ieviest obligātus vispārizglītojošus kursus studiju programmās.



LU Āzijas bakalaura studiju programmas pamatkursu (A daļa) īpatsvars ir visai liels
(50%), it īpaši apvienojumā ar obligātajiem izvēles kursiem (47%). Tas ir izskaidrojams
ar nepieciešamību nodrošināt studentiem pietiekami augstu sagatavotības līmeni ne vien
par konkrēto Āzijas reģionu (Japāna, Ķīna, Tuvie Austrumi u.tml.), bet arī par pārējiem
Āzijas reģioniem, lai nodrošinātu absolventiem plašākas iespējas darba tirgū pēc
programmu absolvēšanas.



LU mazāk praktizē studentu zināšanu vērtējuma rakstisko formu: ieskaites un eksāmeni
notiek galvenokārt mutvārdu formā, kas ļauj pārbaudīt studentu zināšanas un prasmi tās
izklāstīt, turpretim Mančestras Universitātē liela daļa no eksāmeniem ir trīs stundu ilgas
pārbaudes rakstiskā formā un mutiskie eksāmenu laikā tiek veikts audioieraksts, lai
nodrošinātu iespēju pārbaudīt eksāmena rezultātus.



Gan MU studentiem, gan LU studentiem ir nodrošināta liela loma studiju jautājumu
apspriešanā un lēmumu pieņemšanā.
 Mančestras Universitātes studentiem ir lielas iespējas stažēties ārzemju universitātēs
izvēlētā valodas profila valstīs, proti, Japānā, Ķīnā, Ēģiptē, Irānā (pagarinot studijas
par vienu gadu un iegūstot maģistra grādu). LU šādas iespējas pilnā mērā tiek
nodrošinātas visiem studentiem vienīgi turkoloģijas apakšprogrammā, kā arī
atsevišķiem studentiem sinoloģijas un Japānas studiju apakšprogrammā.



Mančestras Universitātes mācību procesā piedalās liels skaits ārzemju vieslektoru, taču
arī LU Āzijas studiju bakalaura programmā vieslektoru skaits atbilst fakultātes
finansiālajam iespējām, un programmas vadība dara visu iespējamo, lai piesaistītu
papildus ārzemju vieslektorus, tādejādi nodrošinot atbilstošu bakalaura programmas
īstenošanas kvalitāti
1.1.1. Informācija par studējošajiem (dati atskaites gada 1. oktobrī), norādot
studējošo kopskaitu, pirmajā studiju gadā imatrikulēto un absolventu
skaitu.
2012./2013.ak.g. studējošo kopskaits – 209.
2012./2013.ak.g. imatrikulēti – 64.
2012./2013.ak.g. absolventi – 63.

1.1.2. Studējošo aptaujas un to analīze.
Lai pilnveidotu studiju programmas saturu, tās realizāciju un darba organizāciju, ik
gadus studiju gada noslēgumā notiek studentu viedokļu noskaidrošana, rīkojot aptaujas (skat.
7. pielikumu: Studējošo aptaujas anketas paraugi). Aptaujas dati LUIS sistēmā pieejami
katram docētājam par saviem kursiem, šādi sekmējot docēšanas kvalitātes pastāvīgu
izaugsmi, kā arī programmas direktoram (kopš 2012. gada), nodrošinot studiju programmas
kvalitātes kontroli un iespēju sekmēt studiju kvalitātes izaugsmi. Papildus LU centralizēti
organizētajai studējošo aptaujai, bakalaura programmas ietvaros tiek organizētas neregulāras
anonīmas studējošo aptaujas atsevišķos studiju moduļos ar mērķi uzlabot mācību kvalitāti
konkrētajā studiju apakšprogrammā. Rezultāti tiek apspriesti programmas padomē un
analizēti pašnovērtējuma ziņojumos.
No studējošo aptaujas par 2010./2011. ak. m. g. (aptaujā piedalījās 38 studenti) izriet
sekojošie secinājumi:
•

Studiju programmas pasniedzēju kompetence ir vidēji novērtēta kā “ļoti laba” (8/10),
kaut arī bija vērojama uzskatu atšķirība, kas skaidrojama ar aptaujāto studentu
individuālo sagatavotību un kursu specifiku.

•

Jautājums par studiju programmā iegūtajām zināšanām uz analītisko spēju attīstīšanu
ieguva vērtējumu “labi” (7/10).

•

Izvērtējot, vai programma ir devusi iespēju apgūt zināšanas atbilstoši studentu
sākotnējām iecerēm, vērtējums svārstījās ļoti krasi no 4 līdz 10 punktiem, kas
skaidrojams ar nepilnīgu izveidojušos priekšstatu imatrikulacijas laikā par studiju
akadēmisko, austrumpētniecisko raksturu apvienojumā ar intensīvām valodas studijām.
Viens Āzijas studiju bakalaura programmas mērķis ir sagatavot studentus tālākām
akadēmiskām studijām, taču, diemžēl, vairums studentu pēc bakalaura grāda iegūšanas
neturpina studijas, līdz ar to nav iespējams īstenot ieceres, kas

īstenojamas tikai

padziļinātās studijās. Tādēļ nepieciešams veicināt studējošo interesi par tālāko studiju
iespējām orientālistikas maģistratūrā LU vai arī citās atbilstošās maģistrantūras
programmās.
•

Savu konkurētspēju darba tirgū studējošie vērtēja kā viduvēju, kas, pirmkārt, ir saistīts
ar ekonomiskās krīzes radīto bezdarbu, otrkārt, ir skaidrojams ar mūsdienu darba tirgus
izkropļoto situāciju, kurā atalgojuma un nodarbinātības ziņā priviliģēta ir nevis
akadēmiskā izglītībai, bet gan profesionālas iemaņas. Tādēļ studenti pauda interesi
apgūt izvēles kursus, kuru orientācija būtu vairāk šauri praktiska, mazāk akadēmiska un
uz tālākām studijām orientēta.

•

Sadaļā par priekšmetiem un zināšanām studenti vērsa uzmanību, ka trūkst kursu, kas
iepazīstinātu ar mūsdienu Āzijas reģionu kopumā, kā arī kursi par atsevišķām mūsdienu

Āzijas valstu politiku, ekonomiku un mākslu. Studentu interesēm atbilstoši kursi
atrodami orientālistikas maģistra programmā, bet docētāji 2012.-2013. akadēmiskajā
mācību gadā ir īpaši aicināti izstrādāt jaunus kursus par studentus interesējošajiem
tematiem arī bakalaura programmā. Diemžēl nelielais izvēles kursu skaits (4 KP no 120
KP programmā) apgrūtina studentu iespēju izvēlēties interesējošos nespecifiskos
priekšmetus lielākā skaitā. Šo kursu trūkums bija par iemeslu, kādēļ programmas
struktūra kopumā tika vērtēta kā “gandrīz laba” vai “laba”.
•

Studiju atmosfēra un attiecības ar pasniedzējiem tika vērtētas kā “ļoti labas”

•

Procesa nodrošinājums ar mācību literatūru tika vērtēts kā “labs” Pozitīvi atzīmēts
programmas nodrošinājums ar datortehniku.

•

Studenti kopumā ir apmierināti ar studiju kvalitāti, individuālie vērtējumi svārstījās no
6-9. Lai gan atšķiras dažādu studiju gadu reflektantu vērtējumi. Viskritiskākie ir otrā
kursa studenti.

•

Studentu ieteikumi: paredzēt praktiskus kursus, attīstot sadarbību starp fakultātēm;
piesaistīt ārvalstu vieslektorus un palielināt modernās Āzijas kursu īpatsvaru, atteikties
no atsevišķiem vispārizglītojošajiem kursiem.

•

Ieteikumu sadaļā studentu galvenie aizrādījumi ir saistītas ar auditoriju trūkumu HZF
un no tā izrietošo nodarbību organizēšanu citās fakultātēs; nevienmērīgu lekciju
saraksta izkārtojumu ar pārtraukumiem starp lekcijām, kas skaidrojams ar pasniedzēju
noslogotību un docētāju trūkumu.

Papildus minētajiem studentu aptaujas datiem tika veikta individuāla studentu aptauja
atsevišķos moduļos 2011.-2012. māc. g. (32 studenti)
•

Studenti norāda, ka 3 gadi ir nepietiekošs laiks, lai apgūtu izvēlētā reģiona specifiku. Šī
iemesla dēļ pieaugusi interese par studiju turpināšanu maģistrantūrā (vismaz Tuvo
Austrumu apakšprogrammā), un studenti atzīmē, ka labprāt vēlētos turpināt studijas
LU.

•

Ar programmas struktūru studenti ir apmierināti. TA modeļa studenti uzsver
nepieciešamību paplašināt TA reģionam veltīto kursu piedāvājumu.
•
Studenti atzīmē docētāju profesionalitāti un iegūto zināšanu kvalitāti. TA
moduļa studenti uzsver nepieciešamību radīt iespēju apgūt arābu sarunvalodu
intensīvos kursos arābu valodā runājošā valstī (tāpat kā turku apakšprogrammā).
1.1.3. Absolventu aptaujas un to analīze
Pirmie trīsgadīgās Āzijas studiju BSP absolventi beidza studijas 2008./09. studiju gada

pavasara semestrī. Lai iegūtu nepieciešamās ziņas, (1) programmas vadība ir regulāri rīkojusi
pārrunas ar tiem absolventiem, kas ir tikko beiguši bakalaura studija, (2) absolventu aptauja ir
veikta LU informatīvās sistēmas ietvaros.
Pirmo absolventu atzinumi bija sekojošie: valodu studiju kursiem nav pēctecības; ne

visiem arābu valodu docētājiem ir attīstītas

labas pedagoģiskā darba iemaņas; Tuvo

Austrumu moduļa reģionam veltīto kursu skaits ir nepietiekošs; arābu valodu studējošajiem
nav organizētas ārzemju studiju iespējas. Visas absolventu pretenzijas tika atzītas par
pamatotām. Darbā tika pieņemti jauni docētāji; tiem tika uzdots radīt jaunus studiju kursus,
ievērojot pēctecību un aspektizāciju. Tika veikts darbs, lai izveidotu studiju iespējas Tuvajos
Austrumos (Palestīnā un Izraēlā). Ierobežotas iespējas ir papildināties arābu studijās ir
Eiropas universitātēs, ko studenti izmanto ERASMUS programmas ietvaros. Diemžēl,
neraugoties uz Latvijas vēstniecības Kairā atbalstu, pagaidām nav izdevies izveidot stabilu
sadarbību ar divām Kairas Universitātēm. Savukārt, privātie fondi lūko arābu valodas un
reģionālās studijas pakļaut dažādām islāma izplatīšanas programmām, kas nav pieņemams
Latvijas Universitātei kā akadēmiskai iestādei.
2010. un 2011. gada absolventu absolventu aptaujas deva iespēju veikt sekojošus
atzinumus: arābu valodas apguves process ir normalizējies. Visu moduļu absolventi ieteica
internacionalizēt Āzijas studiju programmu. Absolventu ieteikums tika ņemts vērā, palielinot
viesdocētāju skaitu sinoloģijas apakšprogrammā un nodrošinot japāņu moduļa viesdocētāju
stabilu darbību. Diemžēl LU noteiktā grupas minimuma (15 studenti) un nepietiekamo
budžeta vietu dēļ, nebija iespējams nokomplektēt turku valodas apakšprogrammu un
2012./13. studiju gadā arī arābu valodas apakšprogrammu. Līdz ar to turku valodas
apakšmoduļa viesdocētāju skaits samazinājās. Taču 2012. gadā tika nodibināti kontakti ar
Yunus Emre institūtu un Yunus Emre fondu, kas ir gatavs nodrošināt turku apakšprogrammu
ar nepieciešamajiem viesdocētājiem gan teorētiskajos studiju kursos, gan valodu kursos, ja
būs atbilstošs pieprasījums no LU puses, proti, ja tiks imatrikulēti studenti Tuvo Austrumu
moduļa turku valodas apakšprogrammā.
2012. gada absolventu aptaujas dati liecina:
•

Absolventu atzinīgi vērtē iegūto teorētisko zināšanu kvalitāti un apgūtās valodu
prasmes, taču norāda uz nepieciešamību intensificēt valodas studijas. aptaujātie
absolventi augstu vērtē LU iegūto izglītību, īpaši atzīmējot gūtās pētnieciskā darba
iemaņas, teorētiskās zināšanas un sekmīgu sadarbību ar programmas docētājiem.

•

Daļa absolventu kritizē nepieciešamību veltīt daudz laika no patstāvīgajam darbam
paredzētajā stundām citu Āzijas reģionu specifikas apgūšanai, kas nav tieši saistīti ar
izvēlēto studiju apakšprogrammu, piemēram, Tuvo Austrumu studiju moduļa
absolventi kritizē nepieciešamību iedziļināties sinoloģijas problemātikā, jo minēto
disciplīnu apguve tiem prasa lielāku piepūli un vairāk darba nekā studentiem, kas
apgūst ķīniešu valodu un rakstību. Savukārt daļa studentu apzinās priekšrocības, ko
sniedz iepazīšanās ar dažādu Āzijas reģionu kultūras specifiku.
No absolventu aptaujas secināms, ka valodas nodarbību daudzums programmā ir

pietiekams, ja to salīdzina ar līdzīga veida programmām citviet Eiropā. Taču valodas

apgūšanas intensitāti Āzijas studiju nodarbībās un patstāvīgajā darbā ietekmē vairāki objektīvi
ārēji faktori.


Āzijas reģiona valodas ir vienas no visgrūtāk apgūstamajām valodām pasaulē.
Trīsgadīgas valodas programmas ietvaros daudzmaz vērā ņemamus rezultātus ir
iespējams sasniegt tikai nelielās darba grupās, kas nepārsniedz 10 studentus. Turpretim
LU prasības par minimālo studentu daudzumu grupā (ne mazāk par 15), kas, lai gan
būdams ieteikums, tika stingri ievērots kā likums bijušās Moderno valodu fakultātes un
esošās Humanitāro zinātņu fakultātes vadības laikā, ir bijis iemesls apgrūtinātajai
valodu apguvei. Protams, pastāv arī reti izņēmumi, kad students jau pēc 3 gadus
studijām lielā grupā uzrāda ļoti labas austrumu valodas prasmes, bet tas uzskatāms
drīzāk par studenta patstāvīgā darba nopelnu nekā par nodarbību darba organizācijas un
rezultātu.


Lielas priekšrocības valodu apguves ziņā ir iespējai pavadīt noteiktu laiku valstī un
kultūrvidē, atbilstoši izvēlētā moduļa valodai un reģionam. Pateicoties Turcijas
vēstniecības atbalstam, šādas iespējas īstenotas turku valodas apakšprogrammā.
Plašas perspektīvas paver iespējamā sadarbība ar YUNUS IMRE institūtu
(www.yunusemrevakfi.com.tr) gan studentu apmācības, gan docētāju kvalifikācijas
celšanas un viesdocētāju piesaistīšanas un atalgošanas ziņā. Japānas studiju moduļa
studenti regulāri studē Japānas augstskolās, izmantojot universitāšu sadarbības
līgumu, kā arī Japānas valdības (Monbukagakushō) piedāvātās iespējas. Ķīnas studiju
moduļa programmas studenti studē Ķīnas augstskolās, saņemot ĶTR Izglītības
Ministrijas piešķirtās stipendijas, kas tiek piedāvāts ar LR Izglītības ministrijas
starpniecību. Katru gadu iespēju doties valodas stažēšanās braucienos uz Ķīnu saņem
“Ķīniešu valodas runas konkursa” uzvarētāji – parasti 2-3 cilvēki. Ārzemju
augstskolās starpakreditāciju periodā studējuši: ĶTR – 20; Japāna – 13, Taivāna – 6;
Itālijā – 2, kopā 41 studējošie. Savukārt sinoloģijas moduļa pasniegšanas perspektīvas
saistāmas ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu, kas savu darbību uzsāka
2011.-2012, mācību gadā un kura iedibināšanu finansiāli atbalsta ĶTR Izglītības
ministrija un tās pakļautībā esošā institūcija HANBAN, kas nodarbojas ar ķīniešu
valodas veicināšanas un koordinēšanas programmu. Konfūcija Institūta vajadzībām
no ĶTR piešķirtajiem līdzekļiem tiks algoti papildus viesdocētāji, kas varēs
nodrošināt kvalitatīvāku ķīniešu valodas izglītību, nenoslogojot HZF budžetu.
No absolventu aptaujas izrietošie secinājumi norāda uz nepieciešamību palielināt

docētāju skaitu, vienlaikus samazinot studentu skaitu grupā valodas nodarbību laikā. Diemžēl
pašreizējā ekonomiskajā situācijā ar nepietiekošo izglītības sistēmas finansējumu tas ir ideāls,
kura īstenošana iespējama tikai pakāpeniski ilgākā laika posmā, orientējoties uz sadarbību ar
ārvalstu universitātēm un atbalsta fondiem. Programmas pilnveidošanai studenti ieteic

nodrošināt plašākas iespējas studijām ārvalstīs TA apakšprogrammā (pagaidām šādas iespējas
nodrošina vienīgi ERASMUS programma).
Savukārt Latvijas universitātes informācijas sistēmā veiktās centralizētās aptaujas
Āzijas bakalaura studiju programmā tiek veiktas no 2011. gada, kad aptaujāti 20 studenti
(skat. 7. pielikumu: Latvijas Universitātes informācijas sistēmas centralizētās aptaujas anketa
un Āzijas studiju nodaļas aptaujas anketa). Aptauju dati (septiņu punktu skalā) liecina:


Studenti ir apmierināti ar pasniedzēju kompetenci, zināšanām un attieksmi (5,7 no 7
punktiem), kā arī ar administratīvo personālu (5,7).



Studenti ir apmierināti ar vieslektoriem, pieejamajām datu bāzām un ārzemju studiju
iespējām (5,4)



Studenti ir apmierināti ar savas personības izaugsmi studiju laikā: akadēmisko
iemaņu apgūšanu (5,0), diskusiju un prezentācijas iemaņu apgūšanu (5,3), rakstiskās
valodas un darba organizācijas iemaņu attīstību (5,5).



Savu sagatavotības līmeni darba tirgum pēc bakalaura programmas pabeigšanas
absolventu vairums uzskata par drīzāk nepietiekamu (3,4 no 7).
Kā skaidrojums jāmin, saskaņā ar Eiropas Savienības orientāciju uz izglītības līmeņa

plānojumu tuvākajiem desmit gadiem ka akadēmiskā bakalaura programma ir uzskatāma tikai
par pamatposmu, kuram seko maģistra studijas un vēlams doktorantūra (saskaņā ar Eiropas
Savienības izvirzītajiem mērķiem 2020-2030 gadam ir nepieciešams sasniegt līmeni, lai
Eiropas Savienības 24-34 gadu veco jauniešu vidū doktora zinātnisko grādu būtu ieguvuši
40% jaunieši. Lai gan Latvija nav uzskatāma par līderi doktora grāda iegūšanas īpatsvarā
studiju procesa nobeigumā, Āzijas bakalaura studiju programma ir izvirzījusi primāro mērķi
sagatavot studentus studiju turpināšanai, jo trīsgadīga programma relatīvi sarežģīto Āzijas
valodu un kultūras jomā var kalpot tikai par pirmo soli, kuram loģiski ir nepieciešams
turpinājums vismaz maģistrantūras līmenī.


Kā liecina centralizētās studentu aptaujas dati no Āzijas studiju bakalaura programmas
beidzējiem 26% plāno turpināt maģistra studijas LU (9% orientālistikas programmā),
bet 45% plāno turpināt studijas ārzemēs. Var secināt, ka bakalaura programma izpilda
mērķi sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā un līdz ar to daudz plašākām iespējām
darba tirgus apguvei pēc maģistrantūras beigšanas.
Absolventu priekšlikumi programmas pilnveidošanai ir ņemti vērā, izstrādājot

programmas SVID analīzi.
1.1.4. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studenti iesaistās studiju programmas vērtēšanā un palīdz risināt problēmas studiju
programmas realizācijas laikā. Studenti aktīvi iesaistās diskusijās par neskaidriem

jautājumiem vai aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā, par korekcijām studiju
programmas realizācijas gaitā u.c. jautājumiem. Ņemot vērā, ka gandrīz 80% programmā
studē par saviem līdzekļiem, studentu viedoklis ir būtisks instruments programmas struktūras
novērtēšanai un uzlabojumu veikšanai.
Savus priekšlikumus vai iebildumus par studiju grafiku, studiju plāna, atsevišķu studiju
kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studenti izskatīšanai iesniedz arī studiju programmas
padomē un programmas vadītājam. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ir
notikusi, pirmkārt, komunikācijas formā ar docētājiem un tikšanās veidā ar programmas
vadību (tai skaitā, vismaz reizi semestrī katrā kursā atsevišķi) un mācībspēkiem, kā arī rīkojot
studentu aptaujas un analizējot to rezultātus. Kopš 2008.-2009.m.g. Āzijas studiju nodaļas
sēdēs piedalās Studentu pašpārvaldes locekļi un piedalās studiju programmas satura un tās
realizācijas jautājumu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā.
Studentiem ir tiesības iesniegt izskatīšanai LU Studentu pašpārvaldē un Humanitāro
zinātņu fakultātes Domē jebkuru jautājumu, kas skar viņu intereses, kā arī piedalīties
diskusijās sakarā ar jautājumu lemšanu. Studentu pārstāvji piedalās HZF Domes sēdēs, kur
izskata arī ar programmu izstrādi un realizāciju saistītus jautājumus. Studentu pārstāvjiem pēc
studentu frakcijas lēmuma ir atliekošā veto tiesības LU Senātā jautājumos, kas attiecas uz
studējošo tiesībām un likumīgām interesēm.
1.1.5. Studiju kursu aprakstus skatīt 2.pielikumā.
1.1.6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās
pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas (CV). Skatīt 3.pielikumu.

2.1. Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma pielikumi

1. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs
nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības
ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā (finansiālais pamatojums vai līgums
ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu)

LU HZF DOMES LĒMUMS PAR BAKALAURA STUDIJU
PROGRAMMAS “ĀZIJAS
STUDIJAS” STUDENTU PĀRŅEMŠANU

1.pielikums
Āzijas studiju BSP plāns

Studiju programmas plāns
Āzijas studijas BSP

Kursa kods

pilna laika

6 semestri
Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

4

L32 S32

4

Eksāmens
Eksāmens

2

Eksāmens

L30 P2

2

2

Eksāmens

L32

2

2

Eksāmens

L32

2

2

Eksāmens

L28 S4

2

2

Eksāmens

L32

2

2

Eksāmens

L32

4

4

Eksāmens

L64

4

4

Eksāmens

L 64

4

4

Eksāmens

L32 S32

4

4

Eksāmens

L64

4

4

Eksāmens

L64

4

4

Eksāmens

L36 S28

2

2

Eksāmens

S32

4

4

Eksāmens

L32 S32

10

Aizstāvēšana

1. gads

2. gads

3. gads

1.

3.

5.

Kursa nosaukums
2.

4.

6.

Obligātā daļa (A daļa)
Vispārizglītojošie studiju kursi
Valo1001
Ievads valodniecībā
Filz1024
Filozofijas pamati
Filz2007
Kultūras teorija un vēsture
Nozares teorētiskie pamatkursi
Vēst1136
Arābu civilizācijas vēsture I
Vēst1393
Ievads Ķīnas civilizācijā
Vēst2017
Japānas kultūras un civilizācijas vēsture I
Vēst2145
Arābu civilizācijas vēsture II
Vēst1069
Dienvidu un Dienvidaustrumu Āzijas kultūrvēsture
Antr1024
Āzijas etnogrāfija I
SDSK1027 Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā I
LitZ1041
Āzijas literatūra un kultūra I
Antr2023
Āzijas etnogrāfija II
SDSK3005 Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II
LitZ1063
Āzijas literatūra un kultūra II
LitZ4010
Bakalaura darba seminārs
LitZ2181
Āzijas literatūra un kultūra III
Valo4002

Bakalaura darbs

Obligātās izvēles daļa (B daļa)

4
4
2

10

L36 S28

1.pielikums
Āzijas studiju BSP plāns
Sinoloģijas apakšprogramma
Valo1047
Valo1432
Valo1049
Valo2149
Valo2169
Valo3143
Valo3151
Valo1932
Valo2738
Valo2174
Valo2178
Filz2628
Vēst1076
Vēst3226

Ķīniešu valoda (Fonētika)
Ķīniešu rakstības pamati
Ķīniešu valoda I
Ķīniešu valoda II
Ķīniešu valoda III
Ķīniešu valoda IV
Ķīniešu valoda V
Korejiešu valoda I
Korejiešu valoda II
Senķīniešu valoda (Veņjaņ) I
Senķīniešu valoda (Veņjaņ) II
Ķīnas tradicionālā filozofija
Ķīnas senlaiku vēsture
Ķīnas 20.gs. vēsture

6

6

Eksāmens

4

4

Eksāmens

8

Eksāmens

8

Eksāmens

8

Eksāmens

L128

6

Eksāmens

L80 P16

6

Eksāmens

L80 P16

8

Eksāmens

L128

8

Eksāmens

L128

2

Eksāmens

L16 S16

2

Eksāmens

L16 S16

2

Eksāmens

2

Eksāmens

L32
L20 S12

2

Eksāmens

L32

6

Eksāmens

L8 P88

6

Eksāmens

L96

6

Eksāmens

L96

6

Eksāmens

6

Eksāmens

L28 P68
L120

6

Eksāmens

L24 P72

8

Eksāmens

L128

8

Eksāmens

2

2

Eksāmens

L128
L16 S16

2

2

Eksāmens

2

Eksāmens

L16 P16
L32

2

Eksāmens

L16 P16

2
2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L14 P18
L28 S4

8
8
8
6
6
8
8
2
2
2
2
2

L96
L64
L100 P28
L128

Japānas studiju apakšprogramma
Valo1336
Valo1348
Valo2354
Valo2356
Valo3502
Valo3578
Valo1932
Valo2738
Valo1354
Valo1324
Valo1325
Valo2326
Valo2129
Vēst2018
Soci1050
SDSK1019

Japāņu valoda I
Japāņu valoda II
Japāņu valoda III
Japāņu valoda IV
Japāņu valoda V
Japāņu valoda VI
Korejiešu valoda I
Korejiešu valoda II
Intensīvā japāņu valodas gramatika-pamati
Hieroglifika I
Hieroglifika II
Hieroglifika III
Hieroglifika IV
Japānas kultūras un civilizācijas vēsture II
Japānas sabiedrība I
Āzijas pētniecības aktuālās problēmas

6
6
6
6
6
6
8
8

2
2
2
2
2
2

L2 S30
L32

1.pielikums
Āzijas studiju BSP plāns
Soci3003
MākZ1116

Japānas sabiedrība II
Japānas mākslas vēsture

2
2

2
2

Eksāmens
Eksāmens

L32
L2 S30

10

Eksāmens

8

Eksāmens

L52 P108
L128

8

Eksāmens

8

Eksāmens

6

Eksāmens

6
10
8
8
8
6
6

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

8

Eksāmens

L128

8
4
2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L128

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

8

Eksāmens

Tuvo Austrumu studiju apakšprogramma
Valo1345
Valo1438
Valo2238
Valo2239
Valo3148
Valo3149
Valo1462
Valo2382
Valo2367
Valo2368
Valo4100
Valo4101
Valo1932
Valo2738
SDSK1080
Filz4019
SDSK1019
SDSK1097

Arābu valoda I
Arābu valoda II
Arābu valoda III
Arābu valoda IV
Arābu valoda V
Arābu valoda VI
Turku valoda I
Turku valoda II
Turku valoda III
Turku valoda IV
Turku valoda V
Turku valoda VI
Korejiešu valoda I
Korejiešu valoda II
Ievads seno Tuvo Austrumu pētniecībā
Arābu filozofija
Āzijas pētniecības aktuālās problēmas
Specializācijas kurss BSP I

10
8
8
8
6
6
10
8
8
8
6
6
8
8
4
2
2
2

L78 P50
L128
L34 P61
L 96
L80 S80
L64 S64
L64 S64
L64 S64
L48 S48
L48 S48

L64
L24 S8
L32
L26 S6

Indijas un Indonēzijas studiju apakšprogramma
Valo1910
Valo2733
Valo3425
Valo4246
Valo5326
Valo6185
Valo2466
Valo1845
Valo2601
Valo2694
Valo3403
Valo1932

Hindi valoda I
Hindi valoda II
Hindi valoda III
Hindi valoda IV
Hindi valoda V
Hindi valoda VI
Indonēziešu valoda I
Indonēziešu valoda II
Indonēziešu valoda III
Indonēziešu valoda IV
Indonēziešu valoda V
Korejiešu valoda I

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8

L64
L64
L64
L64
L64
L64
L64
L64
L64
L64
L64
L128

1.pielikums
Āzijas studiju BSP plāns
Valo2738
Valo1921
Valo1922
Valo1923
Valo1928
LitZ1077
LitZ1079
LitZ3114
MākZ1000
MākZ1496
SDSK1039
SDSK1019
SDSK1097
Ģeog1020
Valo1146
Valo2015
Valo1430

Korejiešu valoda II
Austrumpētniecības angļu valoda I
Austrumpētniecības angļu valoda II
Austrumpētniecības angļu valoda III
Austrumpētniecības angļu valoda IV
Senās Indijas literatūra
Indijas literatūra 5.- 19. gs
Indijas 20. gs. un mūsdienu literatūra
Indijas mūzikas kultūra
Indijas klasiskā mūzika
Austrumu-Rietumu civilizācijas dialogs
Āzijas pētniecības aktuālās problēmas
Specializācijas kurss BSP I
Indijas sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Kursa darbs I
Kursa darbs II
Tulkošanas pamati
Kopā A daļā
Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi
Kopā B daļā
Brīvās izvēles daļā (C daļā)

Kopā

Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā

8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10

12

4

4

12

8

8

10

2

8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
10

6

8

12

8

6

10

50

10

10

8

12

10

6

56

4

4

20

120

20

22

20

20

18

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

L128
P32
P32
P32
P32
L32
L32
L32
L32
L32
L32
L32
L26 S6
L16 S16
L2 P30
L2 P30
L24 S8

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas
Bakalaura studiju programma

Baltu filoloģija
(LRI kods: 43222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

1

2.4.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
2.4.1.1. studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi;
Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir – būt nacionālās
kultūras vērtību saglabātājai un to tālākas attīstības nodrošinātājai, sagatavojot augstas
akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes,
folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus – humanitāro
zinātņu bakalaurus filoloģijā, kuri:
1) labā līmenī apguvuši baltu filoloģijas pamatdisciplīnas - mūsdienu latviešu valodu,
latviešu literatūras vēsturi, latviešu folkloru, lietuviešu valodu un teātra zinātni;
2) spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu maģistrantūrās (Baltu filoloģijas, Baltijas
jūras reģiona, Kultūras un sociālās antropoloģijas programmā u.c.).
Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi ir :
- sniegt pamatzināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – mūsdienu latviešu
valodā, latviešu literatūras vēsturē, latviešu folklorā, lietuviešu valodā un teātra zinātnē;
- veidot analītiskās un kritiskās domāšanas un argumentācijas pamatprasmes;
- attīstīt teorētisko zināšanu un to praktiskā pielietojuma korelāciju.
2.4.1.2. studiju programmas paredzētie studiju rezultāti;
Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas apguves rezultātā
tiek sagatavoti augsti kvalificēti bakalaura līmeņa speciālisti:
- kas spēj pielietot baltu filoloģijai raksturīgās pamata zināšanas labā līmenī;
- balstoties uz studiju laikā apgūto, spēj pieņemt lēmumus un risināt nozares
problēmas;
- kuri ir spējīgi integrēt baltu filoloģijas dažādo apakšnozaru zināšanas un prasmes;
- spēj veikt patstāvīgu pētījumu kādā no baltu filoloģijas nozarēm;
- spēj pilnīgot savu personību un specializāciju augstāka līmeņa studijās.
2.4.1.3. studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai;
Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā nacionālās valodas, literatūras, folkloras,
mākslas jēdzieni ir ieguvuši jaunu nozīmi, jo neizbēgamu globalizācijas procesu
kontekstā nepieciešams īpaši skaidri definēt un apzināties tos kā nacionālās identitātes
veidotājfaktorus.
LU Satversmes 2.4. punktā teikts: „LU darbojas, lai izkoptu, pētītu, saglabātu un
nodotu nākamajām paaudzēm visu to īpašo, ko pasaules kultūrai un zinātnei ir devusi un
var dot latviešu tauta – nacionālo kultūru, mākslu, valodu, literatūru, folkloru, tradīcijas
– ar tās ģeogrāfiskās un vēsturiskās vides specifiku.” Baltu filoloģijas bakalaura studiju
programma vistiešākajā un pilnīgākajā mērā no visām Latvijas Universitātes
programmām atbilst šim mērķim.
Baltu filoloģijas studijas kopš Latvijas Universitātes dibināšanas līdz mūsu dienām
iezīmē tās savdabīgo neatkārtojamību, vienlaikus ierindojot Latvijas Universitāti starp
nozīmīgām Eiropas un pasaules universitātēm, kurās humanitāro studiju un pētniecības
pamatu veido nacionālās valodas, kultūras un literatūras studijas.
2.4.1.4. prasības, sākot studiju programmu;
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu
nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
CE latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās vai CE
latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās + CE svešvalodā;
2

Imatrikulācijai nepieciešamajos centralizētajos eksāmenos ir jābūt saņemtam
vērtējumam – A, B, C, D vai E līmenī.
Bez konkursa: LR Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāžu 1.–3. vietas
ieguvēji un/vai Latvijas skolēnu zinātniskās konferences Latviešu literatūras zinātnes un
vēstures sekcijas un/vai Latviešu valodniecības sekcijas 1., 2. un 3. pakāpes laureāti
beidzamajos divos gados attiecībā pret uzņemšanas gadu.
2.4.1.5. studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un
to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās
izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to pajomu kredītpunktos, īstenošanas
plānojums) (Pielikums Nr.1)
2.4.1.6. studiju programmas organizācija (studiju programmas apraksts, studiju
moduļi, to plānotie rezultāti un īstenošana, prakses plānojums utt.);
Bakalaura programmas A daļas LU pamatstudiju moduli (12 kp) veido studiju kurss
„Filozofijas pamati” (2 kp), kas sniedz zināšanas par rietumu kultūras un civilizācijas
vērtību attīstību. Savukārt kursā „Angļu valoda akadēmiskajām studijām” (4 kp) apgūtās
prasmes nodrošina tiešu un nepastarpinātu pieeju avotiem par zinātnes attīstības
tendencēm, problēmām un teorijām, un lomu sabiedrībā.
Baltu filoloģijas kursi (A daļa, 58 kp) ir apvienoti valodniecības, literatūrzinātnes,
folkloristikas, teātra zinātnes, baltistikas un lituānistikas kursi, kas sniedz
pamatzināšanas attiecīgajās nozarēs un ļauj studentiem novērtēt savas akadēmiskās
intereses un strukturēt tālākās studijas. A daļā strukturālā un vēsturiskā secībā izkārtoti
mūsdienu latviešu valodas un latviešu literatūras vēstures kursi. B daļa strukturēta
atbilstoši nozarēm un apakšnozarēm un piedāvā iespēju iegūt padziļinātas teorētiskas un
empīriskas zināšanas studenta izvēlētajā specializācijā. B daļā ir ietvertas arī attiecīgajai
specializācijai atbilstošas prakses: literatūrzinātnes modulī – muzeja prakse;
valodniecības modulī – dialektoloģijas prakse; folkloristikas modulī – lauku pētījumu
prakse; teātra zinātnē – prakse teātrī; baltistikas un lituānistikas modulī – mācību prakse
lietuviešu valodā, katra 4 kp apjomā. Šīs prakses attīsta studentu komunikatīvās
prasmes, nostiprina zinātniskā materiāla ieguves un apstrādes iemaņas, attīsta interesi
par izpētes objektu – literatūru, valodu, folkloru un teātri, veido kontaktus ar
potenciālajiem darba devējiem.
2.4.1.7. studiju programmas praktiskā īstenošana (studiju valoda, izmantotās
studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana, e-studijas utt.);
Par BF BSP realizāciju atbild Latvistikas un baltistikas nodaļa un tās sastāvā
ietilpstošās nozaru katedras. Nodaļas kompetencē ir programmu kopuma stratēģijas
izstrāde, kadru politikas izstrāde un īstenošana. Katedru kompetencē ir:
- izveidot un saskaņot obligāto A daļu;
- izveidot un realizēt B daļas moduļus;
- sekot studiju kursu aktualitātei, regulāri tos atjauninot;
- nodrošināt semestra, bakalaura un maģistra darbu vadīšanu un aizstāvēšanu;
- būt atbildīgām par prakšu organizēšanu.
Lai nodrošinātu studiju programmu precīzāku funkcionalitāti, katram studiju
modulim ir apstiprināts vadītājs – savā nozarē atzīts speciālists. Studiju procesa
organizācijā būtiska loma ir valdei, kuras kompetencē ietilpst pienākums fleksibli
reaģēt uz studentu un mācībspēku iniciatīvām mācību procesa uzlabošanai.
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Tā kā visi programmā ietilpstošie moduļi netiek īstenoti katru gadu, nodaļā ir
noteikta moduļu maiņas kārtība. Literatūrzinātnes un valodniecības modulis tiek
realizēts katru gadu, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas
moduļi – ik pēc diviem gadiem. Moduļu atvēršanas plāns dod iespēju studentiem
mērķtiecīgi izvēlēties studiju virzienu, savukārt nodaļai dod iespēju racionāli plānot
docētāju slodzi.
Studiju procesa īstenošanā tiek izmantotas šādas metodes:
- interaktīvās;
- heiristiskās;
- reproduktīvās;
- pētnieciskās metodes.
2.4.1.8. vērtēšanas sistēma (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Studentu darba vērtēšanas sistēmu veido starppārbaudījumi: semināri, referāti,
kontroldarbi, testi, ziņojumi, konspekti, tekstu tulkojumi, karšu izveide, kartotēku
veidošana; un noslēguma pārbaudījumi – rakstiski, mutvārdu vai kombinēta tipa
eksāmeni, vai prakses un semestra darbu aizstāvēšana. Pēdējos trīs gados ir pieaugusi
starppārbaudījumu nozīme vērtēšanas procesā un tie veido 50 – 90 % procentu no
kopējā vērtējuma atkarībā no kursa specifikas.
Vērtēšanas sistēmā centrālo vietu ieņem gala pārbaudījums, kas ir bakalaura darba
aizstāvēšana.
Studiju rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem par akadēmiskās izglītības standartu un LU „Studiju kursu
pārbaudījumu organizēšanas kārtību Latvijas Universitātē”.
2.4.1.9. studiju programmas izmaksas.
Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmā studēja 145 studenti par valsts budžeta
finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 790LVL par vienu studentu. Programmā 4
studenti studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā studēja 149
studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir 119 350LVL. Virziena programmas
nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc
studentu skaita uz 1.10.2013 - 801LVL.

2.4.2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.
Baltu filoloģijas BSP izveide un organizācija balstās uz Latvijas Republikas Augstskolu
likumu, uz LR Ministru kabineta noteikumiem par valsts izglītības standartu, Latvijas
Universitātes Satversmi un citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem.
Baltu filoloģijas bakalaura BSP programmas apjoms ir 120 kp, un tā tiek realizēta pilna
laika studijās (6 semestri) un nepilna laika neklātienes studijās (8 semestri).
2.4.3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām (norādot
struktūru, studiju kursus, apjomu kredītpunktos un, ja iespējams, studiju rezultātus).
LU Baltu filoloģijas bakalaura studiju programma ir tradīcijām bagātākā,
akadēmiskās kapacitātes un studentu skaita ziņā nozīmīgākā un daudzveidīgākā baltu
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filoloģijas akreditētā pamatstudiju līmeņa programma Latvijā. Latviešu filoloģiju
iespējams studēt arī citur Latvijā, bet mūsu programmā ir iespējams pilnvērtīgi un augstā
akadēmiskā līmenī apgūt latviešu filoloģiju plašā baltistikas kontekstā, ieskaitot baltu
valodu vēsturi, baltu mitoloģiju, baltu etnomūziku, latgaliešu un lietuviešu valodas un
kultūras, baltvāciešu kultūras mantojumu, kā arī Baltijas teātra vēsturi un aktualitātes.
Baltu filoloģijas bakalaura daudzfrofilu programma citām Latvijas augstskolām kalpo
par iedvesmas avotu savu filoloģijas programmu attīstībai. Tā, piemēram, 2009. gadā
tika licencēta Liepājas Universitātes trīsgadīgā bakalaura studiju programma „Baltu
filoloģija un kultūra”, kas izveidota uz iepriekš piedāvātās bakalaura studiju
programmas „Latviešu filoloģija” bāzes, un kas paredz humanitāro zinātņu bakalaura
grāda filoloģijā iegūšanu un ļauj turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju
programmā „Latviešu filoloģija”. Līdzīgas akadēmiskās studiju programmas funkcionē
arī citur Latvijā: Rēzeknes Augstskolā – BSP un MSP „Filoloģija” ar baltu filoloģiju kā
galveno studiju virzienu un Daugavpils Universitātē – BSP „Filoloģija (latviešu
filoloģija)” un MSP „Filoloģija (latviešu vai salīdzināmā filoloģija)”.
Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas BSP piedāvā daudzpusīgākas un teorētiski
pamatīgākas šīs joma studijas Latvijā. Mūsu programmās strādā augstāk kvalificēts
darbaspēks un nozaru vadošie speciālisti.
Baltu filoloģiju akadēmiskā līmenī iespējams studēt vairākās otras baltu valodas
valsts Lietuvas augstskolās, kā arī citu Eiropas valstu augstskolās, piemēram, Prāgas
Kārļa Universitātē Čehijā, Vestfāles Vilhelma Universitātē Minsterē un Ernsta Morica
Arndta Universitātē Greifsvaldē, Vācijā, Helsinku Universitātē Somijā, Stokholmas
Universitātē Zviedrijā, Adama Mickeviča Universitātē Poznaņā, Polijā, kā arī
Sanktpēterburgas Valsts Universitātē Krievijā. Tomēr veidot salīdzinājumu ar ārvalstu
baltu filoloģijas studiju programmām (izņemot Lietuvu) nebūtu korekti, jo studenti
lielākoties sāk mācīties latviešu valodu tikai augstskolā, un studentu skaits programmās
ir neliels, kas no valodu mācīšanas metodoloģiskā aspekta ir pozitīvi vērtējama prakse.
Šo ārvalstu universitāšu studentiem mūsu programmas ir lieliska papildināšanās un
tālākizglītības iespēja. Lietuvas studiju programmas, salīdzinājumā ar LU Baltu
filoloģijas studiju programmām, atšķiras galvenokārt ar studiju ilgumu, piemēram, gan
Viļņas Universitātē, gan Vītauta Dižā Kauņas Universitātē BSP „Lietuviešu filoloģija”
ilgst četrus gadus un piedāvā plašu ieskatu filoloģijas pamatdisciplīnās.
2.4.4. Informācija par studējošiem (dati atskaites gada 1. oktobrī), norādot studējošo
kopskaitu, pirmajā studiju gadā imatrikulēto un absolventu skaitu.
Gads

2012./2013.

Imatrikulēto
skaits

Kopā studē

Absolventi

55

160

37

2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze.
Aptaujas Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmā liecina, ka lielākā daļa studentu
labi novērtējuši studiju programmu, A un B daļu saturu un attiecības. Īpaši atzīmēta
docētāju zinātniskā kvalifikācija un prasme savienot teorētisku jautājumu analīzi ar
praktisku izklāstu. Pozitīvas atsauksmes ir par docētāju un studentu sadarbību studiju
kursu un mācību prakšu laikā, kā arī zinātniskajās ekspedīcijās. Tomēr studentus
neapmierina šaurās C daļas izvēles iespējas.
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2.4.6. Absolventu aptaujas un to analīze.
Absolventu aptaujas rezultāti uzrāda noteiktas tendences. Gan bakalaura, gan
maģistra studiju programmas absolventi augstu vērtē mācībspēku zinātnisko
kompetenci, ieinteresētību studiju procesā, labi novērtē arī auditoriju darbā pielietoto
metodiku. Absolventi ļoti atzinīgi novērtē mācībspēku atsaucīgo attieksmi studiju
procesā individuālu problēmsituāciju risināšanā. Studentu viedokļos ir vērojama
zināma pretruna: viena daļa atzinīgi vērtē programmas daudzveidību un iespēju
klausīties dažādu moduļu piedāvātos priekšmetus, bet citi gribētu lielāku
piedāvājumu specializācijā.
2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilveidošanā.
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnīgošanā izpaužas regulārā studentu
pārstāvniecībā FSPP un HZF Domē. Programmas vadība regulāri tiekas ar
studentiem. Akreditācijas periodā ar aktīvu studentu līdzdalību tika izstrādāti un
ieviesti Baltistikas un lituānistikas modulis. Studenti ir iesaistījušies dažādās
zinātniskās aktivitātēs. Ik gadu notiek studentu starptautiskā zinātniskā konference
”Aktuāli baltistikas jautājumi”, Dialektoloģijas lasījumi, kā arī plašsaziņas līdzekļu
valodai un latviešu valodas gramatiskajai sistēmai veltīti semināri; studenti aktīvi
piedalījušies docētāju, piemēram, prof. A. Cimdiņas, prof. J. Kursītes, prof.
S. Radzobes, prof. I. Kalniņas, prof. L. Leikumas, prof. A. Kalnačas, asoc. prof.
I. Lokmanes pētnieciskajos projektos – gan kā zinātnisko ekspedīciju dalībnieki, gan
kā projektu uzdevumu veicēji. Īpaša nozīme ir prof. L. Leikumas kopā ar
Sanktpēterburgas Valsts Universitāti organizētajām ekspedīcijām uz latgaliešu
ciemiem Sibīrijā un Latgaliešu valodas un kultūras ziemas skolai Ačinskā, kurā
aktīvi piedalās studenti.
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Pielikums Nr.1.
Studiju programmas plāns
Baltu filoloģijas bakalaura studiju programma

Kursa kods

Kursa nosaukums

pilna laika
1. gads
1.

2.

2. gads
3.

4.

6 semestri
3. gads
5.

6.

4. gads
7.

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

8.

Obligātā daļa (A daļa)
Valo1866
Filz1010
LitZ1019
Valo1001
Valo1298
Vēst1135
Folk1013
Valo1297
Valo2192
Valo1005
LitZ2145
LitZ1017
MākZ2012
LitZ1016
Valo4048
Valo3104
LitZ2025

Angļu valoda akadēmiskām studijām
Filozofija
Ievads literatūrzinātnē
Ievads valodniecībā
Latīņu valoda
Latvijas kultūras vēsture
Latviešu folklora
Lietuviešu valoda I
Mūsdienu latviešu literārā valoda: fonētika
Mūsdienu latviešu literārā valoda:
leksikoloģija*
Latviešu literatūra 19. gadsimtā
Pasaules tautu literatūra
Klasiskie
teātra
modeļi
un
to
transformācija turpmākajos gadsimtos*
Latviešu literatūra (no 19. gs. 90. gadiem
līdz 1945. gadam)
Mūsdienu latviešu literārā valoda:
morfoloģija
Mūsdienu latviešu literārā valoda: sintakse
Latviešu literatūras vēsture no 1945 –
2000

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

S64
L22 S10
L32 S32
L32 S32
S64
L22 S10
L32 S32

L2 S30
L64

4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L46 S18

6

Eksāmens

L24 S72

4

Eksāmens

L32 S32

4
2
4
4
4
2
4
4
3
3
2
4

4
6

Eksāmens
Eksāmens

L22 S42
L12 S36
L16 S32

L32 S32
L32 S64

Valo1640

Ievads baltu valodniecībā

4

Eksāmens

SDSK3001

Semestra darbs baltu filoloģijā

2

Aizstāvēšana

Valo4657

Bakalaura darbs

10

L48 S16

Aizstāvēšana

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)
Literatūrzinātne
LitZ154

R. Blaumaņa daiļrade un tās interpretācija
latviešu kultūrā

2

Eksāmens

LitZ2182

Radošā rakstniecība I. Dzejas un atdzejas
prakse

2

Eksāmens

LitZ2026
LitZ1049
LitZ2161
LitZ2160
Valo1556
LitZ3094
LitZ4028
SDSK1033
LitZ3115
LitZ3092
LitZ3117

Literārā teksta analīze
Ievads literatūras kritikā
Latviešu literatūra un apgaismība
Latviešu literatūra un postmodernisms
Literārā rediģēšana: teorija un prakse
Literatūra mediju un kultūras studiju kontekstā
20.gs. ārzemju literatūra
Muzeja prakse
Prozas retorika
Bakalaura darba seminārs

2

L16 S16
L16 S16
L26 S6
L14 S18
L30 S34

2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Prakse
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

LitZ3031
LitZ4027

Raiņa daiļrade
Čaka daiļrade

2
2

Eksāmens
Eksāmens

L16 S16
L14 S18

2
2
2
4
2
4
4
2

Radošā rakstniecība II. Sižetiskās prozas
rakstīšana

L16 S16
L20 S12

L16 S16
L64
L21 S43
L16 S16
L6 S26
L20 S12

Valodniecība
Valo3110

Latviešu dialektoloģija un toponīmika

4

Eksāmens

L32 S32

Valo3644

Ievads akustiskajā fonētikā

2

Eksāmens

L8 S24

Valo3254
Valo1552
Valo1556
Valo4043

Latviešu interpunkcija
Plašsaziņas līdzekļu diskurss
Literārā rediģēšana: teorija un prakse
Latviešu valodas vēsturiskā gramatika

4
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L4 S32
L16 S16
L32 S32

Valo2643

Latviešu leksikogrāfija

2

Eksāmens

L16 S16

2
2

L44 S20

Valo3278
Valo3277
Valo4652
Valo3105
LitZ3092
Valo4044
Valo4046

Latviešu ortogrāfija
Prakse latviešu dialektoloģijā
Vispārīgā valodniecība (valodniecības
vēsture)
Latviešu valodas kultūra
Bakalaura darba seminārs
Valodas apguves teorijas
Valodas kultūras teorija

2
4
2
2
2
2
2

Eksāmens
Prakse
Eksāmens

L12 S20

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L6 S26
L6 S26

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L26 S6
L32
L20 S12
L16 S16
L32
L32 S32
L32 S32
L34 S30

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Prakse
Eksāmens

L24 S8
L28 S4
L26 S6
L34 S30
L26 S38
L36 S28
L26 S38

L22 S10

L24 S8
L4 S28

Latviešu folkloristika
Folk2000
MākZ1006
Folk2001
Folk3003
MākZ2001
Folk2002
Folk3010
Folk4001
Folk3005
Folk3006
Folk3009
Folk3008

Etnogrāfija folkloras kontekstā
Pasaules tautu mūzika I
Baltu mitoloģija
Ornamentika baltu mitoloģijas kontekstā
Pasaules tautu mūzika II
Folkloras teksta analīze
Tradicionālā dziedāšana Latvijā
Folkloras un etnoloģijas pētniecības metodes
Folkloras prakse
Salīdzinošā folklora un mitoloģija
Mūsdienu latviešu folklora
Latviešu mūzikas instrumenti

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
2
4

L32 S32
L26 S6
L32 S32

Lituānistika
Valo2426
MākZ1010
Valo2163
LitZ2164
Valo3267
Valo4106
Valo3115
Valo3279
Valo4107

Ievads latviešu dialektoloģijā
Lietuviešu kultūrvēsture
Ievads lituānistikā
Lietuviešu literatūra I
Mūsdienu lietuviešu valodas gramatika I
Lietuviešu valodas vēsture
Lietuviešu sarunvaloda
Prakse lietuviešu valodā
Mūsdienu lietuviešu valodas gramatika II

2
2
2
4
4
4
4
4
4

L30 S34

ValoP060
LitZ3026

Latviešu un lietuviešu salīdzināmā gramatika
Lietuviešu literatūra II

2
4

Eksāmens
Eksāmens

L24 S8
L30 S34

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L6 S58
L18 S14
L44 S20
L44 S20

Eksāmens
Prakse
Eksāmens

L26 S6

Teātra zinātne (teorija un vēsture)
MākZ3042
LitZ2159
MākZ3040
MākZ3037
MākZ4016
MākZ4015
MākZ3039
MākZ4014
MākZ4013
MākZ4003

Seminārs teātra kritikā I
Drāmas teorija
Seminārs teātra kritikā II
Latviešu teātra vēsture
Pasaules drāma un teātris: procesi un
personības
Krievijas režija (1898-1940)
Prakse teātrī
Ievads teātra semiotikā
Performances: teorija un prakse
Teātra režija un aktiermāksla

4
2
4
4
6
2
4
2
2
6

Brīvās izvēles daļa (C daļa)
Kopā A daļā
Kopā B daļā

4
20

20

14

16

6

4

Brīvās izvēles daļā (C daļā)

Kopā

Eksāmens
Eksāmens

20

Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā

20

20 20

16
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2.4.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
2.4.1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi:
Mērķi - būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājām un to tālākas attīstības
nodrošinātājām, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas
latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un
baltistikas un lituānistikas speciālistus, kuri:
1) labā līmenī ieguvuši padziļinātas un paplašinātas zināšanas baltu filoloģijas
pamatdisciplīnu - valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un
lituānistikas un teātra zinātnes - mūsdienu teorijā un praksē;
2) spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu doktorantūrās LU vai citās
augstskolās;
3) ieguvuši pilnvērtīgas prasmes tekstveidē un dažādu teksta tipu analīzē, lai spētu
konkurēt mūsdienu dinamiskajā darba tirgū.
Uzdevumi: Baltu filoloģijas bakalaura un baltu filoloģijas maģistra programmu
kopējie veidot pēctecīgu akadēmisko izglītību, kas dotu iespējas programmu
absolventiem iegūt vietas darba tirgū nacionāli nozīmīgās kultūras un izglītības
jomās, kā arī valsts pārvaldes un biznesa struktūrās;
- programmu realizācijā piesaistīt Latvijā un pasaulē pazīstamus zinātniekus un
dažādu jomu profesionāļus un studijām pulcēt Latvijas talantīgākos skolu
absolventus, kā arī citu valstu un augstskolu talantīgos studentus.
Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir
- sniegt padziļinātas zināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – valodniecības,
literatūrzinātnes, folkloristikas, baltistikas un lituānistikas un teātra zinātnes mūsdienu teorijā un praksē attīstīt prasmi pielietot filoloģijas jaunākās pētniecības
un interpretācijas metodes;
- saglabāt un attīstīt akadēmiskās zinātnes tradīcijas baltu filoloģijā.
2.4.1.2. Studiju programma paredzētie studiju rezultāti:
tiek sagatavoti augsti kvalificēti maģistra līmeņa speciālisti:
- kuri pārzina latviešu nacionālās kultūras bagātību, orientējas aktuālajos
kultūras procesos, spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus nozares problēmām;
- spēj veikt patstāvīgu un inovatīvas ievirzes pētījumu kādā no baltu filoloģijas
nozarēm, pielietojot mūsdienu pētniecības metodes;
- kuri, patstāvīgi un radoši izmantojot apgūtās teorijas un metodes un problēmu
risināšanas prasmes, spēj sekmīgi konkurēt Latvijas, Eiropas un citos darba
tirgos;
- kuru intelektuālais potenciāls ceļ kultūras, izglītības un zinātnes iestāžu,
plašsaziņas līdzekļu, reklāmas, sabiedrisko attiecību darbības efektivitāti un
kvalitatīvu izaugsmi;
- kuru darbs sekmē sabiedrības kopumā un ikviena dzīves kvalitāti Latvijā.
2.4.1.3. studiju programma atbilstība Latvijas Republika un LU stratēģija
LU Satversmes 2.4. punktā teikts: „LU darbojas, lai izkoptu, pētītu, saglabātu un
nodotu nākamajām paaudzēm visu to īpašo, ko pasaules kultūrai un zinātnei ir devusi
un var dot latviešu tauta – nacionālo kultūru, mākslu, valodu, literatūru, folkloru,
tradīcijas – ar tās ģeogrāfiskās un vēsturiskās vides specifiku.” Baltu filoloģijas
bakalaura studiju un maģistra studiju programmas vistiešākajā un pilnīgākajā mērā no
visām Latvijas Universitātes programmām atbilst šim mērķim.
Baltu filoloģijas maģistra studiju programma sagatavo speciālistus, kuru darbs ir
vistiešākā veidā saistīts ar nacionālās un valstiskās identitātes – latviešu valodas,
literatūras, folkloras, teātra un baltu kultūras kopības pētniecību, zinātnisko aprūpi,
komunikāciju sabiedrībā un integrāciju starptautiskos kultūras procesos.
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Absolventu intelektuālais potenciāls ceļ kultūras, izglītības un zinātnes iestāžu,
plašsaziņas līdzekļu, reklāmas, sabiedrisko attiecību darbības efektivitāti un
kvalitatīvu izaugsmi un viņu darbs sekmē sabiedrības dzīves kvalitāti Latvijā.
2.4.1.4. Baltu
nosacījumi

filoloģijas

maģistra

studiju

programmas

imatrikulācijas

Maģistra studiju programmā tiek uzņemti pretendenti ar bakalaura grādu, ar
profesionālā bakalaura grādu vai tiem pielīdzināmu izglītību.
Pretendentus ar bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzināmu
augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību uzņem bez iestājpārbaudījumiem
konkursa kārtībā:
Konkursa vērtējuma kritēriji: noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā)
atzīme (60%) un vidējā svērtā atzīme (40%) pamatstudijās;
Pretendentus ar bakalaura grādu vai tam pielīdzināmu augstāko akadēmisko vai
profesionālo izglītību citās nozarēs uzņem konkursa kārtībā pēc
iestājpārbaudījuma nokārtošanas:
Konkursa vērtējuma kritēriji: noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā)
atzīme (30%) un vidējā svērtā atzīme (30%) pamatstudijās un iestājpārbaudījums,
kuru veido iestājpārrunas (35%).
Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: LU Baltu filoloģijas bakalaura
studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav
zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili).
Sākot ar 2011./2012. studiju gadu ir būtiski paplašināts maģistratūras studiju
pretendentu loks, tie var būt arī citu nozaru bakalaura programmu absolventi (līdz
šim gadam programmā uzņēma tikai pretendentus ar humanitāro zinātņu
bakalaura grādu).
2.4.1.5. studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un
to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās,
ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to pajomu kredītpunktos,
īstenošanas plānojums)
Skat. pielikumā!
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2.4.1.6. Studiju programmas organizācija
Baltu filoloģijas MSP izveide un organizācija balstās uz Latvijas Republikas Augstskolu likumu,
uz LR Ministru kabineta noteikumiem par valsts izglītības standartu, Latvijas Universitātes
Satversmi un citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem.
Baltu filoloģijas MSP apjoms ir 80 kp, un tā tiek realizēta pilna laika studijās.
Maģistra studiju programmas organizācija
Obligātā
daļa

A Obligātā daļa 20 kp

1.
–
3.

Obligātā
daļa

A Maģistra darbs 20 kp

4.

Ierobežotās
Valodniecības Literatūrzinātnes 3. modulis, katru gadu 1.–
viens, 40 kp apjomā:
izvēles
B modulis
40 modulis 40 kp
3.

Folkloristika
daļa
kp
 Teātra zinātne
 Baltistika
un
lituānistika
Baltu filoloģijas MSP obligātā A daļa sniedz ieskatu nozaru mūsdienu teorētiskajās nostādnēs, to
attīstībā un aktualitātēs, savukārt B daļas kursi padziļina specializāciju un ir orientēti uz studentu
spēju patstāvīgi strādāt ar avotiem un teorētisko literatūru, veikt studiju darbus, padziļināt
teorētiskās zināšanas un nostiprināt prasmi tās lietot praksē. Programmas moduļi (B daļa) sniedz
ieskatu savas nozares jaunākajās teorētiskajās un vēsturiskajās atziņās, tos docē nozaru profesori,
prof. A. Cimdiņa „Dzimumdiference literatūrā: feminisma diskurss”, prof. M. Grudule „Vācbaltu
literatūra un kultūra”, prof. P. Vanags „Baltu valodu vēsture”, prof. J. Kursīte-Pakule „Baltijas
tautu mitoloģija un folklora: mūsdienu pētniecības aktualitātes”, prof. S. Radzobe „Teātra režija
Austrumeiropā: teorija un prakse”, prof. L. Leikuma „Latgaliešu rakstu valodu vēsture”,
profesors O. Lāms „Neomītisms 20.gadsimta latviešu un Eiropas literatūrā” (prof. O. Lāms, prof.
M. Grudule).
Studentu veiktie patstāvīgie darbi studiju kursos un maģistra darba izstrāde veicina prasmi
izvirzīt pētāmo problēmu (hipotēzi), pamatot tās aktualitāti un argumentēti rast risinājumu, darot
to izkoptā zinātniskā stilā un labā latviešu literārajā valodā.
2.4.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Par Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas realizāciju atbild Latvistikas un
baltistikas nodaļa un tās sastāvā ietilpstošās nozaru katedras. Nodaļas kompetencē ir
programmu kopuma stratēģijas izstrāde, kadru politikas izstrāde un īstenošana. Katedru
kompetencē ir:
- izveidot un saskaņot obligāto A daļu;
- izveidot un realizēt B daļas moduļus;
- sekot studiju kursu aktualitātei, regulāri tos atjauninot;
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- nodrošināt semestra, bakalaura un maģistra darbu vadīšanu un aizstāvēšanu;
- būt atbildīgām par prakšu organizēšanu.
Studiju procesa organizācijā būtiska loma ir valdei, kuras kompetencē ietilpst
pienākums fleksibli reaģēt uz studentu un mācībspēku iniciatīvām mācību procesa
uzlabošanai.
Tā kā visi programmā ietilpstošie moduļi netiek īstenoti katru gadu, nodaļā ir noteikta
moduļu maiņas kārtība. Literatūrzinātnes un valodniecības modulis tiek realizēts katru gadu,
folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas moduļi – ik pēc trim gadiem.
Moduļu atvēršanas plāns dod iespēju studentiem mērķtiecīgi izvēlēties studiju virzienu,
savukārt nodaļai dod iespēju racionāli plānot docētāju slodzi.
Akreditācijas posmā mācību procesā ir pieaudzis studentu patstāvīgā darba formu īpatsvars –
semināri, grupu darbs, regulāras kļuvušas patstāvīgo darbu prezentācijas.
Studentu konkurētspēju darba tirgū veicina lietuviešu valodas apguve un kursi, kas orientēti
uz teorētisko zināšanu praktisku izmantošanu un nostiprināšanu (piemēram, „Stilistika un
tekstveide”, „Literatūras kritika: teorija un prakse”, „Lietuviešu un latviešu tekstu tulkošanas
pamati”).
Studiju programmas valoda ir latviešu, atsevišķi kursi tiek docēti angļu un lietuviešu valodā,
valodā.
Atsevišķi kursi ir e-vidē, tie tiek regulāri papildināti. 2013.gada pavasarī programmas
docētāji apmeklēja moodle kursus, lai varētu sagatavot jaunus e-kursus. Bet tā kā visi
programmas docētāji strādā ar maksimālo auditoriju slodzi un pretrunā ar LU slodžu izveides
principiem regulāri nodarbojas ar zinātni (piedalās pētījumos, rīko konferences, lasa
referātus, publicē rakstus, kas ar maksimālo auditoriju slodzi nebūtu jādara), jaunu e-kursu
laikietilpīgā sagatavošana programmā ir apgrūtināta.
2.4.1.8. Vērtēšanas sistēma
Studentu darba vērtēšanas sistēmu veido starppārbaudījumi: semināri, referāti, kontroldarbi, testi,
ziņojumi, konspekti, tekstu tulkojumi, karšu izveide, kartotēku veidošana; un noslēguma
pārbaudījumi – rakstiski, mutvārdu vai kombinēta tipa eksāmeni. Akreditācijas periodā ir
pieaugusi starppārbaudījumu nozīme vērtēšanas procesā un tie veido 50 – 90 % procentu no
kopējā vērtējuma atkarībā no kursa specifikas.
Vērtēšanas sistēmā centrālo vietu ieņem gala pārbaudījums, kas ir maģistra darba aizstāvēšana.
Studiju rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem par akadēmiskās izglītības standartu un LU „Studiju kursu pārbaudījumu
organizēšanas kārtību Latvijas Universitātē”.
2.4.1.9. Studiju programmas izmaksas.
Baltu filoloģijas maģistra studiju programmā studēja 56 studenti par valsts budžeta finansējumu, kas
2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 1 185LVL par vienu studentu. Studiju programmas kopējās izmaksas
ir 66 360LVL.
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2.4.2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Baltu filoloģijas maģistra studiju programma atbilst Latvijas Republikas Ministru
kabineta Noteikumiem Nr. 2 (03.01.2002.) par valsts akadēmiskās izglītības standartu.
Attiecībā uz studiju programmas satura un struktūras atbilstību standartam ir svarīgi
tuvāk aplūkot šo noteikumu 23. un 24. punktu.
23. Maģistra studiju programmas apjoms Maģistra studiju programmas apjoms ir
ir 80 kredītpunktu, no tiem ne mazāk kā 80 kp, no tiem 20 kp – maģistra darbs.
20 kredītpunktu ir maģistra darbs.
Maģistra darbs ir pētniecisks darbs
izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē,
kurā maģistrants izdarījis patstāvīgus
zinātniskus secinājumus.
24. Maģistra
studiju
programmas
obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas
teorētisko atziņu izpēti (ne mazāk kā
30 kredītpunktu) un teorētisko atziņu
aprobāciju
zinātņu
nozares
vai
apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā (ne mazāk kā
15 kredītpunktu).

Programmas saturā ietilpst:
attiecīgo nozaru vai apakšnozaru
teorētisko atziņu izpēte (Sociolingvistika,
Vispārīgā
valodniecība,
Areālā
lingvistika, Literatūras pētniecība 20. gs.,
Tradicionālā kultūra: vizuālais aspekts,
Vēsturiskās
valodniecības
pamati,
Mūsdienu teātra interpretācijas principi,
Stilistika un tekstveide, Literatūra
totalitārisma laika mākslas kontekstā,
Literatūras kritika: teorija un prakse,
Latviešu rakstu un literārās valodas
vēsture, Latgaliešu rakstu valodas
vēsture, Virzieni un strāvojumi latviešu
un cittautu literatūrā, Etnolingvistika un
pragmatika – kopā 38 kp).
teorētisko
atziņu
aprobācija
zinātņu nozares vai apakšnozares
izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā
–
moduļos
Literatūrzinātne,
Valodniecība,
Teātra
zinātne,
Folkloristika, Baltistika un lituānistika –
katrā 40 kp.

2.4.3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām ES valstu atzītu augstskolu
atblstoša līmeņa un nozares studiju programmām
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LU Baltu filoloģijas maģistra studiju programma ir tradīcijām bagātākā, akadēmiskās
kapacitātes un studentu skaita ziņā nozīmīgākā un daudzveidīgākā baltu filoloģijas
akreditētā programma Latvijā. Latviešu filoloģiju iespējams studēt arī citur Latvijā, bet
mūsu programmās ir iespējams pilnvērtīgi un augstā akadēmiskā līmenī apgūt latviešu
filoloģiju plašā baltistikas kontekstā, ieskaitot baltu valodu vēsturi, baltu mitoloģiju, baltu
etnomūziku, latgaliešu un lietuviešu valodas un kultūras, baltvāciešu kultūras mantojumu, kā
arī Baltijas teātra vēsturi un aktualitātes.
Līdzīgas programmas LU Baltu filoloģijas maģistra programmai funkcionē arī citur Latvijā:
Liepājas Universitātē „Latviešu filoloģija”, Rēzeknes Augstskolā – MSP „Filoloģija” ar
baltu filoloģiju kā galveno studiju virzienu un Daugavpils Universitātē – MSP „Filoloģija
(latviešu vai salīdzināmā filoloģija)”.
LU Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas salīdzinājums ir veikts ar Liepājas
Universitātes MSP „Latviešu filoloģija”. Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā
A daļu veido vispārizglītojoša rakstura studiju kursi un kursi, kas orientēti uz Lejaskurzemes
kultūras mantojumu un aktualitātēm. Programmai ir divi apakšvirzieni – latviešu valoda un
latviešu literatūra. Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas maģistratūras studiju programma
piedāvā divus pastāvīgus moduļus – Valodniecība un Literatūrzinātne un trīs mainīgus
moduļus (Teātra zinātne, Fokloristika un Baltistika un lituānistika). LU studijas ir
daudzpusīgākas un teorētiski pamatīgākas studijas. Mūsu programmās strādā valstī augstāk
kvalificētais darbaspēks un nozaru vadošie speciālisti (profesore S. Radzobe, profesore J.
Kursīte – Pakule, profesore M. Grudule, profesore A. Kalnača u.c.). Baltu filoģijas maģistra
studiju programmā studentiem ir iespējams pievērsties ne tikai mūsdienu latviešu valodai
teorētiskā aspektā (līdzīgi kā arī reģionālajās augstskolās), bet arī vadošo baltu valodas
profesoru P. Vanaga un L. Leikumas, asociētās profesores L. Balodes vadībā studēt baltu
valodas diahroniskā aspektā, kā arī latviešu literatūru pētīt feminisma aspektā profesores A.
Cimdiņas vadībā, salīdzinošā aspektā profesora O. Lāma vadībā vai totalitārisma kultūras
kontekstā profesores I. Kalniņas vadībā. Atšķirībā no Liepājas univesitātes maģistra
programmas LU uzmanība pievērsta arī vācbaltu literatūrai un kultūrai (kursu docē
profesore M. Grudule) latviešu kultūras kontekstā.
Baltu filoloģijas maģistratūras studiju programmas Folkoristikas modulis ir plašākais
filoloģijas maģistratūras programmās valstī (citur tiek docēti tikai atsevišķi kursi), tajā strādā
valsts vienīgā fokloras profesore J. Kursīte-Pakule. Arī Liepājas universitātē ir atsevišķi
kursi, kas veltīti teātrim, bet LU ir atsevišķs Teātra zinātnes modulis, kurā strādā
starptautiski ievērojamas teātra zinātnieces un kritiķes – profesore S. Radzobe un docente
L.Ulberte.
LU maģistratūras studenti mērķtiecīgi tiek gatavoti studijām doktorantūrā dažādās filoloģijas
nozarēs un darbam pētnieciskajās institūcijās. Maģistratūras programmā studentiem ir
iespējams kursos realizēt arī savas reģionālās identitātes intereses, rakstot maģistra darbus,
piedaloties fokloras lauku praksē vai klausoties kursu par latgaliešu rakstu valodu, tādējādi
paplašinot absolventu darba iespējas.
Baltu filoloģiju akadēmiskā līmenī iespējams studēt vairākās otras baltu valodas valsts
Lietuvas augstskolās, kā arī citu Eiropas valstu augstskolās, piemēram, Prāgas Kārļa
Universitātē Čehijā, Vestfāles Vilhelma Universitātē Minsterē un Ernsta Morica Arndta
Universitātē Greifsvaldē, Johana Gūtenberga Universitāte Maincā Vācijā, Helsinku
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Universitātē Somijā, Stokholmas Universitātē Zviedrijā, Adama Mickeviča Universitātē
Poznaņā, Polijā, kā arī Sanktpēterburgas Valsts Universitātē Krievijā. Tomēr veidot
salīdzinājumu ar ārvalstu baltu filoloģijas studiju programmām (izņemot Lietuvu) nebūtu
korekti, jo studenti lielākoties sāk mācīties latviešu valodu tikai augstskolā, un studentu
skaits programmās ir neliels, kas no valodu mācīšanas metodoloģiskā aspekta ir pozitīvi
vērtējama prakse. Šo ārvalstu universitāšu studentiem mūsu programmas ir lieliska
papildināšanās un tālākizglītības iespēja. Lietuvas studiju programmas salīdzinājumā ar LU
Baltu filoloģijas studiju programmām atšķiras galvenokārt ar studiju ilgumu, piemēram, gan
Viļņas Universitātē, gan Vītauta Dižā Kauņas Universitātē BSP „Lietuviešu filoloģija” ilgst
četrus gadus un piedāvā plašu ieskatu filoloģijas pamatdisciplīnās, savukārt maģistrantūras
līmeņa studijas ir sadalītas šaurākas specializācija programmās valodniecībā un
literatūrzinātnē.
2.4.4. Informācija par studējošiem

Gads

Imatrikulēto
skaits

Kopā studē

Absolventi

2012./2013.

29

61

23

2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze.
Maģistra studiju programmas studenti aptaujā norādījuši gan pozitīvās, gan negatīvās
puses programmas organizācijā un īstenošanā. Pozitīvi vērtēta mācībspēku zinātniskā un
akadēmiskā kvalifikācija, īpaši mācībspēku atsaucība un izpratne, kad studentiem radušies
kavējumi darba dēļ.
Studiju programmas īstenošanā mācību spēki arvien vairāk atsakās no klasisku lekciju
lasīšanas un programmas kursos pieaug semināru skaits, bet studenti, kas strādā, iebilst pret
3-4 semināriem nedēļā. Ir iespējams saprast studentu situāciju, bet LU attīstības stratēģija
akcentē pastāvīgā studiju darba pieaugumu studiju procesā. Daļu studentu arī neapmierina
kompleksās pārbaudes formas, viņi uzskata, ka vienīgā pārbaude varētu būt iesniegtais
referāts. Latvistikas un baltistikas nodaļā ir pārrunāta un realizēta nepieciešamība līdzsvarot
kursu prasības.
Vērtējot 2012./2013. gadu studenti īpaši uzsvēruši nepieciešamību pēc interpunkcijas
kursa, kursiem ārzemju literatūras vēsturē un padziļināta lietuviešu kultūras kursa.
2013./2014.gada rudenī šie jautājumi tiks risināti nodaļas sēdē un programmas
pārkārtojumos.
2.4.6. Absolventu aptaujas un to analīze.
Absolventu aptaujas rezultāti uzrāda noteiktas tendences. Gan bakalaura, gan maģistra
studiju programmas absolventi augstu vērtē mācībspēku zinātnisko kompetenci,
ieinteresētību studiju procesā, labi novērtē arī auditoriju darbā pielietoto metodiku.
Absolventi ļoti atzinīgi novērtē mācībspēku atsaucīgo attieksmi studiju procesā individuālu
problēmsituāciju risināšanā. Studentu viedokļos ir vērojama zināma pretruna: viena daļa
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atzinīgi vērtē programmas daudzveidību un iespēju klausīties dažādu moduļu piedāvātos
priekšmetus, bet citi gribētu lielāku piedāvājumu specializācijā.
Dažās anketās absolventi izvirza pretenzijas, ka daudzās mācību auditorijas nav iespēju
pieslēgt portatīvo datoru. Paredzams, ka nākotnē šī problēma aktualizēsies vēl vairāk, jo
datorus lekciju pierakstam izvēlas arvien vairāk studentu.
2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošana.
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnīgošanā izpaužas regulārā studentu
pārstāvniecībā FSPP un HZF Domē. Programmas vadība regulāri tiekas ar studentiem.
Bakalaura un maģistra studiju programmu studenti iesaistījušies dažādās zinātniskās
aktivitātēs.
Maģistratūras studentiem ir iespēja aktīvi iesaistīties zinātniskajos projektos, studentu
dalība dažādās konferencēs palīdz pakāpeniski sagatavoties studijām doktorantūrā, gūt
uzstāšanās pieredzi un apgūt komunikācijas prasmes darbam projektos. Teātra zinātnes un
literatūrzinātnes maģistratūras studenti aktīvi darbojas teātra un literatūras kritikā.
Programmas absolventes, doktorantes J. Dibovska un E. Kokareviča ir izveidojušas LU
literāro tekstu vietni UbiSunt, kuras redakcijā strādā programmas studenti un autoru vidū
lielākā daļa ir maģistratūras studenti. Latviešu teātrim veltītajā internetportālā
www.kroders.lv, ko vada nodaļas docente, teātra kritiķe L. Ulberte, strādā arī maģistratūras
studente I. Rodiņa un regulāri publicējas Baltu filoloģijas maģistratūras programmas
studenti. Pašlaik vienīgajā literatūrai veltītajā žurnālā „Latvju Teksti” publicējas arī
programmas Literatūrzinātnes moduļa studenti, kopš 2010.gada gadskārtējos „Prozas
lasījumos” bakalaura un maģistratūras studenti veido alternatīvo žūriju, tādejādi studenti
iesaistās aktuālajos latviešu literatūras procesos.
Maģistrantūras laikā studenti arī iesaistījās HZF Literārā kluba pasākumos
(organizētāji, vadītāji vai diskutētāji).
Studenti regulāri iegūst prestižo K. Dziļlejas fonda balvu literatūrzinātnē. 2012./2013.
akad. g. šo balvu maģistrantu grupā ieguva Līvija Baumane.
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Studiju programmas plāns
Baltu filoloģijas maģistra studiju programma

Kursa kods

Kursa nosaukums

pilna laika
1. gads
1.

2.

4 semestri

2. gads
3.

4.

3. gads

4. gads

5.

7.

6.

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

8.

Obligātā daļa (A daļa)
Valo5500
Antīkā runas prasme: teorija un prakse
SDSK5044 Tradicionālā kultūra. Vizuālais aspekts
Valo4645
Vispārīgā valodniecība (teorija un
metodoloģija)
LitZ6012
Literatūrpētniecības metodes XX gadsimtā
Valo5422
Sociolingvistika
SDSK5060 Lietuviešu kultūra: kanons un inovācijas
MākZ5020 Mūsdienu teātra interpretācijas principi
Valo5115
Stilistika un tekstveide
LitZ5095
Literatūra totalitārisma laika mākslas
kontekstā
SDSK6020 Maģistra darbs

2
2
2
4
2
2
2
2
2
20

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L16 S16
L16 S16
L32

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L40 S24
L28 S4
L28 S4
L18 S14
L28 S4
L22 S10

Aizstāvēšana

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)
Literatūrzinātne
LitZ6004
Literatūras kritika. Teorija un prakse
LitZ5110
„Citādais” latviešu literatūrā
LitZ5100
Dzimumdiference literatūrā: feminisma
diskurss
LitZ5027
Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu
literatūrā
LitZ5101
Neomītiskais 20. gs. latviešu un Eiropas
literatūrā
LitZ5107
Salīdzinošā literatūrzinātne un jaunākā
latviešu literatūra Eiropas kontekstā

6
4
4
4
4
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L50 S46
L26 S38

Eksāmens

L32 S32

Eksāmens
Eksāmens

L32 S32

L16 S48
L42 S22

Īsprozas žanri. Teorija un vēsture
Latviešu literatūras veidu (romāns, lirika,
drāma) vēsture no 1945. gada līdz mūsu
dienām
LitZ5102
Vācbaltu literatūra un kultūra
Valodniecība
Valo5304
Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika
Valo5307
Onomastika
Valo5127
Latviešu rakstu un literārās valodas vēsture
Valo5416
Vēsturiskās valodniecības pamati
Valo5299
Etnolingvistika un pragmatika
Valo6065
Teorētiskā lingvistika: morfonoloģija un
semantika
Valo6064
Latgaliešu rakstu valodas vēsture
Valo6067
Baltistikas pētījumu aktualitātes
Valo5300
Baltu valodu vēsture
Folkloristika
LitZ6004
Literatūras kritika. Teorija un prakse
Folk5003
Folklora un literatūra
Folk5017
Baltijas tradicionālā mūzika
Valo5299
Etnolingvistika un pragmatika
Folk5010
Baltijas tautu mitoloģija un folklora:
mūsdienu pētniecības aktualitātes
MākZ5212 Mūzikas kulturoloģija
Folk6001
Mūsdienu folklorisms Baltijā
SDSK6016 Tradicionālā kultūra un kino
Folk5011
Folkloras lauka pētījumi
Baltistika un lituānistika
Valo5127
Latviešu rakstu un literārās valodas vēsture
Valo5306
Lietuviešu valodas gramatiskās kategorijas
Valo5305
Baltu areālā lingvistika
Valo5299
Etnolingvistika un pragmatika
LitZ3087
LitZ6005

4

Eksāmens
Eksāmens

6
4
4
4
6
2
4
6
4
6
4
6
4
4
4
4
4
4
6
4
6
4
4
4

L26 S38
L48 S48

Eksāmens

L18 S46

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L48 S16
L48 S16
L56 S40
L18 S14
L32 S32

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L32 S32
L52 S44
L35 S29

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L50 S46
L32 S32
L32 S32
L32 S32

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Prakse

L56 S8
L52 S12
L32 S64
L6 S58

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L56 S40
L36 S28
L24 S40
L32 S32

L76 S20

L32 S32

Valo5308
Lietuviešu leksikoloģija un valodas kultūra
SDSK5043 Mūsdienu lietuviešu kultūra un literatūra
Valo6066
Lietuviešu un latviešu tekstu tulkošanas
pamati
Valo6067
Baltistikas pētījumu aktualitātes
Valo5300
Baltu valodu vēsture
Teātra zinātne
MākZ5001 Modernisma drāma un teātris Rietumeiropā
MākZ5025 Episkais un postdramatiskais teātris: ģenēze
un funkcionalitāte
LitZ6004
Literatūras kritika. Teorija un prakse
LitZ5027
Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu
literatūrā
MākZ5010 Seminārs teātra kritikā
MākZ5171 Amerikāņu drāma un teātris
MākZ5024 Latviešu dramaturģija, režija un teātra
kritika pēc 1945. gada
MākZ5026 Teātra režija Austrumeiropā: teorija un
prakse
SDSK6017 Krievu Sudraba laikmets literatūrā un
mākslā

Eksāmens
Eksāmens

4
4
4

Eksāmens

L20 S44

6
4

Eksāmens
Eksāmens

L52 S44
L35 S29

4
4

Eksāmens
Eksāmens

L52 S12

6

Eksāmens
Eksāmens

L50 S46
L32 S32
L44 S52
L26 S6

6

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4

Eksāmens

4

Eksāmens

4
6
2

Kopā A daļā
Kopā B daļā

6
14

8
12

6
14

20

40
40

Kopā

20

20

20 20

80

Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā

L32 S32
L46 S18

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

L44 S20

L52 S44
L46 S18
L52 S12

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Maģistra studiju programma
BALTIJAS JŪRAS REĢIONA STUDIJAS
humanitāro zinātņu grāda iegūšanai
(LRI kods 45222)
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par 2012./2013. akadēmisko gadu
Studiju programma akreditēta no 00.06.2013.līdz 31.12.2019.
Studiju programmas direktori:
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Apstiprināts BJR studiju programmas padomes sēdē 28.11.2013.
Padomes priekšsēdētāja:
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Rīgā, 27.11.2013

Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
Studiju programmas īstenošanas mērķis un uzdevumi
Baltijas jūras reģiona studiju mērķis ir veidot kompetenci humanitāro, sociālo un vides zinību
jomās attiecībā uz Baltijas jūras reģiona zemēm.
Programmas uzdevumi:
-

veidot un paplašināt akadēmisko zināšanu un praktiskās kompetences apjomu;

-

saistīt teorētiskos modeļus un to praktisko pielietojumu ar konkrētām Baltijas jūras
reģiona parādībām un procesiem;

-

attīstīt spēju identificēt, analizēt, novērtēt un prognozēt galvenās attīstības tendences ar
kultūru, sabiedrību, ekonomiku, vidi saistītās jomās;

-

veidot zinātniskā darba iemaņas, orientējoties uz aktuālām, ar Baltijas jūras reģionu
saistītām parādībām un procesiem;

-

praktizēt multidisciplināru vai starpreģionālu dažādu sociālu, polītisku un kultūras
parādību un procesu salīdzināšanu;

-

attīstīt spēju formulēt ar Baltijas reģiona multidisciplināru izpēti saistītus pētniecības
jautājumus;

-

pozicionēt Baltijas jūras reģiona zemju attīstību Eiropas un pasaules kontekstā;

-

par pamatu ņemot Baltijas telpas kultūras un sabiedrības īpatnības, attīstīt izpratni par
identitāti un toleranci multikulturālā pasaulē.

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Studiju programma kopumā ir virzīta uz šādiem rezultātiem:
-

sagatavot kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā;

-

sagatavot ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona kultūras, sabiedrības,
vides u. c. attīstības procesiem;

-

sagatavot pētniekus, kas veiktu pētījumus un stiprinātu zinātnisko sadarbību Baltijas
reģionā;

-

sagatavot kandidātus doktorantūras studijām;

-

izglītot studentus kā apzinīgus sabiedrības locekļus, kas atvērti zinātnei un kultūrai un
kas ir kompetenti mūsdienu tehnoloģiju un pakalpojumu tirgū.

Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai
Vajadzību pēc speciālistiem dažādās ar Baltijas jūras reģionu saistītās nozarēs nosaka pieaugošā
sadarbība starp reģiona valstīm, kā arī paša reģiona dinamika un nozīmes pieaugums
starptautiskā mērogā. Šādā kontekstā vērtējot darba tirgu, var atzīmēt vairākas būtiskas
tendences:
-

Baltijas jūras reģiona un, nedaudz plašāk, Ziemeļeiropas valstu un privātā sektora
institūcijas ir salīdzinoši atvērtas jauniem speciālistiem;

2

-

Latvijas un Baltijas reģiona attīstības dinamika prasa jaunu, inovatīvu pieeju iezīmēšanu,
un tam ir nepieciešami speciālisti ar plašāku, starpdisciplināru pieeju tradicionālām
lietām;

-

reģionistikas speciālistu tirgus ir augošs un ir tālu no sava piesātinājuma;

-

darba tirgū ļoti pieprasīti ir speciālisti ar labām svešvalodu zināšanām un starptautiskās
komunikācijas pieredzi.

Baltijas jūras reģiona studiju programma sasaucas ar minētajām tendencēm, un to arvien vairāk
uztver un novērtē potenciālie darba devēji. Pozitīvas atsauksmes par šo programmu ir izteikuši
vairāku valsts un starptautisku institūciju vadītāji, te būtu jāmin Ārlietu ministrija, Kultūras
ministrija, Ziemeļvalstu informācijas birojs, Latvijas pārstāvniecības ārzemēs, kā arī ārzemju
pārstāvniecības Latvijā. Starpdisciplinaritātes un reģionālās perspektīvas nozīmi jauno
speciālistu sagatavošanā ir atzīmējuši uzņēmumi, kam darbošanās profils saistās ar reģiona
kultūras procesiem, ar ilgtspējīgas attīstības un ekoloģijas problemātiku.

Prasības, sākot studiju programmu
Studiju programmā uzņem studentus ar bakalaura grādu vai tam atbilstīgu augstāko izglītību.
Studentiem ir nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas.
Imatrikulācija studijām notiek atbilstīgi LU imatrikulācijas noteikumiem.

Studiju programmas plāns (Pielikums Nr.1)
Studiju programmas organizācija (studiju programmas apraksts, studiju moduļi,
to plānotie rezultāti un īstenošana, prakses plānojums utt.)
Maģistra programmas obligātās daļas un obligātās izvēles daļas struktūra sakārtota atbilstīgi LU
Studiju programmu nolikumam.
Studiju programmu veido:
Nr.

Studiju kursi

Kredītpunkti (ECTS) vai īpatsvars

1.

Obligātie studiju kursi (A)

50 k. p. (75 ECTS) vai 62%

2.

Obligātās izvēles studiju kursi (B)

10 k. p. (15 ECTS) vai 13%

3.

Maģistra darbs (A)

20 k. p. (30 ECTS) vai 25%

Kopā

80 k. p. (120 ECTS) vai 100%

Samērā lielo obligāto studiju kursu daļu nosaka tas, ka programmā studē salīdzinoši maz
studentu, un plašāka kursu vai moduļu izvēle varētu ievērojami sadārdzināt programmas
izmaksas. Turklāt ir jāatzīmē, ka kvalitatīvu izvēles moduļu veidošanai šobrīd universitātē
pietrūkst akadēmisko resursu.
No otras puses, reālu izvēli nodrošina kopīgā grāda programmas dotās iespējas studēt vienu
semestri kādā no partneraugstskolām – Turku universitātē Somijā, Tartu universitātē Igaunijā
vai Vītauta Dižā universitātē Lietuvā. Nomināli tai pašai programmai visās šajās augstskolās ir
sava specializācija, tādējādi dodot iespēju apmaiņas studentiem atrast sev vajadzīgos
specializācijas kursus.
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Studiju programmas praktiskā īstenošana (studiju valoda, izmantotās studiju
metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana, e-studijas utt.)
Studiju programmas realizāciju pamatā nodrošina LU fakultāšu docētāji.
Pirmajā semestrī studijas notiek Latvijas Universitātē, apgūstot vispārējos priekšmetus. Tiek
izmantotas dažādas metodes, lai veicinātu studentu spēju patstāvīgi strādāt un kritiski izvērtēt
apgūstamo studiju vielu.
Pirmajā semestrī students izvēlas pētnieciskā darba jomu un iespējamo zinātnisko vadītāju.
Kopā ar viņu tiek atrasta un formulēta pētnieciskā darba tēma, kas ir pamats maģistra darbam.
Baltijas jūras reģiona problemātikas aktualitāte nosaka plašu pētnieciskā darba tematiku un rada
labvēlīgu pamatu sekmīgu zinātnisko darbu publicēšanai zinātniskos, populāros izdevumos un
periodikā. Studentu zinātniskās darbības rezultātu publicēšana ir iespējama konferencēs.
Otrajā un/vai trešajā semestrī studentiem ir iespēja vismaz vienu semestri studēt izvēlētajā
partneraugstskolā atbilstošajā Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programmā. Studijas
partneraugstskolā notiek saskaņā ar šīs augstskolas noteikumiem. Pēc atgriešanās Latvijas
universitātē visi partneruniversitātē sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie
kredītpunkti tiek atzīti.
Ceturtajā semestrī Latvijas vai partneraugstskolā students izstrādā maģistra darbu. Atbilstoši
programmas starpdisciplinārajam un reģionālajam raksturam, maģistra darbā ir nepieciešama
starpdisciplināra un salīdzinoša pieeja.
Programma tiek realizēta angļu valodā. Studijās tiek izmantotas atzītas nodarbību metodes –
galvenokārt lekcijas un semināri, arī grupu darbs. Studenti tiek motivēti veikt patstāvīgo darbu,
tādējādi sagatavojoties arī sava patstāvīgā pētījuma veikšanai.
Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas pasniegšanas metodes. Lekcijas ir sagatavotas,
izmantojot datorprezentācijas metodes. Docētāji pēc vajadzības izmanto arī audio un video
atskaņošanas aparatūru.
Studentu rīcībā ir datorklase, plaši tiek izmantotas interneta iespējas, internets ir pieejams arī
Humanitārajā lasītavā.
Programmā iesaistītais akadēmiskais personāls piedalījās Eiropas sociālā fonda projektā
"Baltijas jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana", kura
rezultātā programmas kursiem tika gatavotas e-versijas angļu valodā WebCT vidē. Katram
kursam e-versijā ir apraksts, kursa materiāli (teksts, attēli, video, audio), literatūra, vārdnīca,
testi un citi pārbaudes rīki, komunikācijas rīki, kursa kalendārs. Kursi ir pieejami programmas
pilna un, vajadzības gadījumā, arī nepilna laika klātienes studentiem.
Programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki aktīvi piedalās pētnieciskos projektos, kas palīdz
atjaunot un pilnveidot studiju kursus, papildinot tos ar jaunākajām zinātnes atziņām un
metodēm. Radošo atklājumu izmantošana mācību procesā stiprina mācībspēku autoritāti un
veicina arī personisko kontaktu attīstību starp mācībspēkiem un studentiem. Publicētie pētījumi
palīdz nodarbībās auditorijā pāriet no lekcijas uz semināra formu, jo studentiem iespējams
daudzus materiālus izlasīt jau iepriekš.
Starpdisciplinārais raksturs nodrošina dažādu nozaru un apakšnozaru docētāju iesaisti studiju
programmas realizācijā.

Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība);
Studentu patstāvīgā darba regulāra un objektīva vērtēšana ir svarīga programmas kvalitatīvas
realizācijas nodrošināšanai. To apzinoties, kursu veidotāji ir izvēlējušies noteiktas vērtēšanas
metodes, kas vislabāk atbilst katra konkrētā kursa specifikai un mācību uzdevumiem.
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Studentu patstāvīgā darba kopējo vērtējumu veido referātu, semināru, kontroldarbu, teorētiskās
literatūras studiju rezultātu un maģistra darba vērtējums. Formālo prasību izpilde un pozitīvs
vērtējums ļauj studentiem iegūt kredītpunktus par attiecīgo kursu. Vērtēšanas sistēmas
uzdevums ir veicināt patstāvīgo darbu, radīt dziļākas un noturīgākas zināšanas, kā arī iegūt labāk
pamatotu studentu darba rezultātu.
Studiju rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem par akadēmiskās izglītības standartu.

Studiju programmas izmaksas.
Baltijas jūras reģiona studiju maģistra programmā studēja 19 studenti par valsts budžeta
finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 1 185LVL par vienu studentu. Programmā
8 studenti studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā studēja 27
studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir 32 115LVL. Virziena programmas
nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc
studentu skaita uz 1.10.2013 – 1 189LVL.

Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam,
un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.
Studiju programmas saturs un struktūra atbilst MK Noteikumiem nr. 2 (03.01.2002.) par valsts
akadēmiskās izglītības standartu.
Standarts

Baltijas jūras reģiona studiju programma

Maģistra studiju programmas apjoms ir Programmas apjoms – 80 kp.
80 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk Maģistra darbs – 20 kp.
kā 20 kredītpunktu ir maģistra darbs.
Maģistra studiju programmas obligātajā
saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares
vai apakšnozares izvēlētās jomas
teorētisko atziņu izpēti (ne mazāk kā 30
kredītpunktu) un teorētisko atziņu
aprobāciju
zinātņu
nozares
vai
apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā (ne mazāk kā 15
kredītpunktu).

Programmas saturā ietilpst attiecīgo zinātņu nozaru
vai apakšnozaru teorētisko atziņu izpēte; tas attiecas
uz ievada moduli (Pētīšanas metodoloģija un
organizācija 4 kp.; Baltijas jūras reģiona koncepcija 6
kp.), kā arī uz specializācijas moduļiem (katrs 15 kp.),
kuros dominē teorētisko atziņu izpēte, kopumā ne
mazāk kā 30 kredītpunkti. Ievadkursā "Baltijas jūras
reģiona koncepcija" ir apskatīti reģionu pētīšanas
galvenie jautājumi, ir iezīmētas Baltijas jūras reģiona
kultūras (vēsture, kultūra un valodas), politiskā
(demokrātija,
multietniskums,
starptautiskās
attiecības) un sociālā (ekonomiskā attīstība, sociālie
apstākļi, cilvēkresursu attīstība, nodarbinātība,
kopienu attīstība) ainava ar to svarīgākajiem
komponentiem un pētīšanas koncepcijām.
Specializācijas moduļi un obligātās izvēles kursi dod
iespēju pievērsties teorētisko atziņu aprobācijai
zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā ne mazāk kā 15
kredītpunktu apjomā.
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Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām (norādot
struktūru, studiju kursus, apjomu kredītpunktos un, ja iespējams, studiju
rezultātus).
Salīdzinājumam izmantota Vītauta Dižā (Lietuva) Universitātes Baltijas reģiona studiju maģistra
programma, Tartu (Igaunija) Universitātes Baltijas studiju maģistra programma, Turku (Somija)
Universitātes Baltijas jūras reģiona maģistra programma. Latvijā līdzīgas programmas netiek
realizētas nevienā citā augstskolā, tādēļ salīdzinājumam tiek piedāvāta Latvijas Universitātes
Eiropas studiju programma, kas ir tā paša līmeņa un reģionālas ievirzes programma.
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Latvijas
Universitāte

Vītauta
Lietuva

Dižā

Programmas Baltijas
jūras Baltijas
reģiona
nosaukums
reģiona
maģistra studiju programma
un vispārējs programma
raksturojums

Universitāte, Tartu
Igaunija

Universitāte, Turku
Somija

Universitāte, Latvijas Universitāte

maģistra Baltijas studijas ir veidotas Baltijas jūras reģiona
kā viena no trim sociālo maģistra programma
zinātņu maģistra grāda
studiju specializācijām

Studiju
apjoms

2 gadi, 120 ECTS

1.5 gadi, 90 ECTS

Uzņemšanas
prasības

bakalaura grāds vai
tam
atbilstīga
augstākā izglītība,
labas angļu valodas
zināšanas

bakalaura
grāds,
vēlams bakalaura grāds vai tam pabeigtas, vismaz 3
sociālajās vai humanitārajās līdzvērtīgs
izglītības gadus
ilgas
zinātnēs, vai citās jomās; līmenis
universitātes
līmeņa
priekšroka tiem, kam ir
studijas
maģistra
politisko zinātņu sertifikāts;
studiju
saturam
ieteicams jau iepriekš apgūt
atbilstošā nozarē, ar
šādus
priekšmetus:
ievads
sertifikātu apliecinātas
politikas
zinātnēs,
ievads
ļoti labas angļu valodas
starptautiskajās
attiecībās,
prasmes
politikas filozofija un ievads
ekonomikā

Studiju
ievada modulis 15
struktūra un ECTS
(kursi:
saturs
Pētīšanas
metodoloģija
un
organizācija,
Baltijas
jūras
reģiona
koncepcija),
specializācijas
moduļi
(Baltijas
valstis un Eiropa,
Vēsture, Sabiedrība

ievada modulis 30 ECTS
(obligātie kursi: Baltijas un
Ziemeļu
valstu
politiskās
sistēmas; Krievija, Baltijas
valstis un Rietumeiropa kopš
16.
gs.:
ģeopolitiskās
perspektīvas; Pārejas periods
Baltijas valstīs: politiskie un
ekonomiskie aspekti; Drošība
Baltijas reģionā; Baltija: jaunā
reģionālā loma un identitāte;
Politiskā
kultūra
Baltijas

2 gadi, 120 ECTS

vispārējais modulis 30
ECTS (kursi: Politiskā
attīstība Baltijas reģionā;
Baltijas
reģiona
ekonomiskā attīstība un ES;
Baltijas
vēsture;
Postkomunisma
pārveidojumi; Salīdzinošie
kultūras jautājumi Baltijas
reģionā),
specializācijas
moduļi 36 ECTS (izvēle ir
2 moduļi no piedāvātajiem -
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2 gadi, 120 ECTS

ievadkurss 10 ECTS,
akadēmiskais
rakstīšanas prasmes un
somu
valodas
un
kultūras kurss 4-5
ECTS, seši individuālās
specializācijas
kursi
(Identitāšu
un
telpiskuma
politika
Ziemeļu
reģionā;
Nacionālās perifērijas
un pārrobežu ainavas;

Eiropas studijas; galvenās
studiju jomas ir Eiropas
ekonomika,
politikas
zinātne un tiesību zinātnes
2 gadi, 120 ECTS
bakalaura grāds; diplomu
konkurss ekonomiku un
vadībzinības, politikas un
tiesību
zinātni
apguvušajiem;
citas
zinātnes apguvušajiem –
pārrunas
reflektanta
motivācijas un mērķtiecības
novērtēšanai
Eiropas
ekonomiskos,
politiskos,
tiesiskos aspektos.
obligātie kursi: Eiropas
tiesības,
Eiropas
integrācijas
teorijas,
Makroekonomiskās
politikas aktuālās tēmas,
Eiropas ekonomikas un
Eiropas
ekonomiskās
integrācijas
attīstība,
Eiropas Savienība: vadība
un institūcijas, Pasaules
politiskās
integrācijas
procesi un Latvija (katrs 4 -

un vide, Politika,
Literatūra
un
mūzika)
12-15
ECTS
katrs,
obligātās
izvēles
daļa - 2. un 3.
semestrī 6 ECTS

valstīs;
Baltijas
valstu
integrācija ES), specializācijas
moduļi (politika un vēsture),
izvēles kursi (tematikā dominē
ar
sociālajām
zinātnēm,
komunikāciju un ekonomiku
saistīti
priekšmeti),
divi
pētniecības projekti

Politiskā attīstība; Kultūra
un literatūra; Mediji un
sabiedrība;
Mediji
un
komunikāciju
menedžments;
Biznesa
administrācija; Likums un
institūcijas), izvēles kursi
18 ECTS, brīvie papildu
kursi 6 ECTS

Iegūstamais
grāds

humanitāro zinātņu politoloģijas zinātņu maģistrs
maģistrs
Baltijas
jūras
reģiona
studijās

mākslas maģistrs
sociālajās zinātnēs

Maģistra
darba
apjoms

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS
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Baltijas jūras reģiona
urbānās
vides
perspektīvas; Pagātnes
apgūšana;
Baltijas
kultūras reģions un
mijiedarbība; Baltijas
jūras vide), katrs no
tiem 15 ECTS apjomā

6 ECTS); specializācijas
izvēles kursi: Reģionālā
politika
un
sociālā
dimensija Eiropas valstīs,
Baltijas valstu ekonomika,
Sabiedriskās
attiecības:
teorija un prakse, Lēmumu
pieņemšanas kvantitatīvās
metodes (katrs 4-6 ECTS)

(MA) mākslas maģistrs (MA) sociālo zinātņu
Baltijas jūras reģiona Eiropas studijās
studijās
40 ECTS

30 ECTS

maģistrs

Informācija par studējošajiem (dati atskaites gada 1. oktobrī), norādot
studējošo kopskaitu, pirmajā studiju gadā imatrikulēto un absolventu
skaitu.
1.
gadā
imatrikulēto
studentu
skaits
2013. g. 15
01.10

Studentu skaits Mācās
pa
studiju
gadiem
1.
2.
Kopā t.sk. par
maksu
15
8
23
8

Absolventu
skaits

Eksmatrikul
ēto
skaits
(atbirums)
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Studējošo aptaujas un to analīze.
2012./2013. akadēmiskā gada rudens un pavasara semestros Baltijas jūras reģiona
studijās aptaujāti pašlaik studējošie (pamatstudijās 13 studenti), kā arī dažādu
apmaiņas programmu studenti un viesstudenti (kopā 17 respondenti) gan no
partneraugstskolas Somijā, gan citām Eiropas valstu augstskolām. Pēdējie līdz ar
apmaiņas studentiem no Amerikas un Āzijas Baltijas jūras reģiona studijās
izvēlējušies atsevišķus studiju kursus, tos patstāvīgi kombinējot un veidojot sev
interesējošus studiju moduļus.
Kopš 2012./2013. akadēmiskā gada sākuma programmā veiktas divas studentu
aptaujas. Tajās ietverti jautājumi par atsevišķiem studiju kursiem un mācībspēkiem,
kā arī par studiju procesu kopumā. Studenti programmu novērtējuši pozitīvi. Izteikts
pozitīvs vērtējums par programmas daudzpusīgumu un starpdisciplināro raksturu, kā
arī par programmas struktūru kopumā, tāpat studenti uzsver daudzu mācībspēku spēju
ieinteresēt studiju kursā, kā arī iegūto zināšanu konkurētspēju darba tirgū. Par
veiksmīgu tiek atzīts seminārnodarbību un lekciju skaita attiecības un šo nodarbību
formālais plānojums. Kursi tiek vērtēti kā zinātniski aktuāli, uzsverot tajos aplūkoto
tēmu dažādību un nozīmi reģiona kopējās politiskās, ekonomiskās un kultūrsituācijas
izpratnei.
Atbildot uz jautājumu par studiju programmas izvēles iemeslu, kā galvenie iemesli
minēti Baltijas jūras reģiona politikas, ekonomikas, ģeogrāfijas un kultūras sfēru
aktualizēšanās, reģiona problemātikas izpratne, iespēja gūt vispārēju ieskatu par
reģionu un tā lomu pasaules kontekstā. Vairāk nekā 90% respondentu atzīst, ka
studiju procesa kvalitāti un dinamisku vielas apguvi nosaka tieši programmas obligātā
daļa, kurā ir gan ekonomikas un politikas, gan sociālie un juridiskie, gan arī vēstures
un kultūrvēstures, literatūras un mūzikas priekšmeti, kuru apguve kopumā var
nodrošināt lielākas iespējas darba tirgū. Tāpat studenti izteikuši vēlēšanos, lai būtu
lielāks izvēles kursu piedāvājums. Šīs vēlmes tiek nopietni ņemtas vērā, domājot par
studiju programmas tālāko attīstību.
Tā kā konkrētā maģistra studiju programma Latvijas Universitātē ir vienīgā, kurā
lielākā kursu daļa tiek apgūta angļu valodā, pamatstudijās studējošajie īpaši pozitīvi
vērtē iespēju studiju procesā veidot diskusijas ar citu valstu augstskolu studentiem,
gūstot konkrētās zinātnes sfērās jaunas praktiskas un teorētiskas iemaņas, kā arī
veicinot pieredzes apmaiņu un iespējamu turpmāku sadarbību. Studenti īpaši uzsver
pasniedzēju spēju vienlīdz brīvi un saistoši komunicēt ar visdažādāko nāciju
pārstāvjiem, salīdzinot un pretstatot Baltijas jūras reģiona valstis arī pasaules
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kontekstā. Pilna laika studiju programmas studenti atzīst, ka dažos kursos tieši
ārzemju studentu īpatsvars, kā arī debates starp šiem studentiem un pasniedzēju rada
interesi par kursu un līdz ar to palīdz apgūt kursa vielu angļu valodā. Atsevišķu
studiju kursu vērtējumu analīze liecina, ka studenti pozitīvi vērtē tos mācībspēkus un
viņu lasītos kursus, kas ir aktīvi arī pētnieciskajā darbā, regulāri izmanto jaunas
metodes un jaunākos zinātnes sasniegumus. Studenti pozitīvi vērtē gan pasniedzēju
darba zinātnisko un metodisko kvalitāti, gan lekciju un semināru zinātnisko līmeni,
mācībspēku prasmi sistemātiski izklāstīt kursu pamatatziņas, bet vēlas aktivizēt
diskusijas lekcijās un semināros.
Studenti atzīst programmas daudzpusību (sociālās, ekonomikas un politikas, kā arī
humanitāro zinātņu priekšmeti), taču dažkārt daudzo zinātņu kopumā grūti orientēties,
rast konkrēto, vienojošo, tāpat dažkārt netiek gūts priekšstats par Baltijas jūras
reģiona problemātiku un specifiku citu Eiropas valstu situācijas kontekstā. Pietrūkst
arī zināšanu par teritoriāli plašo reģionu, kā dēļ tas praksē bieži vien tiek reducēts līdz
trīs Baltijas valstu blokam. Tas izskaidrojams ar to, ka stājoties šajā maģistra
programmā, studentiem tiek prasīts bakalaura grāds vai ekvivalents augstākās
izglītības dokuments, kas ne vienmēr nodrošina visiem studējošajiem līdzvērtīgas un
pietiekamas priekšzināšanas programmā piedāvātajos kursos, kas savukārt apgrūtina
kursu uztveri un neļauj brīvi izteikties.
Pamatstudijās studējošie kā optimālu iesaka studiju moduļu sistēmu, kādu praktizē arī
vairums partneraugstskolas Baltijas jūras reģionā.
Studenti atzinīgi novērtē pasniedzēju iepriekš sagatavotos lekciju un
seminārnodarbību materiālus (konkrēti raksti, konspekti, kopsavilkumi), kas ne tikai
atvieglo darbu nodarbībās, nekoncentrējot uzmanību tikai uz informācijas patstāvīgu
pierakstīšanu, bet arī ļauj aktīvāk līdzdarboties diskusijās.
Vairāki studenti norādījuši uz nepilnībām studiju procesa organizācijā, kas izpaužas
lekciju saraksta plānošanā. Taču šādu problēmsituāciju rada fakts, ka vairums
studentu līdztekus studijām strādā, un līdz ar to viņu laika resursi nav pakļauti tikai
studiju procesam. Šajā situācijā svarīgi ir apzināties, ka studiju procesa organizācijas
piemērošana studējošo vēlmēm var notikt tikai saskaņā ar studiju procesu
reglamentējošiem dokumentiem.
Aptauju rezultāti tiek regulāri analizēti. Ar tiem ir iepazīstināti mācībspēki, akcentējot
gan kopīgās, gan individuālās problēmas. Rezultāti tiek izvērtēti programmas
padomes sēdēs. Pamatojoties uz studentu aptaujās izteiktajiem viedokļiem, nākotnē
iecerēts veikt vairākas izmaiņas programmas realizācijā (izveidot moduļu sistēmu
obligāto kursu daļā, piedāvāt studentiem vairāk obligātās izvēles kursus, jaunu
mācībspēku piesaistīšana u. c.).

Absolventu aptaujas un to analīze.
Absolventu aptaujāšana šajā akadēmiskajā gadā nav veikta.

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek, tiekoties ar programmas
vadību un mācībspēkiem, kā arī rīkojot studentu aptaujas un analizējot to rezultātus.
Studentu pārstāvji aktīvi piedalās Baltijas jūras reģiona studiju programmas padomes
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sēdēs. Tāpat studentu pārstāvji piedalās Humanitāro zinātņu fakultātes domes sēdēs,
kur izskata arī ar programmu izstrādi un realizāciju saistītus jautājumus.
Studentiem tiek sniegts atbalsts ne tikai lekcijās un nodarbībās, bet arī ārpus tām,
rīkojot regulāras konsultācijas, atsevišķos gadījumos tiek rīkotas individuālas
nodarbības. Īpašas konsultācijas un nodarbības tiek rīkotas studiju gada beigās, lai
studenti varētu labāk sagatavoties gala pārbaudījumiem.

Papildu ziņas par BJRS programmu
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā
darbība un tās ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana
pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas
Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata
periodā (projektu sarakstu pievienot pielikumā)
Visiem docētājiem ir zinātniskie un/vai akadēmiskie grādi, kas ļauj īstenot studiju
programmas mērķus un uzdevumus. Par to liecina gan raksturotājlielumi un personāla
CV, gan arī docētāju zinātniskā darbība.
Akadēmiskais personāls ir iesaistīts gan LZP valsts pētījumu programmas “Nacionālā
identitāte” projektos, gan arī citos LZP projektos, kā arī vairākos LU zinātniskos
projektos.
Akadēmiskais personāls piedalās arī starptautiskos projektos: nozīmīga ir vairāku
docētāju piedalīšanās ERAF 7. ietvara programmas projektos, kā arī sadarbība ar
Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas un Krievijas zinātniskajām institūcijām.

Projekti
Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra
un cilvēkdrošība)" projekts Nr. 3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats;
Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekts nr.5
LZP Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Identitātes
estētika: literatūra, folklora un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un
mūsdienu simboli”
LZP projekts Ģeogrāfisko un ģeoloģisko procesu un faktoru ietekme uz Latvijas
dabas apstākļiem un sabiedrību
Latviešu un etnisko minoritāšu demogrāfiskā attīstība, LZP projekts Nr. 11.1802
LZP tematisko pētījumu projekta (09.1043) Reliģiski filozofisko ideju attīstība
Rietumu kultūrā 20.-21. gadsimtā un to iespaidi Latvijā
Valsts pētījumu programma enerģijai un videi „Inovatīvas enerģijas resursu ieguves
un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar
atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas
ierobežošanai”, projekts Nr. 4 „Ūdeņraža iegūšanas, uzglabāšanas un enerģijas
atbrīvošanas metožu izpēte un prototipu izstrāde”
Latvijas CSP līgumdarbs No. 0103-7/12/ Iedzīvotāju skaita un demogrāfisko rādītāju
noteikšana
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Latvijas Universitātes pētnieciskais projekts "Latviešu literatūra un reliģija"
7th Framework, Marie Curie Action, IRSES Imagining Development: A
multidisciplinary and multilevel analysis of development policies and their effect in
the post-socialist world (Fribourg, Tallinn, Birmingham, Riga)
ES 7. programma, FEMCIT Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The
Impact of the Contemporary Women’s Movements
ERAF projekta Atbalsts Latvijas Universitātes starptautiskās sadarbības projektiem
un citiem starptautiskās sadarbības pasākumiem zinātnē un tehnoloģijās”, aktivitātes
2.1.1.2. „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās
(7.Ietvara programma un citi)”
Igauņu valodas institūts un Latvijas universitāte Common Steps: from Oral into
Written World II
Igaunijas Zinātņu akadēmijas Underes un Tuglasa Literatūras centra projekts "The
History of Baltic Written Culture", tg. Geschichte der baltischen Schriftkultur.
Diskurse und Genres kopā ar Tartu universitāti, Tartu universitātes bibliotēku.
Helsinku Universitātes Somijas Viduslaiku pētniecības biedrības/ the Society for
Medieval Studies in Finland GLOSSA projekts Reformation Period in the Baltic Sea
Region.
Eiropas komisijas finansēts projekts „Developing methodologies to reduce
inequalities in the determinants of health (DEMETRIQ)”
ES Sociālā fonda projekts Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 – Latvijas
augstskolu un koledžu studējošo noslodzes pētījums
Eiropas Sociālā fonda projekts „Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”
ietvaros „Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā”,
ES Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadiem projekta
„Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām”/VocEdu, Nr.
LLIV-265, „Pētījums par profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām,
sadarbības modeļa izstrāde un apmācību organizēšana prakšu vadītājiem”
Paplašinātās projekta vadības komitejas loceklis. Projekts „Joint Action - European
Health and Life Expectancy Information System (JA EHLEIS)” ES granta līgums No
2006109, finansējums no DG SANCO un 10 ES dalībvalstīm
ERASMUS IP „Transnational and intersectional methodologies in gender studies’
(University of Latvia, June)
ERASMUS IP ‘Translocal methodologies in gender studies’ (University of Eastern
Finland)
COST programme IS0803, Remaking eastern borders in Europe: a network exploring
social, moral and material relocations of Europe's eastern peripheries.
Krievijas Zinātņu Akadēmijas Etnoloģijas un Antropoloģijas institūta projekta
“Latviešu etniskās kultūras veidošanās un mūsdienu etnokultūras procesi:
Latvijas
un Krievijas redzējums”
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LU FSI un Friedrich Ebert Stiftung Latvia projekta Etnisko minoritāšu integrācijas
modeļi Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs pēc 1991. gada
NordPlus Starptautiskā Intensīvā programma „Netradicionālās mācību
veidošana”.

vides

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
nozīmīgākās zinātniskās publikācijas, pētniecības vai mākslinieciskās
jaunrades sasniegumi un sagatavotā mācību literatūra pārskata
periodā (sarakstu pievienot pielikumā)
Docētāji ir izdevuši monogrāfijas, vidēji 10 gadā, piedalījušies augstskolu un
vidusskolu mācību grāmatu izstrādē, vidēji 15 gadā, publicējuši zinātniskus rakstus
starptautiskos un vietējos izdevumos, vidēji 55 gadā, ir rakstu krājumu sastādītāji un
zinātniskie redaktori.
Docētāji ir regulāri piedalījušies ar referātiem starptautiskās un vietējās zinātniskās
konferencēs, vidēji tās ir 40 konferences gadā.

Zinātniskās publikācijas
Bluma, D. (2013) Institutional and Individual aspects of Internationalisation and
University Staff Development. In: Pedagogy and Teachers’ Education. University of
Latvia, N0.790. pp. 10-22. ISBN 978-9984-45-660-7; ISSN 1407-2157
Bluma D. (2012). Lifelong Language Learning – Teacher Education for Development
of Multilingual and Multicultural Competences. In: Multilingual Competences for
Professional and Social Success in Europe. Foundation for Development of the
Education System, Warsaw, Poland. Pp. 361.- 367. ISBN 978-83-62634-72-9
www.frse.org.pl
Blūma D., Boge I. (2012) Management of Language Policy at a Higher Education
Institution (A Comparatuve Study). In: LASE Journal of Sport Science. 2012/3/1
Riga, „Alemande”, pp.108. – 117. p-ISSN: 1691-7669; e-ISSN: 1691-9912; ISO
3297
Blūma D. (2012) Professionalism of Teacher Educators. In: Teachers’ Training in the
European Space of Higher Education. 2012, No.1(3). Wydawnictwo Adam
.Marszalek, pp.110-130. ISBN: 978-83-7780-549-7; ISSN 2084-4204
Blūma D. (2012) Studenti kā pieaugušie un pieaugušie kā studenti. Pieaugušo
izglītība. R.: RaKa, 92.-104. ISBN 978-9984-46-212-7
Druviete I. Satversmes 4. pants sociolingvistikas skatījumā: termini un jēdzieni
valodas dominējošā statusa apzīmēšanai. - Konstitucionālās politikas seminārs.
Semināra materiālu krājums. Bīriņi: Publisko tiesību institūts, 2012, 130.- 137. lpp.
Druviete I. Latviešu valoda kā nacionālās identitātes pamats: Ata Kronvalda
ieguldījums mūsdienu skatījumā. - "Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam
175" - 2012. gada 28. aprīļa konferences materiāli, Rīga: Zinātne, 2012, 37.-40. lpp.
Druviete I. Izglītības ieguves valoda personības un sabiedrības aspektā.
Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress
„Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Valodniecības raksti. Rīga: LU
Latviešu valodas institūts, 2012, 349.–362. lpp.
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Druviete I. Valsts valoda, oficiālā valoda, minoritātes valoda: jēdziena un termina
izpratne sociolingvistikā un politikā. - Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums
16 (2). Liepāja: LiePA, 2012, 65.-78. lpp.
Druviete I. Lingvistiskā identitāte Latvijas kultūrtelpā. - Scientiae et patriae.
Veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā.
Dedicated to Academician, Professor Vaira Vīķe-Freiberga on 75th Birthday.
Sastādītāja profesore Ausma Cimdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 95.110. lpp.
Druviete I. Latviešu valoda - vienīgā valsts valoda Latvijā. - Valodas prakse:
vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 8. R.: Latviešu valodas
aģentūra, 2013, 15.-23. lpp.
Druviete I. Valodas situācija un valodas politika. - Latviešu valoda. Prof. Andreja
Veisberga redakcijā. R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 387.-408. lpp.
Druviete I. Latviešu valoda pēc neatkarības atgūšanas: valodas situācija un valodas
politika. - Latvieši un Latvija, R.: Zinātne, 2013, 240.-261.
Grudule M. The Dawn of Latvian Poetics (1697) and its Resonance in the 19th
Century Literature.
(Re)Contextualizing Literary and Cultural History. The
Representation of the Past in Literary and Material Culture. 77. Acta Universitatis
Stockholmiensis Stockholmer Germanistische Forschungen. Stockholm 2013, p.149.169.
Karnups, V.P. (2012), The 1936 Devaluation of the Lat and its Effect on Latvian
Foreign Trade, in Humanities and Social Sciences Latvia, Vol. 20, Issue 1 (Winter Spring 2012), pp. 49-62
Karnups, V.P. (2012), Latvijas tautsaimniecības un finanšu norises (1920-1940), //
Ķeruse, D. & Ķirīte, M. (red.), Latvijas Bankai XC, Rīga: Latvijas Banka, 21.-42. lpp.
Karnups, V.P. (2012), Economic and Financial Developments in Latvia (1920-1940),
in The Bank of Latvia XC, Rīga: Latvijas Banka, pp. 23-44
Karnups, V.P. (2013), Latvia as an Entrepot Prior to WWI: Effects of Trade and
Industrialisation, in Humanities and Social Sciences Latvia, Vol. 21, Issue 1 (Spring Summer 2013), pp. 18-30
Findlay A., McCollum D., Shubin S., Apsite E, Krisjane Z. (2013): The role of
recruitment agencies in imagining and producing the ‘good’ migrant. Social &
Cultural Geography, 14 (2), 145-167. (Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS)
Krišjāne, Z. and Bērziņš, M. (2012) Post-socialist Urban Trends: New Patterns and
Motivations for Migration in the Suburban Areas of Rīga, Latvia. Urban Studies.49
(2), 289-306. (Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS)
Krisjane Z., Berzins M., Ivlevs, A., Bauls, A. (2012) Who are the typical commuters
in the post-socialist metropolis? The case of Riga, Latvia. Cities, 29 (5), 334-340.
(Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS)
Krūmiņš J. Suicide Trends in Latvia. Suicide in Eastern Europe, the CIS, and the
Baltic Countries: Social and Public Health Determinants. A Foundation for Designing
Interventions. The International Institute for Applied Systems Analysis. Research
Reports RR-13-001. Editors: Leslie Pray, Clara Cohen, Ilkka Mäkinen, Airi Värnik
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and F.Landis MacKellar. February 2013. Vienna, Remaprint. Pages: 12-16. ISBN
978-3-7045-0149-3
Krūmiņš J. Latvijas iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums un veselīgais mūžs:
izmaiņas un interpretācijas problēmas. Grām.: Statistikas zinātnisko pētījumu
rezultāti, 2012. Zinātniskie raksti / Zin.redaktori O.Krastiņš un I.Vanags. Rīga: LR
CSP, 2012. 21.-33.lpp. (līdzautore N.Dubkova).
Krūmiņš J. Acquisition of entrepreneurial skills during and after university studies:
case of Latvia. In: Entrepreneurship education - a priority for the higher education
institutions. International conference, Oct. 8-9, 2012 – Bucharest (Romania). Editors:
Catalin Martin, Elena Druica. MEDIMOND International Proceedings. Published:
Oct. 2012. Editografica Bologna (Italy). Pages: 141-146. ISBN 978-88-7587-656-2
Web of Science:
Kučs A., The European Union’s Framework Decision on the Use of Criminal Law to
Combat Specific Types and Manifestations of Racism and Xenophobia and the
Implementation of the Decision in Latvian Law, Journal of the University of Latvia,
No. 5, 2013, pp. 173-190.
Kučs A., „Tiesu varas objektivitāte kā pamats tiesnešu ierobežotai kritikai Eiropas
Cilvēktiesību tiesas praksē”, Jurista Vārds Nr. 30 (781), 2013. gada 23. jūlijs
Kučs A. „Vārda brīvības un citu pamattiesību līdzsvarošana Eiropas Cilvēktiesību
tiesas un Latvijas tiesu praksē”, Latvijas Republikas Augstākās Tiesas biļetens Nr. 6,
2013. gada aprīlis
Kučs A., Valsts tiesības ierobežot citvalodu personvārdu atveidi: ANO Cilvēktiesību
komitejas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse. LU 70. akadēmiskās konferences
rakstu krājums. Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2012.
Kučs A. Latvijas Republikas Augstākās tiesas prakses apkopojuma izstrāde
„Krimināllietās par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu.”, 2012.
Kučs A., Eiropas Savienības Padomes Pamatlēmums par krimināltiesību izmantošanu
cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm un tā ieviešana
Latvijas tiesību aktos. Latvijas Universitātes žurnāls Nr.3 Juridiskā zinātne. Latvijas
Universitāte, 2012.
Muktupāvels V. Saules dainas un skaņurīki // Scientiae et patriae: Veltījums
akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā. A Festschrift in
honour of Vaira Vīķe-Freiberga on her 75th birthday, sast. profesore Ausma Cimdiņa.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 233–252.
Muktupāvels V. Vai tā pati dziedātājtauta? No “Dziesmu rotas” līdz “Latvieša
dziesmu kladei” // Inkluzīvi, sast. Janīna Kursīte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds,
2012, 308–321.
Muktupāvels V. Par dažiem mūsdienu folkloristikas un tās robežzinātņu jautājumiem:
atskatoties uz savas zinātniskās darbības 25 gadiem // Latvijas Zinātņu akadēmijas
vēstis, Nr. 1./2. (66. sēj.) – 2012. – 81.–94. lpp.
Novikova, I. Imagining Africa and blackness in the Russian empire: from extratextual arapka and distant cannibals to Dahomey Amazon shows - live in Moscow and
Riga. in Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture. Taylor
and Francis, July, 2013.
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Novikova, I. Philip K.Dick – American Science Fiction in Russian Reception. The
conference proceedings ‘Philip K.Dick – Worlds Out of Joint’, Uni. of Dortmund,
2012.
Novikova I. Fatherhood and Masculinity in Postsocialist Contexts – Lost in
Translation? – in Fatherhood in Late Modernity: Cultural Images, Social Practices,
Structural Frames, ed. By Mechtild Oechsle, Ursula Müller, Sabine Hess, Verlag
Barbara Budrich, 2012.
Orehovs I. Svenska språket och litteraturen vid Lettlands universitet jämte glimtar av
svensk-lettiska litterära och kulturella kontakter. – (Publikācija zviedru val.) //
Svenska som främmande språk i olika klassrum – en projektrapport/ Utg. av Magnus
Jansson. – Västerås: Mälardalens högskola, 2012. – S. 77-81.
Runce I. The relations between Church and State in Latvia: 1906-1940. – Riga, 2013,
367pg (In Latvian with Summary in English)
Runce I. Ethnicity. The Politics of Recognition. (ed. Deniss Hanovs, Inese Runce,
Vladislavs Volkovs), Riga, Zinātne, 2013, 350pg.
Runce I. Valsts un Baznīcas attiecību teorētiskie modeļi [Theoretical Models of State
and Church Relations]. Reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija S.
Krūmiņas-Koņkovas zinātniskā redakcijā [Religiosity in Latvia: History and Present
Situation, ed. by S. Krumina-Konkova]. Rīga: FSI, 2012. 99.–115. lpp. [In Latvian
with Summary in English.
Sloka B. Management development challenges in small companies in the regions of
Latvia : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Integrated and sustainable regional
development: proceedings of the International Scientific Conference "Economic
Science for Rural Development" , Vol. 31, Jelgava, LLU, 2013. ISBN 978-99348304-7-1.
P.267-272
:
il.
URL:
http://ef.llu.lv/images/stories/faili_konferences/ESRD_2013_31.pdf
EBSCO Līdzautores: Ināra Kantāne, Anastasija Vilciņa)
Sloka B. Reconsidering governance approaches in modern labour force training,
EVOLUTION OF INTERNATIONAL TRADING SYSTEM: PROSPECTS AND
CHALLENGES, Proceedings of International Scientific Conference, SAINT PETERSBURG
STATE
UNIVERSITY,
2012,
pp.
69
–
79,
http://worldec.ru/content/conference/october2012/Conference%20proceedings%2020
12.pdf (Līdzautore Ilze Buligina)
Sloka B. Outcome of professional education in mechanical engineering and
metalworking industries — EVOLUTION OF INTERNATIONAL TRADING
SYSTEM: PROSPECTS AND CHALLENGES, Proceedings of International
Scientific Conference, SAINT - PETERSBURG STATE UNIVERSITY, 2012, pp.
111-126,
http://worldec.ru/content/conference/october2012/Conference%20proceedings%2020
12.pdf (Līdzautors Artūrs Graudiņš)
Sloka B. Strategic issues in managing personnel: motivation and work performance
challenges — EVOLUTION OF INTERNATIONAL TRADING SYSTEM:
PROSPECTS AND CHALLENGES, Proceedings of International Scientific
Conference, SAINT - PETERSBURG STATE UNIVERSITY, 2012, pp. 134-150,
http://worldec.ru/content/conference/october2012/Conference%20proceedings%2020
12.pdf (Līdzautore Laura Keršule)
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Sloka B. Strategic issues in managing personnel: motivation and work performance
challenges, Project Management Development – Practice and Perspectives : Second
International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries,
April 11-12, 2013, Riga, University of Latvia : conference proceedings. Riga :
University
of
Latvia,
2013.
P.76-86,
http://www.evf.lu.lv/uploads/media/CONFERENCE_PROCEEDINGS_2013_04.pdf
(Līdzautore Laura Keršule)
Sloka B. Marketing strategy development for hydrogen in energetics implementation
perspectives in Latvia, In International Scientific Conference “New Challenges of
Economic and Business Development – 2013” : Riga, Latvia, May 9-11, 2013 :
conference proceedings. Riga : University of Latvia, 2013. ISBN 978-9984-45-715-4.
P.196-201
http://www.evf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konfer
ence_2013/Conference_Preceedings_1p_422p.pdf (Līdzautori: Justs Dimants, Jānis
Kleperis, Ilze Dimanta)
Sloka B. Challenges of the SPIRAL methodology for Well-Being Studies
International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business
Development – 2013” : Riga, Latvia, May 9-11, 2013 : conference proceedings. Riga
: University of Latvia, 2013. ISBN 978-9984-45-715-4. P.339-353
http://www.evf.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konfer
ence_2013/Conference_Preceedings_1p_422p.pdf (Līdzautori: Inga Jēkabsone,
Samuel Thirion)
Sloka B. Recent Trends and Actualities for Development of Professional Education in
Mechanical Engineering and Metalworking Industries in Latvia, In European
Integration and Baltic Sea Region Studies: University- Business Partnership through
the Triple Helix Approach. 2012, BWV, Berliner Wissenschafts – Verlag, AG, pp.
116 – 128. Zinātniskie recenzenti: prof.dr.Jost Kramer (Vismāra, Vācija), prof.dr.
Juhanni Laurinkari (Kuopio, Somija), prof.dr.Juri Sepp (Tallina, Igaunija).
http://bwv.verlag-online.eu/shop/bwv/apply/viewdetail/id/4593/ (Līdzautors Artūrs
Graudiņš)
Sloka B. Information Technologies and Internet Exploitation in Micro and Small
Enterprises in Regions of Latvia, In European Integration and Baltic Sea Region
Studies: University- Business Partnership through the Triple Helix Approach. 2012,
BWV, Berliner Wissenschafts – Verlag, AG, pp. 202 – 218. Zinātniskie recenzenti:
prof.dr.Jost Kramer (Vismāra, Vācija), prof.dr. Juhanni Laurinkari (Kuopio, Somija),
prof.dr.Juri
Sepp
(Tallina,
Igaunija).
http://bwv.verlagonline.eu/shop/bwv/apply/viewdetail/id/4593/ (Līdzautore Ināra Kantāne)
Vorončuk I., Graudiņš A., Sloka B., Brante I. Profesionālās inženierizglītības
problēmas mehānikas un metālapstrādes nozarēm Latvijā. – Uzstāšanās
Starptautiskajā zinžtniski- praktiskajā konferencē Sergeja Tjulpanova 110.Dzimšanas
dienas veltitajā: Ēkonomiskā teorija un saimnieciskā prakse globālie izaicinājumi”.
Sankt- Pēterburgas universitāte, Krievija, Sankt- Pēterburgs, 2012.g. lpp. 487-496.
Vorontchuk, I., Lando, I. (2012). Intensificaton of knowledge management system
within the framework of adult learning for effective regional development. Journal of
Social Sciences, Vol. 2(7). „The 8th International Scientific Conference Sustainable
Development in Regions: Challenge and Perspectives” Klaipeda University: ISSN
2029-9370: Klaipēda 2012.g. 27.- 28.sept. lpp.163-170. (Indexed: EBSCO)

17

Voronchuk, I., Lando, I. (2012). Application of Innovative Approaches and
Techniques Using Innovative Training Methods to Increase Effectiveness of Learning
Process. "European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives"
(EIBSRS) University of Latvia, Riga – ir recenzēts un iesniegts publicēšanai.
Voronchuk, I., Lando, I. (2012). Practical Use of Innovative Methods of Instruction
for Personnel Training from the Point of View of Human Capital Development in
Organisations. In: Proceedings of the 10th International Conference "Public
Administration in the 21st Century“, May 29-31, 2012, Lomonosov Moscow State
University, Moscow (Russia) – ir pieņemts publicēšanai.
Voroncuka, I., Giesa A.M. (2012). Determinants of Team Performance in Business
Organizations empirically researched under influence of behavior – validated in a
European Environment.- International Conference „New Challenges of Economic and
Business Development - 2012”, University of Latvia, Rīga,2012., p. 215-230. ISBN
978-9984-45-519-78.
Voronchuk, I., Lando, I. (2013). Knowledge Management Methods as an Innovative
Development factor in the Knowledge Triangle. Journal European integration
Studies: Research and Topicalities. ISSN 1822-8402: „The 11th International
Scientific Conference Political and Economic challenges Stimulating Strategic
Choices Towards Europe of Knowledge. - 2013.g. Kaunas University of Technology,
Kaunas. 26.April. – ir pieņemts publicēšanai. (Indexed: EBSCO)
Voronchuck, I., Lando, I. (2013). Methods of Knowledge Management in
Organizations and their Influence on Entrepreneurship - The 14th International
Scientific Conference ”Economic Science for Rural Development 2013.” - Latvia
University of Agriculture, Jelgava (Latvija) 2013.– lpp. 127-133. ISSN 1691-3078
(Indexed: EBSCO)
Voronchuk, I., Lando I. A.M. (2013). Application of Innovative Approaches and
Techniques to Increase the Effectiveness of Knowledge Management Process in
Organizations. International Conference „New Challenges of Economic and Business
Development - 2013”, University of Latvia, Rīga, 2013. – ir pieņemts publicēšanai.

Informācija par ārējiem sakariem:
Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām;
Baltijas jūras reģiona maģistra grāda programmas beidzējiem darba iespējas saistās ar
dažādām valsts, nevalstiskajām un privātajām institūcijām:
-

valdības institūcijas un diplomātiskās struktūras: vēstniecības, tirdzniecības,
kultūras un citādas pārstāvniecības iestādes ārvalstīs,

-

pārstāvniecības iestādes starptautiskajās organizācijās – ANO, UNESCO,
NATO, Eiropas Padomē u. c.,

-

kultūras, vides un ekonomiskās organizācijas – starptautiski fondi,
starptautiskas organizācijas, uzņēmumi, kam ir interese Baltijas reģionā,

-

izglītības iestādes – augstākās izglītības iestādes, zinātniskās pētniecības
institūti.
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Tādējādi potenciālie darba devēji Baltijas jūras reģiona programmas beidzējiem
saistās ar Ārlietu ministrijas (diplomātiskās pārstāvniecības, komisijas), Kultūras
ministrijs un citām sfērām. Kontakti ar darba devējiem tiek uzturēti, rīkojot kopīgas
konferences, piedaloties dažādu komisiju darbā, realizējot kopprojektus. Programmas
attīstības kontekstā konstruktīva ir sadarbība ar Ārlietu ministrijas pārstāvi, kas
regulāri piedalās studiju programmas padomes darbā. Iespēju robežās ir notikusi
kopdarbība ar Ārlietu ministrijas un Kultūras ministrijas darbiniekiem. ĀM piedāvā
informatīvas tikšanās (vienam vai vairākiem maģistrantiem) par atsevišķām ĀM
darbības jomām; šajā gadījumā nav īpašu formalitāšu, iespējama elastība
laika/personāliju/diskutējamo tēmu ziņā. Tāpat atsevišķas ĀM struktūrvienības,
piemēram, Eiropas departaments un īpaši Baltijas, Ziemeļvalstu un reģionālās
sadarbības nodaļa, no savas puses, atbalstītu iespēju programmas studentiem
iepazīties ar departamenta/nodaļas (vai intereses gadījumā – ar citu ĀM
struktūrvienību) darbu.

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras
īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas;
Programmas studentiem tika piedāvāta iespēja izvēlēties specialitātei svarīgos kursus
no citām LU studiju programmām, it īpaši no Eiropas studiju maģistra programmas.
Programmas realizācijā bez Humanitāro zinātņu fakultātes kopumā piedalās mācību
spēki no sešām fakultātēm – EVF, JF, ĢZZF, VFF, PPMZF un SZF.
Akadēmiskais personāls ir devies vieslekcijās un viessemināros:
D. Blūma – St.Pēterburgas universitāte (Krievija), Ljubljanas universitāte (Slovēnija),
Klāgenfurtes Skolotāju izglītības augstskolā (Austrija), Novi Sad universitāte
(Serbija), V. Karnups – University of Applied Sciences of Kufštein Tirol (Austrija),
Z. Krišjāne – Bambergas, Tībingenas universitātēs Vācijā, Umeo Universitātē
Zviedrijā, J. Krūmiņš – Sēderternas (Dienvidstokholmas) Universitāte un Lundas
Universitāte (Zviedrija), V. Muktupāvels – Viļņas Universitāte un Lietuvas Mūzikas
un teātra akadēmija (Lietuva), Tartu universitātes Vīlandes Kultūras koledža
(Igaunija), I. Novikova – Joensuu universitāte (Somija).
Līdz apmēram 2011. gadam Baltijas jūras reģiona studijas iekļāvās plašākā
starptautiskā konsorcijā (kopā ar Turku universitāti Somijā, Tartu universitāti Igaunijā
un Vītauta Dižā universitāti Lietuvā), kas veica regulāru programmu, uzņemšanas
noteikumu saskaņošanu, kā arī kvalitātes kontroli. Tomēr ievērojamās atšķirības
izglītību regulējošajos likumos un augstākās izglītības finansēšanā (Somijā augstākā
izglītība ir bezmaksas) ir uz laiku apturējusi sekmīgu konsorcija darbību, līdz būs
iespējama būtisko un formālo atšķirību harmonizācija vai arī to pārvarēšana. Joprojām
notiek studējošo apmaiņa viena semestra garumā starp visām šīm augstskolām.
Nopietns faktors, kas kavē ārējās apmaiņas paplašināšanos, ir lielākās studentu daļas
atrašanās pilna laika darba attiecībās.
Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programmas piedāvātie kursi ir pievilcīgi
apmaiņas studentiem no Eiropas un arī Ārpuseiropas zemēm. Lielākoties tiek izvēlēti
atsevišķi kursi, taču mērķtiecīgs darbs ar potenciālajiem apmaiņas studentiem ļautu
viņus virzīt uz to, ka tiktu izvēlēti homogēni programmas moduļi vai arī viss
programmas piedāvājums semestra laikā.
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Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmās,
norādot apmaiņas programmu un valsti (datus pievieno pielikumā)
Valsts, universitāte

Studentu Programma
skaits

Somija, Turku universitāte

2

Erasmus LLLP

Igaunija, Tartu universitāte

1

Erasmus LLLP

Vācija,
Humbolta 1
universitāte Berlīnē

divpusējs sadarbības līgums
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Pielikums Nr.1
Studiju programmas plāns
Baltijas jūras reģiona studijas MSP
Kursa kods

Kursa nosaukums

pilna laika
1. gads
1.

4 semestri
Kopā

2. gads
2.

3.

4.

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

Obligātā (A) daļa
VadZ5027

Pētniecības metodes un organizācija

4

4

Eksāmens

L64

VadZ5030

Baltijas jūras reģiona koncepcija

6

6

Kursa darbs,
eksāmens

L34 S62

VadZ5026

Eiropas integrācija – teorija un prakse

4

4

Eksāmens

L48 S16

Ekon5057

Eiropas ekonomikas un integrācijas attīstība

4

4

Eksāmens

L32 S32

Ģeog5005

Latvijas – Baltijas jūras reģiona valsts ģeogrāfija

2

2

Eksāmens

L20 S12

Ekon5031

Baltijas valstu ekonomika

4

4

Eksāmens

L32 S32

Vēst5150

Baltijas jūras reģiona kultūras vēstures aspekti

4

4

Eksāmens

L32 S32

MākZ5360

Baltijas mūzika

4

4

Eksāmens

L48 S16

VidZ5030

Līdzsvarota attīstība Baltijas jūras reģionā 2

2

2

Eksāmens

L24 S8

Valo5178

Sociolingvistiskā situācija un valodu politika Baltijas valstīs

2

2

Eksāmens

L20 S12

LitZ5140

Baltijas jūras reģiona tautu literatūra

4

4

Eksāmens

L36 S28

Demo5003

4

4

Eksāmens

L32 S32

Vēst5078

Iedzīvotāji un sabiedrības attīstība Baltijas jūras reģiona
valstīs
Etnisko minoritāšu kultūrvēsturiskie aspekti Baltijā

4

4

Eksāmens

L32 S32

JurZ5050

Salīdzinošās starptautiskās cilvēktiesības Baltijas valstīs

2

2

Eksāmens

L28 S4

SDSK6006

Maģistra darbs

20

20

Aizstāvēšana

Ierobežotās izvēles (B) daļa
MākZ5023

Kino vēsture Baltijas jūras reģionā

2

2

Eksāmens

L26 S6

Vēst5079

Latgales kultūrvēstures aspekti reģionālisma kontekstā

Valo5316

Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti I

Peda5026

Izglītības attīstība Baltijas jūras reģiona kontekstā
Kopā A daļā

20

Kopā B daļā
Kopā programmā

Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā

2

Eksāmens

4

4

Eksāmens

S64

2

2

Eksāmens

L10 S22

2

20

16

14

4

6

20

20

20

70
10

20

80

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Bakalaura studiju programma Klasiskās

filoloģija

(LRI kods: 43222)

Maģistra studiju programma Klasiskās

filoloģija

(LRI kods: 45222)

STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

Saturs
Ievads
Klasiskā filoloģija ir bijusi LU zinātniskā un akadēmiskā spektra daļa kopš LU
dibināšanas. Pēc pārtraukuma padomju varas gados klasiskās filoloģijas studijas
atjaunotas atmodas laikos. Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma ir unikāla,
vienīgā Latvijā un pārstāv 2 zinātņu apakšnozares: klasisko filoloģiju (valodniecība) un
cittautu literatūras vēsturi / antīko literatūru (literatūrzinātne).
Klasiskās filoloģijas studiju programmas nav daudzskaitlīgas – tas vērojams
pasaules augstskolās šobrīd un vēsturiski. Atbilstoši Latvijas valsts mērogiem,
pašreizējais studējošo skaits minētajā programmā ir apmierinošs, ar stabilu pieauguma
tendenci.

Klasiskās

filoloģijas

speciālistu

permanents

papildinājums

Latvijas

intelektuālajā un kultūrvidē ir objektīvi neapstrīdama vērtība.
Kopš 90. gadiem LU klasiskās filoloģijas studiju programma veidojusi un šobrīd
nodrošina starptautisku atpazīstamību un sadarbību zinātnes jomā, iesaistoties Baltijas
jūras reģiona valstu universitāšu klasiskā mantojuma pētījumu tīklā Colloquium Balticum,
veidojot un publicējot starptautiska autorkolektīva zinātnisko rakstu krājumus Antiquitas
Viva. Studia Classica un Hellēņu dimensija. Regulāri tiek organizētas tādu pašu
nosaukumu starptautiskas konferences. LU atbalstīto pētniecības projektu grupā tiek
realizēts zinātniskais projekts Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti (tulkojumi,
zinātniski komentāri).

1. Klasiskās filoloģijas studiju programmu raksturojums
1.1.Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas īstenošanas mērķi un
uzdevumi
Mērķi:
-

nodrošināt studējošiem iespēju iepazīt mūsdienu Eiropas kultūrtelpas sākumus un
pamatu – antīko kultūrvidi, kā arī saskatīt tās pārmantotību un turpinājumu mūsdienu
pasaulē; pielietot iegūtās zināšanas mūsdienu kultūrnorišu interpretācijā;

-

bakalaura studiju programmas līmenī nodrošināt kompetences, kas akadēmisko
bakalauru kvalificē tālākām studijām humanitāro zinātņu maģistra programmās.

Uzdevumi:
-

rosināt studējošiem interesi par klasisko filoloģiju, papildinot klasiskās filoloģijas
bāzes nozaru – literatūrzinātnes un valodniecības – kursu klāstu ar citām antīkās

kultūrvides izpratnei būtiskām jomām (antīkā filozofija, Senās Grieķijas un Romas
vēsture, antīkās mākslas vēsture);
-

nodrošināt studējošiem plašākas iespējas iekļauties darba tirgū, nodrošinot iespēju
paralēli klasiskajām valodām – latīņu un sengrieķu – apgūt divas modernās
svešvalodas (jaungrieķu valodu un vienu svešvalodu pēc izvēles), kā arī tulkošanas
prasmju profesionālo kursu;

-

motivēt studentus turpināt studijas klasiskās filoloģijas maģistra programmā.

Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Mērķi:
-

nodrošināt iespēju studējošiem iegūt maģistra līmeņa kompetences pētnieciskā vidē
realizētā programmā;

-

sniegt atbilstoša līmeņa akadēmiskās zināšanas un veicināt patstāvīgā darba prasmju
attīstību, lai maģistrs spētu patstāvīgi pielietot zinātniskās teorijas un metodes
akadēmiskā un profesionālā kontekstā un novērtēt savas zinātņu apakšnozares vietu
un lomu plašākā humanitārās jomas un tās mūsdienu problēmjautājumu lokā;

-

kvalificēt klasiskās filoloģijas maģistrus studijām doktorantūrā literatūrzinātnes vai
valodniecības nozarē.

Uzdevumi:
-

regulāri optimizēt maģistra studiju programmas saturu un strukturējumu: sekot
patstāvīgā darba īpatsvaram, pastāvīgi virzīt programmā zinātnes nozares/
apakšnozares attīstības tendences raksturojošus plašākus teorētiskus kursus un integrēt
tajā robežnozaru atbilstošas saturiskās sasaistes kursus;

-

nodrošināt iespēju citu humanitāro zinātņu nozaru studentiem turpināt studijas
klasiskās filoloģijas maģistra programmā un veicināt šo procesu;

-

motivēt studentus studijām doktorantūrā: nodrošināt iespējas praktiski pielietot
apgūtās zināšanas un prasmes (asistentu statusā klasiskās filoloģijas bakalaura un citās
programmās, kurās ietverti klasiskās filoloģijas jomas kursi);

-

apzināt iespējas un regulāri rūpēties par iespējām labākajiem studentiem daļu no
mācību laika studēt citu valstu mācību iestādēs;

-

ieinteresēt studējošos pētnieciskajā darbā un iesaistīt tajā;

-

sistemātiski pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko bāzi.
1.2.Klasiskās filoloģijas studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas paredzētie studiju rezultāti:
Intelektuālās kompetences
-

prasmes mutvārdos un rakstveidā formulēt literatūrzinātnes un valodniecības
problēmjautājumus un to risinājumus;

-

prasmes veikt apakšnozares problēmu analīzi, izmantojot zinātniskas metodes;

-

spēja organizēt patstāvīgu akadēmiskā darba procesu.

Profesionālās un akadēmiskās kompetences
-

zināšanas klasiskās filoloģijas būtiskākajās teorētiskajās / praktiskajās nostādnēs;

-

pamatiemaņas zinātniskā darba izstrādei;

-

pamatprasmes profesionālam darbam literatūrzinātnes / valodniecības jomā.

Praktiskās kompetences
-

spēja profesionāli strādāt ar tekstu klasiskajās valodās un vismaz vienā svešvalodā;

-

spēja pieņemt lēmumus un pamatot secinājumus par klasiskās filoloģijas jautājumiem.

Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas paredzētie studiju rezultāti:
Intelektuālās kompetences:
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm maģistrs spēj:
-

izvērtēt un izklāstīt savas jomas akadēmiskus un profesionālus jautājumus kā
speciālistiem, tā arī nespeciālistiem;

-

patstāvīgi,

kritiski

un

argumentēti

formulēt

un

analizēt

zinātniskus

problēmjautājumus;
-

turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju.

Profesionālās un akadēmiskās kompetences:
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm maģistrs spēj:
-

labā līmenī strādāt ar tekstiem latīņu / sengrieķu valodā, kā arī ar dažādiem
materiāliem par antīko kultūrvidi, tās ietekmi uz vēlāko laiku kultūrattīstības etapiem;

-

patstāvīgi izvērtēt dažādas analīzes metodes un argumentēti iesaistīties akadēmiskās
diskusijās;

-

izprast zinātniskā darba būtību, novērtēt to un iesaistīties pētnieciskajā darbā.

Praktiskās kompetences:
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm maģistrs spēj:
-

pieņemt un pamatot lēmumus, balstoties uz savas akadēmiskās disciplīnas
pārzināšanu;

-

balstoties uz zinātniskām, teorētiskām metodēm un praktiskām zināšanām, darboties
humanitārās jomas un klasiskās filoloģijas apakšnozares attīstībā.
1.3.Klasiskās filoloģijas studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU
stratēģijai
Jebkuras valsts interesēs ir ne vien izvērst savā izglītības stratēģijā jaunās vai

noteiktā laikposmā un apstākļos aktuālās zinību jomas, bet arī atbalstīt pasaules izglītības
kontekstā stabilu un nemainīgu vietu iekarojušās šaurākās un elitārās jomas. Padziļināta
klasisko valodu apguve un Eiropas senākās lingvistiskās un sociāli politiskās vides
attīstības un vēlākās ietekmes procesu izpratne ļauj apzinātāk, aktīvāk un kvalitatīvāk
apgūt mūsdienu Eiropas valodas un novērtēt tās kultūrainas tagadni vēsturiskā
retrospekcijā un perspektīvā.
Akadēmiska izglītība intelektuālās sfēras fundamentzinībās visā pasaulē ir atzīta par
nepārejošu vērtību; šī izglītība ir novērtēta plašā profesionālās darbības spektrā, un tās
ieguvēji zināmā mērā nodrošina sabiedrības viedo kvalitāti. Ikviena nācija, kurai savā
valodā iespējams baudīt pasaules civilizāciju veikumu, pamatoti lepojas ar saviem
speciālistiem, kuri spējīgi to nodrošināt nacionālās kultūrvides un vērtību kontekstā.
Viens no būtiskākajiem Latvijas filologu klasiķu uzdevumiem nākotnē –
kvalitatīvos tulkojumos un komentāros antīkās pasaules kultūravotu faktus padarīt
pieejamus latviešiem nesalīdzināmi plašāk (ne sporādiski kā līdz šim). Otra svarīga
darbības un pielietojuma niša: oriģinālu līmenī praktiski nepētīto un neizmantoto Latvijas
un Rīgas viduslaiku vēstures avotu izpēte un rezultātu nodošana sabiedrībai. Īpaši aktuāla
Baltijas reģiona līmenī ir antīko kultūrietekmju izpēte tieši šajā reģionā, novērtējot
konkrētā ģeogrāfiskā areāla specifiskos ieguvumus antīkās kultūras “pārstrādē” vēlākos
laikos un visdažādākajās dzīves jomās. Minētais pētījumu virziens ievirza klasiskās
studijas un pētījumus svarīgajā interdisciplinaritātes dimensijā.
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma ir akadēmiska programma, kas
nodrošina vispārējo filoloģisko sagatavotību, atšķirībā no citām filoloģijas programmām
garantējot Latvijas apstākļiem retas zināšanas. Tā kā Klasiskās filoloģijas bakalaura
studiju programma negatavo konkrētas specialitātes darbiniekus, sev piemērota darba
tirgus segmenta apzināšana un savas vietas atrašana tajā ir paša absolventa atbildība.
Lielākā daļa Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas absolventu turpina
studijas Klasiskās filoloģijas maģistra programmā. Absolventu darba iespējas ir plašas.
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas absolventi, īpaši pēc maģistra grāda

iegūšanas, strādā vietās, kur pieprasīti valodnieki un kultūrvēstures speciālisti – Latvijas
Universitātē (Humanitāro zinātņu, Medicīnas, Teoloģijas un Vēstures un filozofijas
fakultātēs), Rēzeknes augstskolā, Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Universitātes
bibliotēkā, Eiropas Savienības un citās starptautiskās institūcijās, Latvijas un citu valstu
diplomātiskās pārstāvniecībās, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Eiropas tulkošanas
institūcijās; Kultūras koledžā, Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūrā,
grāmatu apgādos u.c.
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma apzina, kā darba devēji vērtē
savās iestādēs strādājošo programmas absolventu gan vispārējo filoloģisko sagatavotību,
gan profesionālās prasmes un kompetences. Darba devēju (un arī pašu absolventu)
izteikumi liecina, ka, ja absolvents strādā ar apgūtajām zināšanām tieši saistītā jomā,
darba devējs augstu vērtē īpašās zināšanas, kas viņu nošķir no pārējiem darbiniekiem, kas
arī ieguvuši humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā. Vispārējā līmenī augstu tiek
novērtētas iemaņas un prasmes jebkura jautājuma risināšanā meklēt sākumus / cēloņus un
skatīt problēmu kopsakarībā, prasme analizēt un izdarīt secinājumus, pat, ja analizējamais
materiāls ir nepilnīgs.
Jebkuras klasiskas universitātes neatņemama daļa ir klasiskā filoloģija. Vienīgā
augstākā mācību iestāde Latvijā, kas piedāvā Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju
programmu, ir Latvijas Universitāte.
1.4.Prasības, sākot Klasiskās filoloģijas studiju programmu
Imatrikulācijas nosacījumi Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmā ir:


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu
nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
CE latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās līdz
2011. gadam (rakstīšana (1,25 x 100 = 125) + zināšanas un pamatprasmes (1,25 x
100 = 125) + teksta analīze (1,25 x 100 = 125)) vai CE latviešu valodā un
literatūrā mazākumtautību izglītības programmās līdz 2011. gadam (rakstīšana
(0,94 x 100 = 94) + literatūra (0,93 x 100 = 93) + runāšana (0,94 x 100 = 94) +
lasīšana/zināšanas un pamatprasmes (0,94 x 100 = 94)) vai CE latviešu valodā no
2012. gada (zināšanas un pamatprasmes (1,25 x 100 = 125) + teksta izpratne (1,25
x 100 = 125) + tekstveide ( 1,25 x 100 = 125)) + CE angļu valodā vai CE franču
valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (1,25 x 100 = 125) + lasīšana (1,25 x 100

= 125) + runāšana (1,25 x 100 = 125) + valodas lietojums (1,25 x 100 = 125) +
rakstīšana (1,25 x 100 = 125));


Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī
personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām
vajadzībām, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības
dokumenta gada atzīmēm, konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas
formulas:
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (30 x 10
= 300) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā,
vai vācu valodā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību
priekšmetu gada vidējā atzīme (20 x 10 = 200);



Priekšrocības: Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras vai franču valodas, vai
vācu valodas olimpiāžu 1. – 3. vietas ieguvējiem 2013. un 2014. gadā; Latvijas valsts
skolēnu zinātnisko konferenču cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes
un vēstures sekcijas vai latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcijas, vai latviešu
valodniecības sekcijas 1. – 3. pakāpes laureātiem 2013. un 2014. gadā.

Imatrikulācijas nosacījumi Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmā ir:


Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) +
noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);



Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,
vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;



Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2012./2013. akadēmiskā gada LU
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā
svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav
zemāks par 9 (teicami);



Papildu nosacījums: personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma
latīņu/sengrieķu valodā un antīkajā literatūrā, maģistra studiju programmas 1. studiju
gadā ir papildus jāapgūst izlīdzinošie pamatkursi (latīņu valoda, sengrieķu valoda,
antīkā literatūra Eiropas kultūrvēstures kontekstā).

1.5.Klasiskās filoloģijas studiju programmas plāns (pielikums Nr.1)
1.6.Klasiskās filoloģijas studiju programmas organizācija
Klasiskās filoloģijas studiju programma bakalaura un maģistra līmenī 2010.gadā
tika pārakreditēta uz sešiem gadiem.
Atsaucoties uz studējošo izteiktajām vēlmēm, programmas saturiskais izvērsums ir
paplašināts, programmu papildinot ar studentus interesējošiem un piesaistošiem citu
nozaru kursiem (Antīkās filozofijas vēsture, Antīkās mākslas vēsture).
Studējošo un darba devēju ieteikumu rezultātā Klasiskās filoloģijas bakalaura
programmā ieviestas izmaiņas, kas orientētas uz darba tirgum nepieciešamo prasmju un
kompetenču apguves kursu īpatsvara palielinājumu.

Būtiskākā no tām ir moderno

svešvalodu apguve. Programmas obligātajā daļā iekļautais akadēmiskais kurss Angļu
valoda klasiskās filoloģijas studijām sagatavo studējošos lasīt Klasiskās filoloģijas jomas
zinātnisko literatūru, klausīties vieslektoru lekcijas, piedalīties starptautiskās zinātniskās
konferencēs. Programmas obligātās daļas kurss Jaungrieķu valoda I ne vien iederas
Klasiskās filoloģijas studiju diahroniskajā perspektīvā, bet arī nodrošina absolventiem
viennozīmīgu konkurētspēju darba tirgū. Iespēja apgūt jaungrieķu valodu Latvijas
apstākļos ir novitāte. Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma ir vienīgā
programma Latvijā, kas to nodrošina. Pēc kursa Jaungrieķu valoda I studenti var
izvēlēties, vai turpināt apgūt Jaungrieķu valodu II un Jaungrieķu valodu III jeb pāriet uz
Spāņu valodu I un Spāņu valodu II vai Franču valodu I un Franču valodu II.
Klasiskās filoloģijas maģistra programmu izvēlas pamatā attiecīgās bakalaura
studiju programmas absolventi, kuri ir ieinteresēti ne vien padziļināt, bet arī paplašināt
(vispārteorētiski un kulturoloģiski) savas zināšanas un prasmes.
Programmas realizācijas gaitā pakāpeniski ir noskaidrojies optimālais variants
klasisko priekšmetu grupā: no šaurāk orientētiem (plašu oriģināltekstu tulkošanā
balstītiem) valodas/literatūras kursiem pārorientēties uz literatūras un lingvistisko
parādību aptvērumu diahroniskā skatījumā. Pēdējā desmitgadē aktuālās tendences
humanitāro zinību jomā, gan arī studentu interešu pakāpeniska apzināšana ir mudinājusi
palielināt vispārteorētisko un starpdisciplināro kursu īpatsvaru maģistra programmā ar
mērķi salīdzināt un analītiski izvērtēt mūslaiku tendences, akcentējot kultūrvērtību
pārmantojamības un pielietojamības aspektu.
Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas saturiskās izmaiņas realizējas kā:
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-

izvērsta integrēšanos ar citām humanitārām studiju programmām Programmas
obligātajā daļā integrēti kursi ir 40% no krp. kopapjoma, obligātās izvēles daļā – 33%;

-

atsevišķu studiju kursu saturs sapludinājums vienā kursā, saglabājot būtību, bet
atmetot pārsvarā marģinālu jautājumu izvērsumu;

-

vairākos studiju kursos akcentēta antīko kultūrvērtību recepcija mūsdienās.
2010.gadā pārakreditētajā Klasiskās filoloģijas programmā atcelta programmas

modulārā struktūra un izveidots vienots atvērts izvēles daļas kursu saraksts. Programmas
obligātās izvēles daļas modulārā struktūra bija radījusi sadrumstalotību saturā specifiskos
studiju kursos, kas pavēra iespējas šaurai filoloģiskai specializācijai, tomēr neizrādījās
ilgtspējīga studentu nelielā skaita un plašāku interešu dēļ. Arī studentu intereses
programmas izvēles daļā pārsvarā izrādījušās plašākas par atsevišķa moduļa novirziena
piedāvājumu.
Atsaucoties uz studējošo vēlmēm un darba devēju ieteikumiem, maģistra
programmas mērķis ir vērst programmu atvērtāku citu humanitāro specialitāšu
studentiem, izvēršot vispārteorētisko, maģistra līmenim atbilstošo aspektu atspoguļojumu
piedāvāto kursu klāstā.
1.7.Studiju programmas praktiskā īstenošana
Klasiskās filoloģijas programma tiek īstenota latviešu valodā, pilna laika apmācības
formā. Klasiskās filoloģijas bakalaura programmas ilgums – 6 semestri, maģistra
programmas – 4 semestri.
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas praktiskās īstenošanas pamats ir
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas pamats ir divu klasisko valodu –
latīņu un sengrieķu – apguve. Abas valodas Klasiskās filoloģijas bakalaura programmā
studējošie apgūst no nulles līmeņa pirmā studiju gada laikā, intensīvas apmācības režīmā,
tālākajos studiju gados strādājot ar sengrieķu un latīņu oriģināltekstiem. Rezultatīvas divu
jaunu svešvalodu apguves pamats ir Klasiskās filoloģijas bakalaura programmas
specifikas noteiktais realizācijas modelis – valodu apmācība nelielās studējošo grupās (ne
vairāk kā 15 studējošo). Neliels studējošo skaits grupā ir priekšnoteikums klasisko valodu
veiksmīgai apguvei. Mācībspēkiem ir nodrošināta individuālas pieejas katram studējošam
iespēja, zināšanu apguves un nostiprināšanas kontrole individuālā līmenī, kā arī
atgriezeniskā saite, kas ļauj darba gaitā nepieciešamības gadījumā mainīt mācību
metodes. No studējošo puses – valodu apguve mazās grupās ir nepārtraukta pasniedzēja
vadīta un pārbaudīta individuālā mājas un semināru darba garants.
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Lai veidotu un nostiprināt plašāku un daudzpusīgāku studējošu redzesloku, kā arī
lai efektīvāk izmantotu programmas nodrošinājumam nepieciešamos cilvēkresursus un
finanšu līdzekļus, studiju programmas izvērtēšanas ekspertu ieteikumu rezultātā
programmas praktiskajā realizācijā ieviestas / pastiprinātas Klasiskās filoloģijas
programmai raksturīgas realizācijas iezīmes:
1. Integrācija ar citām programmām.
HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa:
Bakalaura līmenī nodrošina A daļas kursus Ievads literatūrzinātnē (4 krp.), Ievads
valodniecībā (4 krp.), Ievads Rietumu literatūrā (2 krp.);
Maģistra līmenī nodrošina kursus nodrošina A daļas kursus Literatūrpētniecības
metodes XX gadsimtā (4 krp.) un Stilistika un tekstveide (2 krp.) un B daļas kursu
Mūzikas kultoroloģija (4 krp.).
HZF Anglistikas nodaļa:
Bakalaura līmenī nodrošina A daļas kursu Angļu valoda klasiskās filoloģijas studijām
(4 krp.);
Maģistra līmenī nodrošina B daļas kursus Publiskās runas pamati (2 krp.).
HZF Romānistikas un ģermānistikas nodaļa:
nodrošina B daļas kursus Franču valoda I (3 krp.), Franču valoda II (3 krp.) un
Spāņu valoda I (3 krp.), Spāņu valoda II (3 krp.).
LU Vēstures un filozofijas fakultāte:
Bakalaura līmenī nodrošina A daļas kursus Senās Grieķijas un Romas vēsture (4
krp.), Antīkās filozofijas vēsture (4 krp.), Antīkie filozofiskie teksti (4 krp.);
Maģistra līmenī nodrošina B daļas kursu Skaistuma kategorija sengrieķu kultūrā
(2 krp.).
2. Studenta patstāvīgā darba īpatsvara palielinājums.
Visos klasiskās filoloģijas jomas kursos studentiem ir liels mājas patstāvīgā darba
īpatsvars, kura izpildes apjoms un kvalitāte tiek nodarbībās regulāri pārbaudīta.
3. Analīzes, sastatījuma un sintēzes prasmju attīstīšana klasiskās filoloģijas jomas
kursu ietvaros.
Bakalaura programmā jebkurš antīko avotu lasījumu un interpretācijas kurss paredz
analīzes un sastatījuma elementus teksta valodas un satura līmenī, kā arī faktu apzināšanu,
atlasi un sistematizāciju kursa gaitā. Kursa apguves rezultāts ir apgūto valodas un satura
faktu sintēze vispārinājuma līmenī. Mācībspēku vadītajās studentu savstarpējās

10

diskusijās, kā arī regulārajās kursa ietvaros praktizētajās studentu un studentu grupu
prezentāciju apspriešanās tiek veidotas un attīstītas problēmrisināšanas prasmes.
Klasiskās filoloģijas programmā e–kursi izmantoti netiek. Iemesls – Klasiskās
filoloģijas jomas specifika ir interaktīvas teorētiski – praktiskas nodarbības, kur vienlīdz
svarīgs ir ikviena studenta mājas darbs un tā apspriešana grupā, uzklausot citu studējošo
atšķirīgos izpratnes un interpretācijas variantus, kas analītiskas diskusijas rezultātā,
uzklausot mācībspēka saturisko un formas komentāru, dod iespēju nonākt pie kopsaucēja.
1.8.Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultāti tiek vērtēti 10 ballu skalā: ļoti augsts apguves līmenis (10 –
„izcili”, 9 – „teicami”), augsts apguves līmenis (8 – „ļoti labi”, 7 – „labi”), vidējs apguves
līmenis (6 – „gandrīz labi”, 5 – „viduvēji”; 4 – „gandrīz viduvēji”), zems apguves līmenis
(negatīvs vērtējums: 3 – „vāji”, 2 – „ļoti vāji”, 1 – „ļoti, ļoti vāji”).
Prasības kredītpunktu iegūšanai studiju kursā, tostarp starppārbaudījumu skaits un
saturs un prasības gala pārbaudījumā, kā arī studiju kursu apguves rezultātu noteikšanas
kritēriji ir norādīti studiju kursu aprakstos. Visi Klasiskās filoloģijas studiju programmas
studiju kursu apraksti ir publiskoti LU portālā. Papildus par prasībām kredītpunktu
iegūšanai un vērtēšanas kritērijiem mācībspēki studentus informē pirmajā nodarbībā.
Studiju kursa apguves rezultātu novērtēšanai tiek organizēti pārbaudījumi –
starppārbaudījumi semestra laikā un studiju kursa noslēguma pārbaudījumi.
Visbiežāk praktizētie starppārbaudījumu veidi ir: patstāvīgā darba vērtējums
semināros (40 – 50% no kopējā kursa vērtējuma), kontroldarbi (kursā ir 2–3 kontroldarbi;
katra kontroldarba īpatsvars kopējā pārbaudījumu vērtējumā ir 10% – 20% no kopējā
kursa vērtējuma), kursa referāts / eseja (vidēji 20% no kopējā kursa vērtējuma).
Starppārbaudījumu (kontroldarbi, esejas, darbs semināros, patstāvīgais darbs) īpatsvars
kopējā pārbaudījumu vērtējumā ir 70%–80%.
Studiju kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmens ir obligāta katra studiju kursa
vērtējuma daļa. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, studentam ir jāizpilda studiju kursa
aprakstā noteiktais darba apjoms, saņemot visās pozīcijās pozitīvu vērtējumu. Vidējais
eksāmena vērtējuma īpatsvars kopējā kursa vērtējumā ir 20 – 30%.
Kursa darba un bakalaura darba noslēguma pārbaudījums ir darba aizstāvēšana. Šo
studiju kursu vērtēšanas kritēriji formulēti kursa un bakalaura darbu uzrakstīšanas
metodiskajos norādījumos.
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Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma paredz Bakalaura gala
pārbaudījumu – eksāmenu latīņu / sengrieķu valodā un analītisku eseju par kādu antīkās
literatūras jautājumu. Bakalaura gala pārbaudījuma prasības un vērtēšanas kritērijus
apstiprina fakultātes Dome. Studenti ar tiem var iepazīties LU portālā un pie programmas
lietvedes.
1.9. Studiju programmas izmaksas
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmā studēja 48 studenti par valsts
budžeta finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 790LVL par vienu
studentu. Programmā 4 studenti studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā.
Kopā programmā studēja 52 studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir
42 720LVL. Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu
studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2013 – 821LVL.
Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmā studēja 14 studenti par valsts
budžeta finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 1 185LVL par vienu
studentu. Programmā 1 students studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā.
Kopā programmā studēja 15 studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir
17 790LVL. Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu
studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2013 – 1 186LVL.

2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma






Standarts
Bakalaura studiju programmas apjoms pilna
laika studijās un nepilna laika studijās ir
120 – 160 krp., no kuriem ne mazāk kā 10
krp. ir bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna
laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
Bakalaura studiju programmu veido tās
obligātā daļa (ne mazāk kā 50 krp.),
obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 krp.)
un brīvās izvēles daļa.
Bakalaura studiju programmas obligātajā
saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares pamatnostādnes, principus,
struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25
krp.), zinātņu nozares vai apakšnozares
attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (ne
mazāk kā 10 krp.), kā arī zinātņu nozares
vai apakšnozares raksturojumu un
problēmas starpnozaru aspektā (ne mazāk



Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju
programmas apjoms ir 120 krp., no kuriem
bakalaura darbs – 10 krp. Studiju ilgums
pilna laika studijās – 6 semestri.



Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju
programmu veido obligātā daļa ir 81 krp.,
obligātās izvēles daļa – 35 krp. un brīvās
izvēles daļa – 4 krp.
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju
programmas obligātajā saturā ietilpst
vispārizglītojošie / citu nozaru kursi,
zinātņu nozaru / apakšnozaru
pamatnostādnes, principi, struktūra,
metodoloģija (> 25 krp.), zinātņu nozaru /
apakšnozaru attīstības vēstures un aktuālu
problēmu kursi (>10 krp.), zinātņu nozaru
/ apakšnozaru raksturojums un problēmas
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kā 15 krp.).
Bakalaura grāds dod tiesības turpināt
akadēmiskās studijas maģistra studiju
programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu
nozarē vai apakšnozarē



starpnozaru aspektā (> 15 krp.)
Bakalaura grāds ļauj turpināt studijas
akadēmiskā un profesionālā maģistra
studiju programmās.

Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma
Standarts



Maģistra studiju programmas apjoms ir 
80 krp., no kuriem ne mazāk kā 20 krp. ir
maģistra darbs.
Maģistra studiju programmas obligātajā

saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko
atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 krp.) un
teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu nozares
vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā (ne mazāk kā 15 krp.).

Klasiskās filoloģijas maģistra studiju
programma
Klasiskās filoloģijas maģistra studiju
programmas apjoms ir 80 krp., no tiem
23 krp. ir maģistra darbs.
Klasiskās filoloģijas maģistra studiju
programmas obligātajā saturā ietilpst
zinātņu nozaru / apakšnozaru teorētisko
atziņu izpēte (>30 krp.), teorētisko
nostādņu aprobācijas kursi apakšnozares
aktuālo problēmu aspektā (>15 krp.).

3. Salīdzinājums ar ES valstu programmām
Katrā valstī, neatkarīgi no piederības / nepiederības ES, augstskolās ir atšķirīgi
veidotas Klasiskās filoloģijas studiju programmas, kas lielā mērā izriet no katras
augstskolas un katras valsts iedibinātajām tradīcijām.
Viļņas Universitāte (Lietuva)
LU Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmai līdzīga programma tiek
piedāvāta Viļņas Universitātē (Lietuvā). Tāpat kā LU programmā studenti tiek uzņemti
bez priekšzināšanām klasiskajās valodās. Mācību ilgums - 4 gadi. Iegūstamais grāds –
filoloģijas bakalaurs. Priekšnosacījums bakalaura grāda iegūšanai - pozitīvs vērtējums par
izstrādāto un aizstāvēto bakalaura darbu. Viļņas Universitātes Klasiskās filoloģijas
maģistra programmā tiek uzņemti Klasiskās filoloģijas bakalauri, citi pretendenti kārto
iestājeksāmenu klasiskajās valodās. Mācību ilgums – 2 gadi. Iegūstamais grāds –
filoloģijas maģistrs. Priekšnosacījums filoloģijas maģistra grāda iegūšanai ir pozitīvs
vērtējums par izstrādāto un aizstāvēto maģistra darbu.
Viļņas

universitātes

Klasiskās

filoloģijas

studiju

programmas

saturiskais

mezglpunkts ir antīko tekstu lasījumi un analīze. Bakalaura studiju programmas pamats ir
latīņu un sengrieķu valodas. Plašāku izpratni par antīko kultūrtelpu nodrošina antīkās
filozofijas, antīkās vēstures un antīkās pasaules un antīkās mākslas kursi. Maģistra studiju
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programmas prioritāte ir satura un valodas ziņā sarežģītu antīko tekstu lasījumi un
analīze. Saturiskais paplašinājums ir antīkās teorētiskās domas (literatūrkritikā, rētorikā,
historiogrāfijā u.c.) studijas, kā arī dažādi antīku kultūrtelpu izzinoši kursi.
Viļņas Universitātes Klasiskās filoloģijas studiju programma atbilst klasiskās
filoloģijas studiju tradicionālajam standartam, kas tiek praktizēts labākajās Eiropas
universitātēs (Oksforda, Kembridža). Viļņas Universitātes

Klasiskās filoloģijas

programmā nav paredzēti ne humanitāro zinātņu pamatkursi (izņemot antīko filozofiju),
ne moderno valodu studijas. Tā kā LU Klasiskās filoloģijas programmā šādu kursu ir
ietverti un programma strukturēta trīsgadīgam studiju ciklam, tad klasiskās filoloģijas
jomā LU programma nevar nodrošināt ne tādu zināšanu apjomu, ne dziļumu kā Viļņas
Universitātes programma.
Londonas Universitāte (Birkbeka)
LU Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmai līdzīga programma tiek
piedāvāta Londonas Universitātē (Birkbekā). Atšķirībā no LU programmai ir divi moduļi:
klasiskā filoloģija (Classics) un klasiskās studijas (Classical Studies). Tāpat kā LU
programmā tiek uzņemti studenti bez priekšzināšanām klasiskajās valodās. Tā kā studijas
tiek realizētas nepilna laika klātienes formā, mācību ilgums Birkbekā ir atšķirīgs - 4 gadi.
Iegūstamais grāds - humanitāro zinātņu bakalaurs (BA). Priekšnosacījums bakalaura
grāda iegūšanai ir pozitīvs vērtējums par izstrādāto un aizstāvēto bakalaura darbu.
Programmas saturiskais strukturējums LU un Londonas Universitātē pamatos ir
līdzīgs. Pirmajā studiju gadā klasiskās filoloģijas un klasisko studiju studenti apgūst
klasiskās valodas (atšķirība – Londonas Universitātē studējošie var izvēlēties apgūt vienu
klasisko valodu – latīņu vai sengrieķu) un studiju kursus, kas paplašina zināšanas par
antīko pasauli (Senās Grieķijas vēsture, Romas vēsture, Grieķijas un Romas arheoloģija).
Sākot ar otro studiju gadu, klasiskās filoloģijas un klasisko studiju moduļi nošķiras –
klasiskās filoloģijas moduļa mērķis ir klasisko valodu un antīkās literatūras apguve,
klasiskās studijas sasaistās ar vēsturi un arheoloģiju.
LU Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma saturiski ir plašāka.
Programmā ietverti ne vien klasiskās filoloģijas pamatkursi – klasiskās valodas un antīkie
teksti, bet arī antīkās pasaules vēsture, filozofija, māksla, modernās svešvalodas, kā arī
literatūrzinātnes un valodniecības pamatkursi.
Maģistra līmenī LU Klasiskās filoloģijas studiju programma neatšķiras no maģistra
studiju programmas Classical Civilization Londonas Universitātē. Abu programmu
14

ilgums ir 2 gadi. Iegūstamais grāds - humanitāro zinātņu maģistrs (MA).
Priekšnosacījums maģistra grāda iegūšanai ir pozitīvs vērtējums par izstrādāto un
aizstāvēto maģistra darbu.
Saturiski gan pārakreditācijai iesniegtā LU Klasiskās filoloģijas maģistra studiju
programma, gan Londonas Universitātes ir ļoti līdzīgas – programmas mērķis ir antīkā
kultūrmantojuma izpēte recepcijas aspektā. Vienīgā atšķirība – Londonas Universitātes
programma neparedz klasisko valodu priekšzināšanas, LU Klasiskās filoloģijas
programmā var iestāties bez šīm priekšzināšanām, bet studiju laikā latīņu un sengrieķu
valodu pamati ir jāapgūst izlīdzinājuma kursos.
Helsinku Universitāte (Somija)
Helsinku Universitāte atšķirībā no LU piedāvā 2 bakalaura studiju programmas
klasiskajā filoloģijā - Klasiskā filoloģija: latīņu valoda un romiešu literatūra (Latin
Language and Roman Literature) un Klasiskā filoloģija: sengrieķu valoda un literatūra
(Greek Language and Literature). Tāpat kā LU programmā tiek uzņemti studenti bez
priekšzināšanām klasiskajās valodās. Studiju ilgums - 3 gadi. Iegūstamais grāds humanitāro zinātņu bakalaurs klasiskajā filoloģijā – BA (Classical Philology).
Priekšnosacījums bakalaura grāda iegūšanai ir pozitīvs vērtējums par izstrādāto un
aizstāvēto bakalaura darbu.
Helsinku Universitātes klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas
pamatsaturs atbilst tradicionālajam klasiskās filoloģijas standartam un šajā ziņā neatšķiras
no LU: latīņu vai sengrieķu valoda, antīko tekstu kanona (episkā dzeja, drāma,
oratorproza, historiogrāfija, filozofiskā proza) lasījumi un analīze. Programma paredz
dažādus antīkās pasaules un tās kultūrmantojuma studiju kursus. Grieķu valodas un
literatūras programmā būtiska atšķirība no LU Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju
programmas ir nozīmīgais epigrāfiskā materiāla (papirusi, inskripcijas, artefakti) izpētes
kursu īpatsvars programmā (Helsinku Universitātē ir atbilstošas specializācijas
akadēmiskais personāls un materiālā bāze). Latīņu valodas un romiešu literatūras
programma plašākā apmērā nekā LU Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma
nodrošina iespēju studēt viduslaiku latīņu valodu vai neolatinitāti.
Priekšnoteikums studējošo uzņemšanai Helsinku Universitātes Klasiskās filoloģijas
maģistra programmā (Research of Classical Antiquity and Classical Philology) ir latīņu
vai sengrieķu valodas zināšanas bakalaura studiju programmas līmenī. Mācību ilgums – 2
gadi. Iegūstamais grāds – humanitāro zinātņu maģistrs klasiskajā filoloģijā - MA
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(Classical Philology). Priekšnosacījums filoloģijas maģistra grāda iegūšanai ir pozitīvs
vērtējums par izstrādāto un aizstāvēto maģistra darbu.
Helsinku Universitātes Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas
saturiskais izvērsums atšķiras no LU programmas. Programmas pamats ir zinātniskais
darbs grieķu un latīņu epigrāfikas jomā (īpaši valodas pētījumi). Studējošie individuāli
izvēlas kursus, kas nepieciešami zinātniskā darba izstrādei (antīkās pasaules vēsture,
antīkās mākslas vēsture, antīkās pasaules reliģija, literatūras teorija, ideju vēsture u.c.).
Secinājumi
1. Salīdzinājumam izmantotajās augstskolās tāpat kā LU Klasiskās filoloģijas
programmā klasiskās filoloģijas studiju pamats ir antīko tekstu lasījumi oriģinālvalodā
un tekstu analīze antīko kultūrtelpu raksturojošos aspektos. Klasisko valodu (vai
vienas klasiskās valodas) apguve notiek bakalaura studiju līmenī.
2. Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas līmenī iezīmējas atšķirīgas
tendences: dziļākas antīkā literārā mantojuma studijas plašākā antīkās pasaules
diskursā (Viļņas Universitāte), specializētas antīko tekstu studijas (Helsinku
Universitāte) un antīkās pasaules studijas bez obligātas sasaistes ar tekstu pētījumiem
oriģinālvalodā (Birkbeka, Londonas Universitāte). Pārakreditācijai pieteiktā LU
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma paredz apvienot Viļņas
Universitātes un Birkbekas, Londonas Universitātes, modeli, kurš var tikt elastīgi
piemērots atbilstoši studējošo zināšanu līmenim klasiskajās valodās.

4. Informācija par studējošiem
I

II

KOPĀ

III

KOP

B

M

B

M

B

M

B

M

Ā

13

1

47

2

49

14

0

14

22507

Klasiskā filoloģija BSP

24

0

10

1

22502

Klasiskā filoloģija MSP

7

0

7

0

5. Studējošo aptaujas un to analīze
Studējošo aptaujām Klasiskās filoloģijas programma izmanto Klasiskās filoloģijas
katedras un LU izstrādātās anketas.
Tā kā bakalaura līmenī LU anketas aizpilda 2 – 3 studējošie no katra kursa, tās nav
atzīstamas reprezentatīvām. Informatīvākas ir katedras anketas.
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Apmēram 1/3 no Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas 1.gadā
studējošiem izvēlējušies iegūt augstāko izglītību, lai nākotnē nodrošinātu sev labi atalgotu
darbu, un gandrīz tik pat daudzi vēlas iegūt augstskolas diplomu. Tikai nedaudz vairāk
par 1/3 studējošo motivējošais faktors ir vēlme apgūt jaunas zināšanas. Respondentiem
nav bijis īpašas motivācijas mācīties ne vien Klasiskās filoloģijas programmā, bet arī LU.
LU prestižu sabiedrībā par svarīgu faktoru atzīst tikai 15% procenti studējošo. 10%
respondentu iestājušies LU pēc tam, kad neizturēja konkursu citās augstskolās.
Respondentu skatījumā izšķirošā motivācija studiju programmas izvēlei bijusi iespēja
studēt par valsts līdzekļiem.
2. un 3. kursa studenti uz jautājumu par programmas kursiem atzīst, ka
kontaktstundu skaits ir pietiekams, ka visos kursos viņi tiek rosināti domāt un diskutēt.
Pozitīvi tiek vērtēta mācībspēku sagatavotība nodarbībām. Studenti norāda, ka kursos
paredzēts liels patstāvīgā darba apjoms. Studējošie ļoti atzinīgi vērtē programmas
nodrošinātās iespējas apgūt jaunas zināšanas, iespēju studēt jaungrieķu valodu gan
Latvijā, gan Grieķijā, kā arī piedalīties programmas organizētajos ārpusnodarbību
pasākumos.
Atšķirība programmas vērtējumā parādās tikai 2. un 3. kursa studējošo atbildēs uz
jautājumu par savas vietas un konkurētspējas darba tirgū apzināšanos. 2.studiju gada
sākuma posmā studenti ir nezinoši un nepārliecināti par savu vietu darba tirgū (liekas, ka
viņi par to nemaz nav domājuši), 3.studiju gada studenti stāvokli vērtē daudz
optimistiskāk (vairāki no viņiem jau uzsākuši strādāt daļslodzes darbā).
Maģistra līmeņa Klasiskās filoloģijas programmas studējošie aizpilda LU anketas –
programmas satura, organizācijas un mācībspēku vērtējums ir viennozīmīgi pozitīvs.

6. Absolventu aptaujas un to analīze
Klasiskās filoloģijas bakalaura programmu 80% absolventu vērtē kā teicamu, 20% –
kā labu, uzsverot iegūto zināšanu ir plašumu un daudzpusību, kas ir labs pamats tālākai
izglītībai humanitāro zinātņu jomā. Visi respondenti studiju kvalitāti vērtē kā teicamu. Kā
teicama tiek vērtēta docētāju kompetence, ieinteresētība studentu darbā un attieksme pret
studējošiem. Studējošie atzīst, ka Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma ir
interesanta un viņi to ieteiktu citiem.
Kā priekšlikumi programmas optimizācijai ir ieteikumi programmā vēlams iekļaut
vairāk kursu, kas akcentētu antīkās kultūrvides un mūsdienu pasaules sasaisti –
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kulturoloģiju, kultūras vēsturi, modernās valodas (šādi kursi iekļauti 2010.gadā
pārakreditētajā Klasiskās filoloģijas bakalaura programmā).

7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas 1.kursa studentus par viņu
iespējām līdzdarboties studiju programmas pilnveidošanā un praktiskajām darbības
formām akadēmiskā gada sākumā informē programmas direktore un lietvede.
Praktiskie studentu līdzdalību nodrošinošie pasākumi ir:
-

studenti regulāri (reizi mēnesī) tiekas ar programmas direktoru/ lietvedi iepriekš
izziņotos laikos. Uz tikšanos var ierasties grupa vai individuāli studenti.
Nepieciešamības gadījumos studentiem ir iespēja satikt programmas direktorus un
lietvedi jebkurā darba dienas laikā;

-

savas vēlmes un ierosinājumus studenti var izteikt caur savu pārstāvniecību FSPP,
HZF Domē un studentu pašpārvaldē;

-

visu kursu studenti aizpilda anketas, kurās izvērtēti dažādi programmas organizācijas
un satura aspekti. Studentu anketu apkopotie rezultāti tiek izskatīti Klasiskās
filoloģijas katedras sēdē, ja nepieciešams, ar studentu grupu pārstāvju piedalīšanos;

-

konfliktsituāciju gadījumos studējošie ir tiesīgi griezties tie programmas direktora,
fakultātes dekāna vai LU augstākās administrācijas.
Tā kā bakalaura programmas direktore piedalās mācību procesā, kontaktēšanās ar

studentiem notiek vairākas reizes nedēļā. Satraukumu radošas situācijas vai faktus mācību
procesā studējošie izrunā neoficiālos apstākļos, un tādējādi jautājumi tiek atrisināti,
nenonākot līdz konfliktsituācijām. Savstarpēju sapratni veicinošs faktors ir mazās
studentu grupas, kas nodrošina katra studējošā atpazīstamību un personisku attieksmi no
mācībspēku puses.

8. Studiju kursu apraksti atrodami LU informatīvajā sistēmā
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

9. Informācija par akadēmisko personālu
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9.1.Akadēmiskā personāla dalība starptautiskajos projektos, LZP un
citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā
Starptautiskie projekti
1. Baltijas jūras valstu klasiskās filoloģijas zinātniskās sadarbības projekts Colloquium
Balticum (prof.V.Paparinska – Latvijas Klasiskās filoloģijas sekcijas vadītāja,
prof.I.Rūmniece, doc.G.Bērziņa).
LZP un citi valsts finansēti pētījumu projekti
1. VPP Nacionālā identitāte projekts Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla
– nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli, dalībniece
(prof.I.Rūmniece, prof.V.Paparinska).
Citi projekti
1. LU pētniecības projekts Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti: Aristoteļa
"Rētorika" (tulkojums, zinātnisks komentārs, pētījumu kopa.) Projekta vadītāja
prof.I.Rūmniece.

9.2.Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, pētniecības
sasniegumu un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata
periodā (pielikums Nr.4)
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Pielikums Nr.1
Klasiskās filoloģijas studiju programmas plāns
Kursa
kods

Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programmas plāns, pilna laika forma (6 semestri)
Kopā
Kursa nosaukums
1. gads
2. gads
3. gads
Pārbaudes
1.s.

2.s.

veids

Lekcijas, semināri

3.s. 4.s. 5.s. 6.s.

Folk1002

Antīkā mitoloģija

2

2

Eksāmens

L28, S4

LitZ1019
Valo1001
Valo1298
Valo1578

Ievads literatūrzinātnē
Ievads valodniecībā
Latīņu valoda
Sengrieķu valoda
Senās Grieķijas un Romas
vēsture
Ievads antīkajā pasaulē
Ievads Rietumu literatūrā
Angļu valoda klasiskās
filoloģijas studijām
Latīņu / sengrieķu teksta
sintakse

4
4
4
6

4
4
4
6

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L 32, S 32
L 32, S 32
S 64
L 2, S 94

4

4

Eksāmens

L 44, S 20

4
2

4
2

Eksāmens
Eksāmens

L 56, S 8
L 32

4

4

Eksāmens

L 14, S 50

4

4

Eksāmens

L 27, S 37

2

2

Eksāmens

L 18, S 14

4
2
6

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Aizstāvēšana
Eksāmens

L 58, S 6
L 18, S 14
L 14, S 82

Vēst1060
Antr1010
LitZ1070
Valo2458
Valo 1584
MākZ
2038
Filz5037
Valo 2457
LitZ2129
LitZ2038
LitZ 2034

Antīkās mākslas vēsture
Antīkās filozofijas vēsture
Latīņu / grieķu leksikoloģija
Antīkā episkā dzeja
Kursa darbs
Antīkā lirika

4
2
6
2
6

6

L 30, S 66

LitZ 3074
LitZ4010

Hellēnisma dzejas žanri
Bakalaura darba seminārs

LitZ4046

Antīkā drāma
Gala pārbaudījums klasiskajā
filoloģijā (eksāmens)
Bakalaura darbs
Tekstoloģiskā analīze: latīņu
proza un dzeja
Tekstoloģiskā analīze:
sengrieķu proza un dzeja
Jaungrieķu valoda I
Mitoloģiskā tradīcija romiešu
dzejā
Antīkā dialoģiskā proza
Romiešu rētoriskā proza
Jaungrieķu valoda II
Spāņu valoda I
Franču valoda I
Klasiskā grieķu oratorproza
Antīkās vēsturiskās prozas
tradīcija
Antīkā biogrāfiskā proza
Antīkie filozofiskie teksti
Jaungrieķu valoda III
Spāņu valoda II
Franču valoda II
Viduslaiku latīņu teksti
Romiešu rituāli un svētku

Valo4029
LitZ4011
Valo1854
Valo1300
Valo1444
LitZ3068
LitZ2158
LitZ3024
Valo3234
Valo1496
Valo 2459
Valo2344
LitZ 2163
LitZ3042
Filz 3018
Valo4117
Valo1497
Valo 3280
LitZ 3091
Folk3007

3
2

Eksāmens
Eksāmens

L 11, S 37
S 32

3

3

Eksāmens

L 16, S 32

2

2

Eksāmens

10

10

Aizstāvēšana

2

2

Eksāmens

S 32

4

4

Eksāmens

S 64

3

2

Eksāmens

L 14, S 34

3

3

Eksāmens

L 10, S 38

2
2

2
2
3
3
3
3

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L 12, S 20
L 8, S 24
L 8, S 40
S 48
S 48
L 8, S 40

3

3

Eksāmens

L 18, S 30

3
4
3
3
3

3
4
3
3

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L 8, S 40
L 24, S 40
L 8, S 40
S 48
S 48
L 14, S 18
L 18, S 30

3
2

3
3
3
3

2
3

3

tradīcijas
Antīko tekstu analītiskā
Valo3266
tulkošana
LitZ 2051 Klasicisms romiešu dzejā
Kopā A daļa
Kopā B daļa
Brīvās izvēles daļa (C daļa)
Kopā programmā

2
20

14
6

6
10
4

14
6

11
10

2
15
4

20

20

20

20

21

19

2
80
36
4
120

Eksāmens

L 12, S 20

Eksāmens

L 12, S 20

Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas plāns, pilna laika forma (4 semestri)

Klasiskās filoloģijas maģistra studiju programmas plāns, pilna laika forma (4 semestri)
Kursa
kods

Kursa nosaukums

1. gads
1.s.

2. gads

2.s.

3.s.

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas,
semināri

4.s.

LitZ5113

Literatūrpētniecības metodes XX
gadsimtā
Klasisko tekstu stilistika

Valo5128

Grieķu / latīņu valodas vēsture

Valo5115

Valo5303

Stilistika un tekstveide
Antīkā kultūrmantojuma izpēte:
starpnozaru aspekts
Maģistra darba seminārs I

Valo6037

Maģistra darba seminārs II

Valo6018

Maģistra darbs

SDSK5102

Antīkais eps: tipoloģiskais aspekts

3

Eksāmens

L 16, S 32

SDSK5111

Romāna žanrs antīkajā literatūrā

4

Eksāmens

L 10, S 54

LitZ5118

Satiras žanrs antīkajā literatūrā

4

Eksāmens

L 12, S 52

SDSK6038

3

Eksāmens

L 14, S 34

LitZ5108

Simposija literatūras tradīcija
Grieķijā
Epistulāro tekstu tradīcija

L 14, S 34

LitZ5109

3
2

Eksāmens

Aluzivitāte romiešu literatūrā

Eksāmens

L 10, S 22

2

Eksāmens

L 4, S 28

MākZ5212

Skaistuma kategorija sengrieķu
kultūrā
Mūzikas kulturoloģija

4

Eksāmens

L 56, S 8

LitZ5444

Mitoloģija mūsdienu literatūrā

2

Eksāmens

L 32

Valo5176

Publiskās runas pamati

2

Eksāmens

L 16, S 16

LitZ6012

LitZ5074

Vēst5097

4

Eksāmens

L 40, S 24

4

4

Eksāmens

L 18, S 46

4

4

Eksāmens

L 26, S 38

4

Eksāmens

L 28, S 4

4

Eksāmens

L 40, S 24

2

Eksāmens

L 8, S 24

2

Eksāmens

S 32

23

Aizstāvēšana

4

2
4
2
2
23

SDSK5110
Valo5500
LitZ6019

Ievads bizantoloģijā
Antīkā runas prasme: teorija un
prakse
Oratormākslas teorētiskie avoti
(grieķi / romieši)
Kopā A daļa

6

14

Nozares teorētiskie pamatkursi

6

12

Nozares specializācijas kursi

2

23

2

2

23

Kopā B daļa

13

5

17

Nozares specializācijas kursi
Kopā programmā

13

5

17

19

19

19

Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā

23

4

Eksāmens

L 64

2

Eksāmens

L 16, S 16

3

Eksāmens

L 14, S34

80

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

Pielikums Nr.4

Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, pētniecības
sasniegumu un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata
periodā
Zinātniskās publikācijas
1. Bērziņa G. Adverbi un prepozīcijas: gramatizēšanās liecības sengrieķu valodā.
Valoda: nozīme un forma 2. Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas
sistēmā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 61.-67. lpp.
2. Bērziņa G. Parenthesis in Ancient Greek Dialogue. In Linguistic Studies of Human
Language. Ed. G. Rata. Athens Institute for Education and Research, 2013, pp. 241251.
3. Cīrule B. Epistulārais naratīvs un Ovidija Heroides. Kultūras studijas, 5.laidiens
Vēstule kultūrā. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 2013, 9.17.lpp.
4. Kukjalko B. [Aleksejeva B.], B. Origins of the Language of Humanities in Ancient
Greek Philological Texts. Hellenic Dimension: Materials of the Riga 3rd
International Conference of Hellenic Studies. Riga: University of Latvia, 2012, pp.
40–49.
5. Kukjalko B. [Aleksejeva B.] Background of the Values Essential for Human in
Ancient Greek Texts on Rhetoric. ATINER’S Conference Paper Series, No: 20120005MDT [online]. 2012. Available: http://www.atiner.gr/papers/MDT2012-0001.pdf
6. Paparinska V. Pilsēta un pilsētnieki antīkā tekstā. // Rīgas teksts. A.Deglava Rīgai100. Rīga: Zinātne, 2013, 242.-258.lpp.
7. Rūmniece I. Latīņvalodīgie vaibsti Rīgas sejā. // Rīgas teksts. Augusta Deglava
romānam „Rīga” 100. Rīga: Zinātne, 2012, 259.-275. lpp.
8. Rūmniece I. Antīka teorētiska teksta termini latviešu valodas vidē
(tulkojot Aristoteļa “Rētoriku”) // Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte.
Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress.
Valodniecības raksti. Rīga, 2012, 308.-317. lpp.
9. Rūmniece I. Grieķu vietvārdi latviešu valodas vidē. // Valodas prakse: vērojumi un
ieteikumi. Rīga, LVA, 2012, 158.-165.lpp.
10. Rūmniece I. Okazionālais epinīkijs (antīkais dzejolis uzvarai). // Latvija-KrievijaItālija: multikultūras motīvi Eiropas kontekstā. Rīga: LU 2013, 7.-15. lpp.
11. Rūmniece I. Rētorika Ziedoņa Epifānijās. // Starptautiska zinātniska konference
„Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš”(tēzes). 44. lpp.
12. Rūmniece I. Jāņa Endzelīna Tacita „Ģermānijas” tulkojums: „teksta un valodas
pakļaušanas” aspekti // Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa Jāņa
Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences
materiāli (tēzes). Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 57.-58. lpp.

Publicēšanai iesniegtie zinātniskie raksti
1. Bērziņa G. Simposijs kā izglītošanās institūcija Senajā Grieķijā. (iesniegts
publicēšanai Antiquitas Viva 4 zinātnisko rakstu krājumā).

2. Bērziņa G., Kalniņa I. Die klassische Philologie an der Universität Lettlands in der
Zeit der nazistischen und sowjetischen Okkupation. (iesniegts publicēšanai Georg
Olms Verlag zinātnisko rakstu krājumā).
3. Cīrule B. Epistulārais naratīvs un Ovidija Heroides. (iesniegts publicēšanai
Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājumā Daugavpils Universitātes XXII
Zinātniskie lasījumi).
4. Cīrule B. Augustīns Eicēdijs un viņa poēma Daugavas paklājs: paideia diskurss.
(iesniegts publicēšanai krājumā Antiquitas viva 4 zinātnisko rakstu krājumā).
5. Cīrule B. Augustīns Eicēdijs – dzejnieks humānists. (iesniegts publicēšanai izdevumā
Augustīns Eicēdijs, Daugavas paklājs, LU Apgādā).
6. Kukjalko B. The Language of Philological Texts in the Middle Byzantine Period. (iesniegts
publicēšanai Mediterranean Chronicle 3, 2013).
7. Paparinska V. Pragmatisms izglītībā – mūsdienu novitāte vai antīkās pasaules
mantojums? (iesniegts publicēšanai Antiquitas viva 4 zinātnisko rakstu krājumā).
8. Paparinska V. Riga and Rigenses in Heinrici Chronico. (iesniegts publicēšanai
Georg Olms Verlag zinātnisko rakstu krājumā).
9. Paparinska V. Antīkais teksts un sieviete – autore, mērķauditorija, tēls (iesniegts
publicēšanai LU zinātnisko rakstu krājumā).

Referāti starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos
1. Bērziņa G. Simposijs kā izglītošanās institūcija Senajā Grieķijā. Starptautiska
zinātniska konference Antiquitas Viva 2012: ΠΑΙΔΕΙΑ – izglītība un izglītošanās
antīkajā pasaulē, vērtību mantojums, 2012. gada 25.-26. oktobris.
2. Bērziņa G. Divkāršais noliegums sengrieķu valodā. Starptautisks zinātnisks seminārs
Noliegums un tā izpausme valodā, 2013. gada 26. aprīlis.
3. Cīrule B. Miķelis Bukšs un klasiskās vērtības. 5.starptautiskā latgalistikas konference
Miķeļa Bukša mantojums. Rīga, 2012.gada oktobris.
4. Kukjalko B. Studies of the Byzantine Greek texts in Latvia (Eduard Kurtz).
Starptautiska zinātniska konference Colloquium Balticum Lundense XI, Lunda,
2012.gada 8.-9.novembris.
5. Paparinska V. Didactics of Aristotelian Rhetoric. Starptautiska zinātniska konference
Colloquium Balticum Lundense XI, Lunda, 2012.gada 8.-9.novembris.
6. Rūmniece I. J. Endzelīna Tacita Ģermānijas tulkojums: „teksta un valodas
pakļaušanas” aspekti. J.Endzelīna 140. dzimšanas dienai veltīta ZA LVI organizēta
starptautiska konference. Rīga, 21.–22.februāris.
7. Rūmniece I. Definitions of Rhetorical Concepts in the Late Latin Poetry.
Starptautiska zinātniska konference Colloquium Balticum Lundense XI, Lunda,
2012.gada 8.-9.novembris.
8. Rūmniece I. Blaumaņa Raudupiete: vai Mēdeja? Femīnā ass pāri gadsimtiem (R.
Blaumanim veltītā starptautiskā konference, Rīga, 2013.gada 14.–16.marts.
9. Rūmniece I. Rētorika I.Ziedoņa Epifānijās. I. Ziedonim veltītā starptautiskā konference.
Rīga, 2013.gada 8.–9.maijs.

Referāti akadēmiskās konferencēs

1. Bērziņa G. (kopā ar K. Jemeļjanovu) ΧΑΡΙΣ sengrieķu dzīru kontekstā: literāro tekstu
liecības. LU 71. konference. Rīga, 2013. gada 28. februāris
2. Cīrule B. (kopā ar D.Fogeli) Mītiskais A.Eicēdija poēmā Aulaeum Dunaidum. LU
71.konference. Rīga, 2013.gada 28.februāris.
3. Paparinska V. (kopā ar L.Bodnieci, T.Heringu, I.Gorņevu). Rētorika literārā tekstā.
LU 71.konference. Rīga, 2013.gada 28.februārī.
4. Rūmniece I. (kopā ar I.Fībigu) Poētiskais nepoētiskajā: antīko zinātnisko sacerējumu
diskurss. LU 71.konference. Rīga, 2013.gada 28.februārī.

Citas zinātniskas aktivitātes
1. Zinātnisku rakstu krājuma Hellenic Dimension: Materials of the Riga 3rd
International Conference of Hellenic Studies sastādīšana (eds. Kukjalko B.
[Aleksejeva B.], Lāms O., Rūmniece I. )Riga : University of Latvia, 2012, pp. 270.
2. Piedalīšanās ar ziņojumiem Zinātnieku nakts pasākumā (2012.gada 28.septembris).




Bērziņa G., Cīrule B. Rituālais ūdens... Zinātnieku nakts LU HZF. 2012. gada 28.
septembris.
Kukjalko B. Eiropas kultūras senākais ūdens: rētoriskais. Zinātnieku nakts LU
HZF. 2012. gada 28. septembris.
Paparinska V. Ūdens sengrieķu episkās dzejas tekstos (kopā ar L.Bodnieci un
T.Heringu). Zinātnieku nakts LU HZF. 2012.gada 29.septembris.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Bakalaura studiju programma

Krievu filoloģija
(LRI kods: 43222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

Krievu filoloģijas b a k a l a u r a studiju programmas raksturojums
2.4.1. Krievu filoloģijas
realizācijas apraksts.

bakalaura

2.4.1.1. Krievu filoloģijas b a k a l a u r a
uzdevumi

studiju programmas satura un

studiju programmas īstenošanas mērķi un

Krievu filoloģijas bakalaura programmas mērķi:
- nodrošināt studējošiem iespēju iepazīties ar krievu pasaules mūsdienu un vēsturisko
humanitāro mantojumu, tā nozīmi pasaules telpā; apgūt krievu valodu, literatūru, kultūru;
sagatavot augsti kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus krievu filoloģijas jomā;
- bakalaura studiju programmas līmenī nodrošināt kompetences, kas akadēmisko bakalauru
kvalificē tālākām studijām humanitāro zinātņu maģistra programmās.
Krievu filoloģijas bakalaura programmas uzdevumi:
- rosināt studējošiem interesi par krievu filoloģiju, papildinot krievu filoloģijas bāzes nozaru –
literatūrzinātnes un valodniecības, kursus ar kursiem kritikā un publicistikā;
- nodrošināt studējošiem plašākas iespējas iekļauties darba tirgū, nodrošinot iespēju paralēli
krievu valodai apgūt vēl vienu slāvu valodu un arī svešvalodu;
- motivēt studentus turpināt studijas krievu filoloģijas maģistra programmā.
2.4.1.2. Krievu filoloģijas bakalaura programmas paredzētie studiju rezultāti:
Intelektuālās kompetences
- prasmes mutvārdos un rakstveidā formulēt literatūrzinātnes un valodniecības
problēmjautājumus un to risinājumus;
- prasmes veikt apakšnozares problēmu analīzi, izmantojot zinātniskās metodes;
- spēja organizēt patstāvīgu akadēmiskā darba procesu.
Profesionālās un akadēmiskās kompetences
- zināšanas krievu filoloģijas būtiskākajās teorētiskajās / praktiskajās nostādnēs;
- pamatiemaņas zinātniskā darba izstrādei;
- pamatprasmes profesionālam darbam literatūrzinātnes / valodniecības jomā.
Praktiskās kompetences
- spēja profesionāli strādāt ar tekstu krievu valodā un vismaz vienā svešvalodā;
- spēja pieņemt lēmumus un pamatot secinājumus par krievu filoloģijas jautājumiem.
2.4.1.3. Krievu filoloģijas b a k a l a u r a

studiju programmas atbilstība Latvijas
Republikas un LU stratēģijai
LU prioritāte ir Eiropas izglītības telpā un darba tirgū konkurētspējīgu augstākā līmeņa
speciālistu sagatavošana. Krievu filoloģijas bakalaura studiju studiju programmas sagatavo
speciālistus, kuru darbs vistiešākajā veidā ir saistīts ar Latvijas valsts ārējo kontaktu
nodrošināšanu ar slāvu valstīm, kā arī ar to jomu, kas ir orientēta uz Latvijas iedzīvotājiem.
Lielākie darba devēji: apgādi, laikrakstu un žurnālu izdevniecības, reklāmas aģentūras, TV, radio;

valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes; grāmatu tirgus; dažādas biznesa institūcijas, kurās
nepieciešamas labas krievu valodas zināšanas, kultūras un literatūras procesu izpratne, augsta
komunikācijas prasme; tūrisma biroji; diplomātiskās pārstāvniecības.
Darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču apguvi nodrošina:
 moderno slāvu valodu apguve – čehu vai poļu (14 KP, bakalaura programmas līmenī),
 tulkošanas prasmju kurss (2 KP, bakalaura programmas līmenī),
 literārās rediģēšanas prasmju kurss (2 KP, bakalaura programmas līmenī),
 tekstu veidošanas prasmju kursi (6 KP, bakalaura programmas līmenī),
 runas tehnikas pilnveidošanas kurss (2 KP, bakalaura programmas līmenī).
2.4.1.4. Prasības, sākot studiju programmu. Vispārēja vidēja izglītība.
2.4.1.5. Krievu filoloģijas b a k a l a u r a studiju programmas plāns.
(Pielikums Nr.1)
2012./2013.ak.g.

2.4.1.6. Krievu filoloģijas b a k a l a u r a studiju programmas organizācija
Krievu filoloģijas bakalaura studiju programma veidota kā akadēmiskās studijas, dodot
iespēju pamatojoties uz studiju rezultātiem, absolventam turpināt studijas maģistrantūrā.
Programma pilna laika (PL) studijās ir trīsgadīga, nepilna laika neklātienē (NLN) - četri gadi.
Programmas apjoms ir 120 KP, kurus veido obligātā jeb A daļa (76 KP) – vispārējo
humanitāro pamatstudiju modulis (10 KP) un studiju nozares pamatstudiju modulis (56 KP),
obligātās izvēles jeb B daļa (40 KP.), brīvās izvēles jeb C daļa (4 KP) un bakalaura darbs (10
KP).
Daļa
A
A
A
B

C

Semestris
1.
2.–5.
6.
un 2.–6.

Humanitāro zinātņu pamatstudiju modulis 10 KP
Krievu filoloģija 56 KP
Bakalaura darbs 10KP
Valodniecības
Literatūrzinātnes Kritikas
modulis (krievu modulis (krievu publicistikas
valoda,
slāvu literatūra, slāvu modulis 40 KP
valodas) 40 KP
literatūras)
40
KP
4 KP

3.

Humanitāro zinātņu studiju pamatmodulis (A daļa, 10 KP) ir veidots kā ievads
humanitārajās studijās un filoloģijā un atbilst LU pamatnostādnēm par studiju procesa
organizēšanu. Krievu filoloģijas kursi (A daļa, 56 KP) ir apvienoti valodniecības,
literatūrzinātnes, folkloristikas, slāvistikas kursi, kas sniedz pamatzināšanas attiecīgajās nozarēs
un ļauj studentiem novērtēt savas akadēmiskās intereses un strukturēt tālākās studijas. A daļā
strukturālā un vēsturiskā secībā izkārtoti mūsdienu krievu valodas un krievu literatūras vēstures
kursi. B daļa strukturēta atbilstoši nozarēm un apakšnozarēm un piedāvā iespēju iegūt
padziļinātas teorētiskas un empīriskas zināšanas studenta izvēlētajā specializācijā. Studentam ir
iespēja izvēlēties kādu no trim studiju moduļiem: valodniecība (krievu valoda, slāvu valodas);
literatūrzinātne (krievu literatūra, slāvu literatūras); kritika un publicistika. Students, atbilstoši
savām pētnieciskajām un profesionālajām interesēm, no B daļas kursu saraksta var veidot arī
individuālu studiju plānu. Plāns saskaņojams ar studiju programmas direktoru.

Visi ar studiju procesu saistītie jautājumi tiek apspriesti nodaļas sēdēs, kas notiek ne retāk kā reizi
mēnesī. Visi lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, atklāti vai slēgti balsojot (kā norādīts atbilstošajos
LU dokumentos). Programmas direktors organizē ikgadējas aptaujas, kas ietver jautājumus par
programmu kopumā un par atsevišķiem kursiem. Studentu aptauju rezultāti tiek apspriesti
nodaļas sēdēs un tiek ņemti vērā, pārstrādājot studiju kursus un plānus.
Studentiem tiek piedāvāta iknedēļas iespēja apspriest studiju procesu ar programmas direktoru
pieņemšanas laikā.
2.1.4.7. Krievu filoloģijas bakalaura programmas praktiskā īstenošana.
Bakalaura programmā kursus lasa krievu, poļu, čehu, latviešu un angļu valodā.
Krievu filoloģijas bakalaura studiju programmu realizāciju 2012./ 2013. ak. gadā
nodrošina 3 profesori, 2 asociētie profesori, 5 docenti, 3 lektori. Visiem mācībspēkiem ir
zinātniskie vai akadēmiskie grādi, kas atbilst struktūrvienības mērķu un uzdevumu
īstenošanai. Studiju programmu realizāciju pamatā nodrošina LU Humanitāro zinātņu
fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļas (vad. prof. L. Sproģe) mācībspēki. Programmu
realizācijā ir iesaistīti arī Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas,
Anglistikas nodaļas, Klasiskās filoloģijas katedras, ka arī citu LU struktūrvienību mācībspēki
no Vēstures un filozofijas fakultātes un Sociālo zinātņu fakultātes. Programmu praktisko
realizāciju vada un nodrošina programmu direktors (prof. L. Sproģe) un programmu lietvede
(Mg. philol. J. Sevastjanova).
Rusistikas un slāvistikas nodaļa nodrošina programmu zinātnisko un akadēmisko
realizāciju atbilstoši to mērķiem un uzdevumiem. Nodaļas docētāji nodrošina kursa un
bakalaura darbu vadīšanu. Nodaļas docētāji veic krievu un slāvu valodu, literatūru un
folkloras pētījumus. Pētnieciskās darbības rezultāti ir cieši saistīti ar studiju darbu. Prakse
rāda, ka docētie kursi ir pakārtoti nodaļas akadēmiskā personāla zinātniskajām interesēm un
aktivitātēm.
Nodaļas un citu LU struktūrvienību mācībspēki nodrošina programmās paredzētās
kontaktnodarbības (lekcijas un seminārnodarbības), kā arī veic metodisko darbu, izstrādājot un
atjauninot studiju kursu aprakstus, kursu plānus un literatūras sarakstus.
Mācību procesā tiek izmantotas galvenās pasniegšanas metodes - lekcijas (90 min.),
semināri vai praktiskās nodarbības. Starpakreditācijas periodā mācību procesā ir dažādojušās un
skaitliski augušas studentu patstāvīgā darba formas – grupu darbi, regulāras kļuvušas patstāvīgo
darbu prezentācijas.
Studiju procesa realizācijā tiek izmantotas arī inovatīvās studiju metodes un formas –
interaktīvās un pētnieciskās. Daļa kursu tika izstrādāti kā e-studijas (iekļauts Moodle sistēmā).
Nodaļā ierosinātās izmaiņas programmās tiek izskatītas LU Filoloģijas programmu
padomes sēdēs un apstiprinātas LU Humanitāro zinātņu fakultātes Domē. Krievu filoloģijas
bakalaura studiju programmā apstiprinātās izmaiņas ir saistītas ar programmas satura
aktualizāciju un ar moduļu kursu variatīvo pilnveidi, kas pavēra iespējas šaurākai filoloģiskai
specializācijai. Programmā veiktās izmaiņas tika saistītas ar vēlmēm, kuras aptaujās izteica
studenti un absolventi. Saistībā ar to, 2012./2013. ak. gadā programmā tika iekļauti jauni kursi –
„Ievads akadēmiskajās studijās un pētniecībā” (A daļa, LitZ1080, 4 KP) un „Ievads bohemistikā
un polonistikā” (B daļa, Valo3433 2 KP).
2012./2013. ak.g. bakalaura programmu studenti ir noklausījušies 7 lekciju kursus, ko
lasījuši viesprofesori no Eiropas un Krievijas universitātēm un zinātniskajiem institūtiem:

Masarika Universitātes profesora Ivo Martiņeca (Ivo Martinec), Jegelonas Universitātes
profesores Halinas Vaškiļevičas, Šauļu Universitātes docentes Jeļenas Akimovas, Bari
Universitātes profesora Marco Caratozzolo, Viļņas Universitātes docenta Pāvela Lavriņeca,
Ļublinas Universitātes profesores Marijas Cimborskas-Lebodas (Marija Cymborska-Leboda)
lekciju ciklus ERASMUS programmas ietvaros un Krievijas literatūrzinātnieka Dmitrija
Kuzmina lekciju par mūsdienu krievu dzejas attīstību.
2.1.4.8. Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem par akadēmiskās izglītības standartu un LU „Studiju kursu pārbaudījumu
organizēšanas kārtību Latvijas Universitātē”.
Prasības kredītpunktu iegūšanai studiju kursā un studiju kursu apguves rezultātu
noteikšanas kritēriji ir norādīti studiju kursu aprakstos. Visi Krievu filoloģijas programmas
studiju kursu apraksti ir publiskoti LU portālā. Par prasībām kursa apguvē un vērtēšanas
kritērijiem mācībspēki studentus informē pirmajā nodarbībā.
Vērtēšanas kritērijus nosaka programmu specifika:
 lielais studentu patstāvīgā darba apjoms, lasot daiļliteratūru, kritisko, zinātnisko un
izziņas literatūru;
 studenti paši veido dažāda žanra mutiskus un rakstiskus tekstus, patstāvīgi tos vērtē
un analizē;
 runas meistarības un valodas kultūras līmenis.
Studiju kursa apguves rezultātu novērtēšanai tiek organizēti pārbaudījumi –
starppārbaudījumi semestra laikā un studiju kursa noslēguma pārbaudījumi. Šāda vērtēšanas
sistēma nodrošina studiju darba rezultātu kontroli un vērtējumu visa semestra laikā.
Starpakreditācijas posmā ir pieaugusi starppārbaudījumu nozīme vērtēšanas procesā.
Starppārbaudījumu skaits un veids, kā arī to īpatsvars kursa galīgajā vērtējumā ir noteikti
kursa aprakstā. Visbiežāk praktizētie starppārbaudījumu veidi ir:
- kontroldarbi (parasti kursā ir 2-3 kontroldarbi; katra kontroldarba īpatsvars kopējā
pārbaudījumu vērtējumā ir 10% - 20% no kopējā kursa vērtējuma)
- kursa referāts / eseja (vidēji 20% no kopējā kursa vērtējuma)
- prezentācijas (vidēji 20% no kopējā kursa vērtējuma)
- patstāvīgā darba vērtējums semināros (20 – 40% no kopējā kursa vērtējuma);
Vidēji starppārbaudījumu (ziņojumi semināros un kolokvijos, referāti, kontroldarbi, praktiskie
darbi, testi, esejas, prezentācijas, atskaites par pastāvīgā darba rezultātiem, piedalīšanās
diskusijās, konspekti, recenzijas, tekstu analīze, projekta izstrāde) īpatsvars kopējā pārbaudījumu
vērtējumā ir 60%-80%.
Studiju kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmens ir obligāta katra studiju kursa
vērtējuma daļa. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, studentam ir jāizpilda studiju kursa aprakstā
noteiktais darba apjoms, saņemot visās pozīcijās pozitīvu vērtējumu. Vidējais eksāmena
vērtējuma īpatsvars kopējā kursa vērtējumā ir 30%. Visbiežāk praktizētie noslēguma
pārbaudījumu veidi ir rakstiski, mutvārdu vai kombinēta tipa eksāmeni.
Semestra laikā studentiem ir pieejamas iknedēļas konsultācijas visos studiju priekšmetos,
studentiem ir arī iespēja konsultēties ar mācībspēkiem un programmas direktoru tiešsaistes
režīmā. Studenti saņem par katru studiju priekšmetu nepieciešamo informāciju (saturisko,
piemēram, zinātnisko literatūru, kas nepieciešama lekcijai; organizatorisko u.c.). Šī informācija
tiek nosūtīta uz katra kursa vai grupas kopīgo elektroniskā pasta adresi.

Vērtēšanas sistēmā centrālo vietu ieņem gala pārbaudījumi, kas ir bakalaura darba aizstāvēšana.
Šo studiju kursu vērtēšanas kritēriji formulēti bakalaura darbu uzrakstīšanas metodiskajos
norādījumos.
Kursa darba un bakalaura darba izstrādi sekmē kursi Kursa darbs, Bakalaura darba seminārs.
Šie kursi veido un attīsta teorētiska pētījuma izstrādes prasmes un iemaņas. Reizi mēnesī
mācībspēks studentiem norāda darba virzienu – veicamā zinātniskā darba konkrētu aspektu, kas
jāizstrādā un jāprezentē seminārā. Kursu nobeigumā notiek pētījuma apkopojoša prezentācija,
kad students ar semestra laikā veiktā pētījuma rezultātiem iepazīstina grupas biedrus un
mācībspēkus. Šāda metode, kā rāda pieredze, motivē studentu racionālāk izplānot kursa un
bakalaura darbu izstrādes laiku, kā arī attīsta iemaņas domas formulēšanai un sava viedokļa
aizstāvēšanai.
2.1.4.9. Krievu filoloģijas bakalaura programmas izmaksas
Krievu filoloģijas bakalaura studiju programmā studēja 120 studenti par valsts budžeta finansējumu,
kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 790LVL par vienu studentu. Programmā 14 studenti studēja par
personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā studēja 134 studenti. Studiju programmas
kopējās izmaksas ir 111 600LVL. Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu
studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2013 – 832LVL.
Krievu filoloģijas bakalaura studiju programmā nepilna laika neklātienē studēja 4 studenti par
personīgo finansējumu 850LVL apmērā. Studiju programmas kopējās izmaksas ir 3 400LVL.

Programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu veido mācību procesam nepieciešamie
Humanitāro zinātņu fakultātes materiāli tehniskie resursi, kas ir pieejami mācību vajadzībām
un studentu patstāvīgajam darbam. Programmas metodiskais nodrošinājums (literatūra)
studiju vajadzībām ir pieejams fakultātē – bibliotēkā, lasītavā, Rusistikas centrā,
Bohēmistikas un polonistikas centrā, Krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centrā.
Krievu filoloģijas studiju programmu finansējumu veido arī juridisko un fizisko personu
iemaksātie līdzekļi.
Studiju maksa bakalaura programmā 2012./2013. akadēmiskajā gadā ir 1200 latu par pilna
laika studijām un 850 latu gadā par nepilna laika studijām.
Programmas finansēšanā ārpus LU atbalstu sniedz Krievijas un Polijas vēstniecības Latvijā,
kā arī Čehijas Kultūras ministrija.
Katru gadu tika piešķirtas
 2 Polijas vēstniecības stipendijas studentiem vasaras poļu valodas skolām dažādās Polijas
universitātēs;
 5 Čehijas Kultūras ministrijas stipendijas studentiem čehu valodas kursiem Čehijā (katru
gadu oktobrī studenti apmeklē Kārļa Universitāti).
 1 stipendijas vasaras čehu valodas skolās Podebrados (katru gadu jūlijā intensīvie čehu
valodas kursi).
2.4.2. Krievu filoloģijas bakalaura studiju programmas atbilstība valsts
akadēmiskās izglītības standartam.
Krievu filoloģijas bakalaura studiju programmas saturs un struktūra atbilst MK
Noteikumiem Nr. 2 (03.01.2002) par valsts akadēmiskās izglītības standartu. Attiecībā uz studiju
programmu satura un struktūras atbilstību standartam ir svarīgi tuvāk aplūkot šo noteikumu 13.,
14., 15., 16. un18. punktu.
Standarts

Krievu
filoloģijas
studiju programma

bakalaura

13. Bakalaura studiju programmas apjoms
pilna laika studijās un nepilna laika studijās
ir 120 – 160 KP, no kuriem ne mazāk kā 10
KP ir bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna
laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.
14. Bakalaura studiju programmu veido tās
obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP),
obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 KP)
un brīvās izvēles daļa.
15.
Bakalaura
studiju
programmas
obligātajā saturā ietver attiecīgās zinātņu
nozares vai apakšnozares pamatnostādnes,
principus, struktūru un metodoloģiju (ne
mazāk kā 25 KP), zinātņu nozares vai
apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās
problēmas (ne mazāk kā 10 KP), kā arī
zinātņu
nozares
vai
apakšnozares
raksturojumu un problēmas starpnozaru
aspektā (ne mazāk kā 15 KP).

Programmas apjoms – 120 KP,
bakalaura darbs – 10 KP.
Studiju ilgums – 6 semestri.
Obligātā daļa – 76 KP, obligātās
izvēles daļa – 40 KP, brīvās izvēles
daļa – 4 KP.
Programmas
obligātajā
saturā
ietilpst:
 Zinātņu nozares/apakšnozares
pamatnostādnes,
principi,
struktūra, metodoloģija (Ievads
literatūrzinātnē,
Ievads
valodniecībā, Ievads kritikā un
publicistikā, Teksta teorija,
Poētika,
Kursa
darbs,
Bakalaura darbs u.c.) – 32 KP.
 Zinātņu nozares/apakšnozares
attīstības un aktuālu problēmu
kursi (Mūsdienu krievu valodas
teorētiskā fonētika; Mūsdienu
krievu valodas leksikoloģija un
vārddarināšana,
Mūsdienu
krievu
valodas
teorētiskā
gramatika I, II; 19. gs. krievu
literatūras vēsture I, II; 20. gs.
krievu literatūras vēsture u.c.) –
48 KP.
 Zinātņu nozares/apakšnozares
raksturojums un problēmas
starpnozaru aspektā (Latīņu
valoda, Kultūras teorija un
vēsture, Filozofijas pamati,
Svešvaloda, Informātika, Ievads
latviešu literatūrā, Mūsdienu
latviešu valoda I un II, Krievu
un latviešu valodu sastatāmā
gramatika, Krievu un latviešu
literārie sakari, Ievads krievu
kultūrā, Krievu emigrācijas
literatūra, Pasaules literatūras
vēsture, Romāna ekranizācija,
Radio
un
televīzijas
žurnālistika,
Žurnālista
meistarības praktikums) – 36

KP.
16. Bakalaura grādu – izglītības zinātņu Pēc programmas sekmīgas apguves
bakalaurs, humanitāro zinātņu bakalaurs, piešķir humanitāro zinātņu bakalaura
sociālo zinātņu bakalaurs, dabaszinātņu grādu filoloģijā.
bakalaurs,
inženierzinātņu
bakalaurs,
lauksaimniecības zinātņu bakalaurs, veselības
zinātņu bakalaurs un vides zinātņu bakalaurs –
piešķir radniecīgu zinātņu nozaru grupā
atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības
klasifikācijā
noteiktajām
izglītības
tematiskajām grupām.
18. Bakalaura grāds dod tiesības turpināt
Iegūtais bakalaura grāds ļauj
akadēmiskās studijas maģistra studiju
turpināt
studijas
akadēmiskā
programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu
maģistra studiju programmās.
nozarē vai apakšnozarē
Programmas noslēgumā paredzēts gala pārbaudījums - Bakalaura darbs (10 KP), kurā tiek
demonstrētas zināšanas un prasmes, kas apgūtas bakalaura programmas studijās. Bakalaura darbs
ir ar pētniecisku raksturu un tiek izstrādāts par izvēlētu aktuālu krievu vai slāvu filoloģijas
apakšnozares tēmu.
Humanitāro zinātņu bakalaura akadēmiskā grāda filoloģijā iegūšanai nepieciešams:
- izpildīt bakalaura studiju programmu;
- izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu.
2.4.3. Krievu filoloģijas programmas salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības
valstu atzītu augstskolu studiju programmām
Krievu filoloģijas studiju programmas ir gandrīz visās Eiropas Savienības klasiskā tipa
universitātēs, kā arī universitātēs, kas atrodas ārpus ES.
Krievu filoloģijas studiju programmām Latvijā (kā arī citās Baltijas valstīs, daļēji arī
Somijā) ir sava specifika, kas padara tās atšķirīgas no analogām programmām citās Eiropas
valstīs un ASV, kur krievu valoda tiek studēta kā svešvaloda. Latvijā (Baltijā) ir liela
krievvalodīgo minoritāte, lielākajai daļai studentu krievu valoda ir dzimtā valoda, tāpēc tiešs LU
krievu filoloģijas studiju programmu salīdzinājums var tikt veikts ar Daugavpils, Lietuvas vai
Igaunijas universitāšu BSP un MSP. Baltijas universitātēs krievu filoloģijas bakalaura un
maģistra programmās lielākā uzmanība tiek pievērsta nevis valodas apgūšanai, bet tās teorētiskai
apzināšanai, kā arī literatūrai un kultūrai.
Salīdzinājumam izmantotas Daugavpils Universitātes krievu filoloģijas bakalaura
programma, Viļņas (Lietuva) Universitātes krievu filoloģijas bakalaura programma, Tartu
(Igaunija) Universitātes krievu un slāvu filoloģijas bakalaura programma.
Latvijā līdzīgas krievu filoloģijas akadēmiskās studiju programmas funkcionē arī
Daugavpils Universitātē – BSP „Filoloģija (krievu filoloģija)” un MSP „Filoloģija (krievu
filoloģija)”.
Daugavpils Universitātes BSP strukturējums ir līdzīgs Latvijas Universitātes
programmai, bakalaura līmenī piedāvājot trīsgadīgas studijas: A daļā paredzot 84 KP (LU krievu
filoloģijas BSP – 76 KP), B daļā – 30 KP (DU) un 40 KP (LU), C daļā – 6 KP (DU) un 4 KP
(LU).

LU un DU Krievu filoloģijas bakalaura programmu saturā ir vērojamas nelielas
atšķirības:
DU krievu filoloģijas BSP A daļu veido ievada un pamata kursi krievu filoloģijas
disciplīnās, bet LU krievu filoloģijas BSP A daļā ir iekļauti arī vispārīgie humanitāro zinātņu
kursi (10 KP);
DU krievu filoloģijas BSP B daļā nav moduļu, tās saturu pamatā veido literatūrzinātniski
kursi pasaules literatūras vēsturē, salīdzināmajā literatūrzinātnē un krievu kultūras vēsturē. LU
krievu filoloģijas BSP В daļa piedāvā daudz lielākas filoloģiskās specializācijas iespējas, kuras
var realizēt trīs moduļos – krievu un slāvu valodniecībā, krievu un slāvu literatūrā, krievu kritikā
un publicistikā.
Mūsdienu slāvu valodu apguve DU krievu filoloģijas BSP tiek piedāvāta tikai brīvās
izvēles kursu (С daļa) ietvaros – poļu vai baltkrievu valoda 6 KP apjomā. LU krievu filoloģijas
BSP čehu vai poļu valodas apguve 14 KP apjomā ir obligāta tiem, kas ir izvēlējušies
valodniecības moduli (B daļa).
LU krievu filoloģijas BSP ir tikai viens gala pārbaudījums – bakalaura darba aizstāvēšana
(10 KP), DU krievu filoloģijas BSP studenti aizstāv bakalaura darbu (8 KP) un kārto divus
bakalaura eksāmenus krievu valodā un literatūrā. LU krievu filoloģijas BSP lielāka uzmanība tiek
veltīta zinātniski pētnieciskajam darbam, nevis reproduktīvām pārbaudījuma formām.
Tartu Universitātes Filozofijas fakultātē tiek īstenota Krievu un slāvu filoloģijas
trīsgadīga bakalaura studiju programma (apjoms 120 KP).
Tartu Universitātes bakalaura programmas obligāto daļu (68 KP) veido:
- 1. pamatmodulis, humanitāro zinātņu pamatmodulis (16 KP);
- 2. pamatmodulis, izvēlētās zinātnes nozares pamatmodulis (16 KP);
- 1. virziena modulis, izvēlētās zinātnes modulis (16 KP);
- 2. virziena modulis, izvēlētās zinātnes vai citu zinatņu modulis (16 KP);
- bakalaura darbs vai bakalaura eksāmens (4 KP).
1. pamatmodulī ietilpst dažādu humanitāro zinātņu studiju kursi, kuri dod filologam
nepieciešamās pamatzināšanas: „Vispārīgās zināšanas par reliģiju”, „Ievads filozofijas vēsturē”,
„Igauņu valoda kā svešvaloda”, „Svešvaloda (čehu vai poļu)”, „Svešvaloda (senslāvu valoda)” u.
c. LU Krievu filoloģijas bakalaura programmas obligātās daļas Universitātes pamatstudiju moduli
(10 KP) veido tikai citu humanitāro zinātņu studiju kursi (saskaņā ar Mācību prorektora
norādījumu).
2. pamatmodulis dod pamatzināšanas izvēlētās zinātnes apakšnozarēs, t. i., krievu
valodniecībā, krievu literatūrzinātnē un slāvu filoloģijā. 1. virziena modulī ietilpst studiju kursi,
kuri dod pamatzināšanas izvēlētās zinātnes apakšnozarēs, paplašinot un padziļinot tās. Piemēram:
pamatmoduļa kurss „Mūsdienu krievu valoda (leksikoloģija, fonētika, normatīvā gramatika)” (4
KP) un virziena moduļa kurss „Mūsdienu krievu valoda (vārddarināšana un morfoloģija)” (4 KP)
vai pamatmoduļa kurss „Krievu literatūrzinātnes pamati” (4 KP) un virziena moduļa kurss
„Impērijas laikposma krievu literatūra” (4 KP). LU Krievu filoloģijas bakalaura programmā ir
līdzīga rakstura studiju kursi, kas atspoguļo rusistikas un slāvistikas pamatnostādnes, tie ir
iekļauti Nozaru pamatstudiju modulī (56 KP). LU un Tartu Universitātes bakalaura programmas
atšķiras ar to, ka visiem Tartu Universitātes Krievu un slāvu filoloģijas bakalaura programmas
moduļiem, izņemot humanitāro zinātņu pamatmoduli, ir divi varianti – variants „Krievu un slāvu
filoloģija” (paredzēts tiem, kas beiguši skolu ar krievu mācību valodu) un variants „Krievu
valoda kā svešvaloda” (paredzēts tiem, kas beiguši skolu ar igauņu mācību valodu). Abi varianti
atšķiras ar docējamo kursu ievirzi un koncepcijām.

2. virziena moduli veido studiju kursi, kas dot paplašinātas un padziļinātas zināšanas
izvēlēto zinātnes apakšnozaru jomā. Šis modulis arī pastāv divos variantos – variants „Slāvistika”
(atbilst 1. virziena moduļa variantam „Krievu un slāvu filoloģija”) un variants „Krievu valoda un
kultūra” (atbilst 1. virziena moduļa variantam „Krievu valoda kā svešvaloda”). 2. virziena
modulis paredzēts tiem krievu un slāvu filoloģijas bakalaura programmas studentiem, kas nevēlas
studēt otro virzienu kādā citā Tartu Universitātes studiju programmā, bet vēlas palikt savas
studiju programmas, t. i., krievu un slāvu filoloģijas programmas, ietvaros.
Kā gala pārbaudījumu LU programma paredz tikai bakalaura darba aizstāvēšanu, bet
Tartu Universitātes programma – bakalaura darba aizstāvēšanu vai bakalaura eksāmenu.
Tartu Universitātes Krievu un slāvu filoloģijas bakalaura programmas izvēles daļu (44
KP) veido:
- 1. specializācijas modulis, izvēlētās zinātnes modulis (variants „Krievu un slāvu
filoloģija” un variants „Krievu valoda kā svešvaloda”) (16 KP);
- 2. specializācijas modulis (variants „Slāvistika” un variants „Krievu valoda un
kultūra”) (16 KP);
- izvēles priekšmeti (12 KP);
1. specializācijas modulī (variantā „Krievu un slāvu filoloģija” un variantā „Krievu
valoda kā svešvaloda”) ietilpst krievu un slāvu filoloģijas kursi, kuri dod specializētas zināšanas
šai jomā. Pēc satura un mērķiem tie daļēji atbilst LU bakalaura programmas Nozaru pamatstudiju
moduļa kursiem, daļēji – LU bakalaura programmas obligātās izvēles moduļu kursiem. Šo
moduli kā izvēles moduli var izvēlēties arī citu studiju programmu studējošie, ja viņi vēlas studēt
krievu un slāvu filoloģijas priekšmetus.
2. specializācijas moduli veido izvēlēto zinātnes apakšnozaru studiju kursi, un šis
modulis paredzēts tiem krievu un slāvu filoloģijas bakalaura programmas studentiem, kas nevēlas
studēt otro virzienu kādā citā Tartu Universitātes studiju programmā, bet vēlas palikt savas
studiju programmas ietvaros. Izvēles priekšmeti (12 KP) ir krievu un slāvu filoloģijas priekšmeti,
kuri ir līdzīgi LU Krievu filoloģijas studiju programmu izvēles kursiem. Fakultatīvi (8KP) ir
dažādu zinātņu studiju kursi, kuri ir līdzīgi LU Krievu filoloģijas studiju programmas C daļas
kursiem (4 KP).
Kopumā var secināt, ka LU un Tartu Universitātes bakalaura programmas dod
akadēmisko izglītību krievu un slāvu filoloģijā un atspoguļo Eiropas augstākās izglītības
standartu prasības. Tartu Universitātes bakalaura programma krievu un slāvu filoloģijā ir pārāka
ar to, ka tā ir strukturēta divos bāzes moduļos, kas ļauj diferencēt studentus pēc valodu
zināšanām. To, ka LU Universitātes bakalaura programmā nav speciāla moduļa tiem studentiem,
kam krievu valoda nav dzimtā valoda, nosaka vairāki apstākļi:
 to studentu skaits, kas ir beiguši skolu ar latviešu mācību valodu, nav stabils, lai
tiktu atvērts jauns modulis (studentu skaits svārstās no 15 līdz 4);
 nozīmīga šo studentu daļa ir etniski krievi vai bērni no jauktām ģimenēm, kurās
krievu valoda ir saziņas valoda;
 krievu valodas zināšanu korekciju veicina speciāls kurss „Krievu valoda kā
svešvaloda” (4 KP).
Perspektīvā programmas attīstība ir saistīta ar moduļa „Krievu valoda kā svešvaloda” izstrādi.
Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātē tiek īstenota krievu filoloģijas bakalaura
programma, taču uz atsevišķu katedru bāzes tiek realizētas atsevišķa bakalaura programma
polonistikā un atsevišķa slāvu filoloģijas bakalaura programma. Līdz ar to skaidri redzams, ka

atšķirībā no Latvijas Universitātes, Viļņas Universitātē slāvu filoloģija pārstāvēta nevis atsevišķu
studiju kursu veidā, bet kā studiju programma.
Viļņas Universitātes krievu filoloģijas bakalaura studiju programmas apjoms ir 160 KP, kuri
jāiegūst 8 semestru (4 gadi) laikā.
Obligātā teorētiskā daļa VU krievu filoloģijas BSP dod akadēmisko izglītību krievu
filoloģijā un pamatzināšanas apakšnozarēs (krievu valodniecībā un krievu literatūrzinātnē). Tā kā
VU krievu filoloģijas BSP ir četrgadīga, tajā ir iekļautas trīs prakses (14 KP, 220 st.), kas ir
programmas priekšrocība. Tāpat VU BSP ir iekļauti ievadkursi, kā arī virkne zinātnisku
disciplīnu, kurus LU apgūst tikai MSP līmenī (piemēram, ievads pragmatikā, psiholingvistikā,
sociolingvistikā u.c.)
Izvēles daļa vai nu dod specializētas zināšanas krievu filoloģijā vai piedāvā praktisku
mūsdienu valodu (čehu vai slovēņu – 12 KP) apguvi, tā vietā var apgūt arī citu zinātņu studiju
kursus (piem. Ekonomikas pamati, Ētika, Estētika, Grāmatas vēsture u.c). Izvēles kursu apjoms,
sākot no 2. akad. gada, ir apmēram 8 -10 KP katrā semestrī. Redzams, ka Viļņas Universitātes
bakalaura programmas izvēles kursi pēc sava satura un saviem mērķiem daļēji atbilst LU
programmas obligātās izvēles kursiem, daļēji obligātās daļas universitātes pamatstudiju moduļa
kursiem, daļēji brīvās izvēles (C daļas) kursiem. Bakalaura darba apjoms Viļņas Universitātes
bakalaura programmā ir 8 KP (LU programmā – 10 KP).
LU Krievu filoloģijas bakalaura programmas salīdzinājums ar Latvijas un
ES valstu universitāšu programmām krievu filoloģijā
Bakalaura
Latvijas
Daugavpils
Viļņas
Tartu
programmas
Universitātes
Universitātes
Universitātes
Universitātes
daļas
Krievu
krievu
krievu
krievu un slāvu
filoloģijas
filoloģijas
filoloģijas
filoloģijas
bakalaura
bakalaura
bakalaura
bakalaura
studiju
studiju
studiju
studiju
programma
programma
programma
programma

Obligātā
teorētiskā daļa
(bez bakalaura
darba)
Obligātās
izvēles daļa
Brīvās izvēles
daļa
Bakalaura
darbs
un/vai
bakalaura
eksāmens
Kredītpunktu
kopskaits

%

KP
skaits

%

61,6

KP
skaits
108

67,5

64

53

30

25

36

22,5

44

37

3,3

6

5

8

5

8

6,6

10

8,4

10

8,4

8

5

4

3,4

120

100

120

100

160

100

120

100

KP
skaits
66

%

%

55

KP
skaits
74

40

33,3

4

2.4.4. Informācija par studējošiem.
Salīdzinājumā ar 2012. gada 1. oktobra datiem, studentu skaits ir nedaudz samazinājies:
01.10.2012. – 138.
01.10.2013. – 131.
Kā liecina mutiska studentu aptauja, galvenais studentu eksmatrikulācijas iemesls
(īpaši 1. kursa studentiem) – finanšu situācija Latvijā, studenti nespēj studēt dienas nodaļā (pat
budžeta vietā) , jo ir spiesti strādāt (bieži - ārpus Latvijas robežām).
Absolventu skaits – 38.
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits - 49.

2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze
Šogad aptaujā piedalījās 23 bakalaura programmas 2. kursa studenti un 30 bakalaura
programmas 3. kursa studenti.
Aptaujas par studiju programmu rezultāti
Kā var secināt no studentu aptaujas anketām, studenti kopumā labi novērtējuši Krievu
filoloģijas bakalaura programmas saturu un studiju procesa organizāciju. Studenti pozitīvi ir
novērtējuši mācībspēku zinātniski metodisko līmeni, kā arī labvēlīgo attieksmi pret studentiem.
Kursa prasības un darba organizācija novērtēta pozitīvi. Aptaujā studenti ir atzīmējuši, ka kursu
docētāji rosina studentus diskutēt un domāt. Studenti ir norādījuši augstu kursu apmeklējuma
rādītāju – 100% - 75 %. Kursu saturs, kursu skaits un kursu atbilstība programmai tika novērtēta
kā atbilstoša prasībām. Kopumā kursi nedublē citu kursu saturu.
Programma tika vērtēta pēc 22 kritērijiem (vērtējuma skala: 1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši,
4 - neapmierinoši).
BSP novērtējums kopumā –
2.kurss:
Studiju programmas saturs – 2,09
Studiju programmas piedāvātās iespējas – 1,95
Prasju attīstīšana studiju laikā – 1,74
Studiju procesa organizēšana – 2,16
Materiāli - tehniskais nodrošinājums – 2,29
3.kurss:
Studiju programmas saturs – 2,21
Studiju programmas piedāvātās iespējas – 1,97
Prasmju attīstīšana studiju laikā – 2,09
Studiju procesa organizēšana – 2,04
Materiāli - tehniskais nodrošinājums – 2.17
2.kursa studenti vispozitīvāk ir novērtējuši studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares
speciālo terminoloģiju svešvalodā (1, 48), iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem (1,57),
studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai,

apstrādei un noformēšanai utt (1,64), studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt,
analizēt to) (1,65), nodarbību plānojums pa nedēļas dienām (1,70).
3.kursa studenti vispozitīvāk ir novērtējuši iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem (1,63),
studiju materiāli-tehniskais nodrošinājumu (telpas, mācību līdzekļi utt.) (1,70), iespēju kursus
apgūt arī elektroniski (Web CT vidē) (1, 72), fakultātes personāla attieksmi pret studentiem
(1,77), studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) (1,83), informācijas
iegūšanu par studiju procesu fakultātē (1,90), studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot
informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt. (1,97).
Studentu izteiktās pretenzijas ir saistītas ar studijām nepieciešamās literatūras pieejamību LU
bibliotēkās un ar iespēju apgūt vēlamos C daļas kursus (īpaši valodu kursus). Bibliotēkas katalogs
pastāvīgi tiek papildināts ar jaunu zinātnisku un metodisku literatūru. Programmas struktūra
nedod iespēju palielināt С daļas kursu skaitu.
BSP studentu studiju turpinājuma perspektīvas

2.
kurss

17%

36%

LU akad.
LU prof.

13%

LU citā noz.
Citā augstsk.

4%

29%

Nestudēs

To studentu skaits, kas vēlas turpināt studijas Krievu filoloģijas maģistra programmā (2. kursā
salīdzinājumā ar 3. kursu), ir pieaudzis (17% un 3% atbilstoši). Tas liecina par to, ka programmas
reorganizācijas procesi ir veiksmīgi.
Studentu aptaujā minētie trūkumi un piezīmes tiks ņemtas vērā kursu pārstrādāšanā.
2.4.6. Аbsolventu aptaujas un to analīze.
Anketēšana notika 2013. gada oktobrī, tajā piedalījās 8 bakalaura programmas absolventi.
Kopumā bakalaura studiju absolventi studiju programmas novērtējuši pozitīvi.
Bakalaura studiju programmas kvalitāte:

Studiju saturs

50%

50%

Teicami
Labi

Studiju programmās iesaistīto docētāju zinātniskā kvalitāte, ieinteresētība kursā,
komunikācija ar studentiem tika novērtēta kā augsta.
Programmu absolventi atzīmēja šādas BSP stiprās puses:
 nopietna un dziļa teorētiskā studentu mācīšana;
 iespēja apgūt svešvalodas (slāvu);
 priekšmetu dažādība un to brīva izvēle В un С daļā;
 pasniedzēju sastāvs, tā augstais profesionālisms, atsaucība;
 iespēja klausīties viespasniedzēju lekcijas;
Programmu absolventi minēja šādus priekšlikumus BSP kvalitātes uzlabošanai:
 palielināt to kursu skaitu, ko lasa svešvalodās;
 pilnveidot vērtējuma sistēmu.
Atbildes par to, kā studijas ir ietekmējušas absolventu profesionālo karjeru, ir
dažādas: daži min darba algas palielinājumu, paaugstinājumu amatā, daži - redzesloka
paplašināšanu un sava darba kvalitātes uzlabošanu. Diemžēl krīzes situācijā, kāda
šobrīd valda Latvijā, ne katram programmas absolventam ir iespēja strādāt specialitātē
un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes.
Apkopotā informācija par krievu filoloģijas bakalaura studiju programmu
absolventiem liecina, ka 35% bakalaura programmas absolventu turpina studijas
Krievu filoloģijas maģistra studiju programmā.
2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pīlnveidošanā.
Bakalaura studiju programmas studenti iesaistījās mācībspēku organizētajā
pētnieciskajā darbā, rakstot arī atbilstoša pētnieciskā virziena kursa un bakalaura
darbus. Bakalaura darbi regulāri piedalās studentu darbu konkursā jūnijā, kā arī citos
dažādu līmeņu konkursos.
Bakalaura studiju programmu studenti iesaistījās dažādās zinātniskās
aktivitātēs. Studenti ir iesaistīti pētniecībā, par to liecina studentu zinātnisko rakstu
krājuma sagatavošana un izdošana. Rusistikas un slāvistikas nodaļā kopš 1999. gada
regulāri (1 reizi divos gados) notiek starptautiskas jauno filologu zinātniskās
konferences. Šajās konferencēs piedalās rusistikas un slāvistikas studenti no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un citu valstu universitātēm. Konferenču materiāli
regulāri tiek izdoti studentu zinātnisko rakstu krājumu sērijā „Littera scripta”
(2012.g. iznāca krājums Nr. 8).
Regulāri tika veikta studiju programmu studentu aptauja. Studējošo aptaujas
rezultāti analizēti ikgada pašnovērtējuma ziņojumos. Kā var secināt no aptaujas
anketām, studenti pozitīvi vērtē savu dalību programmas studiju, zinātniskajā un
organizatoriskajā procesā. Ņemot vērā studējošo priekšlikumus studiju procesa
uzlabošanai, ir būtiski modernizēta bakalaura programmas struktūra – programmā ir
iekļauts vēl viens studiju modulis, ir pastiprināta kursu praktiskā ievirze, ir papildināti
bibliotēkas fondi ar zinātnisko un mācību literatūru, koriģēts nodarbību saraksts.
Krievu filoloģijas programmu studentu līdzdalība studiju procesa
pilnveidošanā izpaužas regulārā studentu pārstāvniecībā Filologijas studiju
programmu padomē un HZF Domē.
2.4.8. Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

2.5.1.2. Darba devēju aptaujas rezultāti

Kā liecina darba devēju aptauja, Krievu filoloģijas bakalauru studiju programmas absolventi ir
labi teorētiski un praktiski sagatavoti. Viņiem
- piemīt augsta atbildības sajūta, disciplinētība un mērķtiecība darbā;
- ir labas svešvalodu zināšanas;
- ir vēlme pilnveidoties profesionāli.
Darba devēju aptaujās uzsvērts, ka studiju programmas pilnveidojot, jāpilnveido praktiskā
apmācība. Darba devēji arī vēlas, lai būtu vairāk informācijas par Rusistikas un slāvistikas
nodaļas bakalaura studiju programmu un tās absolventiem.
2.6.1.1. Rīcība studiju programmu likvidācijas gadījumā
Studiju programmu likvidācijas gadījumā studējošiem ir iespēja turpināt studijas akreditētā
Daugavpils Universitātes bakalaura programmā „Filoloģija (Krievu filoloģija)”. Ir noslēgta
vienošanās starp Latvijas Universitāti un Daugavpils Universitāti. DU bakalaura studiju
programmas akreditētas līdz 2018. gada 31. decembrim. Daugavpils Universitāte ir augstskola
Latvijā, kur arī tiek īstenotas programmas krievu filoloģijā, tāpēc ir slēgta vienošanās starp LU un
DU par iespējām turpināt studijas.
2.6.2.1. Informācija par akadēmisko personālu: (PielikumsNr.3)
2.6.4. Kvantitatīvie dati par studentiem:
2.6.4.1.

Ārvalstu studējošo skaits
2012./2013.ak.g.
Valsts
Vācija
Francija
Polija
Itālija
Beļģija
Spānija
Čehija
Slovākija
Turcija
Austrija
Japāna
Somija
Serbia
Melnkalne
Bosnija
Albānija
ASV
Lietuva
Indonēzija
Kazahstana
Laosa
Krievija
Ungārija

Studentu skaits
20
12
15
1
1
7
8
6
14
2
3
1
2
1
1
1
1
4
1
2
1
1
6

Dievidkoreja
Tadžikistana
Kopā

2
1
114

2.6.4.2.
Ārvalstīs studējošo skaits
2012./2013.ak.g.
Valsts
Polija
Igaunija
Austrija
Kopā

Studentu skaits
3
2
1
6

Pielikums Nr.1
Krievu filoloģijas bakalaura studiju programma pilna laika klātiene (6 semestri)
Kursa
kods

Kursa nosaukums

1.gads
1.s

2.gads
2.s

3.s.

Kopā

3.gads
4.s

5.s

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

4

Eksāmens

L 64

4

Eksāmens

L36
S28

2

Eksāmens

L32

2
3

Eksāmens
Eksāmens

L20 S4 P8
L32 S16

3

Eksāmens

L32 S16

6.s

Obligātā daļa (A daļa) 76 KP
Latvijas Universitātes pamatstudiju modulis 10 KP
DatZP015

Informātika

FilZ1024

Filozofijas pamati

Filz2007

Kultūras teorija un vēsture

*4
4

2
Nozaru pamatstudiju modulis 66 KP

Valo1356
Valo1358

Mūsdienu krievu valodas teorētiskā fonētika
Mūsdienu krievu valodas leksikoloģija un

2
3

vārddarināšana

LitZ2172

Ievads kritikā un publicistikā

Valo2532

Krievu valodas vēsture

2

2

Eksāmens

L26 S 4 P2

Valo2422

3

3

Eksāmens

L32 S 12 P 4

3

Eksāmens

L 32 S 16

Valo2407

Mūsdienu krievu valodas teorētiskā gramatika I
(morfoloģija )
Mūsdienu krievu valodas teorētiskā gramatika II
(sintakse)
Teksta teorija

2

Eksāmens

L 22 S 6 P 4

Valo1357

Ievads valodniecībā

3

Eksāmens

L 44 P 4

Valo2108

Ievads slāvu filoloģijā

2

Eksāmens

L 26 S 4 P 2

Valo2250

Latīņu valoda

2

Eksāmens

S 28 P 4

LitZ1027

Krievu folklora un senkrievu literatūras vēsture

3

3

Eksāmens

L 40 S 8

LitZ1023

18. gs. krievu literatūras vēsture

2

2

Eksāmens

L 28 S 4

LitZ1026

19. gs. krievu literatūras vēsture I

3

Eksāmens

L 32 S 16

Valo3157

3

3
2
3
2
2

3

LitZ2064

19. gs. krievu literatūras vēsture II

LitZ2063

19. un 20. gs. mijas krievu literatūras vēsture

LitZ3059

Krievu emigrācijas literatūra

LitZ3058

20. gs. krievu literatūras vēsture

LitZ1029

Ievads literatūrzinātnē

3

LitZ2065
LitZ1030

Poētika
Ievads latviešu literatūrā

3

Valo2249
Valo3156

Kursa darbs
Bakalaura darbs

3

Eksāmens

L 32 S 16

3

Eksāmens

L 38 P 10

3

3

Eksāmens

L 30 S 18

4

4

Eksāmens

L 28 S 36

3

Eksāmens

L 32 S 16

2
3

Eksāmens
Eksāmens

L 8 S 24
L 32 S 16

10

2
10

Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

2

2

Eksāmens

L 28 S 2 P 2

2

Eksāmens

L 20 S 12

4
4

Eksāmens
Eksāmens

L 32 S 32
P 64

4

Eksāmens

P 64

2

Eksāmens

L 12 S 20

2

Eksāmens

2

Eksāmens

2

Eksāmens

P 32
L 14 S 8
P 32
L 8 S 24
L26 S 4 P 2

4

4

Eksāmens

L 44 S 20

2

2

Eksāmens

L 28 S 4

4

Eksāmens

L 12 S 8 P 44

2

Eksāmens

2
2

Eksāmens
Eksāmens

L 22 S 6 P 4
L 20 S 12
L 22 S 10
L 26 S 6

3
3

2
2
Obligātās izvēles daļa (B daļa) 40 KP
Valodniecības modulis (krievu valoda, slāvu valodas)

Valo3159

Krievu literārās valodas vēsture

Valo3161

Krievu valodas stilistika

Valo1361
Valo2260

Slāvu valoda I (čehu)
Slāvu valoda II (poļu)

Valo2261

Slāvu valoda III (poļu)

Valo3166

Slāvu valoda IV(čehu)

Valo1362
Valo1365
Valo2265
Valo2266
Valo3062

Krievu valoda kā svešvaloda I /
Mūsdienu latviešu valoda I
Krievu valoda kā svešvaloda II /
Mūsdienu latviešu valoda II
Krievu un latviešu valodu sastatāmā gramatika

Valo3160
Valo3162

Krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas
lingvistiskie pamati
Tulkošanas teorija un prakse

Valo3158

Angļu valoda

Valo2531
Valo4095
Valo2253
Valo3060

Senslāvu valoda
Krievu valodas frazeoloģija
Ievads slāvu valodu pētīšanā
Slāvu valodu sastatāmā gramatika

2
4
4
4
2
2
2
2

4
2
2
2

Literatūrzinātnes modulis (krievu literatūra, slāvu literatūras)
LitZ1069

Pasaules literatūras vēsture

LitZ3064

Literāra darba analīze

LitZ3046

Speckurss krievu literatūrā I (N.Gogolis)

LitZ2066

F.Dostojevska dzīve un daiļrade

LitZ3013

A.Bloks un viņa laikabiedri

LitZ3014

D.Samoilova daiļrade

LitZ3066

Krievu un latviešu literārie sakari

LitZ2075

18. un 19. gs. vēsturiskā proza

LitZ2074

19. gs. krievu romāni

LitZ4029
LitZ3063

Krievu romāns 20. gs.: no simbolisma uz
postmodernismu
20. gs. literārie grupējumi

LitZ3060

20. gs. poētiskais avangards

LitZ3162

Slāvu literatūru vēsture I

LitZ3163

Slāvu literatūru vēsture II

LitZ1005

Slāvu mitoloģija

LitZ2073

Poētikas problēmas

LitZ1999

Ievads krievu literatūrā

Valo315
8

Angļu valoda

4

Eksāmens

L 54 S 4 P 6

2

Eksāmens

2

Eksāmens

L 16
S 16
L 32

2

Eksāmens

L 32

2

Eksāmens

2

Eksāmens

L 20
S 12
L 16 S 16

2

Eksāmens

L 22 S 10

2

Eksāmens

L 32

2

Eksāmens

L 32

2

2

Eksāmens

L 30 S 2

2

2

Eksāmens

L 16 S 16

2

2

Eksāmens

L 26 S 6

2

Eksāmens

L 16 S 16

2

Eksāmens

L 16 S 16

2

Eksāmens

L 24 S 8

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

4

4

Eksāmens

L 24 S 6
P2
L 28
P4
L 12 S 8 P 44

4

Eksāmens

L 54 S 4 P 6

2

Eksāmens

L 20 S 12

2

Eksāmens

L 26 S 6

4
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

Kritikas un publicistikas modulis
LitZ1069

Pasaules literatūras vēsture

LitZ2141

Ievads literatūras kritikā

LitZ2142

Krievu publicistikas vēsture I

4
2
2

LitZ3082

Krievu publicistikas vēsture II

2

Eksāmens

L 20 S 12

Valo2419

Runas tehnikas pamati

2

2

Eksāmens

L 12 S 20

Valo1490

Literāra rediģēšana

2

2

Eksāmens

L 20 S 12

SDSK2071

Romāna ekranizācija

2

2

Eksāmens

L 14 S 18

LitZ4021

Bībele un krievu literatūra

2

2

Eksāmens

L 32

LitZ2073

Poētikas problēmas

2

2

Eksāmens

L 24 S6 P 2

Valo6181

Reklāmas teksta semantika un pragmatika

2

2

Eksāmens

L 16 S 16

LitZ3113

2

2

Eksāmens

L 20 S 12

LitZ2121

Mūsdienu krievu drāmas poētika
vai
Izdevniecības un krievu periodika Latvijas
brīvvalstī 1918-1940
Ievads daiļdarba praksē

Valo2443

Retorika

Valo3161

Krievu valodas stilistika

Valo3246

Daiļdarba valoda

LitZ1999

Ievads krievu literatūrā

SDSK1029

Ievads krievu kultūrā

Valo3158

Angļu valoda

LitZ4045

Kopā A daļā
t.sk.
LU pamatstudiju modulis
Nozaru pamatstudiju modulis
Kopā B daļā
t.sk.
obligātās izvēles daļa:
Valodniecības modulis (krievu valoda, slāvu
valodas),
Literatūrzinātnes modulis (krievu literatūra,
slāvu literatūras),

2

L 20 S 12
2
2
2
2
2
2
4
20

10

10

12

6

0

0

0

14
0

10
10

10
6

12

14
4
10

8

6

10

2

Eksāmens

L 10 P 22

2

Eksāmens

L 16 S 16

2

Eksāmens

L 20 S 12

2

Eksāmens

L 16 S 12 P 4

2

Eksāmens

L 32

2

Eksāmens

L 28 P 4

4

Eksāmens

L 12 S 8 P 44

76

0

10

10
10

66
40

Kritikas un publicistikas modulis.
Brīvās izvēles daļa (C daļa)

0

0

4

0

0

0

4

Kopā programmā

20

20

20

20

20

20
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PielikumsNr.1
STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS
2012./2013. ak.g.
Krievu filoloģijas bakalaura studiju programma
(8 semestri)
Kursa
kods

Kursa
nosaukums

1.gads

1.s

2.gads

2.s

3.s.

nepilna laika neklātiene

3.gads

4.s

5.s

4.gads

6.s

7.s

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

8.s

Obligātā daļa (A daļa) 76 KP
Latvijas Universitātes pamatstudiju modulis 10KP
DatZP015

Informātika

FilZ1024

Filozofijas pamati

Filz2007

Kultūras teorija un vēsture

4
4
2

4

Eksāmens

L 64

4

Eksāmens

L 36 S 28

2

Eksāmens

L 32

Nozaru pamatstudiju modulis 66 KP
Valo1356

Mūsdienu krievu valodas teorētiskā
fonētika

2

2

Eksāmens

L 20 S 4 P 8

Valo1358

Mūsdienu krievu valodas leksikoloģija
un vārddarināšana

3

3

Eksāmens

L 32 S 16

LitZ2172

Ievads kritikā un publicistikā

3

Eksāmens

L 32 S 16

Valo2532

Krievu valodas vēsture

2

2

Eksāmens

L 26 S 4 P 2

Valo2422

3

3

Eksāmens

L 32 S 12 P 4

3

Eksāmens

L 32 S 16

Valo2407

Mūsdienu krievu valodas teorētiskā
gramatika I (morfoloģija )
Mūsdienu krievu valodas teorētiskā
gramatika II (sintakse)
Teksta teorija

2

Eksāmens

L 22 S 6 P 4

Valo1357

Ievads valodniecībā

3

Eksāmens

L 44 P 4

Valo2108

Ievads slāvu filoloģijā

2

Eksāmens

L 26 S 4 P 2

Valo2250

Latīņu valoda

2

Eksāmens

S 28 P 4

LitZ1027

Krievu folklora un senkrievu

3

Eksāmens

L 40 S 8

Valo3157

3

3
2
3
2
2
3

literatūras vēsture
LitZ1023

18. gs. Krievu literatūras vēsture

LitZ1026

19. gs. Krievu literatūras vēsture I

LitZ2064

19. gs. Krievu literatūras vēsture II

LitZ2063
LitZ3059

19. un 20. gs. Mijas krievu
literatūras vēsture
Krievu emigrācijas literatūra

LitZ3058

20. gs. Krievu literatūras vēsture

LitZ1029

Ievads literatūrzinātnē

LitZ2065

Poētika

LitZ1030

Ievads latviešu literatūrā

Valo2249

Kursa darbs

Valo3156

Bakalaura darbs

2

Eksāmens

L 28 S 4

3

Eksāmens

L 32 S 16

3

Eksāmens

L 32 S 16

3

Eksāmens

L 38 P 10

3

Eksāmens

L 30 S 18

4

Eksāmens

L 28 S 36

3

Eksāmens

L 32 S 16

2

Eksāmens

L 8 S 24

3

Eksāmens

L 32 S 16

2

Aizstāvēšana

10

10

Aizstāvēšana

2

2

Eksāmens

L 28 S 2 P 2

2

Eksāmens

L 20 S 12

4

Eksāmens

4

Eksāmens

4

Eksāmens

L 32 S 32
P 64
L 32S 32
P 64
L 32 S 32
P 64

2

Eksāmens

2

Eksāmens

2
3
3
3
3
4
3
2
3
2
Obligātās izvēles daļa (B daļa) 40KP
Valodniecības modulis (krievu valoda, slāvu valodas)

Valo3159

Krievu literārās valodas vēsture

Valo3161

Krievu valodas stilistika

Valo1361
Valo1368
Valo2262
Valo2260
Valo2264
Valo2261

Slāvu valoda I (čehu)
Slāvu valoda I (poļu)
Slāvu valoda II (čehu)
Slāvu valoda II (poļu)
Slāvu valoda III(čehu)
Slāvu valoda III (poļu)

Valo3166
Valo3165

Slāvu valoda IV(čehu)
Slāvu valoda IV (poļu)

Valo1362
Valo1365
Valo2265
Valo2266

Krievu valoda kā svešvaloda I /
Mūsdienu latviešu valoda I
Krievu valoda kā svešvaloda II /
Mūsdienu latviešu valoda II

2
4
4
4
2
2

L 12 S 20
P 32
P 32 L 14 S 18

2

2

Eksāmens

P 32
S 32

Valo3162

Krievu un latviešu valodu sastatāmā
gramatika
Krievu valodas kā svešvalodas
mācīšanas lingvistiskie pamati
Tulkošanas teorija un prakse

Valo3158

Angļu valoda

Valo2531
Valo4095
Valo2253

Senslāvu valoda
Krievu valodas frazeoloģija
Ievads slāvu valodu pētīšanā

Valo3060

Slāvu valodu sastatāmā gramatika

Valo3062
Valo3160

2

Eksāmens

4

4

Eksāmens

2

2

Eksāmens

L 28 S 4

4

Eksāmens

L 12 S 8 P 44

2

Eksāmens

L 22 S 6 P 4
L 20 S 12

2

Eksāmens

L 22 S 10

2

Eksāmens

L 26 S 6

4

Eksāmens

L 54 S 4 P 6

2

Eksāmens

L 16 S 16

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

2

4
2
2
2

L26 S 4 P 2
L 44 S 20

Literatūrzinātnes modulis (krievu literatūra, slāvu literatūras)
LitZ1069
LitZ3064
LitZ3046
LitZ2066

Pasaules literatūras vēsture

4

Literāra darba analīze

2

Speckurss krievu literatūrā I
(N.Gogolis)
F.Dostojevska dzīve un daiļrade

2

A.Bloks un viņa laikabiedri
LitZ 3013

L 32
L 20 S 12

LitZ3066

Izvēles kurss krievu literatūrā IV:
D.Samoilova daiļrade
Krievu un latviešu literārie sakari

LitZ2075

18. un 19. gs. vēsturiskā proza

LitZ2074

19. gs. krievu romāni

LitZ4029

Krievu romāns 20. gs.: no simbolisma
uz postmodernismu

LitZ3063

20. gs. literārie grupējumi

LitZ3060

20. gs. poētiskais avangards

LitZ3162

Slāvu literatūru vēsture I

LitZ3014

L 32

2
2
2
2
2
2
2
2

2

Eksāmens

2

Eksāmens

L 22 S 10

2

Eksāmens

L 32

2

Eksāmens

L 32

2

Eksāmens

2

Eksāmens

L 16 S 16

2

Eksāmens

L 26 S 6

2

Eksāmens

L 16 S 16

L 16 S 16

L 30 S 2

LitZ3163

Slāvu literatūru vēsture II

LitZ1005

Slāvu mitoloģija

LitZ2073

Poētikas problēmas

LitZ1999

Ievads krievu literatūrā

Valo3158

Angļu valoda

2
2
2
2
4
Kritikas un publicistikas modulis
4

2

Eksāmens

L 16 S 16

2

Eksāmens

L 24 S 8

2

Eksāmens

L 24 S 6 P 2

2

Eksāmens

L28 P 4

4

Eksāmens

L 12 S 8 P 44

4

Eksāmens

L 54 S 4 P 6

2

Eksāmens

L 20 S 12

2

Eksāmens

L 26 S 6

2

Eksāmens

L 20 S 12

LitZ1069

Pasaules literatūras vēsture

LitZ2141

Ievads literatūras kritikā

LitZ2142

Krievu publicistikas vēsture I

LitZ3082

Krievu publicistikas vēsture II

Valo2419

Runas tehnikas pamati

2

2

Eksāmens

L 12 S 20

Valo1490

Literāra rediģēšana

2

2

Eksāmens

L 20 S 12

SDSK2071

Romāna ekranizācija

2

Eksāmens

L 14 S 18

LitZ4021

Bībele un krievu literatūra

2

2

Eksāmens

L 32

LitZ2073

Poētikas problēmas

2

Eksāmens

L 24 S 6 P 2

2

2

Eksāmens

2

2

Eksāmens

LitZ3113
LitZ4045

Reklāmas teksta semantika un
pragmatika
Mūsdienu krievu drāmas
poētikaVai
Izdevniecības un krievu periodika
Latvijas brīvvalstī 1918-1940.

LitZ 2121

Ievads daiļdarba praksē

Valo2443

Retorika

Valo3161

Krievu valodas stilistika

Valo3246

Daiļdarba valoda

LitZ1999

Ievads krievu literatūrā

SDSK1029

Ievads krievu kultūrā

Valo3158

Angļu valoda

Valo6181

2
2
2

2
2

L 16 S 16

L 16 S 12 P 4
L 20 S 12

2

Eksāmens

L 10 P 22

2

Eksāmens

L 16 S 16

2

2

Eksāmens

L 20 S 12

2

2

Eksāmens

L 16 S 12 P 4

2

Eksāmens

L 28 P 4

2

Eksāmens

L 32

4

Eksāmens

L 12 S 8 P 44

2
2

2
2
4

Kopā A daļā, t.sk.
LU pamatstudiju modulis
Nozaru pamatstudiju modulis
Kopā B daļā
t.sk.
obligātās izvēles daļa:
Valodniecības modulis (krievu
valoda, slāvu valodas),
Literatūrzinātnes modulis (krievu
literatūra, slāvu literatūras),
Kritikas un publicistikas modulis.
Brīvās izvēles daļa (C daļa)
Kopā programmā

16

14

6

12

12

6

0

10

76

2
14
0

4
10
2

0
6
10

0
12
4

4
8
4

0
6
6

0
0
12

0
10
2

10
66
40

0

0

0

0

0

4

0

0

4

16

16

16

16

16

16

12

12
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Aptauju materiāli:
studējošo, absolventu,darba devēju aptauju materiāli

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Maģistra studiju programma

Krievu filoloģija
(LRI kods: 45222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

Krievu filoloģijas maģistra studiju programmas raksturojums
2.4.1. Krievu filoloģijas maģistra studiju programmas satura un realizācijas
apraksts.
2.4.1.1. Krievu filoloģijas maģistra studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi
Krievu filoloģijas maģistra programmas mērķi:
-

-

nodrošināt iespēju studējošiem iegūt maģistra līmeņa kompetences pētnieciskā vidē realizētā
programmā;
sniegt atbilstoša līmeņa akadēmiskās zināšanas un veicināt patstāvīgā darba prasmju attīstību,
lai maģistrs spētu patstāvīgi pielietot zinātniskās teorijas un metodes akadēmiskā un
profesionālā kontekstā un novērtēt savas zinātņu apakšnozares vietu un lomu plašākā
humanitārās jomas un tās mūsdienu problēmjautājumu lokā;
kvalificēt krievu filoloģijas maģistrus studijām doktorantūrā literatūrzinātnes vai
valodniecības nozarē.

Krievu filoloģijas maģistra programmas uzdevumi:
-

-

regulāri optimizēt maģistra programmas saturu un strukturējumu: sekot patstāvīgā darba
īpatsvaram, pastāvīgi virzīt programmā zinātnes nozares/ apakšnozares attīstības tendences
raksturojošus plašākus teorētiskus kursus un integrēt tajā robežnozaru atbilstošas saturiskās
sasaistes kursus;
nodrošināt iespēju citu humanitāro zinātņu nozaru studentiem turpināt studijas krievu
filoloģijas maģistra programmā un veicināt šo procesu;
motivēt studentus studijām doktorantūrā: nodrošināt iespējas praktiski pielietot apgūtās
zināšanas un prasmes;
apzināt iespējas un regulāri rūpēties par iespējām labākajiem studentiem daļu no mācību
laika studēt citu valstu mācību iestādēs;
ieinteresēt studējošos pētnieciskajā darbā un iesaistīt tajā;
sistemātiski pilnveidot studiju procesa informatīvo un materiāli tehnisko bāzi.

2.4.1.2. Krievu filoloģijas maģistra programmas paredzētie studiju rezultāti:
Intelektuālās kompetences:
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm maģistrs spēj:
- izvērtēt un izklāstīt akadēmiskos un profesionālos savas jomas jautājumus kā speciālistiem,
tā arī nespeciālistiem;
- patstāvīgi, kritiski un argumentēti formulēt un analizēt zinātniskus problēmjautājumus;
- turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju.
Profesionālās un akadēmiskās kompetences:
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm maģistrs spēj:
- labā līmenī strādāt ar tekstiem krievu vai slāvu valodā;
- patstāvīgi izvērtēt dažādas analīzes metodes un argumentēti iesaistīties akadēmiskās
diskusijās;

-

izprast zinātniskā darba būtību, novērtēt to un iesaistīties pētnieciskajā darbā.

Praktiskās kompetences:
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm maģistrs spēj:
- pieņemt un pamatot lēmumus, balstoties uz savas akadēmiskās disciplīnas pārzināšanu;
- balstoties uz zinātniskajām, teorētiskajām metodēm un praktiskajām zināšanām, darboties
humanitārās jomas un krievu filoloģijas apakšnozares attīstībā.
2.4.1.3. Krievu filoloģijas maģistra studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un

LU stratēģijai
LU prioritāte ir Eiropas izglītības telpā un darba tirgū konkurētspējīgu augstākā līmeņa
speciālistu sagatavošana. Krievu filoloģijas maģistra studiju studiju programmas sagatavo
speciālistus, kuru darbs vistiešākajā veidā ir saistīts ar Latvijas valsts ārējo kontaktu
nodrošināšanu ar slāvu valstīm, kā arī ar to jomu, kas ir orientēta uz Latvijas iedzīvotājiem.
Lielākie darba devēji: apgādi, laikrakstu un žurnālu izdevniecības, reklāmas aģentūras, TV,
radio; valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes; grāmatu tirgus; dažādas biznesa institūcijas, kurās
nepieciešamas labas krievu valodas zināšanas, kultūras un literatūras procesu izpratne, augsta
komunikācijas prasme; tūrisma biroji; diplomātiskās pārstāvniecības.
Darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču apguvi nodrošina teorētiska /
zinātniska darba izstrādes prasmju kursi (Maģistra darba seminārs I, Maģistra darba seminārs
II, Zinātniskā teksta anotēšana un referēšana).

2.4.1.4. Prasības, sākot studiju programmu. Humanitāro zinātņu bakalaura grāds.
2.4.1.5. Krievu filoloģijas maģistra studiju programmas plāns (Pielikums Nr.1)
2.4.1.6. Krievu filoloģijas maģistra studiju programmas organizācija
Krievu filoloģijas maģistra studiju programma tiek īstenota pilna laika (2 gadi) studiju
formā. Programmas apjoms ir 80 KP, kurus veido: obligātā jeb A daļa (20 KP), obligātās izvēles
jeb B daļa (40 KP) un maģistra darbs (20 KP).
Krievu filoloģijas MSP obligātā A daļa sniedz ieskatu nozaru mūsdienu teorētiskajās nostādnēs,
to attīstībā un aktualitātēs, savukārt B daļas kursi padziļina specializāciju un ir orientēti uz
studentu spēju patstāvīgi strādāt ar avotiem un teorētisko literatūru, veikt studiju darbus,
padziļināt teorētiskās zināšanas. Studentam ir iespējams izvēlēties kādu no diviem studiju
moduliem: Valodniecības modulis vai Literatūrzinātnes modulis. Students, atbilstoši savām
pētniecības un profesionālajām interesēm, no B daļas kursu saraksta var veidot arī individuālu
studiju plānu. Plāns saskaņojams ar studiju programmas direktoru.
Visi ar studiju procesu saistītie jautājumi tiek apspriesti nodaļas sēdēs, kas notiek ne retāk kā
reizi mēnesī. Visi lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, atklāti vai slēgti balsojot (kā norādīts

atbilstošajos LU dokumentos). Programmas direktors organizē ikgadējās aptaujas, kas ietver
jautājumus par programmu kopumā un par atsevišķiem kursiem. Studentu aptauju rezultāti tiek
apspriesti nodaļas sēdēs un tiek ņemti vērā, pārstrādājot studiju kursus un plānus.
Studentiem tiek piedāvāta iknedēļas iespēja apspriest studiju procesu ar programmas direktoru
pieņemšanas laikā.
2.1.4.7. Krievu filoloģijas maģistra programmas praktiskā īstenošana.
Maģistra programmā kursus lasa krievu, latviešu un angļu valodā.
Krievu filoloģijas bakalaura studiju programmu realizāciju 2012./ 2013. ak. gadā
nodrošina 3 profesori, 2 asociētie profesori, 5 docenti, 3 lektori. Visiem mācībspēkiem ir
zinātniskie vai akadēmiskie grādi, kas atbilst struktūrvienības mērķu un uzdevumu
īstenošanai. Studiju programmu realizāciju pamatā nodrošina LU Humanitāro zinātņu
fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļas (vad. prof. L. Sproģe) mācībspēki. Programmu
realizācijā ir iesaistīti arī Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas,
Anglistikas nodaļas. Programmu praktisko realizāciju vada un nodrošina programmu
direktors (prof. L. Sproģe) un programmu lietvede (Mg. philol. J. Sevastjanova).
Rusistikas un slāvistikas nodaļa nodrošina programmu zinātnisko un akadēmisko realizāciju
atbilstoši to mērķiem un uzdevumiem. Nodaļas docētāji nodrošina maģistra darbu vadīšanu.
Nodaļas docētāji veic krievu un slāvu valodu, literatūru un folkloras pētījumus. Pētnieciskās
darbības rezultāti ir cieši saistīti ar studiju darbu. Maģistra studiju programmas moduļi (A un B
daļas) sniedz ieskatu savas apakšnozares jaunākajās teorētiskajās un vēsturiskajās atziņās, tos
docē nozaru profesori un asociētie profesori, prof. L. Sproģe „Krievu literārā dzīve Latvijas
brīvvalstī (1918.-1940.) I un II” un „Latviešu, krievu un cittautu literatūru un kultūru sakari”,
prof. I. Koškins „Krievu un latviešu valodu kontaktu vēsture un teorija” un “Diahroniskā
lingvistika”, prof. I. Novikova “Dzimte un žanrs literatūrā un filmās”, asoc. prof. N. Kononova
„Krievu literatūras vēstures aktuālie jautājumi I un II”,
asoc. prof. N. Šroma „Krievu
literatūras vēstures aktuālie jautājumi III”, “Krievu literatūras aktuālie jautājumi”.
Nodaļas un citu LU struktūrvienību mācībspēki nodrošina programmās paredzētās
kontaktnodarbības (lekcijas un seminārnodarbības), kā arī veic metodisko darbu, izstrādājot un
atjauninot studiju kursu aprakstus, kursu plānus un literatūras sarakstus.
Mācību procesā tiek izmantotas galvenās pasniegšanas metodes - lekcijas (90 min.),
semināri vai praktiskās nodarbības. Starpakreditācijas periodā mācību procesā ir dažādojušās un
skaitliski augušas studentu patstāvīgā darba formas – grupu darbi, regulāras kļuvušas patstāvīgo
darbu prezentācijas.
Studiju procesa realizācijā tiek izmantotas arī inovatīvās studiju metodes un formas –
interaktīvās un pētnieciskās. Daļa kursu tika izstrādāti kā e-studijas (iekļauts Moodle sistēmā).
2012./2013. ak.g. maģistra programmu studenti ir noklausījušies 7 lekciju kursus, ko
lasījuši viesprofesori no Eiropas un Krievijas universitātēm un zinātniskajiem institūtiem:
Masarika Universitātes profesora Ivo Martiņeca (Ivo Martinec), Jegelonas Universitātes
profesores Halinas Vaškiļevičas, Šauļu Universitātes docentes Jeļenas Akimovas, Bari
Universitātes profesora Marco Caratozzolo, Viļņas Universitātes docenta Pāvela Lavriņeca,
Ļublinas Universitātes profesores Marijas Cimborskas-Lebodas (Marija Cymborska-Leboda)

lekciju ciklus ERASMUS programmas ietvaros un Krievijas literatūrzinātnieka Dmitrija
Kuzmina lekciju par mūsdienu krievu dzejas attīstību.
Nodaļā ierosinātās izmaiņas programmās tiek izskatītas LU Filoloģijas programmu padomes
sēdēs un apstiprinātas LU Humanitāro zinātņu fakultātes Domē. Krievu filoloģijas maģistra
studiju programmā apstiprinātās izmaiņas ir saistītas ar programmas satura aktualizāciju un ar
moduļu kursu variatīvo pilnveidi, kas pavēra iespējas šaurākai filoloģiskai specializācijai.
Saistībā ar to, 2012./2013. ak. gadā programmā tika iekļauts jauns kurss - „Vizuālais un verbālais
literatūrā” (B daļā, LitZ6031, 2 KP).
2.1.4.8. Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultāti visos pārbaudījumos tiek vērtēti 10 ballu sistēmā saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem par akadēmiskās izglītības standartu un LU „Studiju kursu pārbaudījumu
organizēšanas kārtību Latvijas Universitātē”.
Prasības kredītpunktu iegūšanai studiju kursā un studiju kursu apguves rezultātu
noteikšanas kritēriji ir norādīti studiju kursu aprakstos. Visi Krievu filoloģijas programmas
studiju kursu apraksti ir publiskoti LU portālā. Par prasībām kursa apguvē un vērtēšanas
kritērijiem mācībspēki studentus informē pirmajā nodarbībā.
Vērtēšanas kritērijus nosaka programmu specifika:


lielais studentu patstāvīgā darba apjoms, lasot daiļliteratūru, kritisko, zinātnisko un
izziņas literatūru;



studenti paši veido dažāda žanra mutiskus un rakstiskus tekstus, patstāvīgi tos vērtē
un analizē;



runas meistarības un valodas kultūras līmenis.

Studiju kursa apguves rezultātu novērtēšanai tiek organizēti pārbaudījumi –
starppārbaudījumi semestra laikā un studiju kursa noslēguma pārbaudījumi. Šāda vērtēšanas
sistēma nodrošina studiju darba rezultātu kontroli un vērtējumu visa semestra laikā.
Starpakreditācijas posmā ir pieaugusi starppārbaudījumu nozīme vērtēšanas procesā.
Starppārbaudījumu skaits un veids, kā arī to īpatsvars kursa galīgajā vērtējumā ir noteikti
kursa aprakstā. Visbiežāk praktizētie starppārbaudījumu veidi ir:
kontroldarbi (parasti kursā ir 2-3 kontroldarbi; katra kontroldarba īpatsvars kopējā
pārbaudījumu vērtējumā ir 10% - 20% no kopējā kursa vērtējuma)
- kursa referāts / eseja (vidēji 20% no kopējā kursa vērtējuma)
- prezentācijas (vidēji 20% no kopējā kursa vērtējuma)
- patstāvīgā darba vērtējums semināros (20 – 40% no kopējā kursa vērtējuma);
Vidēji starppārbaudījumu (ziņojumi semināros un kolokvijos, referāti, kontroldarbi, praktiskie
darbi, testi, esejas, prezentācijas, atskaites par pastāvīgā darba rezultātiem, piedalīšanās
diskusijās, konspekti, recenzijas, tekstu analīze, projekta izstrāde) īpatsvars kopējā pārbaudījumu
vērtējumā ir 60%-80%.
-

Studiju kursa noslēguma pārbaudījums – eksāmens ir obligāta katra studiju kursa
vērtējuma daļa. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, studentam ir jāizpilda studiju kursa aprakstā
noteiktais darba apjoms, saņemot visās pozīcijās pozitīvu vērtējumu. Vidējais eksāmena
vērtējuma īpatsvars kopējā kursa vērtējumā ir 30%. Visbiežāk praktizētie noslēguma
pārbaudījumu veidi ir rakstiski, mutvārdu vai kombinēta tipa eksāmeni.
Semestra laikā studentiem ir pieejamas iknedēļas konsultācijas visos studiju priekšmetos,
studentiem ir arī iespēja konsultēties ar mācībspēkiem un programmas direktoru tiešsaistes
režīmā. Studenti saņem par katru studiju priekšmetu nepieciešamo informāciju (saturisko,
piemēram, zinātnisko literatūru, kas nepieciešama lekcijai; organizatorisko u.c.). Šī informācija
tiek nosūtīta uz katra kursa vai grupas kopīgo elektroniskā pasta adresi.
Vērtēšanas sistēmā centrālo vietu ieņem gala pārbaudījumi, kas ir maģistra darba aizstāvēšana.
Šo studiju kursu vērtēšanas kritēriji formulēti maģistra darbu uzrakstīšanas metodiskajos
norādījumos. Maģistra darba izstrādi sekmē kursi Maģistra darba seminārs I, Maģistra darba
seminārs II, Zinātniskā teksta anotēšana un referēšana). Šie kursi veido un attīsta teorētiska
pētījuma izstrādes prasmes un iemaņas. Reizi mēnesī mācībspēks studentiem norāda darba
virzienu – veicamā zinātniskā darba konkrētu aspektu, kas jāizstrādā un jāprezentē seminārā.
Kursu nobeigumā notiek pētījuma apkopojoša prezentācija, kad students ar semestra laikā veiktā
pētījuma rezultātiem iepazīstina grupas biedrus un mācībspēkus. Šāda metode, kā rāda pieredze,
motivē studentu racionālāk izplānot maģistra darbu izstrādes laiku, kā arī attīsta iemaņas domas
formulēšanai un sava viedokļa aizstāvēšanai.
2.1.4.9. Krievu filoloģijas maģistra programmas izmaksas
Krievu filoloģijas maģistra studiju programmā studēja 32 studenti par valsts budžeta finansējumu, kas
2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 1 185LVL par vienu studentu. Programmā 4 studenti studēja par
personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā studēja 36 studenti. Studiju programmas
kopējās izmaksas ir 42 720LVL. Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu
studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2013 – 1 186LVL.

Programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu veido mācību procesam nepieciešamie
Humanitāro zinātņu fakultātes materiāli tehniskie resursi, kas ir pieejami mācību vajadzībām
un studentu patstāvīgajam darbam.
Programmas metodiskais nodrošinājums (literatūra) studiju vajadzībām ir pieejams fakultātē
– bibliotēkā, lasītavā, Rusistikas centrā, Bohēmistikas un polonistikas centrā, Krievu valodas
kā svešvalodas eksaminācijas centrā.
Krievu filoloģijas studiju programmu finansējumu veido arī juridisko un fizisko personu
iemaksātie līdzekļi.
Studiju maksa maģistra studiju programmā 2011./2012. akadēmiskajā gadā ir 1200 latu.

2.4.2. Krievu filoloģijas maģistra studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās
izglītības standartam.

Krievu filoloģijas maģistra studiju programmas saturs un struktūra atbilst MK Noteikumiem Nr.
2 (03.01.2002) par valsts akadēmiskās izglītības standartu. Attiecībā uz studiju programmu
satura un struktūras atbilstību standartam ir svarīgi tuvāk aplūkot šo noteikumu 23. un 24.
punktu.
Krievu filoloģijas maģistra studiju
programma

Standarts
23. Maģistra studiju programmas apjoms ir
80 KP, no kuriem ne mazāk kā 20 KP ir
maģistra darbs.
24. Maģistra studiju programmas obligātajā
saturā ietver attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko
atziņu izpēti (ne mazāk kā 30 KP) un
teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā (ne mazāk kā
15 KP).

Krievu filoloģijas maģistra
programmas apjoms – 80 KP,
maģistra darbs – 20 KP.
Programmas obligātajā saturā ietilpst:




Zinātņu nozares/apakšnozares
teorētisko atziņu izpēte (Vispārīgā
valodniecība I, II; Literatūras
teorija I, II; Krievu literārā dzīve
Latvijas brīvvalstī (1918.-1940.)
I,II; Teksta lingvistika; Mūsdienu
krievu valoda funkcionālā aspektā;
Valodniecības vēsture I, II;
Etnopsiholingvistika;
Literatūrzinātnes vēsture I, II;
Postfolkloras problēmas; Krievu
literatūras kritikas vēsture I, II;
Latviešu, krievu un cittautu
literatūru un kultūru sakari u. c.) –
36 KP.
Teorētisko nostādņu aprobācija
apakšnozares aktuālo problēmu
aspektā (Sociolingvistikas
aktuālākās problēmas; Slāvu
filoloģijas aktuālie jautājumi;
Maģistra darba izstrādāšanas
seminārs I, II; Krievu literatūras
vēstures aktuālie jautājumi I, II,
III; Izvēles kursi (valodniecības un
literatūrzinātnes moduļos);
Aktuālās problēmas latviešu
literatūras zinātnē; Maģistra
darbs) – 44 KP.

Humanitāro zinātņu maģistra akadēmiskā grāda filoloģijā iegūšanai nepieciešams:
- izpildīt maģistra studiju programmu;

-

izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.

2.4.3. Krievu filoloģijas programmas salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības
valstu atzītu augstskolu studiju programmām
Krievu filoloģijas studiju programmas ir gandrīz visās Eiropas Savienības klasiskā tipa
universitātēs, kā arī universitātēs, kas atrodas ārpus ES.
Krievu filoloģijas studiju programmām Latvijā (kā arī citās Baltijas valstīs, daļēji arī
Somijā) ir sava specifika, kas padara tās atšķirīgas no analogām programmām citās Eiropas
valstīs un ASV, kur krievu valoda tiek studēta kā svešvaloda. Latvijā (Baltijā) ir liela
krievvalodīgo minoritāte, lielākajai daļai studentu krievu valoda ir dzimtā valoda, tāpēc tiešs LU
krievu filoloģijas studiju programmu salīdzinājums var tikt veikts ar Daugavpils, Lietuvas vai
Igaunijas universitāšu BSP un MSP. Baltijas universitātēs krievu filoloģijas bakalaura un
maģistra programmās lielākā uzmanība tiek pievērsta nevis valodas apgūšanai, bet tās teorētiskai
apzināšanai, kā arī literatūrai un kultūrai.
Salīdzinājumam izmantotas Daugavpils Universitātes krievu filoloģijas maģistra
programma, Viļņas (Lietuva) Universitātes rusistikas maģistra programma, Tartu (Igaunija)
Universitātes krievu un slāvu filoloģijas maģistra programma.
Maģistra studiju programmas krievu filoloģijā LU un DU – tās ir divgadīgas studijas, taču
programmu formālā struktūra atšķiras.
 А (8 KP - vispārīgie humanitāro zinātņu kursi) un В (13 KP - nozaru un apakšnozaru
kursi) daļām DU krievu filoloģijas MSP atbilst obligātā teorētiskā A daļa LU krievu
filoloģijas MSP (20 KP). Tādējādi, procentuālas atšķirības šajā programmas daļā nav. Ja
salīdzina programmu saturu, tad DU dominē vispārīgi humanitāri kursi. LU programmā
А daļai ir specializēts (filoloģisks) raksturs.
 Saturiski līdzīgas ir obligātās izvēles daļas – LU B daļa un DU C daļa. Abas programmas
piedāvā divus moduļus – valodniecības un literatūrzinātnes. Taču šīs daļas apjoms LU
programmā ir divas reizes lielāks (skat. Tabulu Nr.2).
 Maģistra darba apjoms Daugavpils un Latvijas Universitātes maģistra programmā ir
vienāds (20 KP), taču DU krievu filoloģijas MSP ir trīs maģistra darbu semināri (12 KP)
un maģistra darba aprobācija (3 KP). LU krievu filoloģijas MSP maģistra darbu semināri
(4 KP) un speciālie zinātniski pētnieciskās metodoloģijas kursi (4 KP) ir iekļauti modulī.
Maģistra darba izstrādei un aprobācijai DU ir veltīts vairāk laika, taču LU tam ir
specializēts raksturs.
Tartu Universitātes Filozofijas fakultātē tiek īstenota Krievu un slāvu filoloģijas
divgadīgā maģistra studiju programma (apjoms 80 KP).
Tartu Universitātes maģistra programmas struktūru veido:
- Kopīgie studiju kursi krievu un slāvu filoloģijā (50 KP);
- Trīs specializācijas moduļi – krievu valodā (6 KP) vai krievu literatūrā (6 KP), vai
slāvu filoloģijā (6 KP).;
- maģistra darbs (20 KP);
- izvēles kursi (4 KP).
LU Krievu filoloģijas un Tartu Universitātes Krievu un slāvu filoloģijas maģistra
programmas ir līdzīgas pēc struktūras principiem: abās programmās kopīga ir daļa, ko veido

studiju kursi, kuru mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par valodniecības un literatūrzinātnes
nozaru teorijām, metodoloģiju, attīstības virzieniem, kā arī izvēlēto apakšnozaru dažādiem
teorētiskiem jautājumiem. Šīs daļas apjoms LU programmā ir 20 KP, Tartu Universitātes
programmā – 50 KP. Abās programmās ir vienāds maģistra darba apjoms kredītpunktos. Abās
programmās ir modulārā daļa, un tajā ietilpst attiecīgo zinātnes apakšnozaru moduļi (LU
programmā – valodniecības modulis un literatūrzinātnes modulis). Atšķiras arī modulārās daļas
apjoms (LU programmā - 40 KP, Tartu Universitātes programmā – 6 KP). LU programmā nav
paredzēti izvēles kursi, kuri neietilpst moduļos.
Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātē tiek īstenota divgadīga rusistikas maģistra
programma, tās apjoms ir 80 KP. Katrā semestrī ietilpst obligātie kursi (47 KP) un kurss
„Zinātniski pētnieciskais darbs” (3. semestrī, 9 KP), izvēles kursi (12 KP) un maģistra darbs 4.
semestrī (12 KP).
Obligāto studiju kursu mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par valodniecības un
literatūrzinātnes nozaru teoriju, metodoloģiju, attīstības virzieniem. Salīdzinājumā ar LU MSP
VU maģistra studiju programmai ir plašs kulturoloģisks konteksts (kursi Austrumi un Rietumi
krievu kultūrā, Krievu baroks, Krievu literatūras socioloģija u.c.). LU krievu filoloģijas maģistra
studiju programmā (kurā obligātā izvēles daļa ir 4 reizes lielāka nekā VU) akcentēta
apakšnozaru specializācija, kas ir akadēmiskas maģistra programmas pamats.
LU Krievu filoloģijas maģistra programmas salīdzinājums ar Latvijas un
ES valstu universitāšu maģistra programmām krievu filoloģijā
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100
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2.4.4. Informācija par studējošiem.
Salīdzinājumā ar 2012. gada 1. oktobra datiem, studentu kopējais skaits ir nedaudz samazinājies.
Situācija stabilizējas, jo imatrikulēto studentu skaits ir lielāks par absolventu skaitu.
01.10.2012. – 37.
01.10.2013. – 34.
Absolventu skaits – 15.
Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits - 20.
2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze
Šogad aptaujā piedalījās 11 maģistra programmas 2. kursa studenti.
Aptaujas par studiju programmu rezultāti
Kā var secināt no studentu aptaujas anketām, studenti kopumā labi novērtējuši Krievu
filoloģijas maģistra programmas saturu un studiju procesa organizāciju. Programma tika vērtēta
pēc 22 kritērijiem (vērtējuma skala: 1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši).
MSP novērtējums kopumā –
Studiju programmas saturs – 1,95
Studiju programmas piedāvātās iespējas – 2,00
Prasmju attīstīšana studiju laikā – 1,74
Studiju procesa organizēšana – 2,00
Materiāli - tehniskais nodrošinājums – 1,75
Studenti vispozitīvāk ir novērtējuši studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt,
analizēt to) (1,43), studiju materiāli-tehniskais nodrošinājumu (telpas, mācību līdzekļi utt.)
(1,50), studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas
meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt (1,57), fakultātes personāla attieksmi pret studentiem
(1,57), studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli (1,
67), studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturu (1,71), izvēles iespējas starp B daļas
kursiem (1,71), informācijas iegūšanu par studiju procesu fakultātē (1,71),
studijām
nepieciešamās literatūras pieejamību LU bibliotēkās (1,75), iespēju kursus apgūt arī elektroniski
(Web CT vidē) (1, 83).

Salīdzinājumā ar iepriekšveiktām aptaujām, atzīmējams augstais programmas materiāli-tehniskā
nodrošinājuma vērtējums (telpas, bibliotēka u.c.).
Studentu izteiktās pretenzijas ir saistītas ar studiju programmas sniegto iespēju apgūt nozares
speciālo terminoloģiju svešvalodā, kā arī ar patstāvīgā darba apjomu (2,20). Taču norādītais
patstāvīgā darba stundu apjoms – no 10 līdz 20 st., atbilst MSP prasībām.
Svešvalodās (angļu valodā) lasāmo kursu skaita palielinājums ir MSP attīstības prioritāte.
Pozitīvi vērtējams ir faktors, ka 36% studentu vēlas turpināt studijas LU.
2.4.6. Аbsolventu aptaujas un to analīze.
Absolventu anketēšana notika 2013. gada oktobrī, tajā piedalījās 8 maģistra studiju
programmas beidzēji. Kopumā maģistra studiju absolventi studiju programmas novērtējuši
pozitīvi.
Maģistra studiju programmas kvalitāte:

Studiju programmās iesaistīto docētāju zinātniskā kvalitāte, ieinteresētība kursā, komunikācija ar
studentiem tika novērtēta kā ļoti augsta.
Programmu absolventi atzīmēja šādas MSP stiprās puses:





organizācija – studiju process ir skaidrs un saprotams;
pasniedzēju sastāvs, tā augstais profesionālisms, spēja ieinteresēt studentu priekšmeta
detalizētā un padziļinātā pētīšanā, atsaucība;
iespēja piedalīties dažādās studentu konferencēs;
iespēja klausīties viespasniedzēju lekcijas;

Programmu absolventi izteica šādus priekšlikumus programmas kvalitātes uzlabošanai:
-

Iekļaut MSP struktūrā kritikas un publicistikas moduli;

-

Padarīt programmu vairāk praktiski orientētu (iekļaut MSP struktūrā praksti, palielināt
praktisko kursu-semināru skaitu).

2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pīlnveidošanā.
Maģistra studiju programmas studenti iesaistījās mācībspēku organizētajā pētnieciskajā
darbā, rakstot arī atbilstoša pētnieciskā virziena maģistra darbus. Maģistra darbi regulāri
piedalās studentu darbu konkursā jūnijā, kā arī citos dažādu līmeņu konkursos.
Maģistra studiju programmu studenti iesaistījās dažādās zinātniskās aktivitātēs. Studenti
ir iesaistīti pētniecībā, par to liecina studentu zinātnisko rakstu krājuma sagatavošana un
izdošana. Rusistikas un slāvistikas nodaļā kopš 1999. gada regulāri (1 reizi divos gados) notiek
starptautiskas jauno filologu zinātniskās konferences. Šajās konferencēs piedalās rusistikas un
slāvistikas studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un citu valstu universitātēm.

Konferenču materiāli regulāri tiek izdoti studentu zinātnisko rakstu krājumu sērijā „Littera
scripta” (2012.g. iznāca krājums Nr. 8).
Maģistra studiju programmas studenti aktīvi piedalījās visās atskaites periodā
organizētajās LU zinātnisko konferenču Krievu filoloģijas sekcijas konferencēs. Studenti
piedalījās gan pētniecības projektu uzdevumu izpildē, piemēram, prof. I.Koškina, prof.
L.Sproģes, asoc.prof. N. Šromas projektos, gan kā projektu uzdevumu veicēji. Zinātnisko
projektu ietvaros maģistranti var strādāt Igaunijas un Krievijas arhīvos, šī darba rezultāti
atspoguļojas maģistra darbos.
Regulāri tika veikta studiju programmu studentu aptauja. Studējošo aptaujas rezultāti
analizēti ikgada pašnovērtējuma ziņojumos. Kā var secināt no aptaujas anketām, studenti pozitīvi
vērtē savu dalību programmas studiju, zinātniskajā un organizatoriskajā procesā.
2.4.8. Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1

2.5.1.2. Darba devēju aptaujas rezultāti
Kā liecina darba devēju aptauja, Krievu filoloģijas maģistra studiju programmas absolventi
ir teorētiski un praktiski labi sagatavoti un viņiem ir labas komunikācijas prasmes.
Darba devēju sniegtā informācija un absolventu aptaujas vēsta, ka maģistra grāda
ieguvēji veido sekmīgu profesionālo karjeru. Daudzi programmu absolventi ir konkurētspējīgi
savā nozarē. Studiju laikā iegūtās akadēmiskās zināšanas, analītiskās prasmes un iemaņas,
komunikācijas prasmes ir būtiskas profesionālās karjeras attīstībai.

2.6.1.1. Rīcība studiju programmu likvidācijas gadījumā
Studiju programmu likvidācijas gadījumā studējošiem ir iespēja turpināt studijas akreditētās
Daugavpils Universitātes maģistra programmā „Filoloģija (Krievu filoloģija)”. Ir noslēgta
vienošanās starp Latvijas Universitāti un Daugavpils Universitāti. DU maģistra studiju
programmas akreditētas līdz 2018. gada 31. decembrim. Daugavpils Universitāte ir augstskola
Latvijā, kur arī tiek īstenotas programmas krievu filoloģijā, tāpēc ir slēgta vienošanās starp LU
un DU par iespējām turpināt studijas.
2.6.2. Informācija par akadēmislo personālu: (Pielikums Nr.3)
Ārvalstu studējošo skaits
2012./2013.ak.g.
Valsts

Studentu skaits

Vācija

20

Francija

12

Polija

15

Itālija

1

Beļģija

1

Spānija

7

Čehija

8

Slovākija

6

Turcija

14

Austrija

2

Japāna

3

Somija

1

Serbia

2

Melnkalne

1

Bosnija

1

Albānija

1

ASV

1

Lietuva

4

Indonēzija

1

Kazahstana

2

Laosa

1

Krievija

1

Ungārija

6

Dievidkoreja

2

Tadžikistana

1

Kopā

114

2.6.4.2.
Ārvalstīs studējošo skaits
2012./2013.ak.g.

Valsts

Studentu skaits

Polija

2

Igaunija

1

Čehija

2

Krievija

1

Kopā
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Pielikums Nr.1

Studiju programmas plāns
Krievu filoloģijas maģistra studiju programma

Kursa
kods

(4 semestri)

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

1.

3.

5.

7.

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

2

Eksāmens

L 24 S8

2

Eksāmens

L24 S8

2

Eksāmens

L 22S 10

2

Eksāmens

L 22 S10

4

Eksāmens

L 48 S16

2

Eksāmens

L 26 S6

4

Eksāmens

L 32 S32

2

Eksāmens

L18 S14

10

Aizstāvēšana

10

Aizstāvēšana

Kursa nosaukums

II.

Krievu literārā dzīve Latvijas brīvvalstī (1918.-1940.) I

LitZ5252

Krievu literārā dzīve Latvijas brīvvalstī (1918.-1940.) II

LitZ5061

Aktuālās problēmas latviešu literatūras zinātnē

Valo5168

Sociolingvistikas aktuālākās problēmas

Valo5105

Vispārīgā valodniecība I

Valo5106

Vispārīgā valodniecība II

LitZ5070

Literatūras teorija I

LitZ5168

Literatūras teorija II

Valo6710

Maģistra darbs I
Maģistra darbs II

2.

4.

6.

8.

I.
Obligātā daļa (A daļa ) 40 KP
Nozaru un apakšnozaru maģistra studiju modulis 20 KP:

LitZ5251

Valo6045

pilna laika klātiene

*2
2
2
2
4
2
4
2
10
10

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 40 KP
Valodniecības modulis
Valo5193

Pētniecības metodes valodniecībā I

Valo5194

Pētniecības metodes valodniecībā II

Valo5170

Mūsdienu krievu valoda funkcionālā aspektā

Valo5171

Teksta lingvistika

Valo5141

Slāvu filoloģijas aktuālie jautājumi

Valo5144

Krievu un latviešu valodas kontaktu vēsture un teorija

Valo5073

Valodniecības vēsture I

Valo5120

Valodniecības vēsture II

Valo5145

Krievu valodniecības vēsture

Valo5730

Kognitīvā lingvistika

Valo5423

Etnopsiholingvistika

Valo5172

Lingvistiskā pragmatika

Valo5173

Runas darbības teorētiskie pamati un krievu valodas kā
svešvalodas apguve

Valo5175

Mūsdienu krievu valodas teorijas aktuālie jautājumi

Valo5736

Diahroniskā lingvistika

2

Eksāmens

S 32

2

Eksāmens

S 32

4

Eksāmens

L 48 S16

4

Eksāmens

L32 S32

4

Eksāmens

4

Eksāmens

L 48 S14
P2

2

Eksāmens

L 22 S10

2

Eksāmens

L 18 S14

2

Eksāmens

L 22 S10

2

Eksāmens

L 20 S12

2

Eksāmens

L 22 S
10

2

Eksāmens

L 16 S16

2

2

Eksāmens

L 20 S12

2

2

Eksāmens

L 16 S16

2

Eksāmens

L 26 S4

2
2
4
4
4
4

2
2
2
2
2

2

2

P2
Valo6052

Zinātniskā teksta anotēšana un referēšana

LitZ5068

Pētniecības metodes literatūrzinātnē I

LitZ5069

Pētniecības metodes literatūrzinātnē II

LitZ5013

Krievu literatūras vēstures aktuālie jautājumi I

LitZ5025

Krievu literatūras vēstures aktuālie jautājumi II

LitZ5054

Krievu literatūras vēstures aktuālie jautājumi III

LitZ5064

Latviešu, krievu un cittautu literatūras un kultūras sakari

LitZ5012

Literatūrzinātnes vēsture I

LitZ5026

Literatūrzinātnes vēsture II

LitZ5014

Krievu literatūrzinātnes vēsture

LitZ5254

Krievu literatūras kritikas vēsture I

LitZ5255

Krievu literatūras kritikas vēsture II

LitZ5065

Krievu bērnu literatūras vēsture

LitZ5066

Postfolkloras problēmas

LitZ5288

Krievu literatūra kultūrvēstures kontekstā

LitZ5285

Jaunākās krievu literatūras jautājumi

LitZ6031

Vizuālais un verbālais literatūrā

Eksāmens

2

L 16 S16

Literatūrzinātnes modulis
2

Eksāmens

L 18 S14

2

Eksāmens

L 16 S16

4

Eksāmens

L 32 S32

4

Eksāmens

L 32 S32

4

Eksāmens

L 44S 20

4

Eksāmens

L32 S 32

2

Eksāmens

L 28 S4

2

Eksāmens

L 28 S4

2

Eksāmens

L 20 S12

2

Eksāmens

L 20 S12

2

Eksāmens

L20 S 12

2

Eksāmens

L32

2

Eksāmens

L20 S12

2

2

Eksāmens

L12 S20

2

2

Eksāmens

L 22 S10

2

Eksāmens

L20 S12

2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2

2

Kopā A daļā, t.sk. Nozaru un apakšnozaru maģistra
studiju modulis

12

8

10

10

40

Kopā B daļā

8

12

10

10

40

20

20

20

20

80

t.sk. Obligātās izvēles daļa
(Valodniecības modulis Literatūrzinātnes modulis)
Kopā programmā
*Apjoms kredītpunktos

2.6.5. Aptauju materiāli:

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un
valodu programmas

Bakalaura studiju programma

Moderno valodu un biznesa studijas
(LRI kods: 43222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

Studiju programmas direktore
asoc.prof. I. Karapetjana

1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis un uzdevumi
BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” mērķis:
 sagatavot bakalaura līmenim atbilstošus, kompetentus un konkurētspējīgus
valsts un privāto iestāžu un uzņēmumu darbiniekus, kuri izprot
uzņēmējdarbības vidi un spēj integrēti pielietot iegūtās valodu, kultūru un
biznesa zināšanas un prasmes, darbojoties Latvijas un ārvalstu uzņēmumos;
 sagatavot turpmākām studijām maģistrantūrā.
BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” uzdevumi:
1) piedāvāt laikmetīgas un kvalitatīvas moderno valodu un biznesa studijas, lai
sagatavotu studējošos veiksmīgai konkurencei darba tirgū,
2) veicināt studējošos apgūt mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas
– darbu komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēju kritiski domāt
un analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes,
uzņēmējdarbības prasmes u.c.,
3) sniegt studējošajiem vispusīgas zināšanas un izpratni par valodu lomu biznesā,
par uzņēmējdarbību dažādās kultūrās, par ekonomiskās sistēmas
funkcionēšanu,
4) nodrošināt, lai iegūtās zināšanas ļautu izprast un tālāk analizēt uzņēmuma
vietu starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē,
5) veidot zinātniskā darba prasmes, vispārīgās un specifiskās priekšmeta
kompetences, kas būtiskas pētīšanā, un pielietot tās zinātniski pētnieciskajā
darbā atbilstoši bakalaura studiju programmu prasībām,
6) veidot praktiskās iemaņas un prasmes, balstītas uz teorētiskajām atziņām, lai
sagatavotu studentus nākotnē kļūt par darba devējiem un iemācītu elastīgi
reaģēt uz darba tirgus prasībām,
7) nodrošināt bakalaura grāda ieguvi atbilstoši Augtākās izglītības likumam,
veicināt studējošo radošo spēju attīstību un virzīt spējīgākos studentus
akadēmiskās izglītības turpināšanai maģistrantūrā.
1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Programmas apguves rezultāti ir mērāmi orientējoties uz Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūras (EKI) 6. līmeni. Programmas absolventi būs ieguvuši
Zināšanas:
 izpratni par svarīgākajiem jēdzieniem un likumsakarībām valodniecības
teorijās, ekonomikā un vadībzinātnē;
 zināšanas par angļu valodas lietojumu biznesā;
 valodas zināšanas vienā no izvēlētajām modernajām valodām un
pamatzināšanas trešajā svešvalodā;
 izpratni par ekonomikas subjektu rīcības cēloņiem un sekām tautsaimniecībā,
par tirgvedības būtību, tirgvedības vidi un tirgvedības darbību uzņēmumos;
 zināšanas, kā veikt uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā (ES);
 par akadēmisko ētiku;

2

Spēju pielietot zināšanas:
 spēj analizēt un sintezēt literatūru, lai pamatotu argumentus;
 spēj kritiski izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību;
 papildina savas zināšanas un prasmes un iekļaujas mūžizglītības procesos,
veicinot profesionālo pilnveidi;
 veido karjeru valsts un privātajos uzņēmumos vai arī veido un attīsta savu
uzņēmējdarbību;
 turpina izglītību maģistra līmeņa studiju programmās;
Prasmes:
 pilnveidojuši mācīšanās prasmes;
 pārvalda lietišķo rakstu valodu un pilnveidojuši mutvārdu saziņas prasmes
divās modernajās valodās;
 pārzina informācijas meklēšanas, analīzes un sintezēšanas paņēmienus;
 attīstījuši argumentācijas un pārliecināšanas tehnikas un stratēģijas,
pamatojoties uz attiecīgās valsts kultūras, vēstures un politiskajām īpatnībām
un spēj argumentēt savu viedokli auditorijai uztveramā formā gan rakstiski,
gan mutiski;
 attīstījuši trešās svešvalodas (vācu, spāņu, franču, itāļu, zviedru) prasmes un
kompetences, kas ļauj komunicēt atbilstoši attiecīgās kultūras verbālās un
neverbālās saziņas normām;
 prot analizēt un vērtēt mūsdienu tendences pasaules ekonomikā globalizācijas
apstākļos;
 ieguvuši profesionālās pamatiemaņas tulkošanā, uzņēmējdarbības jomā
lietojamās valodas mācīšanas un mācīšanās metodikā;
 attīstījuši prasmes strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām un pielietot tās atbilstoši
kontekstam;
 prot orientēties finanšu problēmās un to risināšanā Latvijā, izdarīt pareizo
izvēli preču un darba tirgū;
 spēj analizēt un raksturot vadīšanas procesus tautsaimniecībā, uzņēmumos un
iestādēs, noteikt vadīšanas problēmas, tās analizēt un risināt, vadoties no
teorētiskām atziņām un starptautiskās pieredzes;
Kompetenci:
 pielietot savas zināšanas, izpratni un problēmrisināšanas prasmi jaunās vai
nepazīstamās situācijās plašākos vai starpdisciplināros kontekstos saistībā ar
savu studiju jomu;
 uzņemties iniciatīvu un atbildību, veicot darbu individuāli vai komandā; spēj
motivēt citus cilvēkus efektīvai darbībai;
 strādāt lielās un mazās grupās, organizēt un novērtēt to darbu;
 piedalīties publiskās diskusijās;
 darboties starptautiskā kontekstā;
 izprot humānisma, iecietības un atvērtības un biznesa ētikas lomu starpkultūru
saziņā.

3

1.3. Studiju programmas atbilstība Latvijas republikas un LU stratēģijai
Bakalaura akadēmiskā studiju programma „Moderno valodu un biznesa studijas” ir
veidota kā piederīga kopējai Eiropas augstākās izglītības telpai saskaņā ar Boloņas
deklarāciju un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru, kā arī ES stratēģiskās attīstības
programma „Eiropa 2020” un Mūžizglītības Memorandu, ko ES pieņēma 2000. gadā,
lai izglītotu un sagatavotu kvalificētus speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un
privātajās struktūrās Latvijā un Eiropas Savienībā (ES). Tā kā liela daļa BSP
„Moderno valodu un biznesa studijas” studiju kursu tiek nodrošināta angļu valodā, tā
ļauj nodrošināt gan studējošo, gan mācībspēku mobilitāti un sagatavot programmas
absolventus darbaspēka mobilitātei, kā arī nodrošina lielāku studiju programmas
starptautisko pievilcību .
Studiju kursu prasības ļauj studentiem iegūt prasmes izrādīt inciatīvu, elastīgi reaģēt
uz vides izmaiņām, izprast un komunicēt ar dažādu kultūru pārstāvjiem, kā arī attīstīt
uzņēmējdarbības prasmes. Studentu un absolventu zināšanas, prasmes un
kompetences var plaši pielietot, neatkarīgi no viņu darba vietas vai valsts, kurā viņi
strādā.
BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” tika veidota, sadarbojoties ar darba
devējiem Latvijā, izmantojot telefona un padziļlinātās intervijas, kā arī HZF
akadēmiskā personāla neformālās tikšanās un sarunas ar profesionālajās jomās
strādājošajiem (tulkiem, valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem, biznesa
pārstāvjiem, piem. tulkošanas biroja „Eglītis un partneri”, LR Ārlietu Ministrijas,
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, SIA „MGS Birojs”, SIA „Sandra Dzerele un
partneri”, Ķekavas novada domes pārstāvjiem, Rīgas Stradiņa Universitātes
Absolventu asociācijas izpilddirektori). Šīs metodes tiek arī izmantotas, īstenojot
studiju programmu, lai nodrošinātu tās atbilstību darba tirgus prasībām.
Būdama starpnozaru studiju programma, tā piedāvā iespējas veicināt starpnozaru
sadarbību un palielināt programmas absolventu konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot
viņiem integrētas zināšanas un prasmes. Šī integrācija arī ļauj daudz lietderīgāk
izmantot Latvijas Universitātes resursus.
1.4. Prasības, sākot studiju programmu
Lai sāktu BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” apguvi, reflektantiem
nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība. Reflektanti tiek imatrikulēti
programmā, balstoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un
literatūrā, angļu valodā un matemātikā.
Ārvalstu studenti var arī uzrādīt derīgu sertifikātu par angļu valodas apguvi vismaz B1
līmenī atbilstoši Eiropas Valodu portfeļa aprakstam vai līdzvērtīgu starptautiski atzīta
testa rezultātu (TOEFL, IELTS, TOEIC, u.c.).
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1.5. Studiju programmas plāns (Pielikumā Nr.1)
Lai studiju programmā iekļautu gan darba tirgus prasības, gan apmierinātu studentu
izteiktās vēlmes, 2012./2013. studiju gadā studiju programmas B daļas piedāvājums ir
paplašināts ar 2 jauniem 3. svešvalodas studiju kursu blokiem (12 KP apjomā katrs)
(Kontrastīvās studijas: dāņu (2. svešvaloda no iesācēja līmeņa), Kontrastīvās
studijas: norvēģu (2. svešvaloda no iesācēja līmeņa)), kā arī ar studiju kursu Prakse
lietišķajā valodniecībā (4 KP), kurus studentiem sāks piedāvāt no 2013./2014. studiju
gada. Programmas B daļa tika papildināta arī ar jau programmā pirms tam iekļauto 3.
svešvalodas studiju kursu nākošajiem zināšanu līmeņiem, tādējādi paplašinot
studentiem pieejamo B daļas izvēli.
Pilnu studiju programmas plānu PLK, NLK un NLN studiju formām skatīt 1.
pielikumā.
1.6. Studiju programmas organizācija
Bakalaura studiju programmas „Moderno valodu un biznesa studijas” īstenošanas
ilgums un apjoms ir:
 4 gadi jeb 8 semestri pilna laika studijās,
 5 gadi jeb 9 semestri nepilna laika klātienes studijās,
 5 gadi jeb 10 semestri nepilna laika neklātienes studijās.
1.6.1. tabula. Pārskats par studiju programmas struktūru: pilna laika klātiene, 8
semestri
Programmas daļa

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

7.sem.

8. sem.

Kopā
KP

A daļa
Vispārizglītojošie
studiju kursi
(LU pamatstudiju
modulis)
Nozares
pamatstudiju kursi
B daļa
Modernās valodas
apakšprogramma
3. svešvaloda
Valodu, kultūras
un biznesa studiju
kursi
C daļa
Kopā programmā

16
4

16

6
4

12

10

12

10
2

10

92
10

12

16

2

12

10

12

8

10

82

4
4

4
4

14
4

8
4

10
2

8
4

8

10
2

66
24

4
6

4

4
4

4

8

8

12
30

20

2
20

20

2
160

20

20

20

20

5

20

1.6.2. tabula. Pārskats par studiju programmas struktūru: nepilna laika klātiene,
9 semestri
Programmas
daļa
A daļa
Vispārizglītojošie
studiju kursi
(LU pamatstudiju
modulis)
Nozares
pamatstudiju kursi
B daļa
Modernās valodas
apakšprogramma
3. svešvaloda
Valodu, kultūras
un biznesa studiju
kursi
C daļa
Kopā
programmā

1.se
m.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

7.sem.

8.
sem.

9.sem.

Kopā
KP

14
4

14

8
4

14

8

6

6
2

8

14

92
10

10

14

4

14

8

6

4

8

14

82

4
4

4
4

10
4

4
4

10
2

12
4

12

8
2

2

66
24

4
4

4
4

4
8

6

2

12
30

18

2
18

16

2
160

6

18

18

18

18

18

18

1.6.3. tabula. Pārskats par studiju programmas struktūru: pilna laika klātiene, 6
semestri
Programmas daļa

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

7.sem.

8.sem.

9.sem.

10.
sem.

Kopā
KP

A daļa
Vispārizglītojošie
studiju kursi
(LU pamatstudiju
modulis)
Nozares
pamatstudiju kursi
B daļa
Modernās valodas
apakšprogramma
3. svešvaloda
Valodu, kultūras un
biznesa
studiju
kursi
C daļa
Kopā programmā

16
4

16

6
4

12

6

4

4

12

6
2

10

92
10

12

16

2

12

6

4

4

12

4

10

82

0

0

10
4

4
4

12
4

12
4

12
2

4
4

8
2

4

66
24

4
4

4
4

4
6

16

16

16

6

16

16

16

16

16

6

4

12
30

2
16

14

2
160

Kopējais BSP apjoms ir 160 kredītpunkti. 1.6.4. tabulā attēlots programmas daļu
īpatsvars kopējā programmā.
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1.6.4. tabula. Studiju programmas A un B daļu īpatsvars
Daļas īpatsvars
%
Skaits
A daļa, t.sk.
Bakalaura darbs
B daļa
C daļa
Kopā

57,5%
6,25%
41,25%
1,25%
100%

27
1
20
1

Kursi
Kredītpunkti
92
10
66
2
160

Studiju programmas B daļā studējošajiem tiek piedāvāts izvēlēties vienu no moderno
valodu apakšprogrammām: franču, spāņu vai vācu valodas apakšprogrammu. Studiju
programmas organizācija shematiski attēlota 1.6.1. attēlā.
Franču valodas
apakšprogramma,
24 KP
A daļa,
92 KP

Valodu,
kultūras un
biznesa
studiju,
kursi, B
daļa, 42 KP

Spāņu valodas
apakšprogramma,
24 KP

C daļa,
2 KP

Vācu valodas
apakšprogramma,
24 KP
1.6.1. attēls. Studiju programmas organizācija
Studējošie izvēlas moderno valodu apakšprogrammu jau 1. studiju semestrī (NLN
studējošie – 3. semestrī), un pēc tam turpina studijas tajā visu programmas apgūšanas
laiku. Valodas apakšprogramma sevī ietver studiju kursu bloku Kontrastīvās studijas:
franču/spāņu/vācu (2. svešvaloda no iesācēja līmeņa) 16 KP apjomā un Lietišķās
franču/spāņu/vācu valodas, Franču/spāņu/vācu valodas gramatiku kontekstā un
Franču/spāņu/vācu valoda mūsdienu diskursā studiju kursus (kopā 8 KP), atbilstoši
izvēlētajai valodas apakšprogrammai. Studējošajiem ir iespēja izvēlēties vēl trešo
svešvalodu (12 KP apjomā), kas iekļauta B daļas 40 KP sadaļā (skat. 1.6.1. attēlu).
Minētajā sadaļā iekļauti arī Lietišķās franču/spāņu/vācu valodas, Franču/spāņu/vācu
valodas gramatiku kontekstā un Franču/spāņu/vācu valoda mūsdienu diskursā studiju
kursi, ko studējošie var izvēlēties no citas valodas apakšprogrammas, ja viņiem ir
atbilstošas valodas priekšzināšanas.
Programmas konceptuālā struktūra pamatojas uz sekojošiem apsvērumiem:
1) Lietišķās valodniecības studiju kursi (Biznesa angļu valoda, Lietišķās
komunikācijas tekstu analīze, Angļu valodas komunikatīvā gramatika 1.-2.
semestrī) un universitātes pamatstudiju modulis 8 KP apjomā (1. un 3. semestris)
nodrošina specifisko zināšanu un prasmju iegūšanu angļu valodā, lai turpmākajās
studijās varētu gan uzsākt pētniecisko darbu lietišķajā valodniecībā, gan veiksmīgi
apgūt vadībzinātnes un ekonomikas studiju kursus angļu valodā;
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2) Modernās valodas apakšprogrammas izvēle no 1. semestra (NLN no 3. semestra)
un studijas šajā apakšprogrammā ļauj iegūt valodas zināšanas, prasmes un
kompetenci, tās pilnveidojot visas programmas laikā;
3) studiju kursa Latviešu zinātnes valoda un terminoloģijas pamati iekļaušana 8.
semestrī PLK un 9. semestrī NLN nodrošina, ka studējošie var apgūt latviešu
valodas terminoloģiju un zinātnes valodu, kad viņi jau veikuši pirmos pētījumus
angļu valodā semestra darbu ietvaros, apguvuši arī tulkošanas pamatu kursus un
tādējādi var pielietot analīzes un sintēzes prasmes;
4) Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences tiek veidotas pakāpeniski, balstoties
uz iepriekš apgūto, piem. secīgie studiju kursi: Biznesa angļu valoda, Ievads
valodniecībā ar specializāciju anglistikā, Lietišķās komunikācijas tekstu analīze,
Angļu rakstu valoda akadēmiskām studijām, Ievads biznesa diskursā, kas
pakāpeniski sagatavo studējošos pirmajam semestra darbam, savukārt studiju
kurss Angļu valoda akadēmiskajām studijām un starpdisciplīnu pētījumiem
nodrošina to zināšanu, prasmju un kompetenču iegūšanu, kas nepieciešamas
akadēmiskā vidē, ieskaitot zināšanas par akadēmiskās vides ētiku;
5) Mikroekonomikas un Makroekonomikas iekļaušana 1. un 2. semestrī visās studiju
formās ļauj studējošajiem pakāpeniski veidot priekšstatu par biznesa studiju bloku
programmā;
6) Lai veiksmīgāk īstenotu samērā plašo B daļas studiju kursu izvēles piedāvājumu,
tad vairāki kursi no Angļu filoloģijas BSP un no Ekonomikas BSP un Vadības
zinību BSP ir iekļauti Moderno valodu un biznesa studiju BSP.
BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” studiju kursu procentuālais sadalījums pa
zinātņu nozarēm programmas A un B daļās attēlots 1.6.5. tabulā.
1.6.5. tabula. Studiju kursu procentuālais sadalījums pa zinātņu nozarēm
programmas A un B daļās
Zinātņu nozare
A daļa
B daļa
Valodu un kultūras studiju 60,8% jeb 56 KP 27,3% jeb 18 KP,
kursi
t.sk. 18,2% jeb 12 KP – trešās
svešvalodas studiju kursi
Izvēlētā modernās valodas 36,4% jeb 24 KP
apakšprogramma
Biznesa studiju kursi
28,3% jeb 26 KP 9,1% jeb 6 KP
LU modulis
10, 9% jeb 10 KP
Kopā 100%
72,8%
1.6.5. tabulā neiekļautie B daļas studiju kursi 27,2% jeb 18 KP apjomā tiek piedāvāti
no visām minētājām nozarēm, tādējādi studējošajiem ir iespēja izvēlēties vai nu visus
18 KP no valodas un kultūras studiju nozares vai vadībzinātnes un ekonomikas
nozarēm vai arī kombinēt piedāvātos studiju kursus pēc savas izvēles apjomā, kādā
vēlas, lai kopā tie veidotu 18 KP.
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1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Programmas administrēšana
BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” tiek realizēta sadarbojoties LU
Humanitāro zinātņu fakultātes un Ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēkiem,
bet programmas administratīvo realizāciju un koordināciju veic LU Humanitāro
zinātņu fakultāte. LU Ekonomikas un vadības fakultātē ir nozīmēta kontaktpersona
studiju procesa nodrošināšanai.
No Humanitāro zinātņu fakultātes studiju programmas realizēšanā iesaistīta
Anglistikas nodaļa, Ģermānistikas un Romānistikas nodaļa, Sastatāmās valodniecības
un tulkošanas nodaļa, Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas nodaļa. No Ekonomikas
un vadības fakultātes programmas realizēšanā iesaistīti Vadībzinību katedras,
Grāmatvedības un audita katedras, Finanšu katedras, Publiskās pārvaldes katedras,
Tautsaimniecības katedras, Tirgzinību katedras un Starptautisko ekonomisko attiecību
katedras mācībspēki. Struktūrvienību uzdevumi studiju programmas īstenošanā
parādīti 1.7.1. tabulā.
1.7.1. tabula. Struktūrvienību uzdevumi studiju programmas īstenošanā
Struktūrvienība

Uzdevumi

Humanitāro zinātņu fakultāte

Organizēt lekcijas, seminārus, praktiskās
nodarbības, grupu un individuālās
konsultācijas BSP „Moderno valodu un
biznesa studijas” obligātās (A) daļas un
obligātās izvēles (B) daļas valodu un
kultūras studiju kursos;
Organizēt EVF mācībspēku piedāvāto
studiju kursu nodrošināšanu, studiju
programmas administrēšanu.

Ekonomikas un vadības fakultāte

Nodrošināt lekcijas, seminārus, praktiskās
nodarbības, grupu un individuālās
konsultācijas BSP „Moderno valodu un
biznesa studijas” obligātās (A) daļas un
obligātās izvēles (B) daļas vadībzinātnes
un ekonomikas studiju kursos

Programmas īstenošana
Studiju pamatvaloda ir angļu valoda. Izvēlētajā modernās valodas
apakšprogrammā studijas notiek attiecīgā moduļa valodā (franču/spāņu/vācu),
atsevišķi studiju kursi tiek docēti latviešu valodā, bet sākot ar 2013./2014. studiju
gadu PLK grupās plānots nodrošināt studijas tikai angļu valodā, izņemot studiju kursu
Latviešu zinātnes valoda un terminoloģijas pamati, lai varētu veiksmīgāk piesaistīt
starptautiskos studentus.
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Pamatojoties uz Augstskolu likumu, studiju plānā iekļauts arī studiju kurss Valo1465
Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I (4 KP). Studiju kurss tiek piedāvāts
ārvalstu studentiem 3. semestra laikā.
Teorētiskajos valodniecības, LU moduļa un vadībzinātnes studiju kursos, kā arī
Kontrastīvo studiju: franču/spāņu/vācu/itāļu/zviedru (2. svešvaloda no iesācēja
līmeņa) studiju kursos BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” studenti, ja
nepieciešams, piedalās kopā ar attiecīgo zinātņu nozaru citu BSP programmu
studentiem, bet vairumā gadījumu esošais imatrikulēto studentu skaits ļauj nodrošināt
nodarbības tikai šīs programmas studentiem atsevišķi. Specializētajos valodas studiju
kursos, kā arī tajos studiju kursos, kas tiek piedāvāti tikai šīs studiju programmas
studējošajiem, viņi strādā savas grupas ietvaros.
Studiju programmas rezultātu saskaņošanā ar studiju procesu ir iezīmēti 3 posmi:
1) teorētisko zināšanu apguve, pielietojot tās studiju kursu projektu un semestra darba
izstrādē, lai attīstītu studējošo kritiskās un analītiskās domāšanas prasmes un veidotu
pētnieciskā darba kompetences;
2) prasmju attīstīšana, lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas un veidotu profesionālo
kompetenci;
3) akadēmisko un profesionālo kompetenču nostiprināšana (bakalaura darba izstrāde
un aizstāvēšana).
Akadēmiskā personāla sastāvs
BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” īstenošanā iesaistīti 48 LU docētāji,
kuriem visiem Latvijas Universitāte ir pamatdarba vieta (skat. 1.7.2. tabulu), kā arī 2
viesdocētāji. 58,3% no studiju programmas realizācijā iesaistītā un plānotā
akadēmiskā personāla ir doktora grāds, 14,6% ir profesori un 37,5% ir asociētie
profesori. 12 maģistra grādu ieguvušie docētāji patlaban studē doktorantūrā vai arī
strādā pie promocijas darba.
1.7.2. tabula. Programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla sastāvs
Grāds
Ar doktora
Ar maģistra
Kopā
grādu (skaits)
grādu (skaits)
Amats (ievēlēts LU)
Profesori
11
11
Asociētie profesori
13
13
Docenti
9
8
Lektori
0
13
14
Pētnieks
1
1
Kopā
34
13
47
Studiju programmā iesaistītie docētāji piedalās arī mobilitātes programmās, tā ceļot
savu kvalifikāciju un iegūstot pieredzi, ko tālāk nodot studentiem, piem. no 2012.
gada 4. novembra līdz 8. novembrim asociētās profesores Dr.philol. Indra Karapetjana
un Dr.philol. Gunta Roziņa piedalījās ERASMUS viesprofesoru mobilitātes
programmā Suleimana Demirela universitātē Turcijā.
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Ārvalstu vieslektoru skaits
2012./2013. studiju gadā programmā studiju kursus nodrošināja 3 vieslektori. Cecilia
Wargelius no Zviedrijas docēja 4 studiju kursus: Kontrastīvās studijas I: zviedru (2.
svešvaloda no iesācēja līmeņa), Kontrastīvās studijas II: zviedru (2. svešvaloda no
iesācēja līmeņa), Kontrastīvās studijas III: zviedru (2. svešvaloda no iesācēja līmeņa),
Kontrastīvās studijas IV: zviedru (2. svešvaloda no iesācēja līmeņa); A.L.Manzanero
no Spānijas docēja studiju kursu Kontrastīvās studijas I: spāņu (2. svešvaloda no
iesācēja līmeņa); M.T.Brintazzoli no Itālijas docēja studijus kursus Kontrastīvās
studijas III: itāļu (2. svešvaloda no iesācēja līmeņa), Kontrastīvās studijas IV: itāļu
(2. svešvaloda no iesācēja līmeņa).
Mācību formas un metodes, sadarbība ar darba devējiem
Studiju darbā mācībspēki izmanto aktīvas mācību metodes: lomu spēles,
simulācijas, situāciju analīzes, lai veicinātu studējošo profesionālo un radošo spēju
attīstīšanu, ne tikai akadēmisko zināšanu apgūšanu. Valodu nodarbībās galvenā
mācību forma ir semināri. Kopumā programmā uzsvars tiek likts uz iegūto zināšanu
praktisku pielietošanu, jo valodu un kultūras studiju kursos procentuāli lielākā daļa ir
seminārnodarbības nevis lekcijas. Biznesa studiju kursos proporcija starp
seminārnodarbībām un lekcijām ir apmēram vienāda (50/50).
Lai vairāk saistītu teoriju ar tās praktisko pielietojumu tiek organizētas gan potenciālo
darba devēju un uzņēmējdarbības pārstāvju, gan ārvalstu vieslektoru lekcijas.
2012./2013. studiju gadā studentiem ir bijusi iespēja tikties ar Latvijas Bankas
viceprezidentu A. Ruseli, ar Kanādas vēstniecības Latvijā sabiedrisko lietu un
sabiedrisko attiecību pārstāvi I. Grāvīti-Massoni un diviem stažieriem Laura-May
Roth no Otavas universitātes un Marcel Sangsari no Karltonas universitātes Kanādā,
kā arī klausīties lekcijas pie Viļņas Mākslas akadēmijas asoc. prof. Renātas
Šukaitaites (Renata Šukaitytė), pie digitālās stratēģes Zaigas Lazdiņas no ”Omnicom
Media Group”, kā arī pie citiem Erasmus mobilitātes programmas pasniedzējiem no
ārvalstīm.
Lielu lomu spēlē arī studējošo iesaistīšanās mācībspēku starptautiskajās pētnieciskajās
aktivitātēs. Piemēram, 2013. gada jūlijā 9 programmas studenti iesaistījās asoc.prof. I.
Karapetjanas un asoc.prof. G. Roziņas vadītā starptautiskā Lifelong Learning
Programme ERASMUS Intensive Programmes projekta „Cross-Cultural Competence
and Interaction”, kurā piedalās studējošie un mācībspēki no Lietuvas un Turcijas, par
lietišķās valodniecības jautājumiem, kas bija jau trešais šī projekta posms. Tādējādi
studenti iegūst ne tikai studiju, bet arī organizatoriskā darba iemaņas.
Divas 2. kursa studentes (D. Žviriņa, I. Švarcbaha) ar kopīgu referātu piedalījās 12.
starptautiskajā Baltijas – Kanādas studiju konferencē 2012. gada oktobrī.
3. kursa students Kristiāns Līcis šajā studiju gadā kļuva par LU EVF Biznesa
inkubatora dalībnieku un veiksmīgi attīstīja savu biznesu, piedaloties arī LTV1 spēlē
„Firmas noslēpums” un iegūstot tajā 3. vietu, kā arī pavasarī kļūstot par laikraksta
„Diena” un Hipotēku bankas kopējā projekta „Dienas starts” dalībnieku un tādējādi
turpinot attīstīt savu biznesu un pielietojot studiju programmā iegūtās zināšanas un
prasmes.
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Studiju atbalsta sistēma
Studiju programmas realizācijā tiek plaši izmantotas mūsdienu modernās tehnoloģijas,
jo daudzi mācību materiāli ir pieejami elektroniski. Studiju procesā tiek izmantoti
elektroniski pieejami aktuāli materiāli, piem. lietišķās valodniecības studiju kursos
tiek izmantoti jaunākie aktuālie ekonomisko ziņu materiāli. Visu programmā iekļauto
zinātņu nozaru studiju kursu nodarbībās piemēri tiek demonstrēti un vingrinājumi tiek
veidoti, izmantojot pieejamos autentiskos materiālus YouTube, Ted.com un citos
sociālajos tīklos. Studējošie tiek iedrošināti nodarbību laikā izmantot modernās
tehnoloģijas informācijas meklēšanai un novērtēšanai, tādējādi iegūstot rezultātos
paredzamās prasmes un kompetenci.
Ekonomikas un vadībzinātnes kursu materiāli studējošajiem pieejami arī Moodle
platformā, lietišķās valodniecības kursu materiāli Moodle platformā tiek veidoti
pakāpeniski. 2012./2013. studiju gadā klāt nākuši vēl 2 kursi (Finanšu angļu valoda
(4 KP) un Angļu valodas komunikatīvā gramatika I (2 KP)), kas kopā veido jau 18 KP
(32%) jaunizveidotus studiju kursu materiālus no moderno valodu studiju A daļas
kursiem, kas pieejami Moodle platformā.
Studiju obligātā literatūra studējošajiem pieejama gan HZF lasītavā, gan EVF lasītavā.
Programmā iekļautajos A daļas studiju kursos abas lasītavas kopā nodrošina 91% no
mācību pamatliteratūras un 66% mācību pamatliteratūras B daļas studiju kursos, kas
kopā programmā veido 85%. Docētāji pastāvīgi atjauno mācību literatūras sarakstus
un pasūta jaunu literatūru, lai tā būtu pieejama studentiem. Studējošajiem ir pieejams
plašs elektronisko resursu klāts – LU abonētās elektroniskās datu bāzes, kas pieejamas
arī attālināti.
Studiju programmas direktors, studiju programmas direktora vietnieks un studiju
programmas lietvedis (kas nodrošina visus ar studiju dokumentāciju saistītos
jautājumus) darbojas kā studentu konsultanti visos ar studijām saistītajos jautājumos.
Divas reizes nedēļā, konkrētos laikos studentiem tiek piedāvātas konsultācijas ar
studiju programmas direktoru. Visiem mācbspēkiem reizi nedēļā ir konsultācijas, kā
arī tiek piedāvātas atsevišķas konsultācijas tiem studentiem, kas raksta semestra darbu
vai bakalaura darbu. Tiem studentiem, kas nav nokārtojuši eksāmenus, tiek piedāvāta
iespēja (par papildus samaksu) kārtot eksāmenu vēlreiz.
Lai rastu risinājumus un iegūtu informāciju, komunikācija starp studentiem un
mācībspēkiem notiek gan konsultāciju laikā, gan arī izmantojot elektroniskos saziņas
līdzekļus. Visām grupām ir grupu epasti, uz kuriem tiek nosūtīta informācija par visu
jaunāko attiecībā uz studijām. Grupu epasti tiek arī izmantoti, lai nosūtītu studentiem
elektroniskos mācību materiālus.
Studiju procesa kvalitātes kontrole
Studiju programmas un studiju kursu izstrāde notiek, īstenojot LU kvalitātes kontroles
un vadības sistēmu. Jauni kursi programmā tiek izstrādāti, mācībspēkiem
apvienojoties darba grupās un iesaistot nozares ekspertus. Jebkuru jaunu izstrādātu
kursi vispirms vērtē nozares eksperts, bet programmā iekļaujamos jaunos kursus,
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apstiprina HZF un/vai EVF Studiju programmu padome un pēc tās pozitīva lēmuma
arī iesaistītās fakultātes Dome. Tikai tad kursu iekļauj studiju programmā. Kad jauno
kursu docē pirmo reizi, kursa autori un pārējie kursa docētāji regulāri apspriežas par
to, ko kursā vajadzētu uzlabot, mainīt un, pirms kursu docē nākošo reizi, izmaiņas tiek
ievadītas kursa aprakstā.
Lai sekmīgi īstenotu studiju programmu, liela vērība tiek pievērsta arī tās kvalitātei.
Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir vairākpakāpju. Kopējā
studiju programmas koncepcija, saturs un kvalitāte vispirms tiek izvērtēta fakultātes
Studiju programmu padomē, kuras sastāvā ir arī studējošo pārstāvji, kas nodrošina ne
tikai nozares ekspertu viedokļa klātbūtni, bet arī studējošo interešu ievērošanu
programmas izveidē un īstenošanā. Pēc tam programmu izvērtē fakultātes Dome, tad
LU Kvalitātes novērtēšanas komisija un tikai tad to apstiprina LU Senāts.
Nepārtrauktu studiju kursu pasniegšanas kvalitāti, savukārt, nodrošina atklāto
nodarbību organizēšana un nodarbību hospitēšana, ko veic gan studiju programmas
direktors, gan attiecīgās nozares eksperti, gan pārējie mācībspēki.
Kā studiju kvalitātes nodrošināšanas mehānisms kalpo arī regulāra studiju
programmas un kursu salīdzināšana ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un
ārzemēs.
Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, tiek arī veiktas regulāras studentu aptaujas un, tā kā
2012./2013. studiju gadā bija arī pirmie absolventi, tad tika organizaēta arī absolventu
aptauja. Turpmāk plānots sākt regulāras absolventu aptaujas (2 gadus pēc
absolvēšanas, 5 gadus pēc absolvēšanas) un turpināt darba devēju aptaujas, lai
noskaidrotu studiju kursu satura un pasniegšanas kvalitāti, programmas atbilstību
darba tirgus prasībām.
1.8. Vērtēšanas sistēma
Studējošo zināšanas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā. Pārbaudījumu veidu un vērtējumu
īpatsvars ir analizēts, izmantojot kursu mērījumu kredītpunktos. Visu kursu
noslēgumā ir eksāmeni, kuru īpatsvars vērtējumā ir vismaz 10% (atbilstoši LU
normatīvajiem aktiem).
Studiju programmā galvenās studentu zināšanu novērtēšanas formas ir rakstiskie un
mutiskie eksāmeni studiju kursu noslēgumā, kontroldarbi, testi, ziņojumi, semestra
laikā veikto darbu portfeļi, semināri (diskusijas, patstāvīgo darbu prezentācijas utt.),
semestra darbu un bakalaura darba publiska aizstāvēšana. Valodu studijās izplatīta
zināšanu novērtēšanas forma ir mutiskais eksāmens, kas ļauj pārbaudīt studējošā
valodas lietošanas prasmes un kompetenci.
Visos kursos atzīme veidojas kumulatīvi – vērtējums par darbu semestra laikā
(semināri, referāti, prezentācijas, individuālie rakstu darbi, testi utt.) un kursa
noslēguma pārbaudījuma vērtējums. Zināšanu un prasmju kumulatīvais vērtējums
veicina studentu darba regularitāti. Maz ir to studentu, kas nespēj nokārtot studiju
kursu noslēguma pārbaudījumus.
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Studējošo bakalaura darbus novērtē pēc sekojošiem principiem: vērtējumu veido
darba vadītāja vērtējums, recenzenta vērtējums, un vērtējums par prezentāciju darba
aizstāvēšanā. Darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā. Vērtēta tiek bakalaura darba atbilstība
sekojošām prasībām:
- pētījuma teorētiskais pamatojums,
- pētījuma metodes izvēles pamatotība,
- teorētiskajā analīzē izmantoto avotu pamatotība un kvalitāte,
- izvēlēto metožu pielietošana,
- darba struktūra,
- pētījuma rezultātu izvērtējums un secinājumu pamatotība,
- darbā izmantotās valodas kvalitāte,
- darba atbilstība Metodiskajiem norādījumiem bakalaura darba izstrādāšanai.
1.9. Studiju programmas izmaksas
- Moderno valodu un biznesa bakalaura studiju programmā studēja 16
studenti par valsts budžeta finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā
bija 790LVL par vienu studentu. Programmā 229 students studēja par
personīgo finansējumu 1400LVL apmērā. Kopā programmā studēja 245
studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir 333 240LVL. Virziena
programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu studentu
2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2013 – 1 360LVL.
- Moderno valodu un biznesa studiju programmā nepilna laika neklātienē
studēja 26 studenti par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Studiju
programmas kopējās izmaksas ir 31 200LVL.
Kopumā BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” ir augsts maksas studentu
īpatsvars, jo ir tikai 10 budžeta vietas uz visu programmu.
2. Studiju programmas atbilstība LR MK Noteikumiem par Valsts akadēmiskās
izglītības standartu
Bakalaura akadēmiskā studiju programma „Moderno valodu un biznesa studijas”
pilnībā atbilst LR Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.2 Par valsts akadēmiskās
izglītības standartu, kas izdoti 2002. gada 3. janvārī (skat. 2.1. tabulu).
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2.1. tabula. BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” atbilstība LR MK
Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu.
Nr.
Programmas obligātā Noteikumi par
HZF BSP „Moderno valodu un
p. k. satura daļa
valsts akadēmiskās
biznesa studijas”
izglītības standartu
1.
Zinātņu nozares vai
Ne mazāk kā 25 KP
Angļu valodas komunikatīvā
apakšnozares
gramatika I, Angļu valodas
pamatnostādnes,
komunikatīvā gramatika II,
principi, struktūra un
Biznesa angļu valoda, Finanšu
metodoloģija
angļu valoda, Juridiskā angļu
valoda, Lietišķās komunikācijas
tekstu analīze, Angļu rakstu
valoda akadēmiskām studijām,
Tulkošanas pamati,
Mikroekonomika,
Makroekonomika, Vadības
teorija, Grāmatvedības teorija,
Tirgvedība
44 KP
2.
Zinātņu nozares vai
Ne mazāk kā 10 KP
Ievads valodniecībā ar
apakšnozares attīstības
specializāciju anglistikā,
vēsture un aktuālās
Semināri ekonomisko un
problēmas
juridisko tekstu tulkošanā,
Ievads biznesa diskursā, Angļu
valoda akadēmiskajām studijām
un starpdisciplīnu pētījumiem,
Uzņēmējdarbība Eiropas
Savienībā
14 KP
3.
Zinātņu nozares vai
Ne mazāk kā 15 KP
Semestra darbs I, Semestra darbs
apakšnozares
II, Semestra darbs III, Latviešu
raksturojums un
zinātnes valodas un
problēmas starpnozaru
terminoloģijas pamati,
aspektā
Starptautiskās ekonomiskās
attiecības, Ekonomikas
antropoloģija
16 KP
4.
Obligātā daļa, t.sk.
Ne mazāk kā 50 KP
92 KP
Bakalaura darbs
Ne mazāk kā 10 KP
10 KP
5.
Obligātā izvēles daļa
Ne mazāk kā 20 KP
66 KP
6.
Bakalaura studiju
Ne mazāk kā 120 KP
160 KP
programmas apjoms

15

3. BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” salīdzinājums ar līdzīgām
programmām Latvijā un ārzemēs
3.1. Studiju programmas salīdzinājums ar PBSP „Eiropas biznesa studijas”
RISEBA Latvijā
Latvijas augstskolas tieši līdzīgas programmas dotajā brīdī nepiedāvā, tāpēc
salīdzinājums veikts ar Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskolas (RISEBA) profesionālo bakalaura studiju programmu „Eiropas biznesa
studijas”. 1.3.1. tabulā redzami līdzīgie studiju kursi. Abās programmās pilna laika
klātienes studijas ilgst 8 semestrus jeb 4 gadus, programmu kopējais apjoms ir 160
KP. Galvenā atšķirība starp abām programmām ir tā, ka BSP „Moderno valodu un
biznesa studijas” uzsvars ir uz lietišķās valodniecības, moderno valodu un kultūras
studiju priekšmetiem, bet RISEBA PBSP „Eiropas biznesa studijas” galvenokārt
studenti apgūst vadības zinātnes un ekonomikas jomas priekšmetus. Lielākajai daļai
RISEBA vadības zinātnes un ekonomikas un grāmatvedības studiju kursu apjoms ir
3KP, bet BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” tas attiecīgi ir 4 KP. Arī
atsevišķu citu studiju kursu apjoms un atrašanās programmas A, B vai pat C daļā
atšķiras.
3.1. tabula. Pilnībā vai daļēji līdzīgie studiju kursi HZF BSP „Moderno valodu
un biznesa studijas” un RISEBA PBSP „Eiropas biznesa studijas”
Nr. HZF BSP
Progra KP
RISEBA PBSP
Progra KP
p.
„Moderno valodu mmas
„Eiropas biznesa
mmas
k.
un biznesa
daļa
studijas”
daļa
studijas”
1.
Vadības teorija
A
4
Menedžmenta teorijas
A
3
un prakses pamati
2.
Tirgvedība
A
4
Marketinga pamati
A
3
3.
Mikroekonomika
A
4
Mikroekonomika
A
3
4.
Makroekonomika
A
4
Makroekonomika
A
3
5.
Ievads tiesību
A
4
Civiltiesības un
A
4
zinātnē
komerctiesības
6.
Uzņēmējdarbība
A
2
Uzņēmējdarbība un
A
2
Eiropas Savienībā
biznesa plānošana
7.
Personālvadība
A
4
Personāla vadība
A
2
8.
Finanšu teorija
B
4
Uzņēmuma finanses
A
3
9.
Uzņēmuma
B
4
Stratēģiskās
A
2
stratēģijas un
vadībzinības
politikas vadīšana
10. Projektu vadība
B
2
Projektu vadība
B
2
11. Starptautiskā
B
4
Starptautiskais bizness
A
2
vadība
un vadībzinības
12. Kontrastīvās
B
16
Franču valoda
B
6
studijas: franču (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
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Nr. HZF BSP
p.
„Moderno valodu
k.
un biznesa
studijas”
13. Lietišķā franču
valoda (2.
svešval.)
14. Grāmatvedības
teorija
15. Biznesa angļu
valoda

16.
17.

18.

19.

Ētikas pamati
biznesā
Kontrastīvās
studijas: spāņu (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Lietišķo
prezentāciju
pamati
Bakalaura darbs

Progra
mmas
daļa

3.1 tabulas turpinājums
RISEBA PBSP
Progra KP
„Eiropas biznesa
mmas
studijas”
daļa

KP

B

4

Lietišķā franču valoda

B

6

A

4

A

A

4

B

3+
3
4

B

4

C

1

B

2

Finanšu grāmatvedība,
Vadības grāmatvedība
Biznesa
komunikācijas: angļu
valoda biznesam un
komercijai
Lietišķā biznesa
korespondence angļu
valodā
Lietišķā ētika

B

16

Spāņu valoda

C

8

B

2

Prezentāciju prasmes
biznesam

C

2

A

10

Bakalaura darbs

A

12

RISEBA PBSP „Eiropas biznesa studijas” un HZF BSP „Moderno valodu un biznesa
studijas” piedāvā arī atšķirīgus studiju kursus (skat. 1.3.2. tabulu). 1.3.2. tabulā studiju
kursi salīdzināti pēc to satura, norādot arī apjomu, bet nenorādot to atrašanās vietu
programmas A, B vai C daļā.
RISEBA studiju programma piedāvā apgūt tikai angļu, franču un, ja vēlas, arī spāņu
valodu, bet HZF BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” piedāvā 3 moderno
valodu moduļus: angļu-franču, angļu-vācu, angļu-spāņu un vēl vienu no Eiropas
valodām obligātajā izvēles studiju programmas daļā. Tā kā RSEBAA studiju
programma ir profesionālā studiju programma, tad tajā paredzētas arī prakses,
ieskaitot praksi ārzemēs.
RISEBA studiju programma paredz arī lietišķās spēles un biznesa simulāciju, kā arī
iespēju studentiem kārtot starptautiskos valodu zināšanu testus.
Šīs abu programmu atšķirības ir pamatotas, jo abas studiju programmas arī piedāvā
atšķirīgu kvalifikāciju programmu absolvējot: Humanitāro zinātņu bakalaura grādu
BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” un Vadībzinību bakalaura grādu un
profesionālo kvalifikāciju PBSP „Eiropas biznesa studijas”.
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3.2. tabula. Atšķirīgie studiju kursi HZF BSP „Moderno valodu un biznesa
studijas” un RISEBA PBSP „Eiropas biznesa studijas”
Nr. p. HZF BSP „Moderno valodu un
RISEBA PBSP „Eiropas biznesa
k.
biznesa studijas”
studijas”
Vadības zinātnes un ekonomikas bloka priekšmeti
1.
Vadības psiholoģija, 2 KP
Līderība un organizācijas uzvedība, 2
KP
2.
Ekonomikas antropoloģija, 4 KP
Inovācijas biznesā, 2 KP
3.
Operāciju pārvaldība un loģistika, 4
KP
4.
Finanšu vadība un finanšu risku
analīze, 2 KP
5.
Mārketinga pētījumi, 3 KP
6.
Kursa darbs ekonomikā, 2 KP
7.
Kursa darbs mārketinga pētījumos, 2
KP
Ar starptautisko biznesu saistītie studiju kursi
1.
Starptautiskās ekonomiskās
attiecības, 4 KP
2.
Globalizācijas un integrācijas
Starptautiskās tirgzinības, 2 KP
procesi starptautiskajā ekonomikā
I, 2 KP
3.
Globalizācijas un integrācijas
Starptautiskās finanses, tirgi un
procesi starptautiskajā ekonomikā instrumenti, 2 KP
II, 4 KP
4.
Starptautiskās komerctiesības un
Eiropas Savienības tiesības, 2 KP
5.
Starpkulturālie pētījumi, 1 KP
Ar informācijas tehnoloģijām saistītie studiju kursi
1.
Datorzinības, 4 KP
2.
Informāciju tehnoloģijas, 2 KP
3.
Skaitliskās metodes: augstākā
matemātika ekonomistiem, statistika,
8 KP
4.
Pētījumu metodoloģija, 1 KP
Studiju kursi, kas attīsta vispārējās prasmes
1.
Filozofijas pamati, 4 KP
Pārrunu prasme, 2 KP
2.
Attīstības antropoloģija, 4 KP
Moderno valodu, lietišķās valodniecības un kultūras studiju kursi
1.
Finanšu angļu valoda, 4 KP
2.
Juridiskā angļu valoda, 4 KP
3.
Lietišķās komunikācijas tekstu
analīze, 4 KP
4.
Forma, nozīme un funkcija
mūsdienu angļu valodā, 2 KP
5.
Satura un valodas integrētā apguve
biznesa studijās, 2 KP
6.
Ievads biznesa diskursā, 2 KP
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Nr. p. HZF BSP „Moderno valodu un
k.
biznesa studijas”
7.
Lielbritānijas/ASV/Kanādas
kultūras studijas, 4 KP
8.
Starpkultūru komunikācija, 4 KP
9.
Starpkultūru biznesa attiecības, 2
KP
10.
Latviešu zinātnes valoda un
terminoloģijas pamati, 2 KP
11.
Angļu rakstu valoda akadēmiskām
studijām, 2 KP
12.
Kontrastīvās studijas: vācu/itāļu
(2. svešvaloda no iesācēju līmeņa),
kopā 12 KP
13.
Lietišķā spāņu/vācu valoda (2.
svešval.), 4 KP
14.
Franču/spāņu/vācu valodas
gramatika kontekstā, 2 KP
15.
Franču/spāņu/vācu valoda
mūsdienu diskursā, 2 KP
16.
Tulkošanas pamati, 2 KP
17.
Semināri ekonomisko un juridisko
tekstu tulkošanā, 4 KP
18.
Angļu valodas leksikoloģija un
stilistika, 4 KP
19.
Semestra darbs I, Semestra darbs
II, Semestra darbs III, kopā 6 KP

3.2. tabulas turpinājums
RISEBA PBSP „Eiropas biznesa
studijas”

3.2. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām programmām Eiropas
Savienībā
Kā līdzīgākās studiju programmas BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” tika
izvēlētas Eksakto zinātņu bakalaura studiju programma biznesā, valodā un kultūrā
Kopenhāgenas Biznesa skolā Dānijā un bakalaura studiju programma „Franču un vēl
viena valodas un biznesa studijas” Svonzī universitātē Francijā. Programmu studiju
kursu salīdzinājums redzams 1.3.3. tabulā. Tā kā BSP „Moderno valodu un biznesa
studijas” studiju pamatvaloda ir angļu valoda, bet Svonzī universitātes BSP tā ir
franču valoda, tad attiecīgi lietišķās angļu valodas studiju kursi ir salīdzināti ar
lietišķās franču valodas studiju kursiem, kas BSP „Moderno valodu un biznesa
studijas” gadījumā franču valodā tiek docēti galvenokārt franču valodas studiju
modulī.
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3.3. tabula. BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” salīdzinājums ar
Kopenhāgenas Biznesa skolas un Svonzī universitātes BSP
BSP „Moderno
valodu un biznesa
studijas”
Biznesa angļu
valoda
Finanšu angļu
valoda
Juridiskā angļu
valoda
Angļu valodas
komunikatīvā
gramatika
Kontrastīvās
studijas:
franču/spāņu/vācu/it
āļu/zviedru (2.
svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Lietišķā
franču/spāņu /vācu
valoda (2. svešval.)
Franču valodas
gramatika kontekstā
Ievads valodniecībā
ar specializāciju
anglistikā
Lielbritānijas/ASV/
Kanādas kultūras
studijas

ECTS

Kopenhāgenas
Biznesa skolas
BSP

Svonzī
universitātes
BSP
Biznesa franču
valoda

ECTS

Juridiskā
franču valoda
Vispārējā
franču valoda

10

7,5+7,5 Vācu / itāļu /
+7,5
spāņu /
velsiešu
valodas
studijas

10

Speciālistu
franču valoda

20

Ievads franču
kultūras
studijās
Francijas
sabiedrisko un
politisko ideju
vēsture

5

ECTS

6

10

6
6
6

24 vai
18

Kultūra,
sabiedrība un
komunikācija:
franču/vācu vai
Latīņamerikas
(spāņu) studijas

6

40

3
6

6

Angļu valoda
3
akadēmiskajām
studijām un
starpdisciplīnu
pētījumiem
Angļu rakstu valoda 3
akadēmiskām
studijām
Lietišķās
6
komunikācijas tekstu
analīze

Kultūra,
7,5+11
sabiedrība un
komunikācija:
Lielbritānijas un
ASV studijas
Starpdisciplinār
ās pētniecības
metodes
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7,5+2+
4,5

BSP „Moderno
valodu un biznesa
studijas”
Forma, nozīme un
funkcija mūsdienu
angļu valodā
Tulkošanas pamati,
Semināri
ekonomisko un
juridisko tekstu
tulkošanā
Starpkultūru
komunikācija

ECTS

Satura un valodas
integrētā apguve
biznesa studijās

3

Ievads biznesa
diskursā
Angļu valodas
leksikoloģija un
stilistika
Lietišķo prezentāciju
pamati
Mikroekonomika

3

Makroekonomika

6

Finanšu teorija
Grāmatvedības
teorija
Vadības teorija

6
6

Tirgvedība
Starptautiskās
ekonomiskās
attiecības
Personālvadība
Vadības psiholoģija

6
6

Kopenhāgenas
Biznesa skolas
BSP

ECTS

3.3. tabulas turpinājums
Svonzī
ECTS
universitātes
BSP

3

6+6

6

Kultūra,
sabiedrība un
komunikācija:
vēsture un
koncepcijas

3

6

6
3

Ekonomikas
principi I
Ekonomikas
principi II

7,5

Biznesa
ekonomika un
vadība

11,5

Starptautiskā
ekonomika un
konkurētspēja

7,5

Komunikācija
un organizācija

11,5
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5

Mācīšanās
prasmes
valodu
studijām

10

10

3

6

Semināri
tulkošanā
(franču/angļu)

7,5

3.3. tabulas turpinājums
BSP „Moderno
valodu un biznesa
studijas”
Uzņēmuma
stratēģijas un
politikas vadīšana,
Starptautiskā vadība
Globalizācijas un
integrācijas procesi
starptautiskajā
ekonomikā

ECTS

Starpkultūru biznesa
attiecības
Uzņēmējdarbība ES

3

Projektu vadība
Ekonomikas
antropoloģija
Attīstības
antropoloģija
Ētikas pamati
biznesā
Semestra darbi

3
6

Bakalaura darbs

15

Franču/spāņu/vācu
valoda mūsdienu
diskursā

6, 6

3+6

3

Kopenhāgenas
Biznesa skolas
BSP
Globālais
stratēģiskais
menedžments

ECTS

Starptautiskā
biznesa
organizēšana,
Globālais
stratēģiskais
menedžments
Globālā
ekonomikas
vadīšana

7,5+7,5

Starptautiskā
biznesa
organizēšana

7,5

1. kursa
projekts
2. kursa
projekts
Bakalaura darbs

12,5+9

Svonzī
universitātes
BSP

ECTS

Bakalaura
darbs
Dzimums
Eiropas
kultūrā
Vairāki kursi
par franču
literatūru
(prozu un
dzeju), kino

15

7,5

6
3
3+3+3

3

18

5

5 katrs

Būtiska atšķirība starp apskatītajām programmām ir ne tikai programmā piedāvātajos
studiju kursos un to apjomā, bet arī kvalifikācijai. Francijas BSP tiek piešķirts
apvienotais akadēmiskais grāds, bet Kopenhāgenas biznesa skolā tas ir eksakto
zinātņu bakalaura grāds (BSc).
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4. Studējošo skaits
2012./2013. studiju gadā studējošo skaits turpināja pieaugt, bet ne tikai tāpēc, ka šis
vēl bija pēdējais studiju programmas pilna cikla gads, t.i. 2009. gadā imatrikulētie
studenti bija nonākuši līdz 4. studiju gadam. Jaunuzņemto studentu skaits 2012./2013.
studiju gadā un 2011./2012. studiju gadā bija līdzīgs. No aktīvajiem 27 programmas 4.
kursa PLK studentiem 2012. gada rudenī programmu absolvēja 19 studenti. 1 ceturtā
kursa students no programmas izstājās, nespējot savienot darbu ar mācībām, bet 7
studenti atlika bakalaura darba aizstāvēšanu uz 2014. gadu akadēmisko parādu vai
personisku iemeslu dēļ.
2012./2013. studiju gadā PLk tika imatrikulēti pirmie 2 ārvalstu studenti, no kuriem
gan pēc pirmās sesijas viens izstājās, bet 2013./2014. studiju gadā kopējais ārvalstu
studentu skaits jau pieaudzis līdz 4 PLK un 1 NLN studijās.
Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros
Kaut arī atskaites periodā studiju programma tika realizēta tikai ceturto gadu un tā vēl
nevar studentiem piedāvāt lielu noslēgto līgumu skaitu par studentu savstarpējo
mobilitāti, 2012. gada rudens semestrī 5 studenti Erasmus apmaiņas programmas
ietvaros studēja ārvalstu universitātēs (2 – Mainas universitātē Francijā, 1 –
Valladolid universitātē Spānijā, 1 – Pecs universitātē Ungārijā, 1 – Ķelnes universitātē
Vācijā), bet 2013. gada pavasarī semestrī tie bija vēl 8 studenti (2 - Catholique de
l'Quest augstskolā Francijā, 1 - Valladolid universitātē Spānijā, 1 – Pecs univesitātē
Ungārijā, 1 – Maincas universitātē Vācijā, 1 – Freiburgas universitātē Vācijā, 1 –
Minhenes universtiātē Vācijā un 1 – Liežes universitātē Beļģijā).
5. Studējošo aptaujas un to analīze
Lai iegūtu visaptverošu priekšstatu par studiju kursu kvalitāti, to satura un
pasniegšanas formas atbilstību studiju programmas mērķiem un sagaidāmajiem
rezultātiem, katra semestra noslēgumā studējošie tiek lūgti vērtēt visus studiju kursus.
Ta kā studentu atsaucība, aizpildot elektronisko anketu, ne vienmēr ir reprezentatīva,
tad selektīvi tiek izmantotas arī papīra formāta anketas. Kursu vērtējumu
kopasavilkumi parāda, ka vidējais svarīgāko kritēriju (iepazīšanās ar kursa saturu,
pasniedzēja sagatavotība, pasniedzēja pasniegšanas stils, pasniedzēja attieksme pret
studentiem) vērtējums lielākajā daļā vērtēto studiju kursu ir robežās starp 1 (ļoti labs)
un 2 (labs).
No vērtētajiem studiju kursiem, lielākās daļas grūtības pakāpe novērtēta kā piemērota
un arī laiks, ko studējošie pavada gatavojoties nodarbībām ir atbilstošs tam.
Fakts, ka 18% gadījumu respondenti vērtē iepazīšanos ar kursa saturu kā labu vai
apmierinošu, ir statistiski nozīmīgs. Tas norāda, ka docētāji nepietiekoši izskaidro
kursa saturu un prasības studiju kursa pasniegšanas sākumā un arī tā laikā.
Pasniedzēju sagatavotība vērtēta tuvāk ļoti laba 44% gadījumu, kas kopumā ir labs
rādītājs, jo 22% atbilžu tā vērtēta pa vidu starp ļoti labi un labi, bet 17% atbilžu tā
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vērtēta kā tuvāka labai nekā ļoti labai. Tas norāda, ka kopumā studiju programmas
mācību spēki ir profesionāli un labi orientējas savā studiju priekšmetā. Arī docētāja
pasniegšanas stils 80% atbilžu vērtēts pa vidu starp ļoti labs un labs, kas norāda, ka to
ir iespējams uzlabot. Docētāju attieksme pret studentiem 33% atbilžu vērtēta kā
tuvāka ļoti labai, nevis labai, bet 22% atbilžu - kā pa vidu starp ļoti laba un laba.
6. Absolventu aptauja un tās analīze
Lai gan absolventu anketas (papīra formāta) tika izdalītas visiem 19 absolventiem,
atpakaļ tika saņemtas 15. Absolventiem tika piedāvāts novērtēt LU anketā atrodamos
apgalvojumus, izvēloties piecus atbilžu variantus: 1 – pilnībā apmierina, 2 – drīzāk
apmierina, 3 – drīzāk neapmierina, 4 – pilnīgi neapmierina, 5 – nevaru pateikt.
Aptaujas atbilžu kopsavilkumi rāda, ka absolventi ir „drīzāk apmierināti” ar to, ka
izvēlējušies šo studiju programmu un attiecīgi arī lielākajā daļā pārējo atbilžu
vērtējums ir līdzīgs, jo atbilžu vidējais vērtējums svārstās robežās no 1,9 – 2,3 (skatīt
6.1 attēlu). Pozitīvi vērtējams tas, ka nevienā no atbilžu vidējiem vērtējumiem tas nav
mazāks par 2,3. Atbilžu vidējie vērtējumi rāda, ka absolventi noteikti ir apmierināti ar
studiju programmas sniegtajām iespējām apgūt nozares speciālo terminoloģiju vismaz
vienā svešvalodā, ar studijās iegūtajām prasmēm strādāt ar informāciju (izvērtēt,
analizēt to) un ar studijās iegūtajām prasmēm publiski izklāstīt informāciju, diskutēt
un pamatot viedokli (vidējais vērtējums attiecīgi 1,3; 1,5 un 1,5). Informācija, ko
uzrāda absolūtie atbilžu skaitļi, noteikti liek pievērst uzmanību faktam, ka 8 no
respondentiem (53%) nedēļā velta tikai 9-3 stundas patstāvīgajam darbam, bet 1 –
mazāk nekā 3 stundas, kas neatbilst paredzētajam patstāvīgā darba apjomam 20 KP
studiju slodzei. Arī studentu komentāri anketās norāda uz to, ka pie esošā patstāvīgā
darba apjoma viņiem šķiet, ka programmu būtu iespējams apgūt 3 gados. Tas nozīmē,
ka mācībspēkiem vajadzētu pārskatīt patstāvīgā studiju darba prasības.
Komentāros respondenti arī minējuši, ka vajadzētu paplašināt studentiem piedāvāto
trešo svešvalodu skaitu un apgūšanas ilgumu, iekļaut studiju programmā arī praksi,
uzlabot atsevišķu docētāju mācību metodiku un angļu valodas zināšanu līmeni, kā arī
atvēlēt vairāk laika bakalaura darba rakstīšanai, pat iesakot attiecīgajā semestrī
nepiedāvāt nevienu citu studiju kursu, bet pēdējais priekšlikums nav īstenojams, jo
neatbilst LR likumdošanai attiecībā uz bakalaura darba apjomu un PLK studentu
semestra slodzi. Jātzīmē, ka liela daļa no respondentu priekšlikumiem jau ir ieviesta
studiju programmā (piem. paplašināta moderno valodu izvēle, iekļauta prakse
lietišķajā valodniecībā 4 KP apjomā), bet tā kā šie 15 bija pirmie programmas
absolventi, tad viņiem nav bijis iespējas šos uzlabojumus pašiem sajust. Pie tādiem
uzlabojumiem jāmin arī studiju kursu pieejamība elektroniski. Lai gan vidējais
rādītājs attiecībā uz iespēju kursus apgūt arī elektroniski (Moodle vidē) ir 2,3, vairāki
respondenti (5) ir izvēlējušies atbildi „nevaru pateikt” - droši vien tāpēc, ka šiem
respondentiem vienīgie pieejamie kursi Moodle vidē bija tie, ko nodrošina
Ekonomikas un vadības fakultātes docētāji. Daudzi HZF nodrošinātie studiju kursi
tika veidoti kā jauni kursi, tāpēc tie nevarēja uzreiz parādīties arī Moodle vidē.
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6.1. attēls. Absolventu aptaujas vidējie vērtējumi
Anketas aizpildīšanas brīdī (2013. gada jūnijā) specialitātē jau strādāja 4 no
absolventiem, bet 6 vēl nestrādāja. 8 respondenti plānoja strādāt atbilstoši iegūtajai
izglītībai, bet 3 domāja, ka nē vai drīzāk nē, bet 4 vēl nezināja. 5 no respondentiem
bija pārliecināti, ka turpinās studijas, bet pārējie 10 bija pārliecināti, ka studijas
neturpinās. 2013. gada absolventu anketēšanu ir plānots turpināt 2013. gada rudenī, lai
precizētu, cik no viņiem turpina studijas un/vai strādā atbilstošā specialitātē.
7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošie iesaistās studiju procesa uzlabošanā, izsakot savas vēlmes un
ierosinājumus mācību kvalitātes un programmas satura uzlabošanā ne tikai semestra
noslēgumā aizpildot studiju kursa novērtēšanas anketu, bet docētāji studējošos aicina
jau kursa laikā izteikties un nākt ar priekšlikumiem par studiju kursa satura
uzlabošanu.
BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” studējošie ir arī iesaistījušies fakultātes
studentu pašpārvaldē, ar kuras palīdzību tiek risināti studiju procesa organizācijas un
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kvalitātes jautājumi. Divi no studentiem ir arī Humanitāro zinātņu fakultātes Domes
locekļi.
No katras studentu grupas ir izvēlēts viens vai divi pārstāvji, kas darbojas kā
starpnieki starp programmas administrāciju un studentiem un kas tiekas vairākas
reizes studiju gada laikā, lai apspriestu ar studiju procesa pilnveidošanu saistītus
jautājumus.
8. Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
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Pielikums Nr.1.
Moderno valodu un biznesa studiju akdēmiskā programma, pilna laika klātiene (8 semestri)

Kursa kods
Filz1024
JurZ1118
Valo1568
Valo1506
Valo1828
Valo1516
Valo1512
Valo1510
Valo1511
Valo1589
Valo2418
Valo1505
Valo1514
Valo1430
Valo3281
Antr2005
Ekon1059
Ekon1115
VadZ1013
Ekon2555
VadZ3079
Ekon2151
VadZ3099
Valo2180
Valo3015
Valo3107
Valo4175
Valo1405

Kursa nosaukums
Filozofijas pamati
Ievads tiesību zinātnē
Latviešu zinātnes valoda un terminoloģijas
pamati
Biznesa angļu valoda
Lietišķās komunikācijas tekstu analīze
Finanšu angļu valoda
Juridiskā angļu valoda
Angļu valodas komunikatīvā gramatika I
Angļu valodas komunikatīvā gramatika II
Angļu rakstu valoda akadēmiskām studijām
Ievads valodniecībā ar specializāciju anglistikā
Angļu valoda akadēmiskajām studijām un
starpdisciplīnu pētījumiem
Ievads biznesa diskursā
Tulkošanas pamati
Semināri ekonomisko un juridisko tekstu
tulkošanā
Ekonomikas antropoloģija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Vadības teorija
Grāmatvedības teorija
Tirgvedība
Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā
Semestra darbs I
Semestra darbs II
Semestra darbs III
Bakalaura darbs
Kontrastīvās studijas I: franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

1. gads
1.s. 2.s.
4

2. gads
3.s. 4.s.

3. gads
5.s. 6.s.

4. gads
7.s. 8.s.

4
2
4
4
4
4
2
2
2
4
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
10
4

Pārbaudes
veids
eksāmens
eksāmens

Lekcijas/Se
mināri
L 36 S 28
L 40 S 24

2
4
4
4
4
2
2
2
4

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

L 22 S 10
S 64
S 64
S 64
S 64
S 32
S 32
S 32
L 56 S 8

2
2
2

eksāmens
eksāmens
eksāmens

L 17 S 15
L 9 S 23
L 24 S 8

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

S 64
L32 S 32
L 32 S 32
L 32 S 32
L 32 S 32
L 32 S 32
L 32 S 32
L32 S 32
L 16 S 16

eksāmens

S 64

Ko
pā
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
10
4

Valo2290

Kontrastīvās studijas II: franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: franču (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV: franču (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Franču valodas gramatika kontekstā
Lietišķā franču valoda (2. svešval.)
Franču valoda mūsdienu diskursā
Kontrastīvās studijas I: spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: spāņu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV: spāņu (2. svešvaloda,
no iesācēju līmeņa)
Spāņu valodas gramatika kontekstā
Lietišķā spāņu valoda I
Lietišķā spāņu valoda II
Spāņu valoda mūsdienu diskursā
Kontrastīvās studijas I: vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV: vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

Valo3389

Vācu valodas gramatika kontekstā

Valo1856

Lietišķās vācu valodas aspekti

Valo3388

Vācu valoda mūsdienu diskursā
Kontrastīvās studijas I: franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

Valo1402
Valo2287
Valo2288
Valo2423
Valo2425
Valo2555
Valo2282
Valo2284
Valo2285
Valo2286
Valo2465
Valo2431
Valo2432
Valo2440
Valo1408
Valo1409
Valo2999

Valo1405
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4
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4
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4
4
4
4
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2
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4
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4
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4
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4
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S 64
S 32
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L 9 S 23

4
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S 64

4
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S 64

4
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S 64

4
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2
2
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S 64
S 32
L 6 S 26
L 10 S 22
L 24 S 8

4
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S 64

4
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S 64

4
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S 64

4
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S 64

2
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L8

4
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L 26 S 38

2

eksāmens

L 12 S 20

4

eksāmens

S 64

S 24

Valo1408
Valo2282
Valo1393
Valo1427
Valo1402
Valo1409
Valo2284
Valo1394
Valo1428
Valo2287
Valo2999
Valo2285
Valo2279
Valo2310
SDSK3010
SDSK3009
SDSK1006
Valo1465
Valo1520
Ekon2368
Valo1515
Valo1507
Valo1577

Kontrastīvās studijas I: vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas I: spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas I: itāļu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas I: zviedru (2. svešvaloda,
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: franču (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: itāļu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: zviedru (2. svešvaloda,
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: franču (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: spāņu (2. svešvaloda
no iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: itāļu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: zviedru (2. svešvaloda,
no iesācēju līmeņa)
Lielbritānijas kultūras studijas
ASV kultūras studijas
Kanādas kultūras studijas
* Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I
Starpkultūru komunikācija
Finanšu teorija
Forma, nozīme un funkcija mūsdienu angļu
valodā
Satura un valodas integrētā apguve biznesa
studijās
Lietišķo prezentāciju pamati
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L 12 S 52
L 64
L 58 S 6
L 44 S 20
P 64
L 40 S 24
L 32 S 32
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L 24 S 8

eksāmens
eksāmens

L 6 S 26
L 16 S 16

S 52

S 52

SDSK4005
Filz1688
VadZ3017
VadZ2013
Antr1008
Valo2425
Valo1856
Valo2431
Valo2432
Ekon3134
Valo3169
Ekon3135
VadZ3044
Valo2555
Valo2440
Valo3388
VadZ3119
Valo2423
Valo2465
Valo3389
VadZ2551

Vadības psiholoģija
Ētikas pamati biznesā
Personālvadība
Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana
Attīstības antropoloģija
Lietišķā franču valoda (2. svešval.)
Lietišķās vācu valodas aspekti
Lietišķā spāņu valoda I
Lietišķā spāņu valoda II
Globalizācijas un integrācijas procesi
starptautiskajā ekonomikā I
Angļu valodas leksikoloģija un stilistika
Globalizācijas un integrācijas procesi
starptautiskajā ekonomikā II
Starpkultūru biznesa attiecības
Franču valoda mūsdienu diskursā
Spāņu valoda mūsdienu diskursā
Vācu valoda mūsdienu diskursā
Starptautiskā vadība
Franču valodas gramatika kontekstā
Spāņu valodas gramatika kontekstā
Vācu valodas gramatika kontekstā
Projektu vadība
Kopā A daļā
Kopā B daļā
Brīvās izvēles daļa (C daļa)
Kopā programmā
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L 16 S 16
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L 16 S 16
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* kurss Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I paredzēts tikai ārvalstu studentiem

92
66
2
160

Moderno valodu un biznesa studiju akdēmiskā programma, nepilna laika neklātiene (10 semestri)

Kursa kods
Filz1024
JurZ1118
Valo1568
Valo1506
Valo1828
Valo1516
Valo1512
Valo1510
Valo1511
Valo1589
Valo2418

Valo1505
Valo1514
Valo1430
Valo3281
Antr2005
Ekon1059
Ekon1115
VadZ1013
Ekon2555
VadZ3079
Ekon2151

Kursa nosaukums
Filozofijas pamati
Ievads tiesību zinātnē
Latviešu zinātnes valoda un
terminoloģijas pamati
Biznesa angļu valoda
Lietišķās komunikācijas
tekstu analīze
Finanšu angļu valoda
Juridiskā angļu valoda
Angļu valodas komunikatīvā
gramatika I
Angļu valodas komunikatīvā
gramatika II
Angļu rakstu valoda
akadēmiskām studijām
Ievads valodniecībā ar
specializāciju anglistikā
Angļu valoda akadēmiskajām
studijām un starpdisciplīnu
pētījumiem
Ievads biznesa diskursā
Tulkošanas pamati
Semināri ekonomisko un
juridisko tekstu tulkošanā
Ekonomikas antropoloģija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Vadības teorija
Grāmatvedības teorija
Tirgvedība
Starptautiskās ekonomiskās
attiecības

4
4

Pārbaudes
veids
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L 17 S 15
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L 32 S 32
L 32 S 32
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L32 S 32

1. gads
1.s. 2.s.
4

2. gads
3.s. 4.s.

3. gads
5.s. 6.s.

4. gads
7.s. 8.s.

5. gads
9.s. 10.s.

4
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2

2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4

Kopā

VadZ3099
Valo2180
Valo3015
Valo3107
Valo4175

Uzņēmējdarbība Eiropas
Savienībā
Semestra darbs I
Semestra darbs II
Semestra darbs III

Valo1405

Bakalaura darbs
Kontrastīvās studijas I:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

Valo1402

Kontrastīvās studijas II:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

Valo2287

Kontrastīvās studijas III:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)

Valo2288
Valo2423
Valo2425
Valo2555

Valo2286
Valo2465

Spāņu valodas gramatika

Valo2284

Valo2285

2
2
10

4

4

4

Kontrastīvās studijas IV:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Franču valodas gramatika
kontekstā
Lietišķā franču valoda (2.
svešval.)
Franču valoda mūsdienu
diskursā
Kontrastīvās studijas I: spāņu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas II:
spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV:
spāņu (2. svešvaloda, no
iesācēju līmeņa)

Valo2282
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4
2

4

4

4
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Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
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kontekstā
Valo2431
Valo2432
Valo2440

Valo1408

Valo1409

Valo2999

Valo2290
Valo3389
Valo1856
Valo3388

Valo1405

Valo1408

Valo2282

Valo1393

Valo1427

Lietišķā spāņu valoda I
Lietišķā spāņu valoda II
Spāņu valoda mūsdienu
diskursā
Kontrastīvās studijas I: vācu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: vācu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: vācu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas IV:
vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Vācu valodas gramatika
kontekstā
Lietišķās vācu valodas
aspekti
Vācu valoda mūsdienu
diskursā
Kontrastīvās studijas I:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas I: vācu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas I: spāņu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas I: itāļu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas I:
zviedru (2. svešvaloda, no
iesācēju līmeņa)
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L 6 S 26
L 10 S 22
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L 24 S 8
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L 12
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S 24
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Valo1402

Valo1409

Valo2284

Valo1394

Valo1428

Valo2287

Valo2999

Valo2285

Valo2279

Valo2310
SDSK3010
SDSK3009
SDSK1006
Valo1465
Valo1520
Ekon2368

Kontrastīvās studijas II:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: vācu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas II:
spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas II: itāļu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas II:
zviedru (2. svešvaloda, no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
franču (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
vācu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
spāņu (2. svešvaloda no
iesācēju līmeņa)
Kontrastīvās studijas III: itāļu
(2. svešvaloda no iesācēju
līmeņa)
Kontrastīvās studijas III:
zviedru (2. svešvaloda, no
iesācēju līmeņa)
Lielbritānijas kultūras
studijas
ASV kultūras studijas
Kanādas kultūras studijas
* Praktiskā latviešu valoda
ārvalstu studentiem I
Starpkultūru komunikācija
Finanšu teorija
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L 40 S 24
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Valo1515
Valo1507
Valo1577
SDSK4005
Filz1688
VadZ3017
VadZ2013
Antr1008
Valo2425
Valo1856
Valo2431 un
Valo2432

Ekon3134
Valo3169

Ekon3135
VadZ3044
Valo2555
Valo2440
Valo3388
VadZ3119
Valo2423

Forma, nozīme un funkcija
mūsdienu angļu valodā
Satura un valodas integrētā
apguve biznesa studijās
Lietišķo prezentāciju pamati
Vadības psiholoģija
Ētikas pamati biznesā
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Personālvadība
Uzņēmuma stratēģijas un
politikas vadīšana
Attīstības antropoloģija
Lietišķā franču valoda (2.
svešval.)
Lietišķās vācu valodas
aspekti
Lietišķā spāņu valoda I
Lietišķā spāņu valoda II
Globalizācijas un integrācijas
procesi starptautiskajā
ekonomikā I
Angļu valodas leksikoloģija
un stilistika
Globalizācijas un integrācijas
procesi starptautiskajā
ekonomikā II
Starpkultūru biznesa
attiecības
Franču valoda mūsdienu
diskursā
Spāņu valoda mūsdienu
diskursā
Vācu valoda mūsdienu
diskursā
Starptautiskā vadība
Franču valodas gramatika
kontekstā
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L 12 S 20
L 32 S 32
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S 32
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Valo2465
Valo3389
VadZ2551

Spāņu valodas gramatika
kontekstā
Vācu valodas gramatika
kontekstā
Projektu vadība
Kopā A daļā
Kopā B daļā
Brīvās izvēles daļa (C daļa)
Kopā programmā
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4. pielikums. LU Humanitāro zinātņu fakultātes Domes lēmums par studējošo iespējām
turpināt izglītības ieguvi BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” likvidācijas gadījumā
(kopija)

4. pielikums. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Domes lēmums par studējošo iespējām
turpināt izglītības ieguvi BSP „Moderno valodu un biznesa studijas” likvidācijas gadījumā
(kopija)

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Maģistra studiju programma

Orientālistika
(LRI kods: 45222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

Studiju programmas direktore
Agita Baltgalve
30.10.2013

1. Studiju programmas saturs un realizācijas apraksts
Programma veido turpinājumu Āzijas Studiju bakalaura programmai, kas ir, galvenokārt,
orientēta uz Tālo un Tuvo Austrumu valstu tradicionālās kultūras pamatu izpēti. MSP “Orientālistikas”
kursi koncentrēti vairāk uz attiecīgo reģionu kultūras un sociālajām aktualitātēm 20.-21.gs., lai
palīdzētu studējošajiem veidot kritisku un kreatīvu viedokli, un lai iegūtās zināšanas būtu iespējams
pielietot reālā praksē starpvalstu sadarbībā un aktuālo jautājumu risināšanā.
Saskaņā ar Eiropas Ekspertu komisijas ieteikumiem, 2012/2013.ak.g. programmas saturā tika
veikti kardināli uzlabojumi: paralēli trim valodu-reģionu moduļiem (Sinoloģija, Japanoloģija, Tuvie
Austrumi) tika izveidotas divas specializācijas: Kultūra un Literatūra; Vēsture un Sabiedrība. Obligātā
A daļa tika samazināta no 40 uz 30 kp, bet obligātās izvēles daļa B tika palielināta par 10 kp (kopējais
kp skaits – 80, nemainīgs). Gan A, gan B daļā novecojušie un specializācijai neatbilstošie kursi tika
aizvietoti ar jauniem, veidojot sadarbību arī ar citām HZF nodaļām. Saskaņā ar studentu vēlmēm tika
papildināti specializētie valodu kursi mutiskajā un rakstiskajā tulkošanā.
1.1.
Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
Programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus ar pamatīgām zināšanām par attiecīgā Āzijas reģiona
kultūru, literatūru, sabiedrību un vēsturi. Pabeidzot programmu absolventiem ir prasmes tekoši runāt,
lasīt un tulkot no un uz izvēlēto valodu (arābu, turku, japaņu vai ķīniešu). Ir teicamas iemaņas
akadēmiskajā pētniecībā, kas ļauj pievērsties individuāliem projektiem vai doktorantūras studijām gan
Rietumu, gan arī Āzijas valstīs.
1.2.
Prasības, sākot studiju programmu
Bakalaura grāds Humanitārajās zinātnēs (ieteicams Austrumpētniecībā) un Āzijas valodu zināšanas
(ķīniešu, japāņu, arābu vai turku) vismaz vidējā līmenī, t.i. ķīniešu valodā HSK (Hanyu Shuiping
Kaoshi) vismaz 4 līmenis, japāņu valodā JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) vismaz N3
līmenis, arābu un turku valodās TELC (European Language Certificates), vismaz B1 līmenis vai arī
analogs sertifikāts par valodas apguvi vismaz 700 ak.st. apmērā.
1.3.

Studiju programmas plāns, skatīt 1.pielikums.

1.4.
Studiju programmas organizācija (studiju programmas apraksts, studiju moduļi,
to plānotie rezultāti un īstenošana, prakses plānošana)
*Studiju programmas apraksts, moduļi un specializācijas jau aprakstīts iepriekš nosūtītajā dokumentā
(skat. 2012-2013 Pašnov.ziņ.Orientālistika 1. Studiju programmas saturs un realizācijas apraksts).
*Programmas īstenošana, skat. pie studiju metodēm, pārbaudes formām un kārtības.
*Prakse. Šī ir akadēmiska mācību programma, nevis profesionāla, tādēļ prakse nav obligāta. Tomēr
lielākā daļa no studentiem vai nu pirms stāšanās maģistratūrā, maģistratūras laikā vai vēlākais, pēc tās
dodas uz izvēlēto Āzijas reģionu, lai tur praksē aprobētu iegūtās teorētiskās zināšanas un valodas
prasmes. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar attiecīgo valstu augstskolām un docētāji katru gadu piedāvā
studentiem dažādas studiju un stipendiju iespējas Ķīnā, Japānā, Turcijā un citās Āzijas valstīs.
Vērtēšanas sistēma (kritēriji un metodes studiju rezultātu sasniegšanai, pārbaudes
formas un kārtība)
Atšķirībā no bakalaura līmeņa MSP Orientālistikas kursi pārsvarā tiek piedāvāti semināru veidā, kur
docētāji vispirms sniedz ievadu par tēmu, norāda uz izmantojamajiem informācijas avotiem.
Turpmākajās nodarbībās studenti individuāli vai grupās veicot pētniecības darbu, gatavo prezentācijas,
iesaistās docētāju organizētajās diskusijās, tādējādi attīstot radošu pieeju un kritisku viedokli par
aktuāliem jautājumiem. Valodas nodarbības notiek tikai svešvalodā, tajās tiek likts uzsvars uz
rakstiskajām un mutiskajām tulkošanas iemaņām, klasisko tekstu oriģinālu lasīšanu un domrakstiem
izvēlētajā svešvalodā. Pārbaudes formas atkarīgas no semināru un nodarbību specifikas un pasniedzēju
1.5.

izvēles, tiek rakstīti referāti, kārtoti mutiskie vai rakstiskie eksāmeni biļešu izvēles formā, valodas
nodarbībās pārbaudījumi notiek vairākas reizes semestra laikā, tajos ir gan lasīšanas, gan klausīšanās,
gan sarunvalodas, gan rakstīšanas uzdevumi. Visu studentu sekmes tiek vērtētas pēc 100 baļļu
sistēmas, kas atzīmju protokolos, pamatojoties uz LU noteikumiem, tiek pārvērstas 10 baļļu sistēmā.
Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.
„Orientālistikas” MSP pilnībā atbilst valsts un starptautiskajiem izglītības standartiem,
absolventi turpina mācības Eiropas, Ķīnas, Japānas un citu valstu doktorantūrās. Daudzi jau studiju
laikā iesaistās profesionālā tulkošanas darbā, kā arī strādā valstiskās un nevalstiskās organizācijās, un
izglītības iestādēs (ĶTR, Japānas, Turcijas Republikas u.c. vēstniecībās, Kultūras Vidusskolā un citur)
1.6.

2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izgl.st.
Studiju programmas mērķi atbilst LU 2010-2020 stratēģiskajam plānam par izcilību, jaunradi
un atvērtību, kas paredz sekmēt kultūru daudzveidību un mijiedarbību, kas veicina starptautisko
sadarbību un studiju internacionalizāciju (Latvijas Universitātes stratēģiskais plāns 2010.-2010. gadam,
4. lpp.)
Programma kalpo ka bāze Latvijas Āzijas studiju nacionālajai skolai un tās darbība rit saskaņā
ar LR stratēģisko attīstības plānu, kas izceļ (55) valodu daudzveidības potenciāla izmantošanu un (57)
Kultūras eksporta un kultūras diplomātijas veicināšanu. (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2030. gadam, Latvijas Republikas Saeima, 2010.g.jūnijs).
Programma kalpo valsts interesēm un uzstāda kā pamatmērķi – stiprināt kultūras, sociālās un
politiskās saiknes, veidojot savstarpēju izpratni un sadarbību starp Āzijas un Baltijas valstīm.
Programmas attīstības prioritātes un idejiskais kodols balstās uz toleranci, kooperāciju, spēcīgas
nacionālās identitātes veidošanu, bet tai pat laikā kultūru daudzveidības veicināšanu, kā arī uz
stereotipu un diskrimināciju izskaušanu. veido programmas idejisko kodolu (salīdzin. Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Latvijas Republikas Saeima, 2010. g. jūnijs, nod. 18,
19, 54, 56, 118).
3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas vai vismaz divām ES valstu programmām
MSP Orientālistika ir vienīgā maģistra līmeņa programma Latvijā un Baltijā, kura sagatavo
augsta līmeņa speciālistus ar fundamentālām Āzijas valodu prasmēm, Āzijas kultūru zināšanām un
akdēmiskās pētniecības kompetencēm. Tā ir veidota un attīstījusies saskaņā ar ES valstu pieredzi šai
jomā un ir salīdzināma ar Londonas Universitātes SOAS (School of Oriental and African Studies)
MSP programmām, kā arī ar Bonnas Universitātes Āzijas Maģistra studiju programmu.
4. Informācija par studējošiem (atskaites dati gada 1. okt.), norādot studējošo kopskaitu,
pirmajā studiju gadā imatrikulēto un absolventu skaitu
2012./2013. ak.g. studējošo kopskaits – 30.
2012./2013.ak.g. imatrikulētie studenti – 13.
2012./2013.ak.g. absolventi – 12.
5. Studiju programmas izmaksas
Orientālistikas maģistra studiju programmā studēja 15 studenti par valsts budžeta finansējumu, kas
2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 1 185LVL par vienu studentu. Programmā 8 studenti studēja par
personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā studēja 23 studenti. Studiju programmas
kopējās izmaksas ir 27 375LVL. Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz
vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2013 – 1 190LVL.
6. Studējošo aptaujas un to analīze

Tika aptaujāti 6 studiju kursi, par kuriem atsauksmes sniedza 20 studējošie. Studenti izteica vēlmi
specializētāk iedziļināties attiecīgo reģionu moduļu valodas, vēstures, sabiedrības un literatūras
pētniecībā. Labas atsauksmes par progresējošo tehnisko video un audio nodrošinājumu lekciju laikā,
kā arī par grupu darbu un diskusiju veidošanu metodiku semināru laikā.
7. Absolventu aptaujas un to analīze
Tika aptaujāti 10 studiju beidzēji, kuri izteica atzinīgu viedokli par programmu, tomēr uzsverot, ka
būtu vēlamas vairāk specializētās ķīniešu, japāņu un arābu valodu praktiskās nodarbības. Tika izteikta
vēlme arī apgūt papildus Austrumu valodas (piem., sanskritu, hindi un korejiešu valodas), lai labāk
izprastu Āzijas valstu un kultūru vēsturiskās saiknes.
8. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Pārstāvji no MSP tiek regulāri aicināti piedalīties Āzijas Studiju nodaļas sēdēs. Maģistratūras studenti
piedalās studiju procesa pilnveidošanā, aktīvi paužot savu viedokli par studiju programmu, kā arī
darbojoties AsiaRes pētniecības centra projektos un piedaloties Konfūcija institūta pasākumos. MSP
studējošie piedalījās vairākās Āzijas Studiju BSP lekcijās un dalījās savā pieredzē ar jaunākajiem
kolēģiem, sniedzot viņiem papildus informāciju par literatūras avotu iegūšanas iespējām, kā arī par
nobeiguma darbu rakstīšanas problemātiku.
9. Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
10. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām.
Pārsvarā studenti darbojas mutiskās tulkošanas un menedžmenta jomā. Pozitīvas atsauksmes sniedza
Ķīnas Tautas Republikas vēstniecība Latvijā, Konfūcija institūts, Latvijas Investīciju un Attīstības
aģentūra, Latvijas-Ķīnas Biznesa padome un citi.

1.pielikums
Orientālistikas MSP plāns

Studiju programmas plāns
Orientālistikas MSP
Kursa kods

Kursa nosaukums

pilna laika
1. gads
1.
2.

4 semestri

2. gads
3.
4.

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas semināri

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L2 S30
L32
L16 S16
L20 S12
L4 S28

Obligātā daļa (A daļa)
Vēst5152
Valo5230
Vēst5157
Valo5229
Valo5246
ValoN002
ValoN003
Valo6494

Āzija 20.-21. gs.: Japāna
Āzija 20.-21. gs.: Tuvie Austrumi
Āzija 20.-21. gs.: Ķīna
Āzija 20.-21. gs.: Dienvidāzija
Maģistra darba seminārs
Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana I
Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana II
Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

2
2

16
20

2
2
2
2
2
4
16
20

Aizstāvēšana

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L18 S14
L5 S11
L8 S24
S32
S32
S32
L16 S16
L16 S16
L16 S16

2
2
2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L16 S16
L16 S16
L16 S16
L16 S16
L16 S16

2
2
2
4

Obligātās izvēles daļa (B daļa)
VALODU un REĢIONU izvēle
Japanoloģijas modulis
Valo5240
Valo5241
Valo5242
Valo5243
Valo5244
Valo5245
Valo5512
Valo5513
Valo6191

Japāņu valoda VII
Japāņu valoda VIII
Japāņu valoda IX
Japāņu valodas tekstu tulkošana I
Japāņu valodas tekstu tulkošana II
Japāņu valodas tekstu tulkošana III
Japāņu valodas konsekutīvā tulkošana I
Japāņu valodas konsekutīvā tulkošana II
Japāņu valodas konsekutīvā tulkošana III

2
2
2
2
2
2
2
2

Sinoloģijas modulis
Valo5236
Valo5237
Valo6057
Valo6186
Valo5238

Ķīniešu valoda VI
Ķīniešu valoda VII
Ķīniešu valoda VIII
Ķīniešu valodas konsekutīvā tulkošana
Ķīniešu valodas tekstu tulkošana I

2
2
2
2
2
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Valo5239
Valo6058
Valo5249
Valo5251
Valo5252
Valo5232
Valo5233
Valo6068
Valo5234
Valo5235
Valo6056
Valo5333
Valo5391
Valo6190
LitZ5176

Ķīniešu valodas tekstu tulkošana II
Ķīniešu valodas tekstu tulkošana III
Senķīniešu valoda III
Senķīniešu valoda IV
Senķīniešu valoda V
Arābu valoda VII
Arābu valoda VIII
Arābu valoda IX
Arābu valodas tekstu tulkošana I
Arābu valodas tekstu tulkošana II
Arābu valodas tekstu tulkošana III
Arābu valodas konsekutīvā tulkošana I
Arābu valodas konsekutīvā tulkošana II
Arābu valodas konsekutīvā tulkošana III
Korānistika

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L16 S16
L16 S16
L32
L16 S16
L16 S16
L24 S8
L22 S10
L16 S16
L2 S30
L6 S26
L6 S26
L14 S18
L14 S18
L14 S18
L14 S18

4
4
2
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L32 S32
L32 S32
L16 S16
L32 S32
L28 S4
L16 S16
L48
L32
L32
L16 S16
L16 S16
L2 S30
L4 S28
L22 S10
L28 S4

SPECIALIZĀCIJU izvēle
Kultūra un literatūra
(Sinoloģijas un Japanoloģijas moduļiem)
Valo5517
Tibetiešu valoda I
Valo5518
Tibetiešu valoda II
Valo5179
Starpkultūru komunikācijas teorijas un prakse
Valo5269
Valodu loma starpkultūru saziņā
Valo5115
Stilistika un tekstvede
Valo5298
Hieroglifiskās rakstības attīstība
Vēst5151
Japānas kultūras vēsture
Filz5023
Ķīnas tradicionālā doma
Valo5248
19.-20. gs. filozofija Japānā
Valo5521
Māksla un literatūra Ķīnā
Vēst5156
Tibetas kultūras vēsture
SDSK5114
Japānas populārā kultūra
Teol5108
Āzijas kristietība
Filz5025
Ķīnas tradīcija un sociālā dzīve
Teol5107
Budisms

Vēsture un sabiedrība
(Sinoloģijas, Japanoloģijas un Tuvo Austrumu modulim)

4
4
2
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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Valo5514
Vēst5165
Teol5094
SDSK5020
SDSK5004
Vēst5160
Teol5092
Valo5158
Vēst6006
Ekon5054
Ekon5080
PolZ6124

Tradicionālā un mūsdienu austrumpētniecība
Rietumu civilizāciju loma Āzijas valstu
modernizācijas procesā
Senie Austrumi: reliģija un vara
Starptautiskie konflikti Āzijas reģionā
Reliģiju zinātne un Āzija
Āzijas tehnoloģiju, zinātnes un mākslas vēsture
Islāms
Āzija 20.-21. gs.: Dienvidaustrumu Āzija
Āzija 20.-21.gs.: Irāna, Kaukāzs un Centrālā Āzija
Komercdiplomātijas teorija un prakse
Ekonomikas antropoloģija mūsdienu pasaules
kontekstā
Politikas teorijas mūsdienu problēmas
Kopā A daļā
Kopā B daļā

Kopā

4
2
2
2
4
4
2
2
2
4
2
4
4

4

6

16

16

20

20

4
2

Eksāmens
Eksāmens

L28 S4
L16 S16

2
2
4
4
2
2
2
4
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L18 S14
L16 S16
L48 S18
L32 S32
L16 S16
L32
L16 S16
L32 S32
L16 S16

4

Eksāmens

L32 S32

16

30

14

4

50

20

20

80
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Diplonta pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Naciju lzgllttbas, zindtnes un
kulturas organizacijas (UNESCO/CEPES) izveidotaiam paraugam. Diploma pielikums ir sagatavots, lai

sniegtu objekt:u informaciju un nodroiinalu kvalifkaciiu apliecinoiu dokumentu (piemdram, diplomu,
sertifikatu) akadEmisku un profesionalu atztianu. Diploma pielikumd ir ieklautas zirlas par diptoma minetas
personas selctnlgi pabeiglo sludiju buttbu, ltmeni, konlekslu, saturu un slatusu. Taja neieklauj norades par
kvalifikAciias novErtEjumu un ltdzverttbu, ka arr ieteikumus tas atztianai. Informaciju sniedz visas astorlas
ju nesniedz, norada iemeslu.
sadalas. Ja kada sadala
'

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma serija MD E Nr.4593)
I. ZINAS PAR KVALIFIKACIJAS IEGUVEJU:
l

.

l.

L2.
1

vards:

uzvards:

-

.3. dzimSanas datums (diena/menesis/gads) :

1.4. studenta identifikacijas numurs vai personas kods:
2. ZINAS PAR KVALIFIKACIJU:

2.I . kvalifikacijas nosaukums:
H umanitiiro 1indtry u magistrs

2.2. galv ena(s) studiju j oma(s) kval ifi kac ij as i egl

Sanai

:

Azijas studijas
2.3. kvalifikacijas

pie5l,<Trejas

institucijas nosaukums latvie5u valoda un statuss:

Latvijas Universitiite, valsts akreditEta (06.08.1999.), valsts dibiniita, universitiite
2.4. studijas administrejo5as iestades nosaukums latvie5u valoda un statuss: td pati, kas 2.3.

punktd
2.5. maclbu valoda un eksaminacijas valoda(s): Latvieiu
3. ZINAS PAR KVALIFIKACIJAS LTMENI:

3.1. kvalifikacijas lTmenis: Septltais Latvijas kvalifikacijas ietvarstruktilras
kv u I iJi k ri cij as ietv ar s tr u kt Iir as (E KI) ltme n is

(LKI) un Eiropas

2

3.2. oficialais programmas ilgums, programmas apguves sakuma un beigu datums:

2 gadi pilna luika studiju, 80 Latvijas kredttpunkti, 120 ECTS
30.08.201 0.

kreclnpunkti,

- 01.07.2013.

3.3. uzpem5anas prasTbas:

Bakalauru grdds vai augstdkii profesiontitii izgltttba ar tiestbdm studEt magistruntiirii
4.

ZINAS PAR STUDIJU SATURU

LTN RE,ZULTATIEM:

veids: Pilna laika studijas

4.1 . studiju

4.2. programmas prasTbas (programmas mer[i un planotie studiju rezultati):
- pudziliniiti apgiit starpdisciplintiras teorEtiskds zindlanas ,[zijas un Zienrclcifrikas regionti
ietverot it regiona 4emju vEsturi, filozffiu, retigiju, politiku, ssbiedribas atttitbas
Iikumsokarfbas; ' apglit austrumu valodas pEtniecisko darbu veikianai; - veikt zindtniski
pEtniecisko darbu austrumpElniecfbas jomii un rezultiitus apkopot magistra darbd, kas
ietver sevl patstTvlgu koncepciju un satur zinTtniskiis novitiites elementus.
4'3. programmas sastavdalas un personas ieg[tais novertejum slatz-tmeslkredTtpunkti:
A DALA (OBLTGATA DALA)
Kursa nosaukums

Azija 20.-21. gs.: Dienviddzija
Azija 20.-2L gs.: Japiina
Sta

rpl au tis k ds

pu

blis k tis tiestb as

Kred-ttpunkti ECTS kredn,
2
3
2
3
4
6

I0 (izcili)
9 (teicami)

Politikas teorij as miisdienu problEmas

4

6

t0 (izcili)

P as au

2

3

9 (teicami)

2

3

9 (teicami)

2

3

9 (teicomi)

2

3

I0 (izcili)

Ies e k o

no mi k as a tt-ts llb a

Azija 20.-21. gs.: [{rna
Azija 20.-21. gs.: Tuvie Austrumi
Azija 20.-21. gs.: Dienvidoustrumu Aziia

B DALA (EROBEZOTAS IZVELES DALA)
Kursa nosaukums
Kredttpunkti ECTS kredfti
Tibelos ku ltiiras vesture

2

VErtEiums

3

I (loti labi)
9 (teicami)

Japdqru valodas tekstu tulkoiana

I

2

J

Japii4u valodas tekstu tulkoiana
Japtirlu volodos tekstu tulkoiana
Japdnas popultird kullii ra

II

2

III

3

I0 (izcili)

2

3
3

I0 (izcili)
l0 (izcili)

2

J

2

3

2

J

I0 (izcili)
I0 (izcili)
I0 (izcili)

)

3

8 (loti labi)

2

3

9

4
2

6
3

I0 (izciti)
I0 (iTcili)

J

4.5

2

-t

10 ftzcili)
9 (teicami)

2
4

J

9 (teiconti)

6

I0 (izcili)

IX

Japa-4u valodu

Japfrqu valoda VII
Japdqtu valodo

VIII

I{tnieiu teltnolo{ijas, zindtnes un mdkslas vEsture I
S-rnieiu tehnologijas, zinfrtnes un miikslas vEsture II
S ta rptau ti s k tis p

riv ril I i e stb as

l{tnas trodiciondld doma
k u ltil ras vEstu rc
Irdna, Kauktizs un Centriild Fzija 20.-21. gs.

Japri nas

H i e r og I iJis k d s

ra

ksttb as aftrs fib a

Religiju zindtne un Azija

t-

VErtEiums
9 (teicami)

2

(teicani)

3

Religiskii un intelektuiilii kulttira Sun dinastijas laika

gnii

(960 -

1279)
19.-20.

gs.

filozoJija Japdnd

?

4.5

I (loti labi)

2

3

l0 (izcili)

20

30

l0 (izcili)

GALA PARBAUDIJUMI
Magistra dsrba iutr1ide un aizstiivEiana
Temas nosaukums; Japdnas un Koreias nepieskaramie: c'[4a

par vienltdzlbu

4.4. alzTmju sistEma un informdcija par atzTmju statistisko sadal-rjumu:
Atztme (nozlme)

Alzlmes lpatsvars ils programmas
studentu vidil

l0 (izcili)

30%

9 (teicami)

1

I (loti labi)

23%

7

(labi)
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I (negatlvs vErtEiums)
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KvaliJikdcijos Ipainieka svErtd vidEjd atztme: 9.585

4.5. kvalifikacijas klase:

"Ar izciltbu"

Kvalifikacijas klases "Ar i:ciltbu" pieillirianas h-it7rijus skat.6. l. punkta.
5. ZINAS PAR KVALIFIKACIJU:

5.1. turpmakas studiju iespejas:
Tieslb as st udEt d o kto r a nt

lirri

5.2. profesionalais statuss:
Nav paredTEts

pie{$irt

6. PAPILDINFORMAC]JA UN TAS AVOTI:
6. I . sTkaka

informacija:

Dotais diploma pielikums ir dertgs tikai kopd ar diplomu sErija MD

E Nr. 4593.

Diploma pielikumu anglu wloda izsniedz Latvijas (Jniyersitate.
LatvUas Universilales magistrastudiju prograntma "Orientdlistika" ir akreditEta no 28.09.2007. ltd:31.12.2013
P apildi

ndj u nts pu n htanr

4.

4

kvalifkaciias tpainieka sverlo videjo atztmi relgina ka; ay:sum(a+fl/sum(fl, kur: av - sverta vidEja atzrme,
a - studenla iegilais vErtejums par kotru programmas A un B dalas kursu,f - id kursa apjoms kredttpunktos.
Papildindj

u

ms pun ktam

4.

5

Kvalifikaciias klases "Ar i:ciltbu" pieilgirianas h'iEriji;t)firtEjums par sludiju prog.ammas kursiem ne zemdl<s
par "8" un v7rtejumi "9" un " l 0" ne mazdk kA 7 5% no kopejo atztmju skaita;2)vertEjums gala parbauftjumos,
taja skaita par diplomdarbu - ne :emalrs par "9";Minelie kriteriji nav attiecindmi uz arvaislu iugstsko[as ieguto
verle junu

6.2. papildnformacijas avoti

:

L atv ij as Un iv ers itdt e,

Raiga bulviiris 19, Rtga, Latvija LV_t5g6,fakss: 7225039;
d e mis k d s I nfo r mii c ij a s
!val4u
lr g
iera 2,

c e n t r s (L atv ij a s E NI C/NA R I C),
Rtga, Latvija, LV-l050, teiefons: +37r-672isISS,fakss: +371_6722r006,

e-p as ts : dip I o mi@Aic.
PI

ELIK

WA

A PSTI PR

Iv

INAI

LIIT,IS

:

7.1. datums: 25.06.2013.

7'3. pielikuma apstiprinataja amats: LU mlicrbu prorektors,
prof.
7.4. zTmogs vai spiedogs:

8. ZINAS PAR AUGSTAKAS
Skat. ndkamo lapu

IZGLITIBAS SISTEI\4U VALSTI:

5
Atestets par visp5rEjo videjo izglftrbu vai diploms par profesionalo
videjo izglTtibu dod tieslbas turpinat izglitibu augitakis izglitibas

KopEjais pilna laika bakalaura
mazaks par 5 gadiem.

pakape.

bakalaura gradu ieguvEjiem ir tiesTbas staties
magrstrantllra. bct magistra gradu ieguv€jiem - doktorantura.
Magistra grddam riek piclrdzin5ti ari melicirias, zobdrstniecibas un
farmacijas profesionalajas srudijas icglstamie gradi (5 un 6 gadu
studUas). un to ieguveji var turpinal sntdijas doktoranrurd.
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Saskapa ar Latvijas nol'ntauvajiem aktiem augstakAs izglitibas
programmas.ir. ieklautas Latvijas kvalifi kaciju ietvarstruktira (turymik
* LKI) un atbilst Eiropas kvalifikdciju ietvarstrukr[ras (turpmdk EKI)
astoniem hmer;riem.

Augst5ko izgllUbu apliecino5u izglltibas dokumentu izvietojums
LKI un EKI
Augstako izglitTbu apliecinoSi izglrtibas dokumenti

LKI un EKI
5

Doktoran.tlra. Kr-rpS 2000.gada ljanvarir Lawija tick prcSkins
viena veida zirrdrniskais grads - doktors. Uzqremianai doktoranti16
ir nepiecie5ams magistra grdds. Doktora grddu pieSIir personai, kura
sekmigi noklnojusi eksamenus izrau[an1l zinatnes nozare un
pieredzEjuia. zinatnieka vadibd izstrdd5jusi un publiski aizstdvejusi
promocijas darbu, kas sarur originilu pet-rjurnu iezultAtus un sniedz

jaunas atzi4as konkrctaja iinirqu' nbzare vai apakSnozare.
Promocijas darbu var izstrddir triju lldz ictru ladu laiki

Studiju rezultdtu apguves v€rtEjums l0
Apguves
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llmenis

ilgurns Vismrz 5

izcili (r i h rl i s
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teicami
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videjs
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an snicgt tcorerisko parnahr profcsionalai da;bib;i.

Bakalaura akadOmisko studrju progr:ammu apjoms

- fpf itOtj-Zio

ir

120-160

ECTS). iitudiju iigums pilna

laika.studijds ir seSi lTdz asrorli semestri (3-4 gadi).
Magisrra^akadenr.i.sko studiju programmas apjomi ir +O_SO Kp

(60

120

EC]S). Studiju ilgr:ms pilna laika studijii-ir 2ljdz 4 semesiri (l_2

gadi).

Kop_Ojais_pilna

par 5 gadiem.

laika bakalaura un magistra studiju ilgruns nav mazaks

Akadcmiskls izglrtfuas programmas tiek istenotas saskand ar valsts

akadEnriskas izgl rlibas srendirru.

ProfcsionElSs augstdkds izgllllbas uzdevurns ir Tstenot paclzilindtu
ziniianu apguvi konkrFld noTarC. nodrosinor absolventa soeiu izsirlddt
rai pilnvcidot sisrimas, produkrus un rehnologijas un iagaravojot
absolvcnnr jaunradrs. pitnicciskajarn un pcdagoglikajam dar6arn Siia
nozara.

Ilakalaura .prolesionilas studiju programmas nodroSina prolesionllo
Konpcrcncr, so prograrnrnu ap1oms rr vrsmaz 160 Kp (240 ECTS;, tai
skain-obligata prakse f 26 KP (19 ECTS). Studrju ilgums pilna iiika
studijds ir visnraz asro4i serncsrl.i (4 gadi).
Magistra profcsiondlo studijr-r programrnu apjorns ir nc mazak kA 40 Kp
(60 ECTS), tai skaira obligit6 prakse < 6 Kp (9 ECTS). Studiju ilgums
pilna laika studijds ir vismaz divi scmestri (l gads).
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loti

augsrs

kredrtpunktu (turp-nrak
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augstakas proles ionallrs kva I i fiLnc i ias di n loms
(otra Iimena prolesionlli ausstakA -izslrtiba.
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gridu pieiliir. pronrucijas

preSkir5anu parrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zinatniskas
kval i tiklcijas kornisija.

l.J. Prolesionalds aucstakas iislirTbas diolonrs.
augslakis prolesiondlas kva I i fi[aci ias dibloms'
(olra llmena pt ofesionala augstaka izgllriba.
studiju ilgums pilna laika srudiids - vismaz 4 pedi)
z. LVtaglstra olDlolfls
2. l. Piofesionhla maiistra dinlorns
2.2. Prolesionalhs au-gstakas izslirft as dioloms.

Akademiskds izglrtrbas mer!is

magistra

. Pinnd lrrne4a profesionalds augsrakas izglltrbas
ikoledZas) studiju
programmas, pec kuru apguvcs ieglst cctufia Itmcna profesionAlo
kvalifikiciju (LKI S.limenis). Programmu apjorns ir'80 120 Kp
(120-180 ECTS), un tAs parnara ir paredzetis profcsijas apguver,
tadu to absolventi var turpinAt studijas otr6 lrme4a profeiidnilAi
augstakas izglitihas studiju programmds.
. Otra lltnerla prolesionalas augslakAs izglrtibas studiju progran:mas,
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ECTS) un programma ictver bakalaura progiammas obligato <ialu,
tad absolventi iegrist tiesftas sr6tics magiitranhlrA.

Duk.tora

l . l. Bakalaura dioloms
1.2. Prol'esionald'bakalaura diploms

kopejais pilni laika srudiju
eadi)
3. Doktora diploms

izglltiba bez bakalaura un

programmam pastiv vairaki citi programmu veidi.

doktorantDras studiju ietvaros aLlgstskol5 vai p6c atbilst-oia apjonra
patstdvTgu p6t-rjumu veikianas. Pronrocijas darbs var blr diseriicija,
tematiskj vienota zinErnisko publikacai.yu kopa vai monografila.

limenis

l. l'rrma limerla profbsionalEs augstakas izglltlbas
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Kvalitates nodroiinalana. Saskaqa ar Latvijas nonnatlvajiern

aktiem.augstskolas un koledZas var izsniegt valsis atzrtus diplontus,

ja studijas ir notikuSas akr.editcra

augsrsko-la

vai koledzd, atediteta

str.rdiju_programmd un augstskolai ir apstiprin6ta satversme, koledzai
nolikums. Lemumu par studiju virzienu akreditaciju pierlenr

-

S.tudiju akrcditAcijas komisija. ber par augstskolas un kolejZas
akrc(lrtrcUu Augstakas izgllrTbas padomc.
Papildinformdcija.

L Par izglilibrs sistemu * htrp:/rwww.izm.lv
2. Par diplomu atltsanu htrp://www.aic.lv
3. Par studiju iesp0jam Larvijd hrrp://srudyinlatvia.lv
4. Par augstskolu un progranlmu stahlsu - http://www.aiknc.lv

5. Par Eiropas valstu izglTtibas

www.eurydlce.org

sistemdm

un politiku

I

_

Krcditpunkts (KP) Larvi.i5 dcfindts ka vicnas nedclas pilrra laika
stutii.iu darba apjorns. Vicnarn stutli.ju gadarn parcdzetais apjorns
pilna laika studijas ir 40 kredrrpunkiu. Firrctr.iriot E.iropas tfuldrtu
p5nrcses sistEmas (ECTS- Europcan Crcdit Transi-er Systcm)
punktos. Larvrlas krcdTrpunktu skairs jlreizina ar 1,5.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Maģistra studiju programma

Romāņu valodu un kultūru studijas
(LRI kods: 45222)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

Studiju programmas direktores p.i.
Prof. Jeļena Vladimirska

2.4.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
Romāņu valodu un kultūru MSP ir vienīgā tāda veida programma Latvijā, kura kopā ar bakalaura
programmu veido vienotu mācību ciklu (bakalaura, maģistra un doktora) augstas kvalifikācijas romāņu
valodu speciālistu sagatavošanai kā Latvijas, tā arī Eiropas darba tirgus vajadzībām.
Programmas koncepcija balstās uz trim principiem, kuri arī nosaka programmas stratēģiju:
1. Romānistikas studijas (valodas un kultūra) kā pilnvērtīga akadēmiska trīs līmeņu programma:
bakalaura, maģistra un doktora līmenī.
2 Programmas starpdisciplinārais un daudzvalodīgais raksturs, kas nosaka tās daudzveidību un
priekšrocības. Saglabājot savu akadēmisko būtību, programma ir pīlnibā atvērta jaunām prāsibām un
aktuālam tendencēm.
3. Programmas pieprasījums. Programma ir saistīta ar valsts un tirgus vajadzībām un sniedz studentiem
akadēmiskās programmas ietvaros zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras viņiem palīdzēs bez grūtībām
integrēties darba tirgū un būt konkurētspējīgiem savā izvēlētajā darbības jomā.
Programma palīdz īstenot vienu no svarīgākajiem uzdevumiem valodu politikā Latvijā un Eiropā
– sekmēt plurilingvismu, kurā īpaša vieta ir romāņu valodām. Latvijā joprojām ir vērojams romāņu
valodu speciālistu, tajā skaitā kvalificētu tulku, tulkotāju, skolotāju, filoloģijas zinātnes pētnieku u.c.
trūkums. Tajā pašā laikā kursu pieteikumi, kā arī studentu un reflektantu vēlmes un viedokļi rāda, ka
interese par romāņu valodām ir liela. Daudzvalodības principa ieviešana studiju procesā (vienlaicīgi divas
– romāņu un angļu valoda) padara to pieejamu arī ārzemju studentiem un paver plašākas iespējas
programmas beidzējiem darba tirgū un tālākizglītībā Latvijā, arī Eiropā un ārpus tās.
Romāņu valodu un kultūru studiju programmai ir starpdisciplinārs raksturs, tā sniedz akadēmisko
izglītību romānistikas jomā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu pasniegšanā un
tulkošanā, izmantojot daudzvalodīgu, starpdisciplināru pieeju un piesaistot angļu un latviešu valodas
speciālistus lingvistikas, lietišķās valodniecības un tulkošanas studijās, tādā veidā nodrošinot plašāku
specializāciju un konkurētspēju vietējā un ārzemju darba tirgū, kā arī iemaņas pētniecības darba veikšanai
praktiskajā un teorētiskajā romānistikā, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē,
kulturoloģijā un translatoloģijā. Akadēmiskās izglītības savienošanos romānistikas jomā ar
starpdisciplināru piesaisti studijām vēsturē, ģeogrāfijā, ekonomikā, diplomātijā, politikā u.tml. paplašina
programmas absolventu darba tirgus spektru, nodrošinot augstu kompetenci darbam romāņu areāla valstu
starptautisko attiecību jomā, spēju analizēt romāņu valodās runājošo valstu dinamiskos procesus. Latvijā
trūkst augsti kvalificēti romāņu valodu speciālisti: tulki, tulkotāji, pasniedzēji un filoloģijas pētnieki utt.
Programmas sekmīgai realizācijai ir labi priekšnoteikumi: augsti kvalificēti mācību spēki, jauni
doktoranti, ārvalstu speciālisti, plaši Erasmus sakari ar vairāk nekā 20 Francijas, Itālijas, Spānijas, Polijas
un Igaunijas augstskolām, liels Francijas, Beļģijas, Kanādas, Šveices, Spānijas un Itālijas vēstniecību
atbalsts. Programmas lietderību un nepieciešamību Latvijā, Baltijā un ES kontekstā nosaka arī romāņu
valodu speciālistu trūkums un viņu augošais pieprasījums Latvijā, kā arī Latvijas jaunais frankofono
valstu novērotāju statuss.

2.4.1.1.

Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Romāņu valodu un kultūru MSP galvenais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus romāņu valodu
speciālistus valodniecības, lietišķās valodniecības, literatūrzinātnes, kultūrvēstures un tulkošanas jomās.
Tā nodrošina akadēmiskās pētniecības turpināšanos un attīstību romānistikas jomā Latvijā.
Programmas uzdevumi:

2



nodrošināt iespēju padziļināti apgūt zināšanas par saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem, teorijām
tādās zinātnes nozarēs kā vispārīgā un lietišķā valodniecība, literatūrzinātne, kultūrvēsture,
translatoloģija un veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu;



atbalstīt studentus maģistra darba sagatavošanā un aizstāvēšanā;



veidot zinātniskā darba prasmes, vispārīgās un priekšmeta specifiskās kompetences, kas ir būtiskas
valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā, un spēju pielietot tās zinātniskajā darbā un
profesionālajā jomā (franču, spāņu, itāļu valodu, literatūru un kultūru pētnieks, pasniedzējs, tulks,
tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants romāņu areāla valstu
ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos);



veicināt studējošo radošo spēju attīstību un virzīt spējīgākos studentus akadēmiskās izglītības
turpināšanai doktorantūrā;



pilnveidot studējošo radošo potenciālu, piedaloties zinātniskos projektos un konferencēs un veicinot
viņu iesaistīšanu studentu starptautiskās apmaiņas programmās;



sagatavot studentus starpdisciplināram darbam, zināšanu pilnveidei un mūzizglītībai;



veicināt argumentācijas, aktīvas pozīcijas un kritiski analītiskās prasmes veidošanu studentiem,
nostiprinot viņu spējas specializācijā (valodniecības, kultūrvēstures, literatūrzinātnes, valodu apguves
un translatoloģijas jomā);



izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā, nodrošinot efektīvu individuālu un grupu darbu, saziņai
izmantojot virtuālo vidi,



veicināt starptautisku sadarbību romānistikas pētniecības jomās, studiju procesa realizācijā pieaicinot
nepieciešamos speciālistus no ārzemēm.

2.4.1.2.

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Sekmīgi pabeidzot MSP, absolventi iegūs šādas prasmes:
Jomas specifiskās prasmes:


veikt patstāvīgus pētījumus romānistikā, literatūrzinātnē, kulturoloģijā, leksikogrāfijā, vispārīgā un
sastatāmā valodniecībā, valodas politikā, terminoloģijā, starpkultūru komunikācijā, sociolingvistikā,
pragmatikā, psiholingvistikā, metodikā, translatoloģijā;



spēja brīvi komunicēt divās romāņu valodās, kā arī angļu valodā;



mācīšanās prasmes, turpinot autonomas studijas, lai pilnveidotu savu profesionālo izaugsmi un
pētniecības prasmes doktorantūras programmā;



projektu izstrāde un vadīšana, spēja veikt pētniecības darbu gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā;



spēja pielietot savas zināšanas, izpratni un problēmrisināšanas prasmi jaunās vai nepazīstamās
situācijās plašākos vai starpdisciplināros kontekstos saistībā ar savu studiju jomu;



zināšanu integrācijas prasme, spēja risināt sarežģītus jautājumus un formulēt spriedumus, balstoties
reizēm arī uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, apzinoties savu sociālo un ētisko atbildību par
savu zināšanu un lēmumu pielietojumu;



spēja skaidri un nepārprotami izklāstīt savus secinājumus, un sniegt to pamatojumu speciālistu un
nespeciālistu auditorijām;



spēja dot ieguldījumu filoloģijas zinātnes attīstībā Latvijā, strādājot gan izglītības jomā, gan dažādās
sociālās dzīves sfērās (franču, spāņu, itāļu valodu, literatūru un kultūru pētnieks, pasniedzējs, tulks,
tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants romāņu areāla valstu
ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos);
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Pamata akadēmiskās prasmes:


spēja analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus;



spēja izvēlēties un pielietot adekvātas metodes un tehnoloģijas datu iegūšanai un raksturojumam;



spēja pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu piemērotā formā;



spēja kritiski izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību.

Personības un pamatprasmes:


nodrošināt efektīvu un ekonomisku studiju darbības vadību, savienojot studijas ar profesionālo darbību;



piedalīties publiskās diskusijās;



dinamizēt zināšanas interaktīvajā saskarsmē,



orientēties daudzveidīgās komunikācijas situācijās,



darboties starptautiskā kontekstā;



izvērtēt un pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci;



attīstīt izpratni par humānisma, iecietības un atvērtības veicināšanu starpkultūru saziņā.

2.4.1.3.

Studiju programmas atbilstība Latvijas Respublikas un LU stratēģijai

Faktori, kuri nosaka Romāņu valodu un kultūru studiju programmas perspektīvo raksturu, lietderību un
nepieciešamību no Latvijas valsts interešu viedokļa:
1) romāņu valodu speciālistu trūkums un viņu augošais pieprasījums Latvijā;
2) Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un Latvijas jaunais frankofono valstu novērotāju statuss
pasaulē (Latvija iestājās Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā 2008.gada 19.oktobrī);
3) mūsdienās franču un citu romāņu valodu nozīme pastiprinās sakarā ar Francijas un citu romāņu
valstu lomas pieaugšanu Eiropā un visā pasaulē;
4) laikā, kad pasaulē pastiprinās jautājums par identitātes saglabāšanu globalizācijas apstākļos,
jāpaplašina zinātniskie pētījumi par romānistikas jautājumiem, par sastatāmajiem
(franču/spāņu/itāļu – latviešu) pētījumiem, kā arī doktorantu romānistu sagatavošana Latvijā, kas
savukārt veicinās LU starptautisko atpazīstamību;
5) daudzvalodības principa ieviešana mācību procesā (vienlaicīgi divās – romāņu un angļu valodā)
padara to pieejamu arī ārzemju studentiem un paver plašākas iespējas programmas beidzējiem
darba tirgū un tālākizglītībā Latvijā, Eiropā un ārpus tās;
6) pāreja no šauras filoloģijas specializācijas uz plašākām starpdisciplinārām studijām ļauj
paplašināt studiju un pētniecības virzienus, kas, savukārt, ļauj palielināt bakalauru, maģistru un
doktorantu skaitu un paaugstināt to pētījumu kvalitāti. Tas pozitīvi ietekmēs Romānistikas
studijas un Latvijas Universitātes atpazīstamību starp pasaules augstskolām kā Baltijas Romāņu
studiju centru.
7) programmas absolventiem ir iespēja strādāt Latvijas Republikas valsts pārvaldes, tiesībsargājošo
iestāžu institūcijās, dažādās starptautiskās organizācijās pasaulē un to pārstāvniecībās Latvijā,
nevalstisko organizāciju sektorā, valsts un privātā sektora komercsabiedrībās Latvijā un romāņu
areāla valstīs, izglītības iestādēs, ārzemju vēstniecībās, ārzemju kopuzņēmumos, tulkošanas
birojos, ES institūcijās, ministrijās, tūrisma aģentūrās u.c. Absolventu plašais darba tirgus
spektrs ir nodrošināts, pateicoties programmas daudzvalodīgajam un starpdisciplinārajam
raksturam. Akadēmiskā izglītība Romānistikas jomā tiek veiksmīgi savienota ar starpdisciplināru
piesaisti studijām ģeogrāfijā, vēsturē, ekonomikā, diplomātijā, politikā u.tml., kas nodrošina
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augstu kompetenci darbam romāņu areāla valstu starptautisko attiecību jomā, spēju analizēt
romāņu valodā runājošo valstu dinamiskos procesus;
8) programmas salīdzinājums vairākās ārvalstu universitātēs liecina, ka tāda tipa programmas citās
Latvijas un Baltijas augstskolās netiek īstenotas. Piedāvājot studentiem konkurētspējīgo un no
citām augstskolām atšķirīgo augstāko izglītību, programma iegūst pienācīgu vietu citu augstskolu
telpā ar savu inovatīvu darbību un spēju sekot un pielāgoties straujai attīstībai izglītības un
pētniecības jomā pasaulē.

2.4.1.4.

Prasības, sakot studiju programmu

Par Romāņu valodu un kultūru maģistra studiju programmas studentiem var kļūt personas, kas
ieguvušas bakalaura un/vai maģistra grādu vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai tam
pielīdzināmu augstāko izglītību. Imatrikulācija studijām notiek atbilstoši LU kopējiem
Imatrikulācijas noteikumiem:
Personām, piesakoties studiju programmā, nepieciešamas franču un citu romāņu valodu zināšanas,
kuras apliecina DELF (Diplôme d'études en langue française) B2 vai DALF (Diplôme approfondi
de langue française) C1, vai TCF (Test de connaissance du français) vismaz 400 punkti, vai TEF
(Test d’Evaluation du Français) vismaz 541 punkts, vai vērtējums franču un citu romāņu valodā,
kas nav zemāks par 6 (gandrīz labi), iepriekšējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad
franču vai cita romāņu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta franču vai citā
romāņu valodā

2.4.2. Studiju programmas plāns (Pielikums Nr.1.).
Franču filoloģijas maģistra studijas citās Latvijas augstskolās nepiedāvā, bet tādas ir pieejamas
Lietuvā (Viļľas Universitātē), Igaunijā (Tartu un Tallinas Universitātēs), Somijā (Helsinku un
Turku Universitātē), Zviedrijā (Stokholmas un Upsalas Universitātē). Izņemot LU Humanitāro
zinātņu fakultāti (turpmāk HZF), Latvijā analoģiskas akadēmiskas franču filoloģijas maģistra
studiju programmas nepastāv. Franču valodu apgūst kā profesionālu programmu vēl
Daugavpils Universitātē (DU) un Liepājas Universitātē (LiepU). Abās Latvijasvalsts augstskolās
tās ir profesionālas pilna laika studiju programmas un domātas franču valodas skolotāja
kvalifikācijas iegūšanai.Arī jaunā maģistra studiju programma „Romāņu valodu un kultūru
studijas” ir unikāla tāda veida programma ne tikai Latvijā, bet arī Skandināvijas un Baltijas
valstīs. Par to liecina veiktā augstskolu studiju plānu analīze.
Studiju programmas salīdzināšanai tika izvēlēti 4 ES valstu Romānistikas nodaļu pašreizējie
maģistra programmas studiju plāni (Skat. pielikumu nr. 8) (Par pamatu visur ir ņemta franču
valoda, jo citām romāņu valodu programmām ir līdzīga struktūra un kursu izvēle ir pakļauta
katrai romāņu valodai):
- Helsinku Universitāte (Somija) http://www.helsinki.fi/romaanisetkielet/ranska/opetustiedot/cursusen français.pdf

Upsalas Universitāte (Zviedrija) – http://www.moderna.uu.se/romanska/;
Turku Universitāte – http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/ranskankieli/en/
Tartu Universitāte – http://www.is.ut.ee
Salīdzināšanai par pamatu visur ir ņemta franču valoda, jo citām romāņu valodu programmām
ir līdzīga struktūra un kursu izvēle ir atkarīga no attiecīgās romāu valodas.
Studiju plānu salīdzinošā analīze rāda, ka pamatkursu ziņā nav kardinālu atšķirību starp
docējamiem priekšmetiem; atšķirības pastāv programmu uzbūvē, priekšmetu tālākā
specializācijā (piem., kontrastīvās studijas (zviedru-franču, somu-franču, igauņu-franču),
galveno zinātnisko pētniecības virzienu akcentēšana (piem., viduslaiku franču valodas studijas
Helsinku Universitātē), vai arī maģistru programmu veidi un ilgums (viengadīgās un divgadīgās
maģistra studiju programmas Upsalas, Helsinku un Turku Universitātē), kā arī kredītpunktu
sadalījums.
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2.4.1.6. Studiju programmas organizācija
Maģistra studiju ilgums pilna laika studentiem ir divi gadi.
Maģistra studiju programmu 80 KP apjomā veido:
1.Obligātā daļa (A daļa) – 54 KP apjomā:
1) Nozares pamatstudiju modulis (34 KP);
2) Maģistra darbs (20 KP).
2. Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) – 26 KP apjomā.
Romāņu valodu un kultūru studijas ir pirmā studiju programma Latvijā un Baltijas valstīs, kas
integrē trīs romāņu valodas (franču, spāņu, itāļu). Programmas mērķis ir sagatavot plaša profila romāņu
valodu speciālistus. Studējošie iegūst padziļinātas zināšanas kultūrvēsturē, literatūrzinātnē, tulkošanā,
valodu mācīšanā, starptautiskos jautājumos, kā arī akadēmiskajās romāņu studijās un pētniecībā.
Iegūtā akadēmiskā izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai (Humanitāro
zinātņu maģistrs romānistikā), zinātniski pamatotai darbībai filoloģijas jomā, kā arī studijām doktorantūrā
(klātienes – 3 gadi vai neklātienes – 4 gadi).
Programmas prasības grāda iegūšanai: jāapgūst programmā piedāvātie kursi, jāizstrādā un jāaizstāv
maģistra darbs, kura līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām.
Romāņu valodu un kultūru MSP bija akreditēta 2010.gada 22.decembrī. Programma ietver 4
virzienus: romāņu valodu areāla studijas, kursus profesionāliem nolūkiem (valodu apguve, tulkošana),
akadēmiskās studijas un pētniecību (skat. Studiju plānu).
Romāņu valodu areāla jeb reģionālās studijas sniedz zināšanas par attiecīgo valodu areālām
studijām: literatūru, mākslu, kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi, politiku utt., veido un attīsta studentu prasmes un
kompetences dažādu laikmetu literāro tekstu un mākslas darbu izpratnei un interpretācijai. Īpaša
uzmanība tiek pievērsta literāru tekstu un mākslas darbu analīzei saistībā ar attiecīgā laika perioda
galvenajiem vēsturiskajiem notikumiem, nozīmīgākajām kultūras norisēm un filozofiskās domas attīstību.
Studenti apgūst kompetenci izprast literāro kanonu evolūciju mūžam mainīgajā sociālajā un kultūras vidē.
Lietišķā valodniecība profesionāliem nolūkiem attīsta studējošo izpratni par valodas apguves
teorijām un praksi, zināšanu novērtēšanu. Studenti apgūst zināšanas, iemaņas un prasmes lietišķās
valodniecības jomā (valodu mācīšanā, tulkošanā, jurisprudencē, ekonomikā, politikā, diplomātijā u.c.).
Šis modulis sekmē arī valodas komunikatīvo kompetenču veidošanu, mutvārdu un rakstveida diskursa
īpatnības izpratni, starpkultūru komunikatīvo kompetenču attīstīšanu, kā arī veido studentu prasmes un
kompetences rakstiskās un mutiskās tulkošanas jomā (konsekutīvā un sinhronā).
Akadēmiskās studijas un pētniecības virziens piedāvā studiju kursus, kuros studenti gūst zināšanas
par valodas sistēmu un ar to saistītām likumsakarībām. Kursi ietver gan teorētiskā, gan empīriskā rakstura
valodas pētniecības aspektus gan sinhroniskā, gan vēsturiskā skatījumā. Zināšanas par valodas
formālajām īpatnībām veido nepieciešamo teorētisko bāzi pētījumiem par valodas lietojumu
literatūrzinātnē un lietišķajā valodniecībā. Šī virziena kursi dod ieskatu par valodas analīzes materiāla
pielietojumu dažādās jomās: saskarsmē, datorzinātnē, dažāda veida diskursa pētniecībā un citur.
Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) - 26 KP apjomā ietver 5 blokus: Franču valodas un kultūras bloku
– 12 KP, Spāņu valodas un kultūras bloku – 12 KP, Itāļu valodas un kultūras bloku – 12 KP; kopēju trim
romāņu valodām Lietišķās valodniecības – 6 KP; un Tulkošanas bloks – 8 KP.
Ierobežotās izvēles B daļas studiju kursi nodrošina studentiem speciālās teorētiskās zināšanas
valodniecībā, lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, kultūrvēsturē un translatoloģijā; sekmē studējošo
metodoloģisko un lingvistisko zināšanu pielietošanu darbā, veicina pedagoģisko un zinātnisko darbu
augstskolā, kā arī patstāvīgu pētījumu izvēlētā romānistikas nozarē. Vispārteorētisko un starpdisciplināro
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kursu īpatsvara palielināšana maģistra programmās A un B daļā nodrošina studentiem brīvas izvēles un
daļēji arī specializācijas iespējas.
Kopējā programmas satura (A un B daļā) izmaiņas saistītas:
1) ar integrēšanos ar citām humanitārām studiju programmām (Angļu filoloģijas, Sastatāmās
valodniecības un tulkošanas nodaļām);
2) ar atsevišķu studiju kursu satura sapludināšanu vienā kursā, saglabājot būtību, bet atmetot
pārsvarā marginālu jautājumu izvērsumu;
3) ar nolūku pielāgoties darba tirgus prasībām;
4) ar nostādni vērst programmu atvērtāku citu humanitāro specialitāšu studentiem, izvēršot
vispārteorētisko, maģistra līmenim atbilstošo aspektu atspoguļojumu piedāvāto kursu klāstā un ar
plašu starpdisciplināro kursu iekļaušanu;
2.4.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
 A un B daļā (ar divu valodu zināšanām un/vai ja vienai valodai ir skaitliskā prioritāte)
grupā strādā divi docētāji katrs ar savu valodu, viens lasa lekcijas, otrais vada seminārus;
 A un B daļā (ar atšķirīgām valodām) grupu sadala divās daļās, katra grupa strādā ar
attiecīgo valodu;
Mācību procesā tiek izmantotas šādas galvenās pasniegšanas metodes: lekcijas, semināri vai praktiskās
nodarbības, prezentācijas, grupas vai individuālie projekti, grupas vai individuālās konsultācijas, ieskaitot
tiešsaistes konsultācijas ar elektroniskā pasta palīdzību, studentu patstāvīgais studiju un zinātniskais darbs
(kontroldarbi, referāti, eseju rakstīšana, maģistra darba izstrāde, interneta izmantošana zinātniski
pētnieciskiem mērķiem u.c.), datu un materiālu vākšana, apstrāde un literatūras izmantošana, lai attīstītu
maģistrantu analītiskās prasmes. Studiju programmu realizācijā tiek izmantotas arī interaktīvās un
pētnieciskās metodes, kā arī grupu darbs, diskusijas, esejas un zinātnisko rakstu anotācijas, to analīze,
darbs pie savas nozares datu bāzēm, problēmu apmācība (izvirzīt problēmu, meklēt tās risinājumu),
“apaļie galdi” (studentu grupā apspriež kādu problēmu studentu auditorijas priekšā, iesaistot vēlāk šo
auditoriju izteikt savu viedokli par šo jautājumu), praktisko un teorētisko nodarbību simulācija, kad
studenti paši izplāno un organizē lekciju vai semināru ar sekojošu apspriešanu bakalaura vai maģistra
studiju studentiem.
Metodes izvēle ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas. Tiek lietotas šādas pieejas: problēmu
risināšanas pieeja, pētījuma pieeja, radošā pieeja, procesuālā pieeja. No programmas administrācijas un
studentu viedokļa par visefektīvāko metodi šobrīd tiek uzskatīta studiju darba organizēšana semināros.
Plaši tiek praktizēts arī studentu patstāvīgais darbs ar literatūru (par semināru un maģistra darbu tematiku)
docētāja vadībā un grupu darbs, analizējot teorētiskās koncepcijas un to pielietojumu praksē.
Visu lekciju kursa sākumā docētājs iepazīstina studentus ar docējamā priekšmeta saturu,
noteikumiem, prasībām, galveno tematiku un principiem, kā arī pasniedzamā priekšmeta vietu un lomu
pārējo disciplīnu vidū. Mācību process notiek galvenokārt romāņu valodās (franču, spāņu, itāļu) atbilstoši
studentu romāņu valodu priekšzināšanām; daži kursi tiek docēti arī angļu un latviešu valodā. Teorētiskos
priekšmetus maģistra studiju programmā lasa docētāji, kuriem ir zinātniskais grāds romānistikā.
Praktiskajās nodarbībās (semināros, kolokvijos) tiek iesaistīti arī doktoranti, savukārt, mācībspēki aizvien
biežāk pielieto datortehniku un internetu. Ar Itālijas vēstniecības gādību labiekārtota multimediju klase,
ko nepieciešamības gadījumā izmanto arī citu nodaļu docētāji. Arvien biežāk studentu patstāvīgā darba
veikšanai docētājs iesaka materiālus, kas meklējami interneta datu bāzēs. Studentu patstāvīgā darba
rezultāti, kā arī maģistra darbi jāapkopo elektroniskā versijā.
Maģistra darbs aizņem svarīgu vietu maģistra studiju programmas īstenošanā (20 kp). Divu gadu
laikā students izstrādā pētījumu ar teorētisku un praktisku nozīmi romānistikas jomā (sastatāmā un
lietišķā valodniecība, gramatika, leksika, frankofonija, valodu politika, literatūrzinātne, kultūras vēsture)
programmas vadošo docētāju vadībā. Maģistru darbu tēmas ir cieši saistītas ar programmas saturu un
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virzību un aptver aktuālu tematiku par romānistikas aktuālajiem jautājumiem. Par darbu recenzentiem tiek
nozīmēti programmas docētāji, kā arī, ja tas ir nepieciešams, tiek pieaicināti doktoranti, citu Latvijas
augstskolu docētāji vai arī LU Godabiedri, ārvalstu vieslektori, speciālisti, savas nozares profesionāļi.
Labākie darbi tiek ieteikti publicēšanai un/vai noformēšanai atsevišķā izdevumā.
2.4.1.8. Vērtēšanas sistēma
Vispārīgās prasības studiju programmām atbilst LR MK 2002.g. 3. I noteikumiem Nr.2
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartiem”, kuri paredz sekojošus vērtēšanas
pamatprincipus:
1) pozitīvs vērtējums par programmas satura apguvi;
2) pārbaudes veidu dažādība;
3) vērtējuma atbilstības principa ievērošana, kas ļauj studentam apliecināt savas
analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu
lietošanas prasmi.
Akadēmisko studiju rezultātus vērtē 10 ballu sistēmā (7. pants): ļoti augsts apguves līmenis (10, 9);
augsts apguves līmenis (8, 7); vidējs apguves līmenis (6, 5, 4), zems apguves līmenis (negatīvs vērtējums:
3, 2, 1).
Studiju programmā galvenās studentu zināšanu novērtēšanas formas ir rakstiskie un mutiskie
eksāmeni studiju kursu noslēgumā, kontroldarbi, testi, ziņojumi, semestra laikā veikto darbu portfeļi,
semināri (diskusijas, patstāvīgo darbu prezentācijas utt.), semestra darbu un bakalaura darba publiska
aizstāvēšana. Valodu studijās izplatīta zināšanu novērtēšanas forma ir mutiskais eksāmens, kas ļauj
pārbaudīt studējošā valodas lietošanas prasmes un kompetenci.
Visos kursos atzīme veidojas kumulatīvi – vērtējums par darbu semestra laikā (semināri, referāti,
prezentācijas, individuālie rakstu darbi, testi utt.) un kursa noslēguma pārbaudījuma vērtējums. Zināšanu
un prasmju kumulatīvais vērtējums veicina studentu darba regularitāti.
Lai arī līdz pirmajiem studējošajiem, kas aizstāvēs maģistra darbus vēl jāgaida, tos plānots
novērtēt pēc sekojošiem principiem: vērtējumu veido darba vadītāja vērtējums, recenzenta vērtējums, un
vērtējums par prezentāciju darba aizstāvēšanā. Vērtēta tiek maģistra darba atbilstība sekojošām prasībām:
-

pētījuma teorētiskais pamatojums,
pētījuma metodes izvēles pamatotība,
teorētiskajā analīzē izmantoto avotu pamatotība un kvalitāte,
izvēlēto metožu pielietošana,
darba struktūra,
pētījuma rezultātu izvērtējums un secinājumu pamatotība,
darbā izmantotās valodas kvalitāte,
darba atbilstība Metodiskajiem norādījumiem bakalaura darba izstrādāšanai.

2.4.1.9. Studiju programmas izmaksas
Romāņu valodu un kultūru maģistra studiju programmā studēja 17 studenti par valsts budžeta
finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 1 185LVL par vienu studentu. Programmā 6 studenti
studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā studēja 23 studenti. Studiju
programmas kopējās izmaksas ir 27 345LVL. Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu
resursi uz vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2013 – 1 188LVL.
2.4.2.

Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

Romāņu valodu un kultūru maģistra studiju programmas saturs un struktūra atbilst MK
noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu. Realizējot akreditējamo studiju programmu, tiek
īstenots minētajos noteikumos norādītais akadēmiskās izglītības mērķis un uzdevumi.
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Pārakreditējamā programma

Standarts
23. Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 KP,
no kuriem ne mazāk kā 20 KP ir maģistra darbs.

Maģistra studiju programmas „Romāņu
valodu un kultūru studijas” apjoms – 80
KP, maģistra darbs – 20 KP.

24. Maģistra studiju programmas obligātajā saturā
Programmas obligātajā saturā ietilpst:
ietver attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares
 zinātņu nozares/ apakšnozares teorētisko
izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti (ne mazāk
atziņu izpēte (Mūsdienu literatūras
kā 30 KP.) un teorētisko atziņu aprobāciju zinātņu
teorija, Starpkultūru komunikācija,
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
Romāņu valodas apguves teorija un
problēmu aspektā (ne mazāk kā 15 KP).
prakse, Tulkošanas teorija un prakse,
Zinātniskais pētījums: metodoloģija un
pielietojums, Morfosintakse funkcionālā
aspektā, Semantika un pragmatika u.c.)
– vairāk nekā 30 KP.
Teorētisko nostādņu aprobācijas kursi
apakšnozares aktuālo problēmu aspektā
(Francijas mūsdienu literatūra un kultūra
(XX-XXI gs.)
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), Frankofonija, Mūsdienu franču
literatūras tekstu analīze, Leksikoloģija
un mūsdienu terminoloģija, Salīdzinošā
literatūra u.c.) – vairāk nekā 15 KP.

2.4.3. LU un Helsinku Universitātes MSP kursu salīdzinājums

Franču valodas studiju bloks.
Helsinku Universitātes Franču
filoloģijas MSP
Studiju ilgums
Apjoms,
tai skaitā
-studiju kursi
-maģistra darbs

2 gadi (4 semestri)
80 KP

LU HZF MSP „Romāņu valodu un
kultūru studijas”
2 gadi (4 semestri)
80 KP

25 (A-obligātie kursi)+15 (B-izvēle 34 (A) + 26 (B)
kursi)
20 KP
40 KP
Studiju programmas saturs
Morfosintakse funkcionālā aspektā, A, 4 KP
Mūsdienu valodniecība Mūsdienu valodniecība, A, 3 KP
MA seminārs, A, 6 KP
Semantika un pragmatika , A, 4 KP
Zinātniskais pētījums: metodoloģija un
Franču rakstu valoda pētniecībai,
pielietojums A 2KP
A, 3 KP
Lingvistiskā un gramatiskā analīze, Sastatāmā valodniecība, B, 4KP
Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija, B, 4
A, 3 KP
Profesionālā orientācija A, 5-6 KP KP
Valodniecības metodoloģija, A, 3 K Nozaru leksika B 4 KP
Individuālais darba plāns, A, 1 KP Psiholingvistika un valodu apguve A 4
Semantika un leksikoloģija B, 6 KP
Sociolingvistika, B, 6 KP
Pragmatika, B, 6 KP
Franču sarunu valodas analīze,
B, 3-6 KP
Argumentācija, B, 6 KP
Stilistika, B, 3-6 KP

Literatūra un literārā
analīze

Kultūrvēsture un
valstsmācība

Sastatāmā valodniecība, B, 6 KP
Diskursa analīze, B, 6 KP
Literatūra un literārā analīze: XVII
gs.
B 6KP
Literatūra un literārā analīze: XVIII
gs. li B, 6 KP
Literatūra un literārā analīze: XIX g
liB, 6 KP
Literārie ţanri B, 6 KP
Autori (M. Prusts), B, 3 KP
Literatūras teorijas, B, 6 KP
Frankofonija B, 3-6 KP
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Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze, B, 2
KP
Mūsdienu literatūras teorija, A, 4 KP
Salīdzinošā literatūra, B, 2 KP
Lasīšanas teorija B, 2 KP
(Mūsdienu literatūra un kultūra), B, 2 KP
Valoda un frankofonās literatūras, B, 2 KP

Frankofonija, A, 2 KP
Valstmācība (Francijas sabiedrība), B, 4 KP
Nacionālās kultūras un globalizācija, A 4 KP

Filoloģija, vēsturiskā
valodniecība un
viduslaiki

Lietišķā valodniecība

Tulkošana

Filoloģijas un valodniecības vēsture
un Viduslaiki B, 3-6KP
Franču valodas vēsturē, B, 3 KP
Elementārais latīľu valodas kurss B
3KP
Viduslaiku valoda un literatūra B, 6
KP
No latīľu valodas līdz franču val., B
3-6 KP
Romāľu valodu salīdzinošā analīze
B, 6 KP
Viduslaiku kultūra, B, 6 KP
Viduslaiku franču valoda B, 6 KP
Starpkultūru komunikācija, A, 4 KP
Profesionālā orientācija un/vai
profesionālā prakse Francijā A, 5 K Modernās informācijas tehnoloģijas izmantoša
Franču valodā kā svešvaloda B, 6 K svešvalodu mācīšanā, B, 2 KP
Psiholingvistika un valodu apguve A 4 KP
Romāľu valodas prasmes un stratēģijas B, 4KP
Juridiskā franču valoda B 2KP
Valoda un diplomātija B 2KP
B, 6 KP
Tulkošanas teorija un prakse, A, 4 KP
Tehnisko tekstu sastatāmā stilistika un sintakse
B, 4 KP
Secīgā un sinhronā tulkošana B, 5 KP
Datorizētā tulkošana B, 3 KP u.c.

Helsinku Universitātes MSP kursi nav iedalīti ―A‖ un ―B‖ grupās, to vietā pastāv obligātie
un izvēles studiju kursi. Obligātā daļa kopā ar maģistra darbu veido 65 KP, izvēles daļas kursi – 15
KP. ―A― daļa satur arī profesionālo orientāciju (profesionālo praksi). Atšķirībā no mūsu
programmas, Helsinku Universitātes programmā praktiski nav kursu par kultūru, un tā ir veidota uz
bloku pamata: mūsdienu valodniecība, literatūra un literārā analīze, filoloģijas un valodniecības
vēsture un Viduslaiki, Franču valoda kā svešvaloda. Turpretī mūsu programmai ir raksturīga
virzienu struktūra (valodniecība, literatūra un kultūra, lietišķā valodniecība un metodika,
translatoloģija un praktiskā valoda).
Līdzīgi Helsinku Universitātes MSP, Turku Universitātes MSP neiedala kursus ―A‖ un ―B‖
kategorijā, un arī tur nav moduļu struktūras. Programmā pastāv 3 galvenie virzieni – valodniecība
un lietišķā valodniecība/metodika; kultūra, literatūra un translatoloģija; prakse. Obligātie kursi kopā
ar maģistra darbu veido 50 KP (10 + 40, maģistra darbs), pārējie – 30 KP, kopā MSP ir 80 KP.
Tartu Universitātes maģistra programma ir profesionāla studiju programma. Tā vērsta uz
franču vai spāņu valodas un literatūras speciālistu; franču vai spāņu valodas pasniedzēju; franču
(spāņu) – angļu vai franču (spāņu) – vācu valodu skolotāju gatavošanu. Programmas septiľi moduļi
ir apvienoti zem nosaukuma ―Romānistikas studijas‖. Programma veido vienotu struktūru, kura
balstās uz septiľiem moduļiem: uz pieciem obligātajiem (franču (spāņu) valoda un literatūra 33-45
KP, valoda un literatūrzinātne 39 KP, pedagoģijas studijas 42 KP, otrās svešvalodas skolotājs 12
KP: franču/spāľu – angļu vai franču/spāņu - vācu) un uz diviem izvēles moduļiem (otrā romāņu
valoda 6 KP un selektīvais modulis 6 KP). Tartu Universitātes MSP pavisam ir paredzēta uz 2
gadiem un to veido 80 KP (45 +39 obligātie kursi + 6 izvēles kursi + 30 KP maģistra darbs, kopā
120 ECTS). Programma sniedz trīs profesionālās iespējas: franču/spāņu valodas un literatūras
speciālists (nepieciešamie moduļi: franču/spāľu valoda un literatūra 45 KP; valoda un literatūrzinātne
39 KP; trešā romāľu valoda 6 KP un maģistra darbs 30 KP, kopā 120 ECTS (80 KP); franču/spāņu
valodas skolotājs (nepieciešamie moduļi: franču /spāņu valoda un literatūra 45 KP; pedagoģijas
studijas 39 KP; izvēles kursi 6 KP, maģistra darbs 30 KP, kopā 120 ECTS (80 KP); otrās svešvalodas
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skolotājs – nepieciešamie moduļi: pedagoģijas studijas 39 KP; otrās svešvalodas skolotājs 12 KP,
selektīvais modulis 6 KP, franču /spāņu/ valoda un literatūra 33 KP, maģistra darbs 30 KP, kopā 120
ECTS (80 KP).
Salīdzinājums parāda HZF Franču filoloģijas MSP akadēmisko ievirzi ar uzsvaru uz
romānistikas zinību kursiem ar plašu to aptvērumu, kas dod specializācijas iespējas atsevišķu virzienu
ietvaros (valodniecība, kulturoloģija, metodika, translatoloģija) ar labām izredzēm turpmāk veidot
starpdisciplināras studijas romānistikā.
Upsalas Universitātes franču filoloģijas maģistra studiju programmas analīze ir pārāk
sareţģīta pastāvošo iespēju daudzveidības dēļ. Programmas ir orientētas uz daţādām maģistrantu
grupām, atkarībā no iegūto kredītpunktu skaita un var būt viengadīgas (60 KP) vai divgadīgas (80
KP); var noslēgties ar maģistra eksāmenu kārtošanu vai arī ar visaugstākā maģistra grāda iegūšanu,
kura pamatā ir maģistra darbs. Universitātē pastāv trīs akadēmiskie grādi (diploms, bakalaurs, maģistrs)
un 17 profesionālās apliecības par izglītību un kvalifikācijas celšanu. Maģistra programmas veids ir
arī saistīts ar bakalaura programmas ilgumu – 3 (maģistra darbs – 10 KP) vai 4 gadi (maģistra darbs
30 KP); ir iespējams iesākt doktora studijas bez maģistrantūras, tieši pēc bakalaura studijām.
Programmas ir veidotas gan uz moduļu pamata (parasti 3 specializācijas: valodniecība, literatūra,
metodika), gan bez tiem; pastāv daudz atsevišķu bieţi savā starpā nesaistītu kursu. Moduļu un kursu
saturs mainās katru gadu. Atsevišķiem pastāvošajiem kursiem ir stipri mainīgs kredītpunktu skaits
- no 5 līdz 60 KP. Parasti pirmā gada maģistra studijas valodniecībā sastāv no 8 kursu moduļiem
(katrs modulis = 7,5 KP vai 5 nedēļu darbs; 1,5 KP = 1 nedēļai). Otrais gads veido 3-4 moduļus (katrs
= 7,5 vai 15 KP). Upsalas Universitātē pastāv divas maģistra studiju programmas romānistikā –
franču valoda un literatūra un spāņu valoda un literatūra, kur maģistrantiem, tāpat kā Tartu
Universitātes MSP ir dota iespēja apgūt vairākas romāľu valodas (franču, itāļu, spāľu, provansiešu,
katalāľu) (Skat. pielikumu nr.8).
Maģistra studiju salīdzinājums daţādās universitātēs liecina, ka tāda tipa programmas kā LU
HZF Romāņu valodu un kultūru studijas Latvijas, Baltijas un Skandināvijas augstskolās netiek
īstenotas. Piedāvājot studentiem konkurētspējīgo un no citām augstskolām atšķirīgo augstāko
izglītību, programma iegūst pienācīgu vietu citu augstskolu telpā ar savu inovatīvu darbību un spēju
sekot un pielāgoties straujai attīstībai izglītības un pētniecības jomā pasaulē.

2.4.4. Informācija par studējošaiem
Maģistra studiju programma strādā kopš 2011.g.
Maģistra studiju programmā studējošo skaits*

2012.-2013.

1.gadā imatrikulēto
studentu
skaits
10 studenti

-

-

Kopā
mācās

T.sk. par
maksu

23 studenti

6

Absolvent
u
skaits
13

MSP programmā mācās 2 ārvalstu studenti.

2.4.5. Stdējošo aptaujas un to analīze.
2.4.6. Jaunās RVK MSP absolventu aptaujas un to analīze tiek plānota 2014.g. pavasarī.
2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
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Studenti ir ieinteresēti programmas pilnveidē un ir iesaistījušies tās pārvaldē. Viņi aktīvi piedalās
fakultātes studentu pašpārvaldes darbā, kas ļauj nodrošināt stabilas savstarpējās attiecības.
Studējošie ir Domē un Studiju programmu padomē. Bez tam SPP vadītājs ikreiz informē fakultātes
Domniekus par aktuālāko SPP darbā. Aizvien lielāku popularitāti gūst Universitātes mājas lapa,
kura sniedz samērā plašu informāciju par aktuālāko Universitātē, fakultātē un Romānistikas nodaļā
(www.hzf.lu.).
Palīdzība studentiem sākas jau laikus iepriekš, kad informācijas dienās reflektanti saņem
informāciju par iespējām studēt romāņu valodas, darbojas LU portāls (www.lu.lv/gribu_studet),
fakultātes mājas lapa (www.hzf.lu.lv), jaunie studenti saņem Studiju ceļvedi, studenti noklausās
lekcijas „Maģistra darba kursa” ietvaros, kas tos sagatavo zinātniskajam darbam un palīdz
patstāvīgi veikt savus pētījumus. Studiju laikā studenti regulāri saņem mācībspēku, nodaļas vadītāja
un darbvežu konsultācijas par studentu interesējošajiem jautājumiem. Studenti var griezties arī pie
Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem, pie dekāna, pie Studentu apkalpošanas biroja (SAB, kurš
izveidots 2005.g. aprīlī), kur var saņemt izsmeļošas atbildes, kas, savukārt, veicina motivāciju
studēt.
Tā kā akadēmiskās grupas skaitliski ir nelielas (10-14 studenti), tad docētājiem ir labi pārredzams
studentu sistemātiskais darbs. Ja radušies robi zināšanās, studenti var tos izlīdzināt konsultāciju
laikā vai pēc nodarbībām. Arī pirms eksāmeniem konsultāciju laikā var noskaidrot interesējošos
jautājumus. Bez tam teorētiskā kursa sākumā visi mācībspēki iepazīstina studentus ar kursa saturu,
kas ļauj studentiem sekot lekciju plānojuma izpildei un savlaicīgi gatavoties eksāmeniem.
Reizi gadā notiek studentu aizklāta anketēšana, kas ļauj nodaļas vadībai reljefāk apjaust studentu
viedokļa izmaiņas, vēlmes un ieteikumus.

2.5. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem
2.5.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas
uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratāģiju īstenošanā.
2.5.1.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām
Programma atbilst LR MK 2002.g. 3. I noteikumiem Nr.2 ―Noteikumi par valsts akadēmiskās
izglītības standartiem, Latvijas Universitātes Satversmei, LU 2010.-2020. Stratēģijai un attīstības
vīzijai, Lisabonas Konvencijas prasībām un ieteikumiem (1997.g.), Boloņas Deklarācijai (1999.g.)
un citiem starptautiskajiem un vietējiem dokumentiem, kuri regulē augstāko izglītību, kā arī LU
Senāta un HZF Domes lēmumiem.
MSP “Romāņu valodu un kultūru studijas” izveidota atbilstoši LR Augstskolu Izglītības
likumam, Ministru kabineta noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un LU Studiju
programmu nolikumu.
MSP „Romāņu valodu un kultūru studijas” attīstība paredz:
-sistemātisku kursu satura uzlabošanu, jaunu moduļu izveidi, jaunu pētnieku un ārvalstu kolēģu
iesaistīšanu programmas realizācijā;
-ciešu sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, veidojot kopējus programmu moduļus,
mācību līdzekļus, kā arī organizējot kopējus pētījumus, konferences un publikācijas;
-romāņu studiju pakāpenisku attīstību, saglabājot gan tradicionālo filoloģijas studiju koncepciju,
gan arī izmantojot romāņu valodu reģionu (galloromāņu, iberoromāņu, italoromāņu) studiju
kontekstu, vienlaicīgi strādājot pie programmu optimizācijas un modernizācijas;

13

-profesionālo ievirzi (valodu mācīšana, tulkošana un pētniecība); daudzvalodības orientāciju;
koherenci (saistību) ar citām programmām, kas veicinās sadarbību gan fakultātes un universitātes
ietvaros, gan arī starp universitātēm;
-kursu integrāciju kultūrvēsturiskajā, literatūrzinātniskajā un socioloģiskajā orientācijā, kas
sekmēs jaunu kursu un virzienu iekļaušanu un paaugstinās absolventu nodarbinātību un
konkurētspēju Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgū un piesaistīs studējošos no ārvalstīm;
- zinātnes attīstības orientāciju uz starpnozaru pētījumiem ar ārvalstu pētniecības institūcijām
(Francija, Beļģija, Šveice, Kanāda (Kvebeka), Itālija, Spānija, Portugāle utt.);
-intensīvu mūsdienu informācijas tehnoloģijas apgūšanu un izmantošanu;
-nepieciešamību nodrošināt vajadzīgā speciālistu spektra izglītību un kvalitatīvu akadēmiskā
personāla atjaunotnes procesu (virzīt doktorantūrā labākos MSP absolventus, iesaistīt mācību
procesā doktorantus), radīt labvēlīgu vidi personāla izaugsmei;
-sekmēts doktora studiju nodrošinājumu;
-kontrastīvo pētījumu paplašināšanu romānistikā (romāņu-latviešu), kas sekmēs LU atpazīstamību
Eiropas pētniecības telpā.
2.5.1.2.
Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā.
Programmai ir cieši kontakti ar Francijas vēstniecību un Francijas Institūtu, kur strādā daudzi MSP
studenti un absolventi, ar Ārlietu ministriju, kur arī strādā mūsu absolventi, ar vairākiem Valodu mācību
centriem, izdevniecībām (Zvaigzne, Jumava, Pingvins) utt.
Latvijā MSP mācībspēkiem ir zinātniskie kontakti ir ar LU Latviešu valodas institūtu (LVI). Sadarbībā ar
institūtu, top plaša Latviešu valodnieku enciklopēdija, ar institūta atbalstu izdota pirmā trīsvalodu (frančulatviešu-angļu) leksikogrāfijas terminu vārdnīca (2002.g., otrais papildinātais izdevums – 2006.g.), kā arī
Latviešu valodas saīsinājumu īsā vārdnīca (2001.g., 2002.g.); Vienburta vārdnīca (2007.g.). Docētāji
piedalās institūta organizētajās valodnieku konferencēs, publicē rakstus krājumā “Linguistica Lettica” utt.
Augstskolu mācībspēku un darba devēju kontaktus veido un attīsta arī piedalīšanās profesionālajās
organizācijās: asociācija “Kanādas studijas“, Vispasaules Franču valodas pasniedzēju federācija,
Vispasaules Valodu skolotāju federācija, Starptautiskā Romāņu valodniecības biedrība, Eiropas Fransuā
Moriaka biedrība, Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācija, Latvijas Valodu skolotāju asociācija,
Latvijas Pedagogu Dome, Latvijas augstskolu profesoru asociācija u.c.
.Konsolidējoša loma ir arī Franču valodas pasniedzēju asociācijai (prezidente asoc.prof. O.Ozoliņa), kur
saplūst visa operatīvā informācija par franču valodas pasniegšanas aktuālajām problēmām un risināšanas
ceļiem. Šīs asociācijas iespējas, kurā iestājušies vairāk nekā 50 franču valodas skolotāji no dažādiem
Latvijas novadiem, kā arī vairāki nodaļas studenti, tiek plaši izmantotas, lai skolēni turpinātu savas
studijas LU, bet studenti un skolotāji mācītos MSP. Daļa no asociācijas biedriem ir MSP absolventi.
Pastāvošie stabilie kontakti ar Latvijas skolotājiem ļauj prognozēt studentu kontingenta plānošanu
ilgākam laika periodam, laikus uzzināt pedagoģisko kadru problēmas un operatīvi rast risinājumus, kā arī
tālāk prognozēt franču valodas apmācību Latvijas rajonos, kuros tas vēl nenotiek (Alūksnes, Balvu, Cēsu,
Jēkabpils, Valkas rajonos).
2.6.2. Informācija par akadēmisko personālu:
2.6.2.2. Akadēmiskā personāla dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un
citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā – projektu saraksts
As.prof. J.Vladimirska
-

Projekts: Analyse comparative des marqueurs discursifs (Diskursa iezīmētāju
salīdzinošā analīze) PRES Paris Cité.
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Vadītāji: C. Bonnot (INALCO, SEDYL), D. Paillard (Universitāte “ Denis Diderot”, LLF).
-

Projekts: Intonation et Enonciation (Intonācija un izteikums). Projekta vadītāja Prof. MaryAnnick Morel.

-

Projekts: Inventaire raisonné des marqueurs discursifs du français. Description et didactique,
(Diskursija iezīmētāju pārskats un pamatojums. Apraksts un didaktika), Agence Universitaire de
la francophonie (Frankofonijas Universitātes Aģentūra).

Vadītāji: Mme Vu Thi Ngan, Université de Hanoi, Denis Paillard (LLF,Universitāte „Paris Diderot”).
Asoc.prof. O.Ozoliņa –Skandināvijas un Baltijas valstu projekts „Valodu zināšanu vērtēšanas kritēriju
izstrādāšana” (kopš 2009.g.), Francijas un Latvijas projekts „Robles” (pirmās publikācijas franču valodā
prēmijas piešķiršana, kopš 2007.g), LU projekts „Valodu apguves pētījumu konkurss”(kopš 2008.g.).
Dr.philol, docente D.Šavlovska – Eiropas Komisijas finansētais projekts “Language Learning and
Social Media: 6 key dialogues”, 2010. - 2012. g., projekta vadītāja Latvijā.
Starptausiska projekta “Le français en prem re ligne”, kopš 2008.g., projekta vadītāja
Latvijā.
Maģistra studiju programmas docētāji ik gadus publicē Latvijas un ārzemju zinātniskajos izdevumos 7-8
publikācijas, izmantojot vietējās, reģionālās un starptautiskās iespējas (Publikāciju sarakstu sk. Pielikumā
Nr. 5). Publikāciju skaits cieši saistās ar rīkotajām konferencēm Latvijā un ārzemēs. Tradicionāli nodaļas
docētāji piedalās ikgadējās LU konferencēs februāra mēneša sākumā, J.Endzelīna piemiľas konferencēs
ap 23. februāri, A.Ozola (martā), Liepājas PA gadskārtējās konferencēs Vārds un tā pētīšanas aspekti
decembra sākumā, Daugavpils Universitātes Zinātniskajos lasījumos (janvāra beigās), kā arī Šauļu
Universitātes konferencēs par Tekstu (oktobris). Piedalīšanās pārējās konferencēs netiek stingri
reglamentēta un ir atkarīga no regularitātes, tematikas, personīgiem kontaktiem, sadarbības partneriem un
fakultātes finansiālajām iespējām.
Latvijā mūsu docētāji publicē savus pētījumus ZA izdevumā Lingvistica Lettica (O.Ozoliľa, O.Billere),
Liepājas PA Vārds un tā pētīšanas aspekti (O.Billere, D.Šavlovska), LU PPFM zinātnisko rakstu krājumā
(O.Ozoliľa).
Lektore M.Lapaine :
Eiropas Savienības programmas Jaunatne darbībā apakšprogramma 4.3. Piedalīšanās darba grupā
Francijas-Latvijas-Polijas-Igaunijas projekta Jeunesse en action (Dynamique interculturelle) izstrādei un
sagatavošanai (2012.-2013.gg.); vad. asoc.prof.Olga Ozoliņa.
2013.g. 23.-24. maijā, starptautiskā simpozija „Valoda starptautiskai saziņai starpdisciplinārā skatījumā”
ietvaros, kas notika LatvijasUniversitātē, HZ Franču valodas un kultūras katedra organizēja workshops
par tēmu „Citādība (Alteritāte): no valodniecības līdz valodas apguvei”, kurā piedalījās daudzi atzīti
valodnieki un sociālās lingvistikas pētnieki no Francijas, Beļģijas un Itālijas, kā arī mūsu katedras
pētnieki. Ņemot vērā rakstu augsto kvalitāti, viena no visprestižākajām akadēmiskajām izdevniecībām
Lambert Lucas (Parīzē) piekrita publicēt mūsu workshops aktus kā grāmatu (autoru kolektīva darbs),
sērijā „Nouvelles perspectives linguistiques” („Jaunās lingvistiskās perspektīvas”).
Ņemot vērā tēmas aktualitāti Eiropas un Latvijas kontekstā, kā arī lielo interesi, ko izraisījusi šī tēma
franču un franču valodā runājošo zinātnieku sabiedrībā, workshop rakstu publicēšana varētu kļūt par
pirmo posmu veiksmīgai ilgtermiņa sadarbībai starp Latvijas Universitātes romānistiem un romāņu
valodu valstu valodniekiem.
Studenti piedalās kā vietēja, tā arī starptautiska mērogā pētniecības projektos: “Diskursīvie vārdi franču
valodā” kopā ar Parīzes Universitāti 7 (kopš 2005.g.), projekts „Mūsdienu franču valoda” (sadarbība ar
universitāti Parīze 3, kopš 2008.g); Ziemeļvalstu un Baltijas valstu projekts “Franču valoda Baltijas jūras
krastos” (Igaunija, Latvija, Lietuva, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, kopš
2006.g.); ES projekts „Jauniešu mobilitāte” (Francija, Polija, Latvija, Igaunija, kopš 2009.g.);
Skandināvijas un Baltijas valstu projekts „Valodu zināšanu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana” (kopš
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2009.g.); Francijas, Latvijas un vēl 12 Eiropas valstu projekts „Robles” (pirmās publikācijas franču
valodā prēmijas piešķiršana, kopš 2007.g); LU projekts „Valodu apguves pētījumu konkurss”(kopš
2008.g.); LU projekts „Valodu apguves pētījumu konkurss” (kopš 2008.g.); starptautiskais projekts
„Language learning and social media: 6 key dialogues”; starptautiskais projekts „Franču valoda
tālmācībā” (kopš 2009.g. sadarbība ar Luksemburgas un Grenobles universitātēm).
Studenti tiek iesaistīti arī tradicionālajos starptautiskajos pasākumos: Frankofonijas dienās martā,
Spānijas kultūras dienu pasākumos un Itālijas kultūras un literatūras nedēļā oktobrī, kā arī pazīstamu
rakstnieku jubileju pasākumos. Grāmatu izstādes rosina studentu interesi par pasaulē notiekošo, par
demokrātisko principu ievērošanu (piemēram, Kanādas Grāmatu izplatītāju asociācijas piedāvātās
grāmatu izstādes LUB, tradicionālā Frankofonijas grāmatu izstāde u.tml.).
Studenti arī aktīvi piedalās dažādos pasākumos saistībā ar svarīgiem notikumiem romāņu valodās
runājošās valstīs. Daļa no programmas studentiem ir iesaistījušies Latvijas franču valodas pasniedzēju
asociācijas darbā, kas, savukārt, viņiem palīdz labāk izprast un risināt aktuālās mūsdienu svešvalodu
apguves problēmas. Saistība ar profesionālo asociāciju pozitīvi ietekmē studentu metodisko prasmju un
kompetenču veidošanos, kas līdz ar to viņiem ļauj sekmīgi strādāt skolās.
2.6.2.3. Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, pētniecības vai mākslinieciskās
jaunrades sasniegumu un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā
M.Lapaine:
Referāts: Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības loma tulkotāja profesijas nākotnē Latvijā VA
darbseminārā TULKOTĀJA PROFESIJAS NĀKOTNE 2012.g. 26.oktobrī, Ventspils Augstskola,
Ventspils, Latvija
Referāts: Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība: profesionālās pilnveides un zinātniskās aktivitātes
veicināšana LU 71.konferencē 2013.gadā, LU HZF, Rīga, Latvija
Referāts: Conceptual Structure and Processing in the Framework of Semantics and Cognition
starptautiskajā zinātniskajā konferencē INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT
2013, April 18-19, 2013, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia
Publikācija: Marija Lapaine, Tatjana Lapaine, Conceptual Structure and Processing in the Framework of
Semantics and Cognition in Information Technologies, Management and Society, ISMA, Riga, 2013
(publicēts konferences krājumā)
Referāts: Cognitive Representations of Interpreting Professionals starptautiskajā zinātniskajā konferencē
KONTEKSTA NOZĪMĪGUMS MŪSDIENU HUMANITĀRAJĀS ZINĀTNĒS, 2013.g.9.-10.maijs, LU
HZF, Rīga, Latvija
Publikācija: Marija Lapaine Cognitive Representations of Interpreting Professionals in Konteksta
nozīmīgums mūsdienu humanitārajās zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, 2013 (publicēts konferences
krājumā)

A.Placinska:
El puerto de Riga: historia, experiencia, desarrollo// ISBN 978-9984-774-22-0, SIA „LZA Ekonomikas
institūts”, Rīga: SIA PUSE PLUS, 2012, 207 lpp., - tulkojums no latviešu spāņu valodā
A.Placinska „La traducción de los nombres propios letones al español”// Book of abstracts, 2nd
International Symposium „ Language for International Communication”, LU, 2013, ISBN 978-9984-45718
A. Placinska. Dzimtes un gender jautājums mūsdienu spāņu valodā//Actas del Primer Seminario de la
Didactica del Español en las Repúblicas Bálticas, 2012, Madrid: EnClave- ELE (rediģēšanā)
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K.Priedīte:
Acerca del problema de la traduccion de fraseologismos (espanol-ruso-leton). 2012.g. En clave ElE,
pieņemts publicēšanai, 15 lpp.
El analisis contrastivo de la semantica de las unidades fraseologicas emotivas en espanol, ruso, leton.
2nd International Symposium Language for International Communication, Book of Abstracts, Rīga, 2013

M.Rozenberga:
Iesniegts un publicēšanai akceptēts raksts Liepājas universitātes zin.-met.X rakstu krājumā „Valodu
apguve un perspektīva”- „Spāņu valoda:problēmas, kas saistītas ar tās apguvi pirmajā mācību posmā.”,
8.lpp.
Līdz 15.10.2013 iesniegt Liepājas universitātes zin.-met.konferencei anotāciju „Darbības vārda „būt”
ekvivalenti spāņu un citās valodās”, - pieteikumu Liepājas universitātes zin.-met.konferencei „Vārds un tā
pētīšanas aspekti”.
D.Šavlovska
Šavlovska, D., Lapa, L.-T. (2012). Digitālā stāsta veidošana (sveš)valodu nodarbībās. Izgītība un kultūra.
Nr 3 (381), 12-13.
Savlovska, D. (2012). Détermination nominale en français: acquisition d’une catégorie grammaticale.
Information grammaticale. Nr 135, 43-45.

J.Vladimirska:
Publikācijas:
- Vladimirska, E. (2013), L'exclamation et l’altérité intersubjective dans le dialogue oral en français et en
russe (Izsaukums un intersubjektīva alteritāte franču un krievu valodas mutvārdu dialogā), in
Cartographie des émotions, Propositions linguistiques et sociolinguistiques, Presse Sorbonne Nouvelle
(PSN), Francija.
- Morel M.A., Vladimirska, E. (2013. g. apstiprināta publikācija), Intonation and gesture in the
segmentation of speech units: integration, salience, suppletion. The discursive marker VRAIMENT, in
Discourse units in conversation: from romance languages to theoretical pragmatics, eds. J. Benjamins,
Amsterdama.
- Vladimirska, E. (2013. g. apstiprināta pubikācija), Analogies et enjeux intersubjectifs dans le discours:
étude des marqueurs discursifs vraiment et à vrai dire (Analoģija un intersubjektivitāte diskursā:
diskursīvo iezīmētāju vraiment un à vrai dire analīze) in Actes de parole, éd. l’Harmattan, Parīze.
Zinātnisko konferenču referāti:
Analogies et enjeux intersubjectifs dans le discours : étude des marqueurs discursifs vraiment et à
vrai dire , (Analoģija un intersubjektivitāte diskursā: diskursīvo marķieru vraiment un à vrai dire analīze)
Starptautiskā konference „Langage et Analogie. Figement. Argumentation” Sfax-Tozeur (Tunisija),
2012.g. 4. – 5. okt.
-

Entre le dire et le monde : le cas du marqueur discursif genre.

(Starp vārdiem un pasauli: diskursīvā iezīmētāja genre gadījums). Starptautiskā konference
„Approximation et précision” Université de Tel Aviv et Université Bar Ilan, Départements de Français,
2013.g. 11. –12. jūn.
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2013.g. 23.-24. maijā, starptautiskā simpozija „Valoda starptautiskai saziņai starpdisciplinārā skatījumā”
ietvaros, kas notika LatvijasUniversitātē, HZ Franču valodas un kultūras katedra organizēja workshops
par tēmu „Citādība (Alteritāte): no valodniecības līdz valodas apguvei”, kurā piedalījās daudzi atzīti
valodnieki un sociālās lingvistikas pētnieki no Francijas, Beļģijas un Itālijas, kā arī mūsu katedras
pētnieki. Ņemot vērā rakstu augsto kvalitāti, viena no visprestižākajām akadēmiskajām izdevniecībām
Lambert Lucas (Parīzē) piekrita publicēt mūsu workshops aktus kā grāmatu (autoru kolektīva darbs),
sērijā „Nouvelles perspectives linguistiques” („Jaunās lingvistiskās perspektīvas”).
Ņemot vērā tēmas aktualitāti Eiropas un Latvijas kontekstā, kā arī lielo interesi, ko izraisījusi šī tēma
franču un franču valodā runājošo zinātnieku sabiedrībā, workshop rakstu publicēšana varētu kļūt par
pirmo posmu veiksmīgai ilgtermiņa sadarbībai starp Latvijas Universitātes romānistiem un romāņu
valodu valstu valodniekiem.
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Pielikums Nr.1
Romāņu Valodu un kultūras studijas

Pilna laika

Kursa nosaukums

1.gads
1.sem.

2.sem.

4
4
4

Psiholingvistika un valodu apguve, Valo5460

4
2

Tulkošanas teorija un prakse, Valo5274

4

Mūsdienu literatūras teorija, LitZ5136

4

Maģistra darbs, Valo6062

20

Kopā A daļā

10

Francijas mūsdienu literatūra un kultūra (XX-XXI gs.), LitZ5134

2

Frankofonija, Valo6818

12

12

2

Valstmācība (Francijas sabiedrība), SDSK5030
Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze, LitZ5057

4.sem.

4

Semantika un pragmatika, Valo5450-J

Zinātniskais pētījums: metodoloģija un pielietojums, Valo5449

3.sem.
4

Romāņu valodu apguves teorijas un prakse, Valo5413
Morfosintakse funkcionālā aspektā, Valo5412

Kopā

2. gads

Nacionālās kultūras un globalizācija, Valo5455
Starpkultūru komunikācija, Valo5447

4semestri

4
2

20

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

4

Eksāmens

L32, S32

4

Eksāmens

L32, S32

4

Eksāmens

L32, S32

4

Eksāmens

L32, S32

4

Eksāmens

L32, S32

4

Eksāmens

L32, S32

2

Eksāmens

L16, S16

4

Eksāmens

L40, S24

4

Eksāmens

L32, S32

20

Aizstāvēšana

L0, S0

2

Eksāmens

L16, S16

2

Eksāmens

L15, S17

4

Eksāmens

L32, S32

2

Eksāmens

L16, S16

34

Valoda un frankofonās literatūras, LitZ6030

2

2

Eksāmens

L16, S16

Sastatāmā valodniecība, Valo5277

4

4

Eksāmens

L34, S30

2

Eksāmens

L24, S8

2

Eksāmens

L26, S6

Salīdzinošā literatūra, LitZ5086
Lasīšanas teorija, LitZ5099

2
2

Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija, Valo5453

4

Nozaru leksika, Valo5279
Kopā B I daļā

4
4

4

4
2

Jūdaisma, kristietības un islāma mijiedarbība Spānijas kultūrtelpā,
SDSK6033

Eksāmens

L16, S16

4

Eksāmens

L26, S38

4

Eksāmens

L56, S8

2

Eksāmens

L28, S4

2

Eksāmens

L32, S0

2

Eksāmens

L26, S6

4

Spānijas kultūra un sabiedrība XX un XXI gadsimtā, SDSK5082
Modernisms Spānijas un Latīņamerikas mākslā un literatūrā, MākZ5063

4

2

Latīņamerikas proza XX un XXI gadsimtā, LitZ6029

2

Mūsdienu spāņu valodas diskursa analīze, Valo5441

2

2

Eksāmens

L4, S28

Spāņu un citas valodas Latīņamerikā, Valo6176

2

2

Eksāmens

L24, S8

Spāņu valoda diahroniskajā aspektā, Valo5445

2

2

Eksāmens

L26, S6

Valodu kontakti un valodu politika Spānijā, Valo5456

2

2

Eksāmens

L22, S10

Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija, Valo5453

4

4

Eksāmens

L16, S16

2

Eksāmens

L24, S8

4

Eksāmens

L34, S30

2

Eksāmens

L18, S14

2

Eksāmens

L22, S10

2

Eksāmens

L24, S8

2

Eksāmens

L26, S6

4

Eksāmens

L50, S14

Salīdzinošā literatūra, LitZ5086

2

Sastatāmā valodniecība, Valo5277
Kopā B II daļā
Mūsdienu itāļu literatūra (XX-XXI gs.), LitZ5135

4
4

4
2

Itāļu valoda diahroniskā aspektā, Valo5458
Itāļu kultūras semiotika (mūzika un teātris) I, MākZ5064

4

2
2

Itāļu kultūras semiotika (kino un masu mediji) II, MākZ5066

2

Sabiedrība mūsdienu Itālijā, SDSK5084

4

Valodu kontakti un valodu politika Itālijā, Valo5457

2

2

Eksāmens

L20, S12

Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija, Valo5453

4

4

Eksāmens

L16, S16

Salīdzinošā literatūra, LitZ5086

2

Sastatāmā valodniecība, Valo5277

4

2

Eksāmens

L24, S8

4

Eksāmens

L34, S30

Kopā B III daļā

4

Juridiskā franču valoda, Valo5448

2

2

Eksāmens

L16, S16

Juridiskā spāņu valoda, Valo5444

2

2

Eksāmens

L16, S16

Juridiskā itāļu valoda, Valo5446

2

2

Eksāmens

L16, S16

4

4

Valoda un diplomātija, SDSK5089

2

2

Eksāmens

L16, S16

Romāņu valodu prasmes un stratēģijas, Valo6177

4

4

Eksāmens

L18, S46

Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu mācīšanā,
Valo5119

2

2

Eksāmens

L16, S16

Kopā B IV daļā

2

Secīgā un sinhronā tulkošana I (ES-LV, ES-EN), Valo6175

5

5

Eksāmens

L16, S64

Secīgā un sinhronā tulkošana (franču valoda) I, Valo5280

5

5

Eksāmens

L0, S80

4

Datorizētā tulkošana, Valo5419

3

3

Eksāmens

L8, S40

Specializēto tekstu sastatāmā stilistika un sintakse, Valo5271

4

4

Eksāmens

L32, S32

2

Eksāmens

L32, S32

Latviešu valodas funkcionālā stilistika, Valo5295

2

Kopā B V daļā

4

4

Kopā A daļā

10

12

12

B daļā: Literatūras un kultūras bloks

4

4

4

12

B daļā: Lietišķās valodniecības bloks

2

4

6

B daļā: Tulkošanas bloks

4

Kopā B daļā

10

8

8

Kopā programmā

20

20

20

20

4

54

8
26
20

80

Studentu moduļu izvēle ir atkarīga no reflektantu skaita un romāņu valodu zināšanas: students izvēlas atsevišķu valodas bloku (franču, spāņu,
itāļu) vai arī studentu grupai jāsastāda savs modulis 26 KP apjomā B piedāvāto divu (franču-spāņu, franču-itāļu, spāņu-itāļu) tematisko virzienu
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(pigmerap, noteikt, kadi macfuu prieklmeti jaapgusr vidussfole, lai
varEtu iestdties konkrEtajl augirskold/koled#-atriecigas sttidiju
programmasapguvei).
t

I r|!g$ Rifl$llis

614

I
-

l

er|**ttr

ktgnb.r rtrrim

IhkmrnntnEs pro{ft nrnEs
l l O . l , < 0K P ( 3 - 4 g n J i )

i "1.
; "t"
-;

ffi
*w
c{q

'Wr

ll

I

rflt
I
I

II

,9:

vidEjl i7alirft, ui
l.ats$NF,l!{iodl;r
tvllifrkA(lls lin'.Ii

s
S

Ftropir/t.d(ijirttxtirikJLrj,r
,(n;rrrrulrni.
fnrDi

Saskaqdar Latvijasnormatlvajiemaktiemaugstekas
izelltTbas
programmas.ir.
ieklautasLatvijaskvalifikdciju ietvarstriktiira(rurpm6k
- LKI) unatbilsrEiropaskvatifikacijuiervaistruktfrras
lturpmik I Bft;
asto0iemhmenicnr.
Augsteko izgliUbu apliecino5uizgllUbasdokumentu izvietojums

LKI un EKI
Augstdkoizglltibu apliecinoii izglltlbas dokumenti
l. Pirma limena profesionalf,saugstakasitElitibas
olDl0ms
l . l . B a k a l a u r da i o l o m s
1.2.Profesion5[5
bakalauradinloms
1.3.ProlesiondlisaussrAkas
iicllrlbas dinlorns.
augslakds
profesit-rnalas
kvalifilIciias diirlorns
(otra llmena profesiondldaugsrAkAizglTtfua.
studijuilgumspilna laika studiids - vismaz4 gadi)
z. Nragtsrra
otDtoms
2. l. Piofesionbla
maiistra dioloms
2.2. Profesiondlds
au-gstdkis
izqlltibasdinlorns.
profesiondlSs
augstekAs
kvalifiIAciiasdiploms
(otreIIme0aprofcsiondldausstake
izslltfu a.
kopEjaispilnh laika studijuilgurns- Vismaz5
qadi)
3. Doktoradiploms

Abu. veidu bakalaura grddu iegr.rv€jiem ir tieslbas stAries
magistrantUra,bet magistra grddu ieguvEiiem _ dokroranttird.
Malistra grldam tick pielidziniri arr rnedicrnas,
zobdrsrniecrbas
un
tarmdcijasprofbsionilajdsstudijas iegIstamie gradi (5 un 6 gadu
studuas).un to teguveJtvar tuTindl studijasdoklorantura.
Profesionhlaja augstakaja. izglitibd bez bakalaura un magistra
programmampastavvairAki citi prograrnnruveidi.
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KopEjais pilna laika bakalaura un magistra studiju ilgums nav
mazdkspar 5 gadiern.

LKI un EKI
limenis
5

o

. Pirmd limeqa,profbsionilds augstakesizglltlbas (koledZas)
studiju
programmas,p€c kuru apguves ieg[st cetunA limena orofesrondjo
'80-120
k v a l i f i k € c i j u( L K l 5 . l i m e n i s ) .P n r g r a n r m ua p j o m s ' i r
Kp
(120-180.ECTS),.un tas pama6 ir paredz€tisprofesijasapguver.
tacu to absolventtvar turpinat studijas otra llnrcqa profcsiondlds
augstAkAs
izglTtibas
studijuprogrammds.
. OtrA hmer,la
profesiondlds
augstekds
izglTribas
sludiiuDroqramrnas.
pEc..kuru
iegusr piekra ltnrerli profesiondio'kvaiifi
kaciiu
_a.pguves
(LKI^6 -T.limenis). Sis programmasvai blt vismaz 40 Kp (60
ECTS) apjomapEcbakalauragr6da
ieguvesvai vismaz160 Kp (240
-izglitrbas
ECTS) apjomi p6c vid€jds
iegr.rves.Abos gad-rlumos
-skait6
programmas ietver praksi un valsts plrbaudijumu, iai
no_sleguma
darbu. Ja srudiju prograrnrnaiapjomi ir 160 Kp (240
ECTS) un programmaicwer bak-alaura
progiammasobligarodalu,
tad absolventiiegtst rieslbassratiesmagi;rra-nrdre.

Doktoranliira. KopS 2000.gada Ijanvdra Latvijd tiek pieS[irts
viena veida zinitniskais grdds- doktors.UznemSdnai
doktoranttiri
ir rrepiecieiams
magistragrdds.Doktoragrddupiei!ir personai,kura
sckmlgi nokAnojusi cksdrncnusizr.audzjtajdzinllncs nozarE un
piereclzejuSa.
zinitnieka vadrbaizstrdddjusiirn publiski aizsrdve.jusi
promocijasdarbu,kas saturorilinalu pdt-rjunru'rezultatus
un sniedz
Jaunas atzir,las konkr€tajd zindt4u nbzar6 vai apakinozarE.
Promocijas darbu var izstraddr triiu lidz eerru Ladu laika
doktorantDras
studiju ictvarosaugstskolavai pec atbilst63aapjorna
patstavlgu pet-rjumuveikSanas.Promocijasdarbs var but disertAcija,
tematiski vienota zinatnisko publikACiju kopa vai monogmfrja.
Doktora grEdu pie5!ir promocijas padorries. Doktora"gr5'da
.
pie5f,irSanu
parraugaMinistru kabineraizveidotaValstszindtn'isk5s
kvalifikdcijaskomisija.
Vertesanas sistema. Studiju rezultAtusasniegsanas
paklpe tiek
vdrteta l0 ballu sistcmavai .tr vErteiumu"ieskaiuts/neieskairlts,'.
Studiju rezultiitu apguves vCrtEjums l0 ball€s
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augsts
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AugstAkAsizglitibas sisrEmaietver akadEmiskoaucsrdko izslltibu un
prolesioniloaugsrakoizglrribu..Bakalauraun malisia gradi p"asrav
gan
akadErniskaja.
gan profesion6lajaaugsrakaje
izgliirba.

augsrs

Akademiskls izgFtibas mEr\is ir sagaravot patsrAviqai Detnieclbas
darbTbai.
kE arr sniegtreoreriskopamaruprofesionalaiaaiUiUil.
Bakalaura akadOmisko studiju progiarnmu apjonrs
'S"tudijuir 120-160
kr.edltpunkru(turp-1n.e\- Kp)ril6d-240 ECTS).
ilgums pilna
laikastudij6sir se5ilidz aslonisemestri(3--4gadi).
MagisrraakaGnriskosrudijuprogrammasapjomi ir +O-g0 Kp (60-120
ECTS). Studiju ilgums pilna laika srudiiai-ir 2 hdz 4 semesiri(l_2
g ot).
Kop6jais.pilna laika bakalaura un malistra srudiju ilgums nav maziks
par ) gaorem.
AkadEmiskas.izglrtrbas programmas tiek Istenotas saska4d ar valsts
akadEm
iskasizslltlbas
standartu.
-augstetas
Prolesionaliis
izgtitibas uzdevums ir Istenot padzilinatu
zindsanuapguvi konkretd nozare, nodroSinotabsolventaspeiu izsiredAt
vai pilnveidor sistEmas,produktus un tehnologijasun iagatavojot
absolventujaunrades,pErnieciskajam
un pedagogiikajamdar6am Sija
nozare.

vidEjs

Ilakalaura.profesion4lSs
studiju programntasnodroSinaprofesionalo
kompelencr.so programmuapjoms ir vismaz 160 Kp (240 ECTS).tai
skaitaobligAtaprakseS 26 KP (39 ECTS). Studiiu ilgums pilna laika
studijdsir visrnazastogiscmcstri(4 gadi).
Maglslra profesionilo studiju programmu apjoms ir ne mazik kd 40 Kp
(60 ECTS),rai skaitaobligArAprakseS 6 Kp (9 ECTS).Srudijuilgutns
pilna laika studijdsir vismazdivi semestri(l gads).
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Kvalitltes nodro5iniiSana.Saskaq6 ar Latvijas nomrativajicm
aktiem.augstskolqsun koledZasvar izsniegt valsis atzitus diploinus,
ja studijas ir notikuias akreditCtAaugstskoldvai koledZd,alireditEta
studiju programmdun augstskolaiir apstiprindtasatversme,koledZai
- nolikums. L€mumu par studiju virzienu akredit6ciju pieqern
Srudiju akreditdcijaskornisija. bet par augsrskolas
un kirledZas
akedireciju- Augsrakasizgllifuaspadbme.
Papildinformdcija.
L Parizglrtibassistelnu- hnp://www.izm.lv
2. Pardiplomu atzl5anu- http:/iwww.aic.lv
3. ParstudijuiespdjhmLatvijd- http://studyinlatvia.lv
4. Par augstskoluun progranxnu statusu- http://www.aiknc.lv
5. Par lliropas valstu izglitrbas sistemam un politiku
www.euryorce.org

-
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Kredltpunkts(KP) Latvija defin6tskd vienasnedElaspilna laika
studiju darba apjoms. Vienam shrdiju gadam paredz€raisapjoms
pilna laika studijds ir 40 kredlrpunktu. Parrekinot Eiropas Kiedltu
pameses sistemas (ECTS- Europcan Credit Transfer System)
punktos,Latvijaskredltpunktuskaitsjireizinaar 1,5.
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2.4.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts.
2.4.1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi:
BSP „Somugru studijas” mērķi ir cieši saistīti ar LR izglītības mērķiem, Latvijas
Universitātes mērķiem un augstskolu attīstību:
1. Īstenot akadēmisko studiju programmu, kas sniedz studentiem nepieciešamās
zināšanas un pieredzi, kas atbilst kvalifikācijas prasībām darba tirgū, tādējādi
veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību;
2. Nodrošināt tādu ilgtspējīgu zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni, kas ļautu
absolventiem sekmīgi strādāt ar dažādiem somugristikas teorētiskiem un
praktiskiem aspektiem saistītās darba vietās, gan nacionālā, gan starptautiskā
mērogā;
3. Apvienot akadēmiskās studijas ar pētniecību, lai studenti bagātinātu savu
profesionālo izpratni par kultūras mantojuma daudzveidību Baltijas jūras
reģiona valstīs.
Savukārt somugru bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:
1. Nodrošināt studentiem teorētiskās zināšanas somugru valodniecībā, literatūrā
un kultūras studijās, un piedāvājot ieskatu arī saistītās starpdisciplinārās
pētniecības jomās;
2. Nodrošināt studentiem praktiski profesionālās iemaņas un kompetenci somu un
igauņu valodā, kā arī rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā, sniedzot arī vārdu
krājuma un gramatikas pamatzināšanas lībiešu valodā;
3. Mudināt studentus domāt filoloģijas un starpdisciplināras pētniecības
kategorijās, veicināt profesionālu interesi šajā ziņā, lai viņi varētu paplašināt
zināšanas un paaugstināt savu kvalifikāciju pēc studiju programmas
absolvēšanas, pēc nepieciešamības apgūstot jaunas profesionālās iemaņas;
4. Veicināt studentu un akadēmiskā personāla starptautisko apmaiņu sadarbībā ar
partnervalstu universitātēm un pētniecības institūcijām, galvenokārt Igaunijā un
Somijā, kā arī Ungārijā un citur tā, lai apmaiņas programmu dalībnieki varētu
paplašināt savu zināšanu teorētiskos pamatus, kā arī attīstīt praktiski
pētnieciskās iemaņas;
5. Piedāvāt bakalaura studiju programmu augstā kvalitātē, kas spētu konkurēt ar
somugristikas studiju programmām starptautiskā līmenī, sniedzot studentiem
labu pamatu turpināt savu akadēmisko izglītību, lai iegūtu maģistra grādu
Latvijas Universitātes, citu Latvijas augstskolu vai ārzemju universitāšu studiju
programmās.
2.4.1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti:
1. Akadēmiskā BSP „Somugru studijas” nodrošina studentiem vispusīgas un
ilgtspējīgas profesionāla un akadēmiska rakstura zināšanas par somugru tautu
valodām un kultūru, kā arī par Baltijas somugru izcelsmes cilvēku apdzīvoto teritoriju
ģeopolitiskiem apstākļiem, īpaši to attiecinot uz Igauniju un Somijai, taču arī iegūstot
pārskatu par citu somugru tautu valodu un kultūras areālu. Īpaša uzmanība veltīta
Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu valodai un tautas garīgajam mantojumam, kas ļauj
šai valodai un kultūras vērtībām pastāvēt akadēmiskā apritē.
2. Šīs BSP absolventi – humanitāro zinātņu bakalaura grada ieguvēji „Somugrus
studijās” – var tikt un tiek nodarbināti kā kvalificēti speciālisti gan valsts, gan privātās
uzņēmējdarbības sektorā, piemēram, valsts pārvaldes jomā, zinātnes, pētniecības,
tulkošanas birojos, plašsaziņas līdzekļos, tūrisma uzņēmumos un loģistikā, kas
pieprasa kvalificētu mutvārdu un rakstveida valodu kompetenci, tulkošanas prasmi no
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latviešu uz somu un/vai igauņu valodu un otrādi, vai, plašākā nozīmē – padziļinātas
zināšanas par somugru tautu.valodām, kultūru un sabiedrību dzīvi mūsdienās.
2.4.1.3. Studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Somugru studijas” ir izstrādāta un
pilnīgota saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un Latvijas Universitātes
Satversmi; vērā ņemti šādi dokumenti:
* Augstskolu likums, „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas
noteikumi” (MK 25.09.2012. noteikumi Nr. 668), citi Latvijas Republikas normatīvie
akti un LU studiju procesu reglamentējošo dokumentu prasības;
* Eiropas izglītības ministru kopējā deklarācija “Eiropas augstākās izglītības telpa”,
pieņemta Boloņā 1999.gada 19.jūnijā;
* Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valdību sadarbības nodomu ziņojums
Latvian-Estonian Future Co-Operation Report, kurš pieņemts 2009. gadā un publicēts
2010. gadā, kur starp citu apgalvots, ka „arī turpmāk jāatbalsta igauņu valodas un
kultūras studijas Latvijas Universitātes akadēmiskās bakalaura studiju praogrammas
‘Somugru studijas’ ietvaros” (Latvian-Estonian Future Co-Operation Report 2010:
39.lpp.);
* „Latvijas Universitātes stratēģiskās attīstības pamatnostādnes 2009-2019” ar šķirkļu
vārdiem Izcilība, Jaunrade un Atvērtība (dokuments apstiprināts ar LU Senāta
01.12.2008. lēmumu Nr. 177);
* „Latvijas Universitātes Stratēģiskais plāns 2010-2020”, kurš pieņemts 2010. gadā,
kurā virsmērķa sadaļā atzīmēts, ka jāgarantē izglītības iespējas, „studējošiem esot
ciešā kontaktā ar izciliem mācībspēkiem” (22. lpp.) – BSP „Somugru studijas” lekciju
kursus pasniedz izcili mācībspēki - somugristikas speciālists Dr. philol. habil. Ojārs
Bušs, speciāliste folkloristikā, Dr. philol. habil. Janīna Kursīte-Pakule u.c.; jāatzīmē
arī, ka studiju programmā nodarbinātas arī vieslektores no Igaunijas un Somijas,
kurām attiecīgi igauņu (Kerttu Kibbermann) un somu valoda (Taru Ojanen) ir dzimtā
valoda. Šī dokumenta uzdevumu sadaļā savukārt atzīmēts, ka studiju programmu
veidošanā jābalstās „uz darba tirgus prognozi Eiropas, Latvijas un Rīgas kontekstā” –
BSP „Somugru studijas” absolventi ir pieprasīti darba tirgū, jo Ziemeļvalstu (tajā
skaitā Somijas) un Igaunijas uzņēmumu pārstāvniecību darbībai Latvijā pēdējos gados
strauji strauji pieprasījums pēc šo valodu pratējiem.
2.4.1.4. Prasības, sākot studiju programmu:
a) par akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Somugru studijas” studentu var
kļūt personas, kas ieguvušas vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību;
b) imatrikulācijā vērā tiek ņemtas centralizēto eksāmenu atzīmes latviešu valodā un
literatūrā, kā arī angļu vai vācu, vai arī franču valodā.
2.4.1.5. Studiju programmas plāns: (Pielikums Nr.1)
BSP „Somugru studijas” kopējais apjoms ir 160 kredītpunktu (KP) jeb 240 ECTS, kas
jāapgūst 8 akadēmisko semestru (4 gadu) pilna laika studijās. Sudiju programmas
obligātās (A) daļas, obligātās izvēles (B) daļas un brīvās izvēles (C) daļas struktūra
pārkārtota atbilstoši LR MK noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu
un LU Studiju programmu nolikumam. Tādējādi LU bakalaura studiju programmā
“Somugru studijas” ir trīs daļas:
 A daļa jeb obligātie kursi - 86 KP (= 129 ECTS )
 LU pamatstudiju kursi – 10 KP (= 15 ECTS)
 studiju nozares pamatstudiju kursi – 66 KP (= 99 ECTS)
 bakalaura darbs – 10 KP (= 15 ECTS)
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B daļa jeb obligātās izvēles kursi - 70 KP (= 105 ECTS)
C daļa jeb brīvās izvēles daļa - 4 KP (= 6 ECTS)

2.4.1.6. Studiju programmas organizācija
BSP “Somugru studijas” paredz pilna laika klātienes studijas (8 semestros) 160
kredītpunktu (=240 ECTS) apjomā. Programma darbojas kopš 1995.gada, kad
studenti tika uzņemti ik otro gadu, taču ņemot vērā darba tirgus un studētgribošo
pieprasījumu studiju grupu imatrikulācija tagad notiek katru akadēmisko gadu.
Pirmoreiz programma akreditēta 1999. gadā kā pilna laika klātienes studijas. Pēc
pirmā akreditācijas termiņa beigām atkārtota akreditācija sekmīgi veikta 2005. un
2013. gadā.
Kopā tiek piedāvāti 55 studiju kursi (ieskaitot divus semestra darbus un
bakalaura darbu somugristikā). Programmas A daļā obligāti ietverams LU
pamatstudiju modulis vismaz 10 KP apjomā. Studiju nozares pamatstudiju kursi
somugristikā veidoti, apvienojot A un B daļas kursus, jo studiju programmā iekļauti
gan valodniecības, gan literatūrzinātnes, gan citu humanitāru nozaru kursi.
Sistemātiskā secībā tiek nodrošināta somu un igauņu valodas apguve, pakāpeniski
pārejot no praktiskas valodu mācīšanās uz teorētiskiem kursiem somu un igauņu
valodā. Programmas B daļas kursi ir orientēti arī uz profesionālo specializāciju.
Tādējādi studiju plāns ir strukturēts atbilstoši programmas, kā arī studiju virziena
„Valodu un kultūru studijas” mērķiem un uzdevumiem. BSP „Somugru studijas”
ievēro LU noteiktās attiecības starp A, B un C daļas priekšmetiem.
2.4.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmas realizāciju nodrošina LU Humanitāro zinātņu fakultātes
Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas, kā arī citu nodaļas docētāji.
Programmas realizācijā ir iesaistīti arī LU Vēstures un filozofijas fakultātes docētāji.
Vairākus kursus docē kvalificēti somugristikas speciālisti no zinātniski pētnieciskām
un kultūras iestādēm - LU Latviešu valodas institūta, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas
muzeja u.c.
Programmā iesaistīto mācībspēku kvalifikācija ir augsta. Praktiski visi
programmā strādājošie docētāji aktīvi realizē pētnieciskos projektus, regulāri piedalās
starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs, gatavo zinātniskas publikācijas.
Tas palīdz pilnīgot mācību kursu saturu, saskaņojot to ar jaunākajām zinātnes atziņām
un pasniegšanas metodēm. Publicētie pētījumi nodrošina sekmīgāku darbu auditorijā,
jo iespējams dažādot nodarbību norisi un rosināt studentu patstāvīgo darbu semināros,
kolokvijos, referātos u.tml.
Studiju programmas praktisko organizāciju vada un koordinē programmas
direktors asoc. prof. Ivars Orehovs un lietvede Ērika Krautmane.
Studiju sākuma periodā ir trīs studiju darba valodas – latviešu, igauņu un
somu, taču turpmakajā studiju gaitā pakāpeniski arī teorētiskie studiju kursi tiek
pasniegti igauņu un somu valodā. Kā pirmā apgūstamā valoda no 1. studiju semestra
ir somu valoda, sākot ar 2. semestri studenti apgūst igauņu valodu, bet lībiešu valodas
pamatu apguve notiek viena semestra garumā (5. vai 7. semestrī) 4 KP apjomā, kad
studentiem jau ir uzkrātas somu un igauņu valodas pamatzināšanas.
Studiju programmas realizācijā regulāri tiek izmantotas dažādas metodes
atkarībā no apgūstamo kursu specifikas – interaktīvā metode, heiristiskā metode,
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reproduktīvā un pētnieciskā metode. Visos kursos darbs tiek organizēts daudzveidīgi
– tiek lasītas lekcijas, rīkoti semināri un praktiskie darbi. Apgūstamajos kursos tiek
izmantoti dažādi praktiski uzdevumi gan darbam auditorijā, gan patstāvīgam darbam,
kā arī izdales materiāli un audiovizuālā tehnika. Somu un igauņu sarunu valodas
kursos tiek izmantota arī diskusiju forma par noteiktu, iepriekš sagatavotu tematu.
Visveiksmīgākais paņēmiens katrā kursā ir dažādu metožu apvienojums, kas
saskaņots ar mācāmā priekšmeta specifiku.
LU struktūrvienību docētāji konsultē studentus ik nedēļu, kā arī individuāli, ja
tas ir nepieciešams. Pārējiem docētājiem konsultācijas paredzētas pirms eksāmeniem.
Jāuzsver, ka “Somugru studiju” programmā studējošie daudz strādā patstāvīgi,
jo divu svešvalodu apguve bez priekšzināšanām, t.i., no nulles, prasa ieguldīt lielu un
regulāru darbu. Lai labāk apgūtu somu, igauņu un lībiešu valodu, visi studenti labprāt
veic praktiskus uzdevumus, jo par īpaši svarīgu specialitātes apguves komponentu
uzskata iespēju vingrināties dažādu tipu tekstu analīzē un tulkošanā, kā arī praktisku
uzdevumu veikšanu. Savukārt jautājumu teorētiska apguve palīdz labāk saprast
somugru valodu semantisko un gramatisko struktūru, radina pamatot gramatisko
formu un leksēmu izvēli, māca korektu attieksmi pret somu un igauņu valodas
praktisko lietojumu. Labākas somu un igauņu valodas apguves nolūkā programmā
studējošie kā apmaiņas studenti dodas papildināt zināšanas uz Somijas un Igaunijas
augstskolām, kā arī piedalās šo augstskolu rīkotajos somu un igauņu valodas vasaras
kursos.
2.4.1.8. Vērtēšanas sistēma
Visos studiju kursos studentu zināšanu vērtēšana notiek 10 ballu sistēmā saskaņā ar
LR MK noteikumiem un LU Senāta rīkojumu par studiju rezultātu vienotu vērtējumu.
Atbilstīgi kursu prasībām tiek organizēti kontroldarbi un citi pārbaudes darbi semestra
laikā, kā arī gala pārbaudījumi semestra beigās. Dažādos kursos tiek izmantotas
atšķirīgas docēšanas un zināšanu pārbaudes metodes. Izmantotās metodes un
didaktisko paņēmienu kopums ir daudzveidīgs, zināšanu vērtēšanas biežums
pietiekams. Ar kursu prasībām studenti tiek iepazīstināti katra jauna kursa sākumā.
Arī ar kursu gaitā rakstīto kontroldarbu atzīmēm studenti tiek iepazīstināti laicīgi.
Visnotaļ tiek respektēta studentu vēlme redzēt savus darbus pēc labošanas,
noklausīties vērtējuma motivāciju, saņemt docētāja paskaidrojumus.
Svarīgs programmas apguves komponents ir semestra un bakalaura darbu
izstrāde un aizstāvēšana. Studenta veikumu vērtē darba vadītājs un recenzents, bet
bakalaura darbu gadījumā - arī citi mācībspēki un studējošie kursabiedri, jo darbu
aizstāvēšanas sēdēs piedalās visi programmas attiecīgā akadēmiskā gada bakalaura
grāda pretendenti. Šajās sēdēs parasti notiek diskusijas, kas ir vērtīgas visiem
dalībniekiem – gan programmas studentiem, gan docētājiem. Bakalaura grāda
pretendents/-te gūst skaidru priekšstatu, kāds ir viņa/viņas kompetences un prasmju
līmenis, saņem praktiskus padomus tālākām studijām un pētniecībai. Izteiktajos
ieteikumos labprāt ieklausās arī pārējie BSP „Somugru studijas” bakalaura grāda
pretendenti.
2.4.1.9. Studiju programmas izmaksas
Somugru studiju bakalaura studiju programmā studēja 24 studenti par valsts
budžeta finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 790LVL par vienu
studentu. Programmā 21 students studēja par personīgo finansējumu 1200LVL
apmērā. Kopā programmā studēja 45 studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas
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ir 44 160LVL. Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz
vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2013 –
981LVL.
2.4.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Latvijas Republikas Ministru Kabineta “Noteikumos par valsts akadēmiskās izglītības
standartu” 3.daļā noteiktas prasības bakalaura programmas obligātajam saturam.
Tabulā dots satura salīdzinājums minētajos noteikumos un LU bakalaura studiju
programmā “Somugru studijas”:
Ministru Kabineta noteikumi

Minimālais
kredītpunktu
skaits
120-160

LU bakalaura studiju programma
“Somugru studijas”

Kredītpunktu
skaits
programmā
160

Bakalaura studiju programmas apjoms
pilna laika studijās

50

86

20

70

Bakalaura studiju programmas obligātā
daļa
Bakalaura studiju programmas obligātās
izvēles daļa

4
Bakalaura studiju programmas brīvās
izvēles daļa

Bakalaura darbs
Attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares pamatnostādnes,
principi, struktūra, metodoloģija
(obligātajā saturā)

10
25

Zinātņu nozares attīstības vēsture un
aktuālas problēmas (obligātajā
saturā)
Zinātņu nozares vai apakšnozares
raksturojums un problēmas
starpnozaru aspektā (obligātajā
saturā)

10

Bakalaura programmas obligātā daļa
(bez bakalaura darba)

70

15

Ievads valodniecībā (4 KP), Ievads
somugristikā (2 KP), Somu valodas
normatīvā gramatika I (6 KP), Somu
valodas normatīvā gramatika II (6
KP), Somu valodas normatīvā
gramatika III (4 KP), Somu valodas
normatīvā gramatika IV (6 KP),
Igauņu valodas normatīvā gramatika
I (4 KP), Igauņu valodas normatīvā
gramatika II (4 KP), Igauņu valodas
normatīvā gramatika III (4 KP),
Somu literatūra (4 KP), Igauņu
literatūra (4 KP)
Somugru arheoloģija un etnogrāfija
(4 KP), Lībiešu valoda (4 KP), Somu
valodas teorētiskā gramatika (4 KP)
Latviešu valodas kultūra (2 KP),
Somijas vēsture (Somijas sabiedrības
attīstība 19.-20.gs.) (2 KP),
Filozofija (2 KP), Saskarsmes
psiholoģija (2 KP), Ievads
literatūrzinātnē (2 KP), Ievads
Baltijas jūras somugru folklorā (2
KP), Kultūras vēsture un teorija (2
KP), Vispārīgā un somugru
onomastika (2 KP)

10
48

12

16

88

Bakalaura studiju programmas “Somugru studijas” absolventam tiek
piešķirts humanitāro zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds somugru studijās.
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Kā redzams tabulā, bakalaura studiju programma “Somugru studijas” atbilst valsts
akadēmiskās izglītības standartam.
2.4.3. Salīdzinājums ar Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts
atzītu augstskolu studiju programmām
Latvijas Universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programma “Somugru studijas”
ir pagaidām vienīgā šai studiju nozarei veltītā studiju programma Latvijā. Tādējādi
studiju programmu ‘pārklāšanās’ Latvijas valsts teritorijā objektīvi līdz šim nav
iespējama. Studiju programmu salīdzinājumam ar Eiropas Savienības valstu
augstskolu studiju programmām izvēlēta Tartu Universitāte (Igaunija) un Stokholmas
Universitāte (Zviedrija).
Vislielākā līdzība struktūras ziņā LU studiju programmai ir ar Tartu Universitātes
Igauņu un somugru valodniecības nodaļas piedāvāto bakalaura studiju programmas
„Igauņu un somugru valodniecība” specialitāti “Igauņu valoda un kultūra
cittautiešiem”, kuru beidzot, tiek piešķirts humanitāro zinātņu bakalaura grāds.
Atšķirībā no LU programmas, reflektantiem igauņu valoda ir vai nu dzimtā valoda,
vai pietiekami apgūta kā otrā valoda. Bakalaura studiju apjoms ir 120 KP (180
ECTS), studiju ilgums – 3 gadi. Tartu Universitātes moduļu struktūra paredz iespējas
izvēlētajā specialitātē „Igauņu valoda un kultūra cittautiešiem” arī brīvi variēt
apgūstamos specialitātes moduļus, piemēram, apgūt datorlingvistikas, somu valodas
un kultūras, somugru valodu, ungāru valodas un kultūras moduli vai kādus no
literatūras un folkloras nodaļas piedāvātajiem moduļiem. LU Somugru studiju
bakalaura programmā tik plašas un daudzveidīgas ar somugristiku saistītu moduļu
kombinēšanas iespējas objektīvi nav iespējamas, jo Latvijā ir cita valodas un kultūras
vide, attiecīgi arī cita nacionālā filoloģija. Turklāt LU programma ir 160 KP apjomā,
un galvenais tās akcents ir trīs somugru valodu – somu, igauņu un lībiešu – apguve
bez priekšzināšanām. Taču programmas izveide un ievirze, strukturējot no
vispārīgākas ievirzes kursiem līdz konkrētai nozares specifisku zināšanu apguvei, ir
līdzīga LU un Tartu Universitātes studiju programmā.
Stokholmas Universitātē Baltu valodu, somu un vācu valodas nodaļa piedāvā
Moderno valodu bakalaura trīsgadīgu studiju programmu 180 hp (högskolepoäng –
‘augstskolas punkti’ ~ ECTS) apjomā, kurā vienu no Eiropas valodām izvēlas kā
galveno studiju priekšmetu, bet kādu citu - kā papildus studiju priekšmetu. Jāatzīmē,
ka atšķirībā no LU „Somugru studiju” bakalaura programmas šīs Zviedrijas
universitātes programma neparedz igauņu valodas un kultūras studijas, bet kā vienai
no iespējām tā ir veltīta tieši somu valodas un kultūras akadēmiskai apguvei.
Somu valodai Zviedrijā ir atzīts minoritātes valodas statuss. Turklāt programmas 2
varianti paredz studijas gan ar priekšzināšanām, gan arī kā svešvalodu no iesācēju
līmeņa. Moderno valodu bakalaura programmas absolvēšana rada pamatu studiju
turpināšanai Stokholmas Universitātē piedāvājamā viengadīgā (Magisterkurs) vai
divgadīgā (Masterkurs) maģistra studiju programmā. Vēlreiz jāatzīmē galvenā
atšķirība starp somugristikas studiju iespējām LU un Stokholmas Universitātē –
Zviedrijas galvaspilsētas universitātes bakalaura studiju programma neparedz īpašu
igauņu valodas, literatūras un kultūras kursu kopumu.
2.4.4. Informācija par studējošajiem (dati atskaites gada 1. oktobrī)
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Dati
atskaites
gada 1.
oktobrī

1. gadā
imatrikulēto
studentu
skaits

2012./2013.

10

Studējošo skaits pa studiju gadiem
1.
10

2.
11

3.
10

4.
16

5.

Kopā
mācās

T.sk.
par
maksu

Absolventu
skaits
1.janv.–
6.jūl. 2013.

47

23

14

6.

2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze
Aptaujājot BSP „Somugru studijas” 3. akadēmiskā gada studentus tika uzklausīts
studentu viedoklis gan par programmu kopumā, gan arī par atsevišķiem tās aspektiem
un studiju kursiem. Studentu aptaujās pozitīvi tiek vērtēta komunikācijas iespējas
starp studentu un fakultātes personālu – iespēja ātri saņemt nepieciešamo informāciju,
atbildes uz individuāliem jautājumiem konsultācijas utt. Aptaujās arī norādīts, ka
programmā paredzētie mācību kursi ir lietderīgi profesionālajai sagatavotībai un tie
snieguši vērtīgas ierosmes un padziļinājuši ieinteresētību zināšanu un prasmju apguvē.
Tehniskais nodrošinājums un auditoriju piemērotība studijām vērtēta kā visumā
apmierinoša.
Gandrīz visu respondentu atbildēs, izņemot vienā („diez vai stātos”),
apstiprinoši atbildēts uz jautājumu, vai studenti vēlreiz izvēlētos šo pašu BSP studiju
programmu, kā arī ieteiktu to darīt citiem. Vienā atbildē šāds ieteikums saistīts ar
studiju programmas apguves laika saīsināšanu līdz trim akadēmiskiem gadiem.
2.4.6. Absolventu aptaujas un to analīze
Sagatavojot šī akadēmiskā gada pašnovērtējumu absolventu aptauja nav veikta, bet
studiju programmu un virzienu starptautiskajā izvērtējumā 2012. gadā un studiju
virzienu iepriekšējā akreditācijas gaitā (2013. gadā) absolventu aptaujas uzrādījušas
galvenokārt pozitīvas atsauksmes.
2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Ļoti būtisks līdzdalības aspekts ir studentu aptaujas un to analīze, bet tikpat svarīgi
programmas īstenošanas gaitā ir docētāju un programmas vadības spēja ikdienā
uzklausīt studentu viedokli. Vēl arī pastāv iespēja Humanitāro zinātņu fakultātes
studentu pārstāvjiem piedalīties Filoloģijas studiju programmu padomes un fakultātes
domes sēdēs, kur koleģiāli tiek izvērtēti dažādi ar studiju programmu izstrādi un
realizāciju saistīti jautājumi.
Jāatzīmē, ka viena respondenta-studenta aptaujas lapā minēts, ka „daļā kursu
bija iespēja saturu pielāgot interesēm, tomēr kopumā netika īpaši jautāts pēc
ieteikumiem”. - Saņemot šādi izteiktu būtisku kritisku piezīmi, var apgalvot, ka
studiju kursu saturs ar metodoloģiski un tematiski apstiprinātu struktūru un
sastāvdaļām ir kursu autoru un docētāju kompetencē, bet studenti ar labi
argumentētiem jautājumiem un vēlmēm var lūgt kursa apguves gaitā docētāju pievērst
uzmanību atsevišķiem aspektiem, kas tādējādi vēl vairāk palielina studentu līdzdalības
iespējas studiju procesā un arī atbilst tieši vēlamo (vairumā gadījumu arī profesionāli
un akadēmiski nepieciešamo) prasmju un kompetenču ieguvei.

8

PIELIKUMS NR.1.

STUDIJU PLĀNS
_______Somugru__studiju programma ________pilna laika__forma (_8_ semestri)
(programmas nosaukums)

Kursa nosaukums

(pilna/nepilna laika)

1. gads

2. gads

3. gads

(studiju ilgums)

4. gads

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas,
semināri

4
2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L32 S32
P32
L24 S8
L22 S10

Kursa kods

1.s. 2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.

7.s.

8.s.

Obligātā daļa (A daļa)
Vispārizglītojošie studiju kursi

Valo1001
Valo1002
Filz1010
Psih2038

1.
2.
3.
4.

Ievads valodniecībā
Latīņu valoda
Filozofija [Ievads filozofijā]
Saskarsmes psiholoģija

4
2
2
2

Nozares pamatkursi

Valo1366
Valo1349
Folk1001
Valo1350
Valo1291
Valo2069
Valo2294
Vēst2043

5. Ievads somugristikā

2

2

Eksāmens

L32

6. Somu valodas normatīvā
gramatika I
7. Ievads Baltijas jūras somugru
folklorā
8. Somu valodas normatīvā
gramatika II
9. Igauņu valodas normatīvā
gramatika I
10. Somu valodas normatīvā
gramatika III
11. Igauņu valodas normatīvā
gramatika II
12. Somugru arheoloģija un
etnogrāfija

6

6

Eksāmens

2

2

Eksāmens

L34 S4
P58
L24 S8

6

6

Eksāmens

P96

4

4

Eksāmens

P64

4

4

Eksāmens

L18 P46

4

4

Eksāmens

P64

4

4

Eksāmens

L46 S18

1

Valo2237
Valo2295
Valo1607
LitZ3054
Valo2134
Valo3145
Valo3142

13. Somu valodas normatīvā
gramatika IV
14. Igauņu valodas normatīvā
gramatika III
15. Latviešu valodas kultūra
16. Somu literatūra
17. Lībiešu valoda
18. Semestra darbs somugristikā
I
19. Somu valodas teorētiskā
gramatika
20. Igauņu literatūra

6

6

Eksāmens

S10 P86

4

4

Eksāmens

P64

2

2

Eksāmens

L8 S24

4
4
2

Eksāmens
Eksāmens
Aizstāvēšana

L40 S24
L16 P48

4

4

Eksāmens

L32 P32

4

4

Eksāmens

L32 S8
P24

2

2

Aizstāvēša-na

2

Eksāmens

10

Aizstāvēšana

4
4

Eksāmens

P64
S64

2
2
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L26 S6
P32
L8 S56

2
2

Eksāmens
Eksāmens

P32
P32

Eksāmens

L24 S8

4
4
2

LitZ3055
Valo3146
Vēst2299

21. Semestra darbs somugristikā
II
22. Somijas vēsture

2

23. Bakalaura darbs

10

L24 S8

Valo4031
Obligātās izvēles daļa (B daļa)

Valo1340
Valo1391
LitZ1020
Valo1183
Valo1392
Valo1353
Valo1733
Valo1343

24. Somu sarunu valoda I
25. Angļu mutvārdu un
rakstveida saziņa I
26. Ievads literatūrzinātnē
27. Igauņu sarunu valoda I
28. Angļu mutvārdu un
rakstveida saziņa II
29. Somu sarunu valoda II
30. Igauņu sarunu valoda II
/vai
31. Vispārīgā un somugru
onomastika

4
4
2
2
4
2
2
/2

2

Valo2277
Valo2072
Valo2296
Ģeog1024
Valo2278
Valo3137
Valo3297
Valo1148
Valo3089
Valo3140
Valo3147
Valo1293
Valo1264
Valo4053
Valo4056
Filz2005
Vēst2298

32. Angļu mutvārdu un
rakstveida saziņa III
33. Somu sarunu valoda III
34. Igauņu valodas tekstu izpratne
un analīze I
/vai
35. Urāliešu tautu ģeogrāfija
36. Angļu mutvārdu un
rakstveida saziņa IV
37. Somu sarunu valoda un
tekstu analīze I
38. Igauņu valodas tekstu
izpratne un analīze II
39. Zviedru valoda I
40. Latviešu valodas stilistika un
zinātniskā darba pamati
41. Somu sarunu valoda un
tekstu analīze II
42. Igauņu sarunu valoda III
/ vai
43. Ungāru valoda
/ vai
44. Zviedru valoda II
45. Somu sarunu valoda un
tekstu analīze III / vai
46. Igauņu valodas tekstu
izpratne un analīze III
47. Kultūras vēsture un teorija
48. Somijas kultūras vēsture
49. Tulkošanas teorijas pamati

Valo1341
Valo1556

4

Eksāmens

S64

2
2

Eksāmens
Eksāmens

P32
P32

4

Eksāmens
Eksāmens

L24 S8
S64

4

4

Eksāmens

P64

2

2

Eksāmens

P32

2

Eksāmens
Eksāmens

L6 S26
L16 S16

4

4

Eksāmens

P64

2

2

Eksāmens

P32

/2

Eksāmens

P32

/2

Eksāmens
Eksāmens

L6 S26
P64

Eksāmens

P64

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L24 S8
L32
L26 S6
P32

Eksāmens

L30 S34

4
2
2
/2
4

/2
2

4

4

/4
2
2

2
2
4

4
50. Literārā rediģēšana: teorija
un prakse

4
4

3

Valo4057
Valo3047
Valo4055
Vēst2300
Vēst1301

51. Tulkošanas praktikums somu
un igauņu valodā
/ vai 2 + 2 KP
52. Somu literatūras virzieni
/ vai
53. Igauņu valodas teorētiskā
gramatika
54. Igaunijas kultūras vēsture
55. Lībiešu kultūras vēsture
Kopā A daļā
t.sk. Vispārizglītojošie studiju kursi

Kopā B daļā
Brīvās izvēles daļā (C daļā)

Kopā programmā

4
Eksāmens

P 64

2

Eksāmens

L20 S12

/2
2
/2
12
2
8
0
20

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L24 S8
L32
L32

4
2

12
4
8
0
20

12
0
8
0
20

12
0
8
0
20

Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā

12
0
8
0
20

10
0
8
2
20

12
2
6
2
20

4
2
16
0
20

2
86
10
70
4
160

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
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Diplonta pielikums atbilsl Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Naciju lzgltttbas, zinatnes un
kulturas organizaciias (UNESCO/CEPES) izveidotaiam paraugam. Diploma pielikums ir sagatavots, lai

snieglu obiekt:u informaciju un nodroiinatu kvalifikaciju apliecinoiu dokumentu (piemeram, diplomu,
sertifikAlQ akadEmisku un profesionalu atztianu. Diploma pielikuma ir ieklautas ziqtas par diploma min€tas
personas selcrntgi pabeigto studiju buttbu, ltmeni, kontekstu, saturu un statusu. Taja neieklauj norades par
kvalifikaciias novertejumu un ltdzverttbu, ka art ieteikumus tas atztianai. Iffirmaciju sniedz visas astorlas
sadalas. Ja kadq sadala i

qciiu nesniedz. norqda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sErija BD F Nr. 0449)
I. ZINAS PAR KVALIF]KACIJAS IEGUVE,JU:

l.l.
I

vards: -

.2. uzvards:

I .3. dzimSanas datums (diena/menesis/gads) :

1.4. studenta identifikacijas numurs vai personas kods:
2. ZINAS PAR KVALIFIKACIJU:
2. I .

kvalifikacijas nosaukums:

Humanittiro zindtttu bukalaurs somugru studijds
2.2. galv ena(s) studiju j om a(s) kval i fi kacij as ieglSanai

:

Somugru valodniecTba un kultilras studijas
2.3. kvalifikacijas

pie5l,<Trejas

institficijas nosaukums latviesu valoda un statuss:

Latvijas Universitrite, valsts akredit4ta (06.08.1999.), valsts dibindta, universilate
2.4. studijas administrejo5as iestades nosaukums latvieSu valoda un statuss: td pati, kas 2.3.

punktd
2.5. macrbu valoda un eksaminacijas valoda(s): Anglu, latvieiu, somu
3. ZINAS PAR KVALIFIKACIJAS LIMENI:

3.1. kvalifikacijas lTmenis:Ses/ais Latvijas kvaliJikricijas ietvarstrukttiras (LKI) un Eiropas
u I iJi k d c ij ss i etv ar s tr uk t iir a s (E KD ltme n is

kv

2

3.2. oficialais programmas ilgums, programmas apguves sakuma un beigu datums:

4 gudi pilna laiku studiju, 160 Latvijas
3

1.08.2009. - 0 1.07.

kredftpunkti, 240 ECTS kreclttpunkti,

20 I 3.

3.3. uzpemSanas prasTbas:

VispiirEia vidaid izgllttbu vai pamatizgllttbu un 4 gadu vidEjii profesiondla izglnfua
4. ZINAS PAR STUDIJU SATURU LIN REZULTATIEHI:
4.1 . studiju

veids: Pilna laika studijus

4.2. programmas prasTbas (programmas mer[i un planotie studiju rezultati):

- upgiit

teorEtiskas zintiianas somugru Jilologijii; - apgtit trts Baltijas .jilras somu valodas:
somu, igauryu - augstdkajd lTntenl, Ilbieiu valodai - leksikus un gramatikas minimumu, lai
spEtu laslt un tulkot tekstus llbieiu valodd; - iegilt Tindianas somu un iguuqru literatiird; iegtit zind{anas Somijus, Igaunijas, hbieiu un cilu somugru tautu kultilras vEsturE; - veikt
patstdvlgu pEt$umu (10 kredltpunkti ) somugru valodniectbd vai kultilras sturlijlis un
rezultdtus apkopot bakalaura darbii, kura hmenis atbitst zindtniskas pubtikiicijas pristbdm.
4.3. programmas sastavda!as un personas iegltais novErtejumslatzlmeslkredTtpunkti:
A DA+A (oBLrGArA DALA)
Kursa nosoukums
Ievads sonugristikaIevads literalilrzindtn

C

Ievads Baltijas jiiras somugru

folklorii

FilozoJija
Somu valodas notmatlvci
Somu valodas normatlvti
Somu valodas normatlvd
Somu valodas normatut
Ievads volodniectbii

gramalika
gtamatika
gramatika
gramotiha

9 (teicami)

2

J

t0 (izcili)

2

3

l0 (iTcili)

2

3

I (loti Iabi)

6

9

7

(tabi)

7

(tabi)

6

9

4

6

IV

6

9

7

2

3

I0

4

6

7

(tobi)

4
4

6

7

6

7

(labi)
(tabi)

Igauqtu valodas normaffvti gramalika
Igau4tu valodas norntatlvii gtamatika

o{ij o u n

VErtEjums

I
II
III

Igauyu valodas normatrlvti grumaliha

So mug r u ar h eol

Kreclnpunhti ECTS kredni
')
3

I
II
III

I

(loti labi)
(labi)

(izcili)

4

6

Latvieiu val odqs kultLra
Somu kultfrra (nokdrtots citii augstskold: Tartu UniversitAte

I

2

3

9 (teicami)

(Igauniia))
Ievads igau4u kultilrus vCsture ciftautieiiem (nokdrtots citii
ougsts k ol ti: To rt u U nive rs itate (I ga u n i i a) )
Driimas teksti valodas apguvei (nokdrtots citri augstskold: Tartu
U nive rs itdte (Igo u nij a))

2

3

aUfts

2

3

alzlts

2.7

4

atzlls

1.3

2

0tzt-ts

2

3

akfts

4

6

atztts

4

6

etn ogr iiJij a

Somu literatiiro (nokfrrtots cilii augstskold: Tartu Universilcite

(Igaunija))
Somijas regioniilti leogrdfija un vCstute (nokdrtots citfr
augstskolfi: Tartu Universitdte (Igauniia))
Somu valoda I,II (noktirtots citii augstskold: Tartu Universitiite
(Igaunijo))

Llbieiu valoda

I

(loti lubi)

Qoti labi)

J

osiholoeii a
Latlnu valoda

2

Sas k ars mes

2

3
3

9 (teicami)

(tabi)

7

B DALA (IEROBEZOTAS TZVELES DALA)

Kursa nosaukums
Kredttpunkti UCTS kredrt,
Anglu valodas mutvdrdu un rakstveida sazilta I
4
6
Anglu valodas mutvdrdu un rakstveido sazitto II
4
6
4
Anslu valodns mutviirdu un rakstveida saz.ina III
6
Anslu valodas mutvfirdu un rakstveida saz.ina IV
4
6
Igauuu sarunu valoda I
2
3
2
Igaunu sorunu valoda II
3
Somu sarunu valoda III
2
3
Somu sarunu valoda I
4
6
Somu sarunu valoda II
3
2
Prukliskfi somu vuloda I (nokdrtots citd ougstskolti: Tartu
J
2
U n ivers itiite (I Sou ni i a) )
Mutiskd un rakstiskti igaupu voloda cittaulieiiem I (nokfrrlots citd
3
2
augstskolii: Tartu Universitdle (Igauniia))
Igauqtu valoda, bmenis A2>Bl II (nokartuts citii augstskolii: Tartu
itdte (Ig au ni i a) )
Praktiskii somu valoda II (nokdrtots citti augstskolii: Tartu
U nivers

ittite (Ie

q

)
Erzieiu valoda (nokArtuts citti augstskold: Tartu Universitcite
U n ive rs

Igauqtu valoda, llmenis A2>Bl I (nokdrtots citd augstskold: Tartu
U n ive rs itrtte (Iga u n ij a) )
AkadEmisko rakstu pamati: igauqtu valodas kompoztcija
cittautieiiem II (nokdrtots citd nugstskolti: Tarlu Universitiite

I
I
I
I
I

(loti labi)
(loti labi)
iloti lahi)
(loti lctbi)
(loti labi)
8 (loti labi)
I (loti labi)
9 (teicami)

oftfts
alzlts

4

6

atzt-ls

2

3

aftfts

2

J

alzlts

4

6

alzt-ts

2

J

atzt-ts

2

J

atztls

4

6

fltzlts

4

6

I (loti labi)

4

6

u n i i u)

(Isauniia))

VertCiums
9 (teicami)

(Isauniia))
Proktiskii igau4u valodas fonEtika (nokiirtots citd augstskolti:
Ta rtu U n ivers ifite (I gau nii a) )
Igauqru valodas Ieksika un mutiskds prasmes

II (nokdrtots citti

augstskolti: Tartu Universifite (Igauniiu))
Somu sarunu valoda un tekstu onalt-z.e III
Igau4u valodas tekstu izpratne un anal-ue III
Litereirci rediiESana: teoriia un Drskse
Igaunu valodas teorcliskai sramatiku
Tulkoionas proktikums igounu un sonru volodd

7

(tnbi)

7

flabi)

4

6

2

-t

I (loti labi)

4

6

8 (loti labi)

c DA+A @RTVAS TZVELES DALA)
Kredtlpunkti ECTS kredni

Kursa nosaukums

Psiholiziolopiia
E-miirketings (nokiirtots cilii augstskolii: Tartu Universitdte
(Isauniia))

2

3

VErtEjums
6 (gandrlz labi)

2

3

olztts

2
2

3

8 floti labi)

3

9 (teicami)

IO

t5

I (loti labi)

KURSA DARBINROJEKTI
Semeslra dorbs somugristikd
Semestra darbs somupristikd

II
I
GALA PARBAUDIJUMI

Bakalaura darbs
Tdmas nosaukums: Satel'ilu tehnikas un lehnologiju

lerminologija igau7u un latvieiu valoda

4.4. atnmju sistEma un informdcija par atzrmju statistisko sadal-rjumu:
Atzlme (noztme)

Atzlmes lpatsvars i-rs programmas
studentu vidii

10 (izciti)

rI%

9 (teicami)

zz-/o

I Qoti labi)
7

30%
23%

(tabi)

6 (gandrtT lnbi)

8%

5 (viduvcii)
(gandrrz
4
viduveii)

4%

1:I (!!t!f!lL y!4qytpL

0%

10/

Kvalitikdcijas tpoinieka svErtd vidEjii atztme:

7.gg

t

4.5. kvalifikacijas klase : t,Standarta,,
Kvalifikacijas klases "standarta" pieiNirianas kriterijus skat.6.r. punkta.
5. ZINAS PAR KVALIFIKACIJU:

5.1. turpmakas studiju iespejas:

iludd magistrantilrii vui otrT llme4a profesiondlajtis augstdkiis izglt1bus studiju
programmtis, kuras paredzEtas studijiim pEc bakulaura griao ieghves
Tieslbas

5.2. profesionalais statuss:

Nuv paredlEts

piei$irt

6. PAPILDINFORMACIJA UN TAS AVOTI:
6.

l. slkaka informacija:
Dotais diplonn pielikums ir trertgs tikai kopd ar dipromu s€rija BD

F

Nr. 0449.

Diploma pielikumu anglu varoda izsniedz Latvijas (Jniversitate.

Latvijas Universilates bakalaura slucliju prograntma "sontugru studijas"
ir akrediteta no
30.06.2013.

2g. 12.2005.

ltd:

Papildindju nts pun ktam 3. 2
sludaiis apntai?as programmas ietvaros Tartu (JniversifiE no 30.0g.2011-30.01.2012
lzgajusi Erasmus praksi
Tar tu o bse rva t orij a (Igau nij a) no 0 l . 0 2. 2 0 1 3. 3 1 . 0 5. 2
0 1 3.
_

ildindj u nu p u n kto m 4. 4
kvalifikdciias tpainieka sverto videio atztmi rE(ina ka. av:sum(a*fl/sum(fl,
kur; av - svErta videja arztme,
a - studenta
Pop

iegutais verlejums par kalru prograntmas A un B dat;; kursu,

f-

ia kursa apjoms

P npildiniij u ms p u n ktom 4.

5
Kvalifikaciias klases "slandarta" pieilgirianas kriteriji: izpildtras

visa,s

programmas pras.lbas.

kredttpunktos.

papildln form dc ij as avoti

:

L atv ij a s U n iv e r s it dte,
Raiqta bulvdris 19, Rtga, Latvija

LV-I586,fakss: 7225039;

Informdcij as ce ntrs (Latvij as E NIC/NARI C),
Val7u iela 2, Rtga, Latviju, LV-L050, telefons: +371-67225155, fakss: +371-67221006,
e-p as t s : d ip I o mi@ji c. lv

A kademis kiis

7. PIELIKL]MA APSTIPRINAJUMS:
7.

l.

datums

7.2. A.

: 25.06.2013.

Kangro

7.3. pielikuma apstiprinataja amats:

LU mdctbu prorektors, prof

7.4. nmogs vai spiedogs:

8.

ZINAS PAR AUGSTAKAS IZGLITIBAS SISTEMU VALSTI:
Skat. nakamo lapu

6
AtestAts par visperejo videjo izghtibu vai diploms par prolesionilo
vid€jo izglitibu dod tiesrbas turpinat izglrtlbu augstakds izglitibas
pakipE.
Augstskolas,&oledZas var noteild

ari specifiskas uzgemSanas praslbas

(piemEram, noteikt, kadi macibu priek5med jaapgnst vidusskold, lai
var€tu iestaties konkretajd augstskola/koledZA attiecrgas studiju
prograrnmas apguvei).

rnazaks par 5 gadiem.

Abu veidu bakalaura grddu ieguvEjiem ir

lNtrlJ.3

nr[$blllb

nu$4tll14

l:{It*{x $l!tA{Ii

bcz bakalaura un

ffi

Profcsionalaj6 augstakajd izgllti5:a

trfr,

programmam pastav vair6ki citi programmu veidi.

magistra

.

I

r,---?:-1
I

:t
--t

EI

Slil

'lnt

s

:::{::
:::::

s
I

ar!ij.s prorisioneli\

i\:i:

- Firop.srl al\ t.s rr.Iljl;ciju
' r(r\r^rn'lrnrr\ hNoi

Saskaqa ar Latvijas normatlvajiem aktiem augstakas izglltibas
programmas ir ieklautas Latvijas kvalifikdciju ietvarstruktird (turpmdk
- LKI) un atbilst Eiropas kvalifikiciju ietvarstruktUras (turpmak - EKI)
astoqiem lime4iem.

Augstnko izgliubu apliecinolu izgllubas dokumentu izvietojums
LKI un EKI
Augstdko izgllt-rbu apliecinoii izglltibas dokumenti

l. Pirm6

LKI un EKI
limenis

lTme4a profbsionalSs augstakds izglltlbas
5

diploms

l. l. Bakalaura drploms
L2. ProlesionllS bakalnura diplorns
1.3. ProlesionilSs aucstakls izslrtrbas diolons.
augsta,kas profcsiondlas kva lifiIacijas d iirloms
(otla lTmcna ptofcsionala augslakA izglltfta.

Pinnd llmer1a profesiondlds augstakas izglitlbas (koledZas) studiju
programmas, pOc kuru apguves icgUst ceturtA llmela profesiondlo
kvalifikaciju (LKI 5.limenis). Programmu apjonrs ir 80-120 KP
(120-180 ECTS), un tas pamata ir paredz6tas profesijas apguvci.
tadu to absolventi var turpinat studrjas otra limeqa profesionalis
augstakAs izglltibas studiju programmds.
. Otra hmeQa profesionilas augstakds izght-rbas studiju programmas,
pec kuru apguves ieglst piekta lrmerla profcsionalo kvalifikaciju
(LKI 6.-7.llmenis). SIs programmas var blt vismaz 40 KP (60
ECTS) apjoma pdc bakalaura grdda ieguves vai vismaz 160 KP (240
ECTS) apjoma pec vid€jas izglitlbas ieguves. Abos gadijurnos
programmas ietver praksi un valsts parbaud-rjumu, tai skaita
nosleguma darbu. Ja studiju programmas apjoms ir 160 KP (240
ECTS) un programma iewer bakalaura programmas obligato dalu,
tad absolventi iegrlst tiesibas staties magistrant[ra.

DoktorantUra. KopS 2000.gada ljanvdra Latvija tick picS\irts
viena veida zinatniskais grads - doktors. UzpemSanai doktorantura
ir nepiecieSams magistra grads. Doktora gradu pieSlSir pelsonai, kura
sekmTgi nokdrtojusi ekslmenus izratdzitajd zinAtnes nozarE un
pieredzEjuia zindtnieka vadlba izstrddijrrsi un publiski aizstavEjusi
prornocijas darbu, kas satur originalu pEt-rjumu rezultatus un sniedz

jaunas atziqas konkrEtajd zinatpu nozar€
Promocijas darbu

Apguves

limenis

1

Augstdkds izglit-lbas sistema ietver akadEmisko augstako izglltTbu un
profcsionalo augstako izglitibu. Bakalaura un malistra gradi pastav gan
sagatavot patstavlgai pdtniecTbas

(turpmak KP)ril6d-240

ECTS).

apak5nozarE.

Aptuvenh
y'e

ir

120-160

ilgums pilna

laika studijas ir seii lidz asto!i semestri (3-a gadi).
Magistra akadenrisko studiju programmas apjoms ir 40-80 KP (60-120
ECTS). Studiju ilgums pilna laika studij[s ir 2 lTdz 4 semestri (l-2
gadi).
Kopejais pilna laika bakalaura un malistra studiju ilgurns nav mazaks
par 5 gadiem.
Akaddnriskas izglrtrbas programmas tiek istenotas saskar,rA ar valsts
akadEmiskls izgllubas standartu.

ProfesionElds augstAkAs izgllUbas uzdevums ir Istenot padzilindtu
zindianu apguvi konkr€td nozar€, nodrosinot absolventa speju izshAdAt
vai prlnveidot sistEmas, produktus un tehnologijas un sagatavojot
absolvcntu jaunradcs, petnicciskajam un pcdagogiskajam darbarn Saja
C.

Bakalaura profesionalas studiju programrnas nodroiina profesionalo
kompctcnci, 5o programrnu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tai
skaita obligata prakse 5 26 KP (39 ECTS). Studiju ilgums pilna laika
studijas ir vismaz astoni semestri (a gadi).
Magistra profcsionalo studiju programrnu apjorns ir nc mazak kA 40 KP
(60 ECTS), tai skaita obligatl prakse 5 6 KP (9 ECTS). Studiju ilgums
pilna laika studijds ir vismaz divi scmestri (I gads).
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darbrbai, ka an snicgt tcoretisko pamatu profcsiondlai darbrbai.

Bakalaura akadOmisko stucliju programmu apjoms
'studiju

vai

lTdz detru gadu laikd

augsts

akadEmiskaja, gan prot'esionalaja augstakajd izglTtiba.

kredltpunktu

triju

doktoranhrras studiju ietvaros augstskola vai pEc atbilsto5a apjoma
patstAvlgu pEt-rjumu veikianas. Promocijas darbs var b[t disertlcija,
tematiski vienota zinEtnisko publikaciju kopa vai monogrSfija.
Doktora grddu pieS\ir pronrocijas padomes. Doktora grada
pie5liilianu parrauga Ministm kabineta izveidota Valsts zinatniskas
kva I i tikacrj as koni isij a.
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izstraddt

Studiju rezultitu apguves v€rtEjums l0 ball€s

3. Doktora diploms

Akad€miskis izglltibas m6rlis

var

VErt€5anas sistema. Studiju rezultatu sasniegSanas pakape tiek
verteta l0 ballu sistcma vai ar vOnejunru "icskaitrts/ncicskaiuts".

6

studiiu ilsums pilna laika studiiSs vismaz 4 gadi)
Z. Magrstra drploms
2. l. Prolesionah rnagistra diploms
2.2. Protesionakrs auAstakas izglitft as diploms,
ru gstdkas pro lesionalas kvr I i lilacijas d i p lorns
(otra limer,ra profesiondld augstAkA izgl rtrba.
kopejais pilna laika studiju ilgums - vismaz 5
eadi)

nozal

tiesTbas staties

malistrant0r6, bet ma!istra grddu ieguvEjiem - doktorant[ra.
Mafistra grldarn tiek pielldzindti arl mediclnas, zobdrstniecibas un
farmdcijas profesiondlajds studijls ieg[stamie gradi (5 un 6 gadu
studijas), un to ieguvEji var turpinat studijas doktoranhlra.
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KvalitAtes nodroSinaSana. Saskaga ar Latvijas nonnatrvajiem
aktiem augstskolas un koledZas var izsniegt valsts atzltus diplonrus,
ja studijas ir notikuias akleditetA augstskola vai koledZ6, akediteta
studiju programmi un augstskolai ir apstiprinita satversme, koledZai
- nolikurns. LOmumu par studiju virzienu akredit6ciju piepenr
Studiju akreditacijas kornisija, bet par augstskolas un koledZas
akrcditaciju - Augstakas izglrtlbas padome.
Papildinformaciia.
L Par izglltrbas sistEmu - http://www.izm.lv
2. Par diplomu atzl5anu - http://www.aic.lv
3. Par studiju icspEjarn Latvija - http://studyinlatvia.lv
4. Par augstskolu un programmu statusu http://www.aiknc.lv

5. Par Eiropas valstu izglrtlbas

www.eurydice.org

I

sistemdm

un politiku -

KredTtpunkts (KP) Latvija tiefinOts kZi vienas nedElas pilna laika
studi.ju darba apjoms. Vienarn studrju gadarn paredz€tais apjorns
pilna laika studijas ir 40 kredrtpunktu. Parrekinot Eiropas Kredrtu
p5rneses sistdmas (ECTS- European Credit Transf'er Systcm)
punktos, Latvijas kledrtpunktu skaitsjdreizina ar 1,5.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu
programmas

Bakalaura studiju programma Vācu filoloģija
(LRI kods: 43222)

Maģistra studiju programma Vācu filoloģija
(LRI kods: 45222)

STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

2.4.1. Vācu filoloģijas studiju programmmu īstenošanas mērķi un uzdevumi
Studiju programmu galvenie mērķi ir šādi:
1) vispārīgais mērķis: akadēmiski izglītot jauno paaudzi un veidot patstāvīgi un radoši domājošas
personības, kas spējīgas analītiski spriest, secināt un risināt problēmas ikvienā, pirmām kārtām,
profesionāla rakstura situācijās.
2) profilam atbilsošais mērķis: kvalitatīvi sagatavot studiju programmu absolventus augstāka līmeņa
studijām (BSP > MSP, MSP > doktorantūras studijas) vācu filoloģijas un radniecīgās izglītības
programmās, kā arī sagatavot dažāda līmeņa speciālistus, lai, balstoties apgūtajās zināšanās (piem.,
vācu valodniecība un valodas kompetence, literatūrzinātne un kultūrzinātne, vācu valoda kā otrā
svešvaloda ar filoloģijas un reģionālo studiju elementiem u.c.), studiju programmu absolventi
spētu optimāli iekļauties darba tirgū.
Uzdevumi

Darbības

Maksimāli sekmēt vācu valodas zināšanu Optimizēt valodas kompetences kursu docēšanu,
nostiprināšanu un padziļināšanu
studiju procesā aktīvi iesaistot arī VAAD
(DAAD) finansētu lektoru
Saistīt vācu valodas kompetenci ar latviešu 1. Optimizēt tulkošanas semināru eficienci
valodas un svešvalodu zināšanām
2. Uzsvērt starpvalodu praktiskos un teorētiskos
aspektus dažādos studiju kursos
Piedāvāt pēc iespējas plašāku ieskatu valsts Šādas zināšanas aktīvi integrēt ne tikai vācu
zinībās, iekļaujot vēsturiskos, kultūras, sociālos filoloģijas studijās, bet nodrošināt šādu zināšanu
u.c. aspektus
pieejamību arī citās studiju programmās
Sniegt nepieciešamās teorētiski empīriskās Kvalificētu speciālistu lekcijas un semināri,
zināšanas izvēlētās studiju programmas apguvei piesaistot ārzemju augstskolu un pētniecisko
iestāžu speciālistus
Attīstīt studējošo analītiski receptīvās un 1. Sekmējot studējošo patstāvīgā darba iemaņas,
produktīvās iemaņas akadēmiskas izglītības optimizēt semināru norises formas,
kontekstā
2. Mērķtiecīgi un pamatoti piesaistīt studējošos
dažādiem pētniecības projektiem, kas ļauj reāli
apgūt filoloģiskās pētniecības iemaņas
3. Atttīstīt pētījuma rakstiskās un mutiskās
prezentācijas iemaņas
Sekmēt lietišķi profesionālo iemaņu attīstību

Dažādu kursu ietvaros (piem., tulkošanas kursi
BSP) īpaši pievērsties praktiskajam valodu un
kultūru sastatījumam, īpašu uzmanību pievēršot
patstāvīgo studiju ieguldījumam
Sekmēt starptautiskās studiju pieredzes apguvi
1. Veicināt un atbalstīt studējošo centienus
vismaz vienu semestri studēt Vācijas un citu
valstu sadarbības partneru univesrsitātēs
2. Iesaistīt sadarbības augstskolu mācībspēkus un
pētniekus LU realizēto vācu filoloģijas studiju
programmās, papildus veicinot to
starptautiskošanu.
Sekmēt savlaicīgu iesaisti nozares un Atbalstīt studentu iesaisti LU un citos forumos,
sabiedriski aktuālajā humanitāro zinātņu kas aktualizē humanitārajās jomās studējošo
diskursā Latvijā
izglītības eficienci un priekšrocības.
Veicināt ārzemju studējošo piesaisti

1. Veicināt studiju programmu atbilstību
starptautiskajiem kritērijiem
2. Popularizēt studiju programmas, uzsverot
satura un studiju formu mūsdienīgumu, kā arī
aktualitāti starpdisciplinārā aspektā

2.4.1.2. Studiju programmu paredzētie rezultāti
Līdzīgi kā citas humanitāro zinātņu akadēmiskās studiju programmas, arī VF BSP un VF MSP
nepiedāvā šauri profesinālu izglītību. Tās respektē faktu, ka darba tirgū eksistē dažādu profesiju un

amatu apraksti un nosacījumi, kuros nepieciešams kvalifikāciju un personības kvalitāšu kopums, bet
konkrētā darba specifika un iemaņas apgūstamas, balstoties reālos darba mērķos un uzdevumos. Šādi
ņemot, abu programmu absolventi izglītības līmenim atbilstoši, apguvuši šādas prasmes un iemaņas:
- dažādu svešvalodu, pirmām kārtām vācu valodas, zināšanas, kuras papildina angļu
valodas, kādas ziemeļvalstu (šobrīd zviedru) valodas zināšanas;
- zināšanas par Vācijas un citu vāciski runājošo valstu kultūru, sabiedrību u.tml., kas
papildinātas ar zināšanām par Zviedriju pārējo ziemeļvalstu un Eiropas kontekstā, bet īpaši
ar zināšanām par šo valstu un kultūru saikni ar Baltijas reģionu;
- spēja orientēties kultūrzinātnē un literatūrzinātnē, zināšanas par medijiem;
- zināšanas par dažādiem (vācu) valodas lietojuma aspektiem, piemēram, dažādu nozaru
jomā, un laba pieredze darbā ar tekstiem (piem., tekstveidē un tulkojot);
- izpratne par zinātniskā pētniecības darba būtību un analītiski pētnieciskās iemaņas;
- pieredze projekta darbu realizēšanā u.c.
Abu studiju programmu absolventi ir kvalificējušies augstāka līmeņa akadēmiskajām un
profesionālajām studijām un vienlaicīgi ir spējīgi iesaistīties darba tirgū tādās jomās, kur pieprasīta
vispārīgi humanitārā izglītība un specifiskas zināšanas saistībā ar minētajiem izglītības aspektiem.
2.4.1.3. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un LU stragtēģijai
LR un LU attīstības stratēģija paredz starptautiski konkurētspējīgu vidējā un augstākā līmeņa
speciālistu sagatavošanu, kas spēj sekmīgi darboties Latvijas un Eiropas izglītības telpā un darba tirgū.
Piedāvājot šādai stratēģijai atbilstošas izglītības programmas, VF BSP un MSP orientējas pēc vadošo
ES valstu universitāšu izglītības standartiem, piemēram, sadarbojoties ar Freiburgas Universitāti
(Vācija), kuru studijām bieži izvēlas studējošie ERASMUS programmas un ģermānistikas institūciju
partnerības (GIP) ietvaros. Vienlaicīgi Freiburgas Universitātes un daudzu citu Vācijas universitāšu un
pētniecības institūtu speciālisti tiek iesaistīti tiešajā studiju procesā LU.
Iezīmējot un stiprinot studiju profilu, tiek ievēroti faktori, kas stiprina Latvijas (plašākā
skatījumā arī Baltijas reģiona) pazīstamību un nozīmību Eiropas kontekstā, jo īpaši uzsverot
starpkultūruu un starpdisciplināro aspektu nozīmību maģistra studiju programmā.
Domājot par doktorantu piesaisti LU, abu programmu ietvaros tiek savlaicīgi veicināta
studējošo interese par valodas, literatūras un kultūras norišu pētniecību un attīstītas zinātniski
pētnieciskās iemaņas. Tas tiek panākts ar studējošo mērķtiecīgu iesaisti Ģermānistikas katedras un
Baltijas Ģermānistikas centra projektos, kā arī atbalstot dalību dažādos pasākumos (piem., LU
zinātniskajās konferencēs, Ventspils Augstskolas organizētajās „Ģermānistu dienās” u.c.).
Uzsverot vācu filoloģijas studiju programmu nozīmību Latvijas Republikas kontekstā, uzmanība
pievēršama ne tikai mūsdienu aktualitātēm saistībā ar profesionāļu sagatavošanu, kas dažādos līmeņos
spējīgi iesaistīties valsts tautsaimniecībai un starptautisko sakaru veicināšanai svarīgā darbības laukā.
Šādu speciālistu nepieciešamība vairākkārt pausta arī sarunās ar Vācijas vēstniecības pārstāvjiem.
Vācijas kultūrvēsture un vācu kultūrvēsture Baltijā ir būtiski aspekti, kas ievērojami Latvijas
vēsturiskā mantojuma izpētē un kurā ļoti svarīgas ir Vācu filoloģijas studiju programmās apgūtās
zināšanas (piemēram, seno rokrakstu lasīšanas iemaņu apguve). Tādēļ šo studiju nozīmība ir vērtējama
daudz plašāk, nekā to suģestē tikai un vieīgi mūsdienu aktuālie ekonomikas aspekti.
Vācu filoloģijas maģistra programmai (daļēji arī BSP) ir starpkultūru un starpdisciplināro
studiju ievirze. Šādi, piemēram, izglītības piedāvājums respektē mūsdienu prasības, kad bilaterālās
starpvalstu attiecības tiek paplašinātas (piem., Baltijas jūras reģionā) un darba tirgum ir nepieciešami
speciālisti, kas orientējas plašākā (ārpus tiešās vāciskās kultūrvides) reģionālās darbības laukā un
orientējas plašākā saziņas laukā (mediju zinības, lietišķie darījumi, psiholoģijas valodiskue aspekti
u.tml.

2.4.1.4. Prasības, sākot studiju programmu
Vācu filoloģijas BSP uzņemšanas prasības:
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu nosaka pēc
vērtējuma aprēķināšanas formulas:
CE latviešu valodā* (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE vācu valodā vai CE angļu
valodā, vai CE franču valodā (klausīšanās (1,5 x 100 = 150) + lasīšana (1,5 x 100 = 150) + runāšana
(1,5 x 100 = 150) + valodas lietojums (1,5 x 100 = 150) + rakstīšana (1,5 x 100 = 150));
• Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras
ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, konkursa vērtējumu nosaka
pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās
izglītības dokumenta gada atzīme vācu valodā vai angļu valodā, vai franču valodā (60 x 10 = 600) +
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200);
Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam vācu
valodā;
Priekšrocības: Latvijas valsts vācu valodas olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās
konferences cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijas (vācu valoda) 1.
– 3. pakāpes ieguvējiem 2013. un 2014. gadā.
*Līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā
No 2012. gada – CE latviešu valodā
Vācu filoloģijas MSP uzņemšanas prasības:
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma
pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);
Iepriekšējā izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība;
Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2013./2014. akadēmiskā gada LU Vācu filoloģijas
bakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti
labi);
Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU Vācu filoloģijas bakalaura studiju programmas
absolventi, un ārvalstniekiem, piesakoties studiju programmā, nepieciešamas vācu valodas zināšanas,
kuras apliecina DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) vismaz 2. pakāpe vai
DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) vismaz 2. pakāpe, vai TestDaF (Test
Deutsch als Fremdsprache) vismaz 4. pakāpe visās daļās, vai KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom),
vai GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom), vai ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung), vai apliecinājums
par vācu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm, vai
vērtējums vācu valodā, kas nav zemāks par 6 (gandrīz labi), iepriekšējās izglītības dokumentā,
izņemot gadījumus, kad vācu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta vācu valodā.
2.4.1.5. studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās
izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums)
Skatīt 1. pielikumā.
2.4.1.6. studiju programmas organizācija (studiju programmas apraksts, studiju moduļi, to
plānotie rezultāti un īstenošana, prakses plānojums utt.)
VF BSP

Studiju saturs un organizācija atbilst Latvijas valsts stratēģijai augstākās akadēmiskās
izglītības jomā, kā arī Latvijas Universitātes un Humanitāro zinātņu fakultātes attīstības
vadlīnijām un prasībām. Jau 2005. gada akreditācijā VF BSP tika novērtēta vispozitīvāk no
visām toreizējām Moderno valodu fakultātes (MVF) programmām, uzsverot ka šī programma
pilnībā iekļaujas Boloņas procesā. Ņemot vērā ekspertu ieteikumus pēc 2005. gada
akreditācijas, BSP programmā tika iekļauti vairāki jauni kultūras studiju kursi (Valo2187,
Valo2190, SDSK2037; skat. arī studiju kursus B sadaļā)

Šobrīd LU HZF tiek realizēts trīsgadīgs VF BSP plāns, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru
kabineta 2002. gada 3. janvārī apstiprinātajiem bakalaura studiju programmu standartiem.
Kredītpunktu sadalījums programmas A, B un C daļā.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priekšmeti
Pamatstudiju kursi (A I)
Obligātie studiju priekšmeti (A II)
Obligātās izvēles priekšmeti (B)
Brīvās izvēles priekšmeti (C)
Gala pārbaudījumi: bakalaura darbs (A III)
Kopā

Kredītpunkti
10 KP
8,3%
50 KP
41,7%
48 KP
40%
2 KP
1,7%
10 KP
8,3%
120 KP
100%

Ņemot vērā studējošo skaita sarukumu un fakultātes ekonomiskās darbības
kalkulāciju, izvēles moduļu dažādība nav iespējama. Principā studējošajiem tiek piedāvāti
saturiskās integrācijas rezultātā saglabātie divi svarīgākie nozares moduļi „Kultūra un
literatūra” un „Valodniecība un tulkošana”. Izvēles iespējas tomēr tiek garantētas: akadēmiskā
gada beigās 1. un 2. kursa studenti izvēlas kursus nepieciešamo KP apjomā (abām nozarēm
atvēlēto KP skaits kopumā ir paritārs), taču piedāvājums nedaudz pārsniedz nākošajā gadā
realizēto KP (un līdz ar to arī docēto kursu) skaitu. Kaut arī Ģermānistikas katedras un BĢC
mācībspēku kapacitāte ir daudz lielāka, reālais piedāvājums tiek ierobežots, jo pretējā
gadījumā būtu neiespējami apmierināt studējošo individuālās vēlmes un daudzos radītu tikai
sarūgtinājumu par fiktīvu piedāvājumu bez iespējām studēt izvēlēto priekšmetu.
Ievērojot faktu, ka daudzi studējošie semestri vai vairākus semestrus studē citu valstu
augstskolās, apgūstot arī tādus svarīgus valodniecības un literatūrzinātnes aspektus, kas VF
BSP programmā netiek piedāvāti, B II un BIII moduļu ietvaros iespējama gan kursu atzīšana,
gan pielīdzināšana. Tiek atbalstīta arī studējošo vēlme padziļinātāk apgūt B II vai B III
moduļa priekšmetus, atsakoties no paritārā dalījuma.
VF MSP
2012./2013. ak. g. VF MSP tika veidota ciešā sadarbībā ar Freiburgas Universitātes (Vācija)
mācībspēkiem (profesoriem), kas piedalījušies līdzīga profila studiju programmas izveidē
Freiburgā un bieži konsultējuši arī citu valstu kolēģus studiju programmu jautājumos. LU
atjauninātā programma veidota saskaņā ar pieredzējušo kolēģu ieteikumiem, taču saglabājot
programmas specifiku, kas aktuāla Baltijas reģionam. No otras puses, saskaņotās darbības
rezultātā LU realizētā MSP atbilst Freiburgas Universitātes programmai tā, lai ikviens LU
programmā studējošais, kas vismaz vienu semestri vēlas studēt Freiburgas Universitātē, bez
problēmām spētu iekļauties tur realizētajā ģermānistikas MSP. Gan obligāto, gan izvēles
priekšmetu piedāvājums LU, saglabājot konceptuālo vienotību, apgūstams arī Freiburgas
Universitātē kā pielīdzināms vai atzīstams kurss.
MSP obligāti apgūstamo kursu sadaļā (A: 40 KP) ir iekļauti teorētiskie kursi, kas
nepieciešami iespējami vispusīgu filoloģisko zināšanu paplašināšanai un padziļināšanai, kā arī
starpdisciplīnu kursi, kas veido priekšstatus par zinātņu nozaru kopsakarībām. Projekta darbi
pēc savas būtības ir „atvērti” kursi, kurus no gada gadā vieno tikai vispārīgs apraksts (vienota
kursa anotācija, KP iegūšanas nosacījumi, rezultāti), taču tos ikreiz vada (vai var vadīt) citi
mācībspēki un pētnieki. Šādi tiek individualizēta un dažādota kopējā studiju programma,
ikvienam studiju kursam piešķirot neatkārtojamu raksturu.
Tā dēvētā B daļa (40 KP) paredz gan grupas izvēli, gan individuālu izvēli (8 KP)
specializācijas ietvaros. Studiju kursa specializācija ir iespējama, pirmām kārtām, saistībā ar
divu t.s. „Specializācijas kursu” (I un II) ieviesumu programmā.

2.4.1.7. studiju programmas praktiskā īstenošana (studiju valoda, izmantotās studiju metodes un
formas, tālmācības metožu izmantošana, e-studijas utt.)

Studijas vācu filoloģijas BSP un MSP notiek vācu valodā. Izņēmums ir LU vispārīgie un
obligātie kursi, kas kopā veido 8 KP vācu filoloģijas BSP programmā.
Studijas ir paredzētas šādā formā:
1.
Lekcijas. Šī studiju forma galvenokārt tiek izmantota programmas A daļā. Lekcijas
tiek lasītas visam studentu kursam.
2.
Semināri. Šī studiju forma galvenokārt tiek izmantota programmas B daļā, dalot
studentus grupās (ja to atļauj minimālais pieļaujamais stundentu skaits - šobrīd 15 studējošie).
Taču arī A daļas studiju kursi, pirmām kārtām, valodas kompetences kursi, tiek organizēti
mazākās grupās, jo pārsniegt studentu skaita minimumu (virs 15) šādos gadījumos nav
mērķtiecīgi.
3.
Bloksemināri. Tie, pirmām kārtām, tiek organizēti ar ārvalstu mācībspēku piedalīšanos
no sadarbības augstskolām un institūtiem. Bloksemināri parasti ilgst no divām līdz četrām
nedēļām. Tos vada viesprofesori/viesocētāji un viņus dažkārt atbalsta asistenti, kas palīdz
organizēt blokseminārus, sagatavo un konsultē studējošos intensīvam darbam
viesprofesoru/viesocētāju vadībā.
4.
Individuālās konsultācijas. Visi docētāji sniedz studentiem individuālas konsultācijas
studiju semestra laikā, kopumā atvēlot tām līdz 90 minūtēm nedēļā. Konsultāciju dienas un
laiki tiek apkopoti sarakstā un tiek oficiāli paziņoti. Pēc individuālas vienošanās ar docētājiem
ir iespējami arī papildu laiki, ja studentiem nepieciešams risināt īpašus svarīgus jautājumus,
piemēram, saistībā ar kvalifikācijas darbu izstrādi.
5.
Grupas konsultācijas pirms eksāmena.
6.
Studentu patstāvīgais darbs. Šī studiju forma ir pati galvenā sadaļa studiju procesā,
taču tās nozīme un svars kopējo studiju ietvaros nav reglamentējami. Studenta patstāvīgā
darba ieguldījums, laika un darba intensitātes ziņā mērot, ir visai atšķirīgs dažādos studiju
kursos. Arī docētājiem ir atšķirīgas prasības un priekšstati par patstāvīgo studiju lomu kopējā
docējamā kursa ietvaros. Tomēr viennozīmīgi, ka akadēmiskais personāls, neatkarīgi no
individuālā skatījuma un prasībām, veicina studējošo izpratni par patstāvīgo studiju
nepieciešamību un atbalsta šo būtisko akadēmisko studiju sadaļu.
7.
Studentu konferences. Šī darba forma veicina akadēmiskā darba iemaņas, intensificē
zināšanu apguvi un sekmē arī studenta personības attīstību. Šobrīd šī studiju forma netiek
realizēta pilnībā, taču tā ir apzināta, ir uzkrāta līdzšinējā pieredze un perspektīvā tā ir
plānveidīgi iekļauta kā būtiska akadēmisko studiju sastāvdaļa.
8.
Iekļaušanās Latvijas zinātnes diskursā. Daļēji šī sadaļa pārklājas ar studējošo
patstāvīgajām studijām (5. punkts), taču vienlaikus tā pārsniedz individuālā studiju minimuma
robežas. Šādām aktivitātēm ir rekomendējošs raksturs, tās paredz mērķtiecīgu izcilāko
studentu piesaisti un veicina viņu pievēršanos tālākām humanitāro zinātņu studijām.
9.
Starptautiskā studiju pieredze. ERASMUS un citu starpvalstu un starpaugstskolu
studiju apmaiņas programmu ietvaros tiek maksimāli veicināta studējošo iesaiste
starptautiskajā akadēmiskajā apritē.
Šobrīd Ģermānistikas nodaļas mācībspēki apgūst moodle sistēmu, lai efektīvāk izmantotu šo
iespēju studiju procesā.
2.4.1.8. vērtēšanas sistēma (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju rezultātu sasniegšanai un
novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Vācu filoloģijas BSP un MSP vērtēšanas sistēma atbilst vispārīgajām prasībām, kādas noteicis LU
Akadēmiskais Departaments un kas tiek atspoguļota kursu aprakstos sadaļā „Prasības KP iegūšanai”,
piemēram: Nodarbību apmeklējums ir saistošs (75% apmeklēto kontaktstundu), lai students varētu
piedalīties gala eksāmenā. Kredītpunktu ieguvei nepieciešams sekmīgs rezultāts starpposma

pārbaudījumos (50%) - mutiskā kādas patstāvīgi sagatavotas tēmas prezentāciijā, kontroldarbā u.c.
(pēc docētāja ieskatiem) - un rakstiskā un/vai mutiskā gala eksāmenā (50%).

Regulāra zināšanu kontrole paredzēta visa studiju kursa laikā, taču kontroles formas un
biežums ir kursa docētāja pārziņā. Vienlaicīgi zināšanu kontrole ir saistīta ar docēšanas
(lekcijas/semināri) un ar docētā kursa specifiku. Valodas komptences kursos zināšanu
pārbaudes organiski iekļaujas kursa saturā un uzbūvē. Jau darba formas šajos kursos garantē
nepārtrauktu atgriezenisko saiti starp docētāju un studentiem (mājas darbu pārbaude,
studējošo darbs auditorijā), ko papildina rakstiski iesniedzamie mājas darbi. Teorētiskie kursi,
piemēram, vācu literatūrā, studentu patstāvīgo veikumu ļauj vērtēt semināros. Teorētisko
kursu docētāji studentu zināšanas pārbauda arī ar kontroldarbu palīdzību.
Gala pārbaudījuma (eksāmena) formas parasti ir šādas:
-

rakstisks eksāmena darbs studentu grupā/kursā. Šāda eksāmena ilgums parasti ir 90
minūtes, eksāmena laiks un telpa tiek paziņoti iepriekš kopējā eksāmenu sesijas grafikā.
Rakstiskā eksāmena uzdevumi variē, atbilstoši kursa specifikai un docētāja prasībām.
Valodas kompetences kursos šāds eksāmens var iekļaut gramatikas uzdevumus vai
apcerējumu par kādu tēmu (te tiek piedāvātas nelielas izvēles iespējas), bet teorētisko
kursu eksāmeni, piemēram, valodniecības priekšmetos, paredz atbildes uz dažādiem
jautājumiem. Tie studentiem iepriekš nav zināmi, taču dažkārt tos docētājs savlaicīgi
tematiski ieskicē, lai vērstu uzmanību uz svarīgāko kursa saturā. Eksāmena norisi uzrauga
Ģermānistikas katedras akadēmiskais personāls, bet rezultātu pārbaudi veic kursa
docētājs.

-

mutisks eksāmens. Šī eksaminācijas forma lielākoties saglabāta tikai valodas kompetences
kursos un parasti veido vienu sadaļu kombinācijā ar rakstisku eksāmena formu. Studentu
grupa (iepriekš zināmā rindas kārtībā, noteiktā laikā un telpā) tiek testēta individuāli, lai ar
dažādu uzdevumu palīdzību novērtētu mutiskās saziņas iemaņas u.c. Vērtējums veido
paritāru daļu kopējā pārbaudījumā. Eksaminācijā var būt pieaicināts arī cits docētājs.
Mutisks eksāmens ir iespējams arī teorētiskajos kursos pēc docētāja izvēlētas formas,
piemēram, patstāvīga pētījuma prezentācija, izmantojot powerpoint.

-

individuāli iesniedzams rakstisks pārbaudes darbs. Šī pārbaudes forma tiek izvēlēta
gadījumos, kad kursa specifika paredz darba un laika ieguldījumu, kas pārsniedz 90
minūšu laikā veicamu uzdevumu. Šie darbi parasti ir saistīti ar zinātniskiem
sacerējumiem, analīzēm, tulkojumiem u.tml. uzdevumiem. Tipiski piemēri šādām
pārbaudes formām ir semestra un bakalaura darbi, taču šāda pārbaudes forma tiek
izmantota arī citos, piemēram, tulkošanas kursos.

2.4.1.9. studiju programmas izmaksas.

Vācu filoloģijas bakalaura studiju programmā studēja 54 studenti par valsts budžeta
finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 790LVL par vienu studentu. Programmā
15 studenti studēja par personīgo finansējumu 1200LVL apmērā. Kopā programmā studēja 69
studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir 60 660LVL. Virziena programmas
nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc
studentu skaita uz 1.10.2013 – 879LVL.
Vācu filoloģijas maģistra studiju programmā studēja 10 studenti par valsts budžeta
finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 1 185LVL par vienu studentu. Studiju
programmas kopējās izmaksas ir 11 850LVL.

2.4.2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas
standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, un citiem normatīvajiem
aktiem augstākajā izglītībā

Latvijas Universitātes vācu filoloģijas BSP un MSP aktualitāti nosaka Eiropas
Savienības un Latvijas kā ES dalībvalsts kopējie centieni uzlabot konkurētspēju pasaules
tirgū, un būtiska šīs politikas sastāvdaļa ir atbalsts daudzvalodībai un starpkultūru
kompetences pilnveidošanai (sk. Eiropas Kopienu Komisijas paziņojums Eiropas
parlamentam, padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai:
„Daudzvalodība: Eiropas priekšrocība un kopīga apņemšanās” [SEC(2008) 2443; SEC (2008)
2444; SEC (2008) 2445]).
Speciālisti ar vairāku valodu zināšanām, ar starpkultūru kompetenci, pētnieciskā darba
un tulkošanas iemaņām spēj būtiski veicināt valsts uzņēmējdarbību, vispusīgi iesaistīties
starptautiskajā sadarbībā un rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu. Studiju
programmas paredz šai pēc iespējas plašāka profila darbībai nepieciešamās kompetences un
vajadzīgo iemaņu attīstīšanu, sadarbojoties ar starptautisku atzinību guvušām augstskolām un
augsti vērtētiem atbilstošās jomas speciālistiem. Šādi tiks sekmēta Latvijas izglītības
internacionalizācija un paaugstināta studiju kvalitāte, tādējādi sniegts ieguldījums arī valsts
pozitīvā tēla stiprināšanā un starptautiskās atpazīstamības veicināšanā.
Svarīga ir programmu, īpaši MSP, konceptuālā ievirze, pievēršoties plašākam Baltijas
jūras reģionam, kurā kā galvenie saistošie elementi dominē vācu un zviedru valoda.
Programma izglītos speciālistus, kas spēs iesaistīties pētniecībā un izdevējdarbībā, kā arī citās
darbības jomās, kas saistītas, piemēram, ar vēsturiskā mantojuma kopšanu, apstrādi un
interpretāciju.
2.4.3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valstu atzītu
augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām (norādot struktūru, studiju
kursus, apjomu kredītpunktos un, ja iespējams, studiju rezultātus)
Atbilstošas vācu filoloģijas BSP un MSP citās Latvijas augstskolās netiek realizētas.
Salīdzinājums ar MSP „Vācu valoda un kultūra“ Tamperes Universitātē/Somijā

Tamperes Universitātes MSP ir izstrādāta, balstoties uz Somijā un Skandināvijas valstīs
iedibināto praksi. Galvenā inovāciju veicinošā atziņa ir šāda: tradicionālās ģermānistikas
studiju programmas, kas sagatavo tikai filologus un vācu valodas skolotājus, ir zaudējušas
pievilcību un studentus vairs nespēj piesaistīt. Turklāt, līdzīgi kā Latvijā, arī Ziemeļvalstīs
pieaugusi angļu valodas ietekme un mazinājies pieprasījums pēc tradicionāli izglītotiem
ģermānistikas speciālistiem. Ignorējot vispārīgās attīstības tendences un turpinot ierasto ceļu
„tīrās“ filoloģijas virzienā, vairākās reģiona augstskolās panākts vien pretējs efekts:
ģermānistika ir kļuvusi par nenozīmīgu nozari un zaudējusi agrāko statusu ne tikai citu
zinātnes nozaru vidū, bet arī filoloģijas kontekstā.
Tamperē piedāvā divas risinājuma iespējas.

No vienas puses, programmas koncepcija veidota tā, lai maģistra studiju absolventiem
būtu plašākas iespējas iekļauties darba tirgū. Vācu valodas studijas tiek kombinētas ar
zināšanu un iemaņu apguvi starpkultūru komunikācijā. Līdztekus tradicionālajam skolotāju
izglītošanas modulim, studentiem tiek piedāvāvāti divi praktiskas ievirzes moduļi:
padziļinātas studijas starpkultūru komunikācijā ekonomikā un tulkošanas studijas. Principā
līdzīgas izvēles iespējas, proti, studiju moduļu kombinācija, paredzēta arī LU un VeA
kopīgajā maģistra studiju programmā. Šāda prakse, tātad, vērojama citu valstu universitāšu
studiju programmās, tā pieskaņojas darba tirgus prasībām un tiek pozitīvi vērtēta arī studentu
vidū.

No otras puses, studiju programma ir balstīta uz zinātniski pamatotām atziņām par
profesionāli orientētas izglītības kvalitātes un efektivitātes nosacījumiem. Šādi vērtējot,
galvenā uzmanība tiek pievērsta kompetences specifikai, ko iegūst, studējot ģermāņu
literatūrzinātni un valodniecību – jomas, kuras starptautiskajā kontekstā vairs netiek definētas
kā „vācu nacionālā filoloģija“, bet gan kā akadēmiskajai videi un visai sabiedrībai atvērta
kultūras, mediju un komunikācijas zinātne. Apvienojot profesionālu ievirzi ar zinātniskumu,
studiju programma sagatavo studentus darba dzīvei, lai tie spētu profesionāli iekļauties
ekonomikas sfērā vai arī sabiedrisko organizāciju darbā.
Līdzība ar LU vērojama visu studiju kursu starpnozaru un starpkultūru ievirzē. Atšķirībā
no Tamperes, vairāk kursu veidoti kā teorētiskās izziņas kursi. Tas izskaidrojams ar
programmas mērķi: līdztekus profesionāli praktiskajām vajadzībām īpaši sekmēt jaunās
zinātnieku paaudzes izglītošanu, kas tuvākajos gados būs ļoti nepieciešama visās
ģermānistikas apakšnozarēs kā arī citās nozarēs visā Latvijā.
Visbeidzot būtu jāpiemin, ka vairāki studiju kursi par valodu, literatūru un kultūru, īpaši uzsverot
saikni ar pārējām Baltijas jūras reģiona valstīm, LU studiju programmai piešķir gan starptautisku, gan
plašāku reģionālu akcentu. Šādu studiju programmu nepiedāvā ne Tamperes, ne arī kāda cita
ģermānistikas studiju programma mūsu reģiona valstīs. Reģionālajam akcentam ir svarīga loma ne
tikai saistībā ar labākām absolventu izredzēm darba tirgū. Tas piešķir studiju programmai izteiktu
profilu, padara to pievilcīgu un interesantu, kā arī ļauj to pamanīt citu valstu ģermānistikas studiju
programmu vidū.

University of Tampere
Degree Programme in German Language, Culture and Translation
The Degree Programme in German Language, Culture and Translation offers a Bachelor's Programme
in German Language, Culture and Translation, a Master's Programme in German Language and
Culture as well as a Master's Programme in Multilingual Communication and Translation Studies. The
general language proficiency level for students accepted for the Bachelor's degree programme is B1–
B2 (CEFR). Students in the Bachelor's degree programme can specialize either in German language
and culture or in German translation and interpreting. Basic studies focus on improving students'
language competence and cultural knowledge. Intermediate studies then concentrate on acquiring a
knowledge of the academic requirements in the Master's programme, as well as enhancing language
and communication skills. Studies in language and culture centre on the structure of German and on
the literatures and cultures of German-speaking countries, whereas studies in translation and
interpreting specialize in translation and communication studies, language and culture. Students
specializing in translation and interpreting are required to have an excellent command of Finnish, and
they are offered a separate study module of Finnish both in the Bachelor's and in the Master's degree
programmes. In the course of their Master's degree studies in German language and culture, students
acquire an extensive knowledge of the German language and culture and relevant research, as well as
obtain comprehensive information on German-speaking countries. Students may specialize in
language teaching, business communication or literature and culture, or participate in the degree
programme for language teachers to obtain teaching qualifications. In the Master's Programme in
Multilingual Communication and Translation Studies, students can specialize in languages for special
purposes, literary and audiovisual translation, or interpreting. Upon completing their Master's degree,
students have an excellent command of German, a proficiency in communication skills and cultural
knowledge, and a competence in applying academic knowledge in practice. They also have the
necessary qualifications for post-graduate studies. Proficient German users are employed, for example,
in teaching, economic life, administration, the media, and translation and interpreting. The degree
programme is intended primarily for Finnish-speaking students. The Bachelor degree programme in
particular includes courses that are taught only in Finnish (these include compulsory translation,
language and communication studies as well as optional courses).

Master's Programme in German Language and Culture
Methodology

One element from below
YKIEA1 Research Methods in Linguistics, 5 ECTS
LTLY07 Theories in Cultural and Literature Studies, 5 ECTS

Advanced Studies in German Language and Culture
SAKS1 Academic Writing, 5 ECTS
SAKS2 Text Linguistics, 5 ECTS
SAKS3 Discourse Analysis, 5 ECTS
SAKS4 Comparative Literature and Cultural Studies, 5 ECTS

Thesis Studies
SAKS5 Seminar II, 5 ECTS
SAKS6 Master's Thesis, 35 ECTS

Alternative Studies in German Language and Culture
Business Communications
SAKW1 Intercultural Business Communication, 5 ECTS
SAKW2 Intercultural Marketing Communication, 5 ECTS
SAKW3 Language Consultancy and Communications Training, 5 ECTS
SAKW4 Other Studies in Business Communications, 5 ECTS
SAKW5 Other Studies in Business Communications II, 5 ECTS
SAKW6 Other Studies in Business Communications III, 5 ECTS

Foreign Language Teaching
SAKD1 Introduction to Teaching a Non-Native Language, 5 ECTS
SAKD2 Language Learning, 5 ECTS
SAKD3 Intercultural Learning, 5 ECTS
SAKD4 Germanic Languages: Dutch, 5 ECTS
SAKD5 Speciality Area in Non-Native Language Teaching, 5 ECTS
SAKD6 Speciality Area in Non-Native Language Teaching II, 5 ECTS
SAKD7 Speciality Area in Non-Native Language Teaching III, 5 ECTS

Culture and Literature
SAKK1 Multicultural Literature, 5 ECTS
SAKK2 Popular Culture, 5 ECTS
SAKK3 Intercultural Communication, 5 ECTS
SAKK4 Speciality Area in the Field of Culture of German-Speaking Countries, 5 ECTS
SAKK5 Speciality Area in the Field of Literature of German-Speaking Countries, 5 ECTS
SAKK6 Internship, 5 ECTS
SAKK8 Speciality Area in the Field of Literature of German-Speaking Countries II, 5 ECTS
SAKK7 Speciality Area in the Field of Culture of German-Speaking Countries II, 5 ECTS

2.4.4. Informācija par studējošajiem (dati atskaites gada 1. oktobrī), norādot studējošo
kopskaitu, pirmajā studiju gadā imatrikulēto un absolventu skaitu

Vācu filoloģijas BSP
1.gadā
Studentu skaits pa
Kopā mācās
imatrikulēto
studiju gadiem
studentu
skaits
1.
2.
3.
2012./2013.

27/30

27

21

27

75

T.sk. par
maksu

Eksmatrikulēto
skaits
(Atbirums)

Absolventu
skaits

21

11

21

T.sk. par
maksu

Eksmatrikulēto
skaits
(Atbirums)

Absolventu
skaits

0

2

2

Vācu filoloģijas MSP
1.gadā
Studentu skaits pa
Kopā mācās
imatrikulēto
studiju gadiem
studentu
skaits
1.
2.
2012./2013.

7

7

4

11

2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze
2012./2013. akadēmiskajā gadā studējošo aptauja
Aptauja tika veikta 2013. gada oktobra sākumā Vācu filoloģijas BSP 2. un 3. kursā, lai apkopotu datus
par situāciju iepriekšējā studiju gadā – 2012./2013. ak.g. Noskaidrots tika gan atsevišķu kursu
vērtējums, gan Vācu filoloģijas BSP vērtējums kopumā. Dalības līmenis aptaujā kopumā ir apmēram
70% studējošo.
LU standartizētās aptaujas ietvaros VF BSP programma kopumā ieguvusi šādas atzīmes:
Studiju programmas saturs:
Programmas piedāvātās iespējas:
Prasmju attīstība studiju laikā:
Studiju procesa organizēšana:
Materiāli un tehniskais nodrošinājums:

3. kurss
2,47
2,28
1,88
2,28
2,07

VIDĒJI:

2,19

Konkrēts apkopojums atspoguļots tabulās (Skat. 5. pielikumu).
2.4.6. Absolventu aptaujas un to analīze

Lai sekmētu objektīvu Vācu filoloģijas studiju programmu izvērtējumu (šajā gadījumā BSP),
tika izsūtītas 23 aptaujas veidlapas 2012./2013. ak. g. absolventiem. Līdzīgi kā iepriekšējos
gados, arī šogad respondentu aktivitāte ir zema un veido tikai nelielu daļu (absolūtos skaitļos:
4 no 23). Tādēļ studiju vērtējuma rezultāti ir nosacīti.
Visi aptaujas dalībnieki turpina studijas maģistratūrā (2 no tiem LU). Profesionālas
ievirzes jautājumu (Vai Jūs strādājat atbilstoši bakalaura studiju profilam u.t.t.?) nav
iespējams objektīvi vērtēt, jo tikai viens respondents atbild, ka profesionālajā darbībā (paralēli
studijām) daļēji izmanto studiju laikā gūtās zināšanas (piem., valodu zināšanas, zināšanas par
teksta analīzi, par medijiem un kultūras norisēm), bet viens respondents norāda, ka
patreizējais darbs nav saistīts ar humanitāro jomu.
- Studiju kursu piedāvājums Vācu filoloģijas BSP tiek vērtēts kā labs: vidējais
vērtējums 7.

- Docēto kursu kvalitāte tiek vērtēta kā laba: vidējais vērtējums 7.
- VF BSP iesaistīto mācībspēku kompetence tiek vērtēra kā ļoti laba: vidējais
vērtējums 8.
- Studiju organizācijas vērtējums dalās paritāri kā apmierinošs (2) un daļēji
apmierinošs (2).
- Zināšanu vērtēšanas sistēma: lielākoties objektva un taisnīga (2), taču ne vienmēr (2).
Studiju procesa uzlabošanai svarīgi ir studējošo komentāri. Dažuprāt pārāk liela
uzmanība tiek pievērsta filozofiskiem aspektiem (2 no 4), kritizējot arī atsevišķu pasniedzēju
paradumu „filozofiski“ attālināties no priekšmetam būtiskā (1). Pozitīvi tiek vērtēta BSP
vispusība (1), taču pausta arī vēlme padziļinātāk iepazīties ar mūsdienu ekonomiskajiem un
politiskajiem procesiem (1).
Jautājumā par studiju organizāciju galvenās pretenzijas vērstas pret nodarbību telpām
un tehnisko aprīkojumu (pātrāk mazas, nevēdinātas, nepiemērotas semināru darbam,
problēmas ar tehniku, kas dažkārt traucē lekcijas gaitai), taču tiek norādītas arī nepilnības
studiju procesa plānojumā, piemēram, lekciju pārcelšana vai atcelšana, kas netiek paziņota
savlaicīgi. Par nevēlamiem tiek uzskatīti brīvie laiki starp lekcijām.
Runājot par zināšanu vērtējumu, tiek norādīts, ka tas ir ļoti svarīgs studiju procesā,
taču pilnīgi objektīvs tas nevar būt. Tomēr respondentam radies iespaids, ka dažreiz konkrētu
zināšanu vērtējumu aizstājis personības vērtējums un paustas arī šaubas, vai viņa iesniegtais
bakalaura darbs vispār lasīts (tātad, secinot, ka darba vērtējums nav pamatots).
2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studenti līdzdarbojas studiju procesa pilnveidošanā; tas notiek, piemēram, ar dažādu aptauju
starpniecību, kas tiek veiktas katru gadu. Rezultāti tiek apkopoti un izvērtēti nodaļas sēdēs un/vai
individuālās sarunās ar studiju procesā iesaistītajiem mācībspēkiem. Komentāri un studējošo norādes
tiek, ja vien iespējams, iedzīvinātas, piemēram, plānojot studiju procesu.
2013./2014.ak.gadā paredzēts aicināt studentu grupu pārstāvjus arī uz nodaļas sēdēm. Šāda prakse
objektīvu iemeslu dēļ tika pārtraukta 2012./2013.ak.gadā, taču uzskatāma par demokrātiski organizēta
studiju procesa sastāvdaļu.
2.4.8. Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
2.6.4. Kvantitatīvie dati par studentiem
2.6.4.1. ārvalstu studējošo skaits
Vācu filoloģijas BSP un MSP: kopā 2
VF BSP – 1 students (1. semestris, studē pēc individuālā plāna, papildus iekļaujot atsevišķus studiju
priekšmetus no 3. semestra)
VF MSP – 1 studente (1. semestris)
2.6.4.1 ārvalstīs studējošo skaits
studējošie, kas studējuši ārvalstīs 2012/2013. ak.g.
VF BSP (kopā: 4)
rudens semestrī
Elīna Riekstiņa 3. sem. Freiburgas Univ.
GIP (institūciju sadarbības ietvaros)
pavasara semestrī
Krists Šukevičs 4. sem. Freiburgas Univ.
DAAD (VAAD) stipendija
Inga Liepiņa 4. sem. Rostokas Univ.
ERASMUS
Dita Bitāne
4. sem. Rostokas Univ.
ERASMUS
studējošie, kas studē (un pavasarī plāno studēt) ārvalstīs 2013./2014. ak.g.
BSP un MSP (kopā: 10)
rudens semestrī

Krists Šukevičs 5. sem. Rostokas Univ.
ERASMUS
Liliāna Vancāne 5. sem. Greifsvaldes Univ.
ERASMUS
Olga Ščelkova 3. sem. Freiburgas Univ.
ERASMUS
Rihards Vilnis 3. sem. Freiburgas Univ.
ERASMUS
Dmitrijs Golonovs MSP 3. sem. Freiburgas Univ. GIP (institūciju sadarbības ietvaros)
pavasara semestrī
Paula Rudzīte 4. sem. Ķelnes Univ.
Elīna Vāvere 4. sem. Zalcburgas Univ.
Mārīte Grūbe 4. sem. Zalcburgas Univ.
Kristīne Vasiļjeva 4. sem. Wupertāles Univ.
Rihards Bergmanis 4. sem. Minhenes Univ.

ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS

APKOPOJUMS
1) rēķinot kalendāro gadu 2013 (2012./2013. g. pavasara semestri un 2013./2014. g. rudens semestri):
9 studenti (9 BSP un 1 MSP studējošais)
2) rēķinot akadēmisko gadu: 2013./2014.
10 studenti (9 BSP un 1 MSP studējošais)

1. pielikums
2.4.1.5. studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās,
ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums)
Vācu filoloģijas Bakalaura studiju programmas (22513) plāns
Kursa kods

Kursa nosaukums

Kopā

Pārbaudes veids

Lekcijas /
semināri

2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

22 L 10 S
32 S
20 L 12 S

2
2

Eksāmens
Eksāmens

22 L 10 S
22 L 10 S

2 KP

4
2
6
2
4
2
2
4
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

64 S
32 S
96 S
16 L 16 S
36 L 28 S
22 L 10 S
22 L 10 S
32 L 32 S
32 L

2 KP

2

Eksāmens

32 S

2

Eksāmens

32 S

1. gads
1.

Obligātā daļa (A daļa)
Vispārizglītojošie studiju kursi
Filz1010
Filozofija
Valo1002
Latīņu valoda
Valo1171
Ievads akadēmiskajās, profesionālajās studijās
un zinātniskajā darbā
Psih2038
Saskarsmes psiholoģija
Valo1568
Latviešu zinātnes valodas un terminoloģijas
pamati
Nozares teorētiskie pamatkursi
Valo1168
Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati I
Valo2234
Vācu valodas normatīvā gramatika: sintakse
Valo1169
Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati II
Valo2413
Teksta lingvistiskā interpretācija
Valo1581
Vācu valodas teorijas pamati
Valo2006
Vācu valodas leksikoloģija
Valo3242
Ģermānistiskā sociolingvistika
Valo2737
Vācu valodas vēstures pamatjautājumi
LitZ1018
Ievads ģermānistiskajā literatūrzinātnē
(lekcija)
LitZ1006
Ievads ģermānistiskajā literatūrzinātnē
(seminārs)
LitZ2001
Literāro tekstu interpretācija (seminārs vācu
literatūrā)

2. gads
2.

3.

3. gads
4.

5.

2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

4 KP
2 KP
6 KP
2 KP
4 KP
2 KP
2 KP
4 KP

2 KP

6.

LitZ3006
Ievads vācu literatūras vēsturē I
LitZ4111
Ievads vācu literatūras vēsturē II
LitZ4040
Ievads vācu literatūras vēsturē III (lekcija)
LitZ2003
Vācu literatūra Baltijā
Valo2187
Vācu kultūras studijas: Vācijas vēsture I
Valo2190
Vācu kultūras studijas: Vācijas vēsture II
SDSK2037 Kultūrzinātnes pamati
Valo2712
Seminārs: Semestra darbs I
Valo3250
Seminārs: Bakalaura darbs
Gala pārbaudījums: Bakalaura darbs
Valo4007
Bakalaura darbs
Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)
Modulis: Kontrastīvās studijas
Kontrastīvās studijas I
Kontrastīvās studijas II
Kontrastīvās studijas III
Kontrastīvās studijas IV
Modulis: Kultūra un literatūra
MākZ4005 Vācu mēmās filmas estētika
LitZ1067
Ievads vācu poētikā un estētikas teorijā
LitZ5824
F. Nīče modernisma kontekstā
SDSK3022 Ievads mediju teorijā
LitZ3051
Lielpilsētas tēma vācu literatūrā
LitZ2007
Vācu literatūra. Austriešu mūsdienu literatūra
LitZ3009
Vācu literatūra: 20.gs. autobiogrāfiskais
romāns
LitZ2016
Nībelungu dziesma
LitZ5067
Johanesa Bobrovska lirika un proza
Vēst3083
Vācijas-Baltijas kultūrtelpa salīdzinoša aspektā
I
LitZ3010
Bertolda Brehta lirika
Modulis: Valodniecība un tulkošana
Valo1421
Rakstiskās vācu valodas pragmatiskie aspekti I
Valo1214
Vācu valodas normatīvā gramatika:

2 KP

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

10 KP

10

Eksāmens

4
4
4
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

64 S
64 S
64 S
64 S

2
2
2
2
2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

16 L 16 S
32 S
20 L 12 S
32 S
8 L 24 S
32 S
6 L 28 S

2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

32 S
32 S
16 L 16 S

2

Eksāmens

32 L

2
2

Eksāmens
Eksāmens

2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

4 KP
4 KP
4 KP
4 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

32 L
22 L 10 S
32 L
32 S
12 L 20 S
14 L 18 S
32 L
32 S
32 S

32 S
32 S

morfoloģija I
ValoP835
Psiholingvistika
Valo2303
Nacionālo reāliju apzīmējumu tulkošana
Valo3024
Tulkošana no vācu valodas latviešu valodā
Valo3045
Tulkošana no latviešu valodas vācu valodā
Valo3388
Vācu valoda mūsdienu diskursā
Valo2445
Onomastikas pamati
Valo3248
Vācu valoda Baltijā
Valo2017
Ievads translatoloģijā
Brīvās izvēles daļa (C daļa)
Kopā A daļā
Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi
Gala pārbaudījums: bakalaura darbs
Kopā B daļā
Modulis: Kontrastīvās studijas
Modulis: Kultūra un literatūra
Modulis: Valodniecība un tulkošana
Brīvās izvēles daļā (C daļa)
KOPĀ

2 KP
2 KP
4 KP
4 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

2 KP
10 KP

4 KP
12 KP

2 KP
6 KP

2 KP
8 KP

4 KP

4 KP

4 KP
4 KP
4 KP

4 KP
2 KP
4 KP

20 KP

20 KP

4 KP
20 KP

20 KP

12 KP

2 KP
10 KP

4 KP
4 KP
2 KP
22 KP

4 KP
2 KP
18 KP

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

2
2
4
4
2
2
2
2
2
70 KP
10 KP
50 KP
10 KP
48 KP
16 KP
14 KP
18 KP
2 KP
120 KP

16 L 16 S
8 L 24 S
64 S
64 S
14 L 18 S
16 L 16 S
16L 14S 2L
16 L 16 S

Vācu filoloģijas Maģistra studiju programmas (22517) plāns
Kursa kods

Kursa nosaukums

1.
Nozares teorētiskie kursi (A daļa)
Valo5016
Valodas teorija
Valo5253
Lingvistiskā pragmatika
Valo5165
Starpkultūru komunikācijas lingvistiskie pamati
Filz5005
Kultūrzinātnes paradigmas ģermānistiem (lekcija)
Filz5006
Kultūrzinātnes paradigmas ģermānistiem (seminārs)
KomZ5017 Ievads mediju un komunikācijas studijās
ģermānistiem
SDSK5112 Projekta darbs I
SDSK6039 Projekta darbs II
SDSK5116 Zinātniskais kolokvijs
Gala pārbaudījums: Maģistra darbs
Valo6048
Maģistra darbs
Specializācijas kursi (B daļa)
Valo5092
Valodu kontakti: kontaktlingvistikas teorija un prakse
Valo5390
Valoda un reģionalitāte I. Vācu valodas vēsture
Baltijā un tās pētniecība.
LitZ5137
Baltijas-Vācijas literārie kontakti no 17. līdz 20.
gadsimtam
LitZ6000
Sveša balss, cita vide. Četri gadsimti vācu ceļojumu
literatūrā
SDSK5100 Starpkultūru komunikācija ekonomikā
Valo5088
Valo5004
KomZ5000
Valo5316

Leksikogrāfija un leksikogrāfijas vēsture
Ekonomikas tekstu translatoloģiskie aspekti
Kultūras mediālie procesi.
Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti
I (Zviedrija)

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas /
semināri

2
2
2
2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L 22; S 10
L 16; S 16
L 16; S 16
L 32
S 32
L 16; S 16

2 KP

3
3
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L 8; S 40
L 10; S 38
L 6; S 26

20 KP

20

Aizstāvēšana

2 KP

2
2

Eksāmens
Eksāmens

L 4; S 28
L 20; S 12

2 KP

2

Eksāmens

L 2; S 30

2

Eksāmens

L 2; S 30

2

Eksāmens

L 4; S 28

2
2
2
4

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L 10; S 22
S 32
L 2; S 30
S 64

1. gads

2. gads
2.

3.

4.

2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
3 KP
3 KP

2 KP

2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
4 KP

Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti
II(Zviedrija)
Valo6000
Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti
III (Zviedrija)
Valo5511
Zinātniskais diskurss angļu valodā
SDSK5113 Specializācijas kurss I
SDSK6000 Specializācijas kurss II
Ierobežotās individuālās izvēles starpnozaru aspekti
Specializācijas kursi
Valo6069

Kopā A daļā
Nozares teorētiskie pamatkursi
Gala pārbaudījums: maģistra darbs
Kopā B daļā
Specializācijas kursi
Ierobežotās individuālās izvēles starpnozaru
aspektu kursi
KOPĀ

4 KP
4 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

4 KP

8 KP

3 KP

7 KP

10 KP
2 KP

14 KP
4 KP

8 KP
2 KP

20 KP

21 KP

17 KP

2 KP

2 KP
20 KP

22 KP

4

Eksāmens

S 64

4

Eksāmens

S 64

2
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L 6; S 26
L 17; S 15
L 14; S 18

8

Eksāmens

40 KP
20 KP
20 KP
40 KP
32 KP
8 KP
80 KP

I
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Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Naciju lzgltttbas, zinatnes un
kulturqs organizacijas (UNESCO/CEPES) izveidotaiam paraugqm. Diploma pielikums ir sagatavots, lai
sniegtu objekt:u informaciju un nodroiinatu kvalifikaciju apliecinoiu dokumenlu (piemeram, diplomu,

sertifikatu) qkademisku un profesionalu alztianu. Diploma pielikuma ir ieklautas ziryas par diploma minElas
personas selcrnrgi pabeigto studiju buttbu, ltmeni, kontekslu, sqturu un stc.ttusu. Taja neieklauj norades par
kvalifikacijas novErt€jumu un lldzvErttbu, ka arT ieleikumus tas etztianai. Informaciju sniedz visas astoqtas
sadalas. Ja kada sadala

i

lciiu nesniedz, noradq iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma serija MD E Nr.4612)
I. ZINAS PAR KVALIFIKACIJAS IEGUVE,JU:

Ll.

vards:

1.2. uzvdrds:
1.3. dzim5anas datums (diena/menesis/gads):'

1.4. studenta identifikacijas numurs vai personas kods:
2. ZINAS PAR KVALIFIKACIJU:
2.1 .

kvalifikacijas nosaukums:

H ums

n

it dro zin dt It u mag istrs filolo ! ij a

2.2. galv ena(s) studiju j oma(s) kvalifi kacij as ieg0Sanai

:

Qermdryu valodnieclba un literatilrzintitne
2.3. kvalifikacijas pieil,<Trejas institDcijas nosaukums latvie5u valoda un statuss:

Latvijas Universittite, valsts akreditEtu (06.08.1999.), valsts dibindta, universittite
2.4. studijas administrejoSas iestades nosaukums latvieSu valoda un statuss: td pati, kas 2.3.

punktd
2.5. maclbu valoda un eksaminacijas valoda(s): Latvieia, viicu
3. ZINAS PAR KVALIFIKACIJAS LIMENI:

3.1. kvalifikdcijas lTmenis: Septnais Latvijas kvalifikacijas ietvarstruktilrus (LKI) un Eiropas
kv a I iJi k a c ij a s i e tv ar s tr u k t tir a s (E K I) llm e n i s

2

3.2. oficialais programmas ilgums, programmas apguves sakuma un beigu datums:

2 gadi pilna llika studiiu, 80 Lutvijus krednpunkti, 120 ECTS kredTtpunkti,
3 0.08.2 I 0. - 0 1. 07.20 I 3.
0

3.3. uz4emSanas prasTbas:

Bakaluurs grdds vai augstiikii profesionhtii izgtr-fiba ar tiestbtlm studEt magistrantiirti
4. ZINAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTATIEM:

4.1. studiju veids: Pilna laiku studijas
4.2. programmas prasTbas (programmas morl;i un planotie studiju rezultati):

- padzilinciti apgtit valodniectbas, literiliirzinritnes, vucu vulodas mricliunas metodikas un
translatologiias teorEtisko saturu un pEtljumu metodes; - apgiit pEtnieciskii 1arba veikiunas
metodologiiu, veicot patstdvlgus un ratloius aktuiildm ziniitniskam problEmtim velfitus
pEttiumus izveletuia studiiu virziend un to rezultiitus apkopojot magislra darbd; - aprobEt
teorZtiskiis atTiryas ziniitniskajd praksE, izvirzot un risinot sava stucliji virziena problemus;
4'3. programmas sastdvdalas un personas ieg[tais noverlejums/atzTmes/kred-rtpunkti:
A DALA (OBLTGATA DALA)
Kursu nosaukums
Ievads mediju un komunihricijas studiiiis permtinistiem
Ku llfr rzi ntitnes par adig mas g e rmtinistiem (s emi n dr i)
K u lt ii r zi n iitn es p

a r o

Ziniitniskd prakse

dig mas g e r nfi n istie m (l e k c ij as)

III

Kredltpu nkti ECTS kredn,

Vcrrc.iums

2

J

2

J

I0 (izcili)

2

3

9 (teicomi)

I0 (iTciti)

3

4.5

Zindtniskd prakse IV
Vficu moderniis literatfr tas klasika
Lingvistis k ii pragmati ka

t0 (izcili)

3
2

4.5

9 (teicami)

J

9 (teicami)

2

3

I0 (izcili)

mdn isti h as vEstu r es pa m atj o utdj u mi
Valodas teorija

2

3

9 (teicami)

2

3

I (loti labi)

2

J

2

J

2

3

2

J

Qer

B pALA (EROBEZOTAS TZVELES DALA)
Kursa

Literatira

un

nosaukr^

Jilma

Otrd sveivalodo: anglu valoda I
Otrd sveivaloda: onglu valoda II
Otua sveivaloda: anglu valoda III
MEsdienu lileraliiras teorijas atttsttbas tendences
Lite r ii r ri

te hs I a i nt e rp r

e

t dc

ij a

no

Ji

to

zofij as u n

e s I Ct

i kas v i e d o k I a

Eiropas Savientba tulltojltt!! ltlrltekstd (viicu - latvieiu - viicu)
Ziemelvalstu valodu un kultfrru kontahti un kontrasti I (Zviedriia)
Ziemelvalstu vtrlodu un kultilru hontakti un kontrasti III
(Zviedrija)
L ite rdro te kstu tu lk oi an u
Konsekut-wds tulkoianas problEmas I (no viicu valodas latvieiu
valodd)

Iewds mediiicijI
Ziemelvalstlt valodu un kultiiru kontakti un kontrasti ll(Zviedriia)
Boltijas-Vacijas literiirie kontakti no 17. Itdz 20. gadsimtam
Qermdnistisk4s sociolingvistikas aktualitdtes

2

J

2
2
4

3

l0 (izcili)
l0 (izcili)
t0 (ilcili)
t0 (izcili)
l0 (izcili)
t0 (izcili)

J

9 (teicami)

6

9 (teicami)

4

6

I0 (izcili)

2

3

l0 (izcili)

2

J

I (loti labi)

2

J

9 (teicqmi)

4

6

t0 (izcili)

2

J

9 (teicami)

2

3

I0 (izcili)

3

Valodu kontakti:kontaktlingvistikas teoriia un prokse
F. Kafk a un autobiogrdJis ha raksffba (s emintirs)

2

J

l0 ftzcili)

2

3

9 (teicami)

20

30

I0 (izcili)

GALA PARBAUDIJUMI
Magistra darbs
Tdmas nosaukums: Vdcu valodas apguves motivacija un attieksme
univers

i t at e

s un augs

ts

pret Vaciju un vacieiiem Latvijas Valsts

kolas

4.4. atzTmju sistdma un informacija par atz-mju statistisko sadahljumu:
Atzlmes fpaEvars lts programmas
studentu vitlii

Atzlme (noztme)

I0 (izcili)

60%

9 (teicami)

33%

I

(loti labi)

//o

7

Aabi)
6 (gandrrz labi)

0%

5 (viduveii)

0%

4 (gandrrz viduveji)
3J (negatlvs vErtEjums)

0%

0%
0%

KvaliJikdcijos tpainieka svErtd vitlEjd atztme: 9.638

4.5. kvalifikacijas klase

"Ar izcihbu"

Kvalifikacijas klases "Ar izciltbu" pieiftirianas kriErijus skat.6. l. punkta.
5. ZINAS PAR KVALIFIKACIJU:

5.1. turpmakas studiju iespejas:
Tie slb as

studd

do kto r u nt

ilrti

5.2. profesionalais statuss:

Nav paredT,Ets p iei $irt
6. PAPILDINFORMACIJA LTN TAS AVOTI:
6.

l

slkaka informacija:
Dotais diplonn pielikums ir der-tgs tikai kopd ar diplomu sErijo MD

E Nr. 4612.

Diploma pielikumu anglu valoda izsniedz Latvijas (Jniversilate.

Latvijas Universitates magistra studiju programma "Vdcufilologija" ir akreditEta no 1 1.01.2006. ltdz
30.06.20 t 3.

Papildinfrj

u nts pu nktam 4.4
kvalifikaciias Tpainieka sverto videjo atztmi re(ina ka: av:sum(a+fl/sumf), kur: av - sverta vidEja atztme,
a - sludenla iegulais v€rtejums par katru programmas A un B dalas kursu,f- ia kursa apjoms kredtrpunktos.

P apildin dj u nts

pun ktam

4.

5

Kvalifikaciias klases "Ar izciltbu" pieillirianas kriEriji:l)vArkjums par studiju programmas kttrsiem ne zemdl<s
par "8" un vErtejttmi "9" ttn "l0" ne mazdk kA 75% no kopejo atztmju skaila;2)vertejums gala parbauftjumos,
taia skaita par diplomdarbu - ne zemaks par "9";Minetie kriteriji nav attiecindmi uz analstu augstsko[as ieguto
vErlejumu

6.2. papildinformacij as avoti
L atv ij as Un iv e r s itdte,
Raigta bulvdris 19, R-tga,

:

Latvija LV-|586,fakss: 7225039;

A k ad e mi s k E s I nfor mii c ij as

ENI C/NARI C),
Valqtu iela 2, Rlga, Lutvija, LV-l050, telefons: +371-67225155,fakss: +371-67221006,
e-p asts : d ip Io mi@nic. lv
c e nt

r s (L atv ij as

7. PIELIKLMA APSTIPRINAJUMS:
7. 1. datums

7.2.

: 25.06.201

3.

A Kangro

7.3. pielikuma apstiprinatdja amats:

LU miicTbu prorektors, prof

7.4. nmogs vai spiedogs:

8. ZINAS PAR AUGSTAKAS
Skat. nakamo lapu

l-

IZGLITIBAS SISTEMU VALSTI:

5

Atestats par vispdrEio vidEio izglitibu vai diplolns par prolesionilo
vid€jr-r izglitibu dod tiesibas turpinet izglTtlbu augsrakAs izglirTbas

Kop€jais pilna laika bakalaura un rnagistra studiju ilgunrs nav

pakdpc.

mazdks par 5 gadiem.

Augstskolas/koledZas var noteikt arI. specifiskas uzqemsanas prasrbas
(piem€ram, noteikt, kadi mdcrbu prieismed jaapgriJ ;iJ;;s[ola,
tai
varetu iestAties konkr€raja augitskola/kole'dZd"attiecfgas studiju

magr.srranlura, bet

Abu. veitl_u bakalaura. grdclu ieguv6jiem

ir

tiestbas

staties

-magistra grddu ieguvEjiem _ doktoranr[ra.
.tlek pielldzinali arl medicinas, zobarstnicclbas un
rarmacUas protesionilajas srudijls icg[stamic gradi (5 un 6 gadu

l-vtagt_srl9 gradam

plogramrnas apguvei).

sluduas). un to ieguvEji var turpinar shidijas dok6ranEra.
l"itrljlc nslr*trllt$ *u!'itihAi

k

iihng jlJl{nr.t

Profesionalajd aLtgstakajA izglTt-rbd bez bakalaura
programmam pastAv vairAki citi programmu veidi.

t
t:

un

magistra

. Pinna llne4a profesionalis

augsrakas izglitibas (koledZas) stu<liju
progr.ammas. pec kuru apguves ieglsr cciuna hmcna prol.csiondjo

kl/1tlrtllla^cu*u^ll-KI 5.limenis). programmu apjorns ir '80_t20 Kp
prolesrjas rpguvei.
otra limena prolesidnllas

Ec-l s). un las pamata ir.parcdzdtis
l]i9
racu .l'n9,
to_absotvetltt var.lurpinAt srudrjas

augsrakas tzgt tttbas studl.l u programmas.
.
llmcna prolcsionaias'aug-srakas izglTlrbas srudiju prograrnmas,
_Otra

i=

p:g,k 1*,upg""es. iefjrsr pictira timc4f protcsionaio'[uui ;nta.1,
programmas

Srs.
var bit vismaz 40 Kp (60
!.;Y.,n.'-{l'T"nrs).
grad.a ieguves vai vismaz 160 Kp (240
f!l!] apl!,nru_pec_bakalaura
p6c vid€jIs izglirTbas ieguves, Abos gad-rjuinos
:.-l_tl
"p]o..,
progralnmas.
retver prrksi un valsts parbaud-rjurnu, ia; ikaita
l:sl:+na darbu. Ja studiiu programmas apjomi ir 160 Kp (240

it
." l.rLl,snrota\iundh.
l\Jlit:lilija\['il(ni

b(. r 5) un proglamma iewcr bakahura programmas obligrito dalu,
lrd absolvcnri icglst tiesftas srarics nrflgiirra;ilra.

.." I,r,D,(t!r\r.r,trJtrrilacilu
"",r,,irr,,r,ri.^r,,"."t''"

Saska4d ar Latvijas normarlvajiem akricm augslakas izslltlbas
progr-ammas ir ieklrutas Larvrjas kvali fi k6cij J ietvarsrrikturS

Eiropas kvatifikdciju
1",:tilt,
asro0tem
trmeqtem.

:"ll1l

ietvaistruktrriiii",t

D9k!ora.njura._ Kops 2000.gada l.janvara Larvijc

seKmlgt nokartojust eksamenus izraudzitala zinAtnes trozarun
'"" p;bii;ki uiz.iauelrri
pieredzEj uSa. ziratnieka vathbd.
.izsrrada.i usi
prornocijas darbu,_kas sarur originalu
pErijurnu rezulrltus un sni.az
Jaunas ..ctztqas konkreraJa zirritpu nozarc vai apakinozarE.

Augstako izglltlbu apliecinoSu izgllubas dokumentu izvictojums
LKI un EKI
Augstako izglltrbu apliecinoSi izgtltibas dokumenti
. Pirmd lime4a pro

|

diploms

l.l.
I

lcsiontrlli aug.rakas izglmbm

tematiski vienota zinahrisko publ.ikacrju kopa

5

Bakalaura dioloms

V-E11C511a.s

6

sistema. StudijLr rezultatu sasnieg!anas pakape tiek

Studiju rezultdtu apguves v€rtEjums l0 ball€s
Apguves
7

limenis

v

Aptuvena

crrtJulll

Skaidrojums

Ioti
8

izglirlbas sisrema ierver akad€misko augsrako izglltTbu
l1C":l?kr:,

rrrtu

un

aLlgsts

un rn.a gisrla gradi pasrav gan
lli:l1r:"lly.rrg:riko,rgt
aK
aoemlsKaJa, ga n pro I estonal ilJa_Bakatarra.
au gstakaja ilBli riba.

is ir
_mErf

sagalavor patsravigai perniecTbas
1-$9iTi:!r._
oarDrnar.
ka a-t snrcgr tcorelisko pamatu prolcsionalai daibibii.

trakalcura akadf misko sturliju progiammu apjoms ir 120_ I 60
Kp)r i r6d- 2.I0 ECrs). S't,aiju iigu,. pirnu
l.^',",,{,f :lil-l

llilp.lll\
lldz asto4i semestri 13_4 gadi).

vidEjs
zems

t0
9

izcili (rit h distinction)
teicami (ercellent)

8

loti labi (ve4,gool)

6

7

labi (good)

C

6

gandrlz labi (alnosr sood)

D

5

v

4

landrlz viduvEji (ulntos

3-l

rduv eii

(s a t i s / a c t o rv^)

negatlvs v€rtEjums

ra.rKa.srudUas rr sesr

Magisrra akadEnrisko srudiju programmi. opil., ir 40 R0 K p (60_
I 20
ECTST. Srudiju itgums piina'laika studijai'ir 2ltdz- 4 ieiresrri

tt

gad r ).

Z

Kop-Ojais.pilna laika bakalaura un magistra studiju ilgums
nav maz5ks
par 5 gadiem.

ar

valsts

lfBstAka-s izgtil-rbas .uzdevurns ir isrenor pactzilindru
l::llc:lon€l5s
zrnasanu
anguvt konkrEld nozarE. nodrosinor
absolventa spiiu izsiridAr

produkrus un rehnologijas un iagaravojor
l:'i:.:'gut srslernas_.
absotvcnlu
launradcs. pernicciskajarn un pcdagog-iikajam darLam Sa ja

::'

nozare.

Bakalaura

.profesiondl6s stucliju programrnas nodroSina prol.esiondlo
programrnu apion^is iivrsmaz roo rp iiqd'ecrsl, tui
L".1t.p.,:l:1.=-r="
sKarla_oblrgala
prakse S 26 KP (J9 ECTS). Srudiiu ilgums pilna iaika
sludUas lr vrsnrrz asropi semestri (4 gadil.
Magistra profcsiondlo studrju programmu apjorns ir nc maz6k
ka 40 Kp
(60 ECrS), rai skaira obtigita prikse
6

s

pilna laika studijis ir visrnaz djvi scmcstri

l-

{i (tEciij.'iiuji;u irgr.,
(l

gacls).

ICTS

atzlme
augsts

AkadEnriskas izglltibas nrogrammas tiek istenotas saskan5
akadel]lskas izglr tibas standartu.

gria,

vErteta I 0 ballu sist€nrd vai ar vOrrcjurnu ,'icskaitTts/neieikait-rts,,.

gadi )

izglitrbas

Oo[rrr,

Valsts zinatn'iskas

KVati tll(acUas korntsUa.

I. Piolesionhla mrgisrra dioloms

3. Doktora diploms

vai .o"ogranjo.
"

?:f,l:,ll gradrr pielli.ir . proniocija5 pa,.lo,rcs.
prcs.fl.sgnll parrauga Minisrru kabineta izveidota

.2. Prolesionali bakalaura dinlorns

2.

laikd

doktorant0ra_s
ij u iervaros arrgstsk o-ld uai pec arbi Isr-Ja aploma
_slud
patstdvTgu pEt-rjumu veikSanas. promocijas clarbs var
but diserricija,

hmcnis

2.2. Pro t'esiona I ds a u-gsrakas izglTrrbas d iploms.
rugstakrs protesronalds kvrlifi kaciias dibloms
"izslitiba.
( ot ra llmerJa prolesiona
ld augstaka
kopclais pilna Iaika srudiju ilgurns .Vismaz 5

var izslradil triju IIdz eclru gadu

t'romocUas darbu

LKI un EKI

l.J. Plolesionilas augsrekis iieliLibas diolonrs.
augstdkAs pro{'csionalds kvali likdciias diiloms
(orra lrmena protesronali augst5kA izglitiba,
studiju ilgums pilna laika srudiias - visnraz 4 uadi)
z. Lvlagtstra dtDloms

tick pic5\irrs

vrena.vetda zindtniskais grdds _ doktors. Uzpenrsinai doktorantlra
magrslra grads. Dokrora gr6du pieSN.ir personai, kura
1,I:p-re.c'es1l's

(rurymAk
lnil _ e rr.)

(u

E

I

ns

sati.sfactory)
at is fu c to

ry\

E/FX
Fai

I

Klalitdles nodroliniiana. Saslapi ar Latvijas nunnarlvajiem

grgsrskolas un kolcdzas var
l(l]eT
studUcs lr nottkuias akl.editela

izsnicgt uut*i, urr-,tri O-ipioirlu.,
augstskola vai koled2a, ak'rediteta
snrdiju,prograrnmd un augstskolai ir ipstiprinara saiueis,ne,
t oteaZai
:, n3]rhurns.,.L_e'l.umq par.srudiju virzienu rkredirdcrju pie4ern
studrJu_ akrcdirlcijas kornisija. bcr par augsrskolas
uri ki,lcdZas
alucdttacUu - Augsrakas izglrrlbas padome.

Ja

Papildin lormrciia.
l. Prr izglTribas.sistemu - http:/lwww.izm.lv
2. Par diplolnu atltsanu - http://www.aic.lv
3. Par studiju iespejzim Larvija - hlrp:/rsrulyin131ylo.;u
4, Par aug:jskolu un programmu stat,"rsu littp://www.aiknc.lv

l:..
]lif , Eiropas valstu izglrubas
www.eurydlce.org

'

sistEmdm

un politiku

_

Krc,lrrpurkrs (KP) Lal\ija tjefiners

ki vicnrs nedelas pilna laika
ap1_orns..Vierrarn srudiju gadam parejzerais

apjorns
:1t1-uJy frrbi
pilru
tarka studUis ir 40 krcdTtpunktu. parrE[<inot Eiropas KrLdinr
parneses sistdmas (ECTS- European Crcdit Transf.cr
Systcm)

punktos, Larvijas kreditpunktLr skairsjdrcizina ar 1,5.

LATVIJAS UNIVERSITATE
Reg. Nr. 3341000218
Raita bulvaris 19. Rrga" Latviiq. LY-1586: talr. +371-67Q3430,1 . +371-6J03432Q: fakss +J7l-

hl@lanet.lv

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Naciju lzglttrbas, zinatnes un
kulturas organizacijas (UNESCO/CEPES) izveidotaiam paraugam. Diploma pielikums ir sagatavots, lai
snieglu obiektwu informaciju un nodroiinatu kvalifikaciju apliecinoiu dokumentu (piemeram, diplomu,
sertirtkAt| akademisku un profesionalu atzlianu. Diploma pielikuma ir ieklautas zir,tas par diploma minetas
personas sekmrgi pabeigto studiju buttbu, ltmeni, kontekslu, sqturu un statusu. Taja neieklauj norades par
kvalifikacijas novert€jumu un ltdzverttbu, ka art ieteikumus las atzTianai. Informaciju sniedz visas astoryas
iiu nesniedz, norada iemeslu.
sadalas. Ja kqda sadala

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma s€rija BD F Nr. 0271)
I. ZINAS PAR KVALIFIKAC]JAS IEGUVE,JU:

l. l. vards: .
1.2. uzvdrds:
1.3. dzimSanas datums (diena/menesis/gads) :
1.4. studenta identifikacijas numurs vai personas kods:
2. ZINAS PAR KVALTFTKACTJU:
2.

l. kvalifikacijas nosaukums:
H u ma n it iir o zi n iit lt u

b a k a Ia

ur s .fi I o I o !

i.i

d

2.2. galv ena(s) studiju j oma(s) kval ifi kacij as iegfiSanai
V d c u v al o d n i e clb a,

vdc

u

I it

er ut ur zi n titn e,

v

:

ti c u k ult iir as

stu

d ij a s

2.3. kvalifikacijas pie5f,Trejas institlcijas nosaukums latvie5u valodd un statuss:

Latvijas Universitlite, valsts akredirctu (06.08.1999.), valsts dibindtu, universittite
2.4. studijas administrOjoSas iestades nosaukums latvie5u valoda un statuss: td

pati,

kas 2.3.

punktii
2.5. macTbu valoda un eksaminacijas valoda(s): Lutvieiu, vacu
3. ZINAS PAR KVALIFIKACIJAS LTMENI:

3.1. kvalifikacijas llmenis: Sestais Latvijas kvalifikacijas ietvurstruktilras (LKI) un Eiropas
kv

aliJikiicij as ietv arstr uktiir as (EKI) llmenis

2

3.2. oficialais programmas ilgums, programmas apguves sakuma un beigu datums:

3 gadi pilna laika studiju, 120 Latvijas kredttpunkti, lB0

30.08.201 0. - 01.07.2013.

ECTS kredttpunkti,

3.3. uz4em5anas prasTbas:

VispdrEja vidaid izgltttbu vai pumatizglt-tlba un 4 gadu videja profesiondld izgltSba
4. ZINAS PAR STUDIJU SATURU LTN REZIJLTATIEITA:

4.1. studiju veids: Pilna luika studijas
4.2. programmas prasTbas (programmas merr5i un planotie studiju rezultati):

- padzilintiti apgiit teorEtiskiis zindfunas vticu filologijd, kti art attstr-t pEtniectbas iemaryus
un prasmes;

- padziliniiti

apglit pEtnieciskii durbu metodologiju, veicot patstiivtgus pE6jumus un
izstriidtijot bakaluuro durbu (t 0 krertnpunkti) ;
- apglit studiju kursus atbilstoii izvElEtajam stuctiju virTienam 24 Kp apjomti:
4'3. programmas sastavdalas un personas ieg[tais novErtejums latzlmeslkredltpunkti:
A pALA (OBLTGATA DALA)
,.-,'-

,,-"--nu,

Viicu valodas prakse un lingvistiskie pamati I
Vdcu valodas prakse un lingvistiskie pamati II
FilozoJija
Viicu valodas normaffvti gramolika: Sinlakse I
Semindrs vdcu literatErti: Lilerdro tekslu interpretdciju
Latlgu valoda
Ievads germtinistiskajA lirctaffirzindtnE (semindrs)

I evads !ermdn

literatii rzin dt n E
Vficu valodas teorijos pomati
Viicu valodas leksikologija
I e v o ds a k ad E mis k aj ii s, p r ofe s i o n ti t aj ds s t u cl ij
dsrb0
Ievods vticu literatfrros vEsturE I
is tis k aj d

iis u n zi n dtn is kaj

ii

^,

6

9 (teicami)
9 (leicami)

6

9

2

3

7

(labi)

2

J

7

(tabi)

)

3

t0 (izcili)

2

3

9 (teicami)

2

3

9 (teicami)

)

J

8 (loti labi)

4

6

7

(tabi)

2

3

7

(hbi)

2

3

2

3

9 (teicami)

2

3

8 (loti labi)

8 (loti labi)

Ievads vticu lileratilrus vEsturE II
Ievads viicu literatiiras vEstur€ III

2

J

9 (teicami)

Q e r mdn istis kti

2

9 (teicami)
6 (gandrlz labi)

s

ociolin gvis ti ka

Vdcu valodas vdstures pamatj autiijumi

2

3
3

Ievads !ermdnisfika
Vricu lileratiira Baltij d (semin drs)
Te ks ta lingvistisk d i nterp retdcij a

2

-t

2

3

2

J

mes psi holog ij a
Vdcu kultiiras studijas: Vdcijas v\stute

I

2

3

9 (teicami)

2

J

Viicu kultiiras studijas:

2

-t

8 (loti labi)

2

3

I (loti labi)

2

J

9 (teicami)

2

3

8 (loti Iabi)

Sas k ars

I
Vacijas vEslure II

Latvieiu zindtnes vctlodos un terminoloftiias pamati
Ku ltil rzintitn es p amati
S e mi

t-

4

no-rs

B a k al au r

o d a r bs

7

7

(lnbi)
(tabi)

(loti labi)
7

(labi)

3

(ERoBEZorAs nvEtns DALA)

B DALA

Kreelt-tlpunkti ECTS Kredlti

Kursa nosaukums

VErtEiums

I

2

3

II

2

3

I (loti labi)
I (loti labi)

Kontrasl|vtis studiias I: sptiqtu (2.sveivaloda, no iesdcEju ltmelta)
Tulkoiana no vdcu valodos lutvieiu valodfi
Rakstiskds vcicu valodas pragmaliskie aspekti II
Rakstiskas vticu valodas praematiskie aspekti I

4

6

t0 (izcili)

Viicu valodas normat-Na grumatika: Morfolokiia
Vticu valodas notmatttai gtamatika: Morfolo{ijo

4

6

9 (teicami)

2

J

I

2

3

8 (loti labi)

Kontrastlvtis studiias II: spd4u (2.sveivaloda, no iesiicEju lfmerya)
Kontrasffvas studiias III: spdnu (2.sveivaloda, no iesiicEju ltmelta)
Vticu mEmiis lilmas estEtika

4

6

I0 (izcili)

4

6

I0 (izcili)

2

3

Psiholinsvistiku
Onomastikas pamati

2

J
J

I (loti Iabi)
I (loti lttbi)
I (loti labi)

Naciondlo reciliiu apzlmEiumu tulkoiana
Tulkoiana no latvieiu valodas vttcu vttlodit
LielpilsEtas tcma v6cu literaliird (semintirs)

2

1

7

4

6

7

2

3

9 fteicami)

Ievads mediju leorijd

2

3

9 fteicami)

4

6

9 (teicami)

2

3

alzlls

2

3

2

K o nt r as tlv tis s tu d ij as I V : s p dg u ( 2. sv e {v alo da,

n

o ie s iic Ej u ltme

ry a)

Vdcijas dzejoli no 30 gadu kara Edz Vdcijas atkalapvienoianai
(nokdrtots citd augstskolci: Freiburgas Alberta Ludviga
U n ive rs itdte (Vdcij a) )
Vdcu literattira: 20. gs. autobiogrti/iskais romdns (semindrs)
C

iloti labi)

I

(tabi)
(tabi)

(loti labi)

DALA (BRIVAS TZVELES DALA)
Kreditpunkti ECTS kredtt,

Kursa nosaukums

Prakliskti latvieiu valoda I

2

3

VErtEiums
9 (teicomi)

2

3

6 (gandrrz labi)

KURSA DARBINROTEKTI
Semestra dorbs

I
GALA PARBAUDIJUMI

Bakalaura darbs
Tdmas nosaukums:

IO
I5
Religija kn zemnieku izgltttbas kavelaja un veicinataja Livonija lS.gadsimta

4.4. alnrryu sistema un informacija par atzTmju statistisko sadah.iumu:
Atztme (noztme)

Atzlmes lpltsvars its programmas
studenlu vid[i

l0 (izcili)

5%

9 (teicami)

24%

I

3t%

(loti labi)
7 (labi)
6 kandrtz labi)
5 (vitluvcii)
4 (ssndrtz viduveii)
3-

1 (n e g attvs

v

E rtEj

ums)

2r%
10%
6%
3%
0%

Kvulifikiicijas t-poinieka svErtfr vid€jii atzlme: 8.466
4.5. kvalifikacijas klase: " Stundarta"
Kvalifikacijas klases "Slandarta" pieilfirianas kriterijus skat.6.l. punkta.

t0 (izcili)

5. ZINAS PAR

KVALIFIKACIJU:

5.1. turpmakas studiju iespe.las:

Tieslbas iludd magistrantilrii vui otrti llmerya profesiontilajds augstdkas izgfitbas studiju
progrsmmas, kuras paredzEtus studijiim pEc bukaluura grdda ieguves
5.2. profesionalais statuss:

Nav paredlEts

pieifiirt

6. PAPILDINFORMACIJA LIN TAS AVOTI:
6.

l.

slkaka informacija:

Dotais diploma pielikums ir dertgs tikai kopd ar tliplomu serija BD

F

Nr. 0271.

Diploma pielikumu anglu valoda izsniedz Latvijas tJnittersitate.

Latviias Universitates bakalaura studiju programma "Vacufilologija" ir akrecliteta no I 1.01.2006. ltd:
30.06.2013.

Papildintijums punktam

3.

2

StudEjis apmairlas programmas ietvaros Alberta Ludviga UniversitatE 23.04.2012-27.07.2012

ildindj u nts punktam 4. 4
kvalifkacijas tpainieka sv€rlo videjo at:tmi re(ina kd; av-sum(a*fl/sun(fl, kur; av - svdrrd videja atztme,
a - studenta iegutais ttErteiums par katru programmas A un B dalas kursu,
f- ia kursa apjoms kredttpunktos.

Pap

Papildindju ms punktam 4. 5
Kvalifikacijas klases "Standarta" piei$irianas lcriteriji: izpilfrtas visas programmas praslbas.

6.2. papildinformdcijas avoti

:

Latvij as U nivers itiite,
Rai4u bulvdris 19, Rrga, Latvija LV-I5t6,fakss:7225039;
A k a d E mis k d s I nfo r md c ij a s

c e nt r s (L atv ij a s E NI C/NARI C),
Va!|tu iela 2, Rtga, Lotvija, LV-I050, telefons: +371-67225155,fakss: +371-67221006,
e-p as ts : d ip I o mi@qic. lv

I

L

I

7. PIELIKUMA APS TIPRINAJIIMS

:

7.1. datums: 25.06.2013.
7.2. A.

Kangro

7.3. pielikuma apstiprinataja amats:
7

.4. iimogs vai spiedogs:

8. ZINAS PAR AUGSTAKAS
Skat. nakamo lapu

l-

LU mdclbu prorektors, prof.

IZGLITIBAS SISTEMU VALSTI:

6
vidcjo izglitibu vai diploms par profesionalo
Atestats par visparcjo
'dod tieslbas
tt rpinat izglitfbu augstakas izglitTbas
vidcjo i+lrtrbu

Kopejais pilna laika bakalaura r"rn magistra studiju ilgunrs nav

pakapE.

Abu veidu bakalaura gradu ieguv€jiem ir tiesrbas staties

Auedtskolas/koledzas var noteikt arl specifiskas uzqem5anas praslbas
(oiimEram. noteikt. kEdi maclbu priek5meli jaapgusl vidusskolS' loi
v'aretu iestlties konkrEtala augitskola/koledZA atLieclgas studiju
programmas apguvei).
Lit$llr3 Rullbllls {!$xt}trtrl b{l,t*ae

el!1lNi ;

mazaks par 5 gadiem.

mafistranturd, bet malistra gradu ieguvejiem - doktorantura
Migistra grddarn tiek piehdzindti art mediclnas, zobarstniecTtras un
farriacrlai profesiondlijas studijas icg[ltamic. gradi (5 un 6 gadu
studrjas), un to ieguvEji var turpinat studijas doktoran[ra.
Profesiondlaja augsEkaje izglltlb:a bez bakalaura
programmam pastiv vairdki citi programmu veidi.

un

magistra

. Pinnd

f

vid.ji

li-i

l.arvijrs pr.ltsionelis

Saskaqd ar Latvijas nonnativajiem aktiem augstakas izglltibas
programmas ir iiklautas Latvijas kvalif ikdciju ietvarstruktirra (turpmak
- Lkl; un atbilst Eiropas kvaliflkaciju ietvarstruktDras (turpmak - EKI)
astoqiem limeqiem.

Augstiko izgllubu apliecinoSu izglltlbas dokumentu izvictojums

LKI un EKI
Augstako izglrubu apliecino5i izgtltftas dokumenti

l. Pirma lirne4a prof-esionalas augstakds lzglltlbas
diploms

l. l. Bakalaura dioloms

I.2 Prolesionila'brkrlrura

hmenis
5

6

I

auAstlkas prolesionalas kvrli fiklcijas diplorns
( otia ltmeria prolesiondlS au gsta ka i zglitiba.
i<opejais pilnh laika studiju

iaunas'atziqas konkrerala zilrrtqu nozarE vai apakSnozcre.
-Promocijas
darbu var izstradat triju lidz dctru gadu laikE
doktoranttras studiju ietvaros atlgstskola vai p6c atbilstosa apjonla
piltstlvlgu petijumLi veikSanas. Promocijas darbs var b[t disertdcrja,
iematrsk-j vienota zinatnisko publiklciju kopa vai monografi.ia.
Doktora grldu pies\ir pronrocijas padorncs. Doktora grada
picsllirianu pirrauga Minisiru kabineta izveidota Valsts zindtniskas
VErtesanas sist€ma. Studiju rezultatu sasniegianas pak5pe tiek
vErteta l0 ballu sistEmd vai ar vdftejumu "ieskaittts/neicskaitrts".

Apguves
7

ilgurns iismaz 5

sadi)
3. Doktora diploms

pic5lsirts

viena veida zindtniskais grdds - doktors. Uzqem5anai doktorantilra
ir nepiecieSams magistra gr6ds. Doktora gradu pieilSir personai, kura
sekmTgi rrokattoiusi eksamenus izraudzttaji zinatnes nozare tln
pieredTej usa zi nitn ieka vatlibd i zstraddiusi un publiski aizstdvEjusi
brcrnocilas darbu, kas satur originalu p6t-rjumu rezultatus un sniedz

Studiju rezultdtu apguves v€rtEjums l0 ball€s

Maslstra dlDlorns
Pirlesionhla macistra dinloms
2.2. Profesiondlds auisrdkas izglitrbas diplonrs.

2

Doktorant[ra. Kopi 2000.gada ljanvara Lawija tiek

kvaliiikdcrjas kornisija.

dinlorns

1.3. Plofesiondlas augslakas i2glrrTbas diplorns.
aucstakes profcsionS[as kvalifi kaci.ias diploms
loria limer,ia prolesionall au gstaka izglTtTba.
studiiu ilsums nilna laika studiias - vismaz 4 gadi)

l.

LKI un EKI

hme4a profesionalas augstakAs izglTtibas (koledZas-) $udiju
programmas, pbc kunr apguves icgrlst ccturta llmcQa p-rofcsionalo
KP
(Lfl
irvalifitaclu
-ECTS;, s.timenis). Programmu apjorns _ir..80-120
(120-180
un tas pamata ir paredzEtas profesijas-apguvci.
iadu to absolventi var turpinat studijas otra llme4a profesiondlSs
aupstakas izslTtihas studiiu programmis.
. drra lime4i prolcsionaias'augllakas izglltrbas studiju prograrnmas.
p€o kunr apgi-rves iegust pie[ta ltme4a profcsionalo kvali-fikaciju
(lft O.-f.iimenis). Sts piogrammas var b[t vismaz 40 KP (60
i.CTS) apjoma pOc bakalaura grida ieguves vai vismaz I 60 KT (240
ECTS) abiomi pEc videjls izglrtTbas ieguves Abos gadijurnos
prosrammis ietver prakii un valsts pdrbaud-rjumu, tai skaita
i"'ot-legu.u darbu. Ja'studiju programmas apjoms ir 160 KP (240
ECTS) un progmmma ietver bakalaura programmas obligdto dalu,
tad absolvcnti iegUst tiesftas staties maAistranhira.

llmenis

izcili

I

teicami (excellent)

8

loti labi (verl.qood)

B

C

6

labi (soo.fl
gandriz labi (alnost good\

5

vidwEji (satis/acton)

4

landrrz viduvEji

Akad€miskds izglrtrbas mer(is ir sagatavot patstdvigai. pEtniecTbas
darbrbai, ka all snicgt lcorOtisko pamatu prolcsionllai darbTbai.
Bakalaura akade rn isko studiju programmu apjoms ir I 20- I 60
kreclltpunktu (turpmak KP)' (160-240 ECTS), Studiju ilgums pilna
laika arudiids ir seii lidz astoni semeslri (3 4 gadi).
Malistra akad6nrisko studiju programmas apjoms ir 40-80 KP (60-120
ECTS). Studiju ilgums pilna laika studijas ir 2 lldz 4 serlestri (l-2

vidcjs

AkadEmiskls izglitibas programmas tiek Istenotas saskala ar valsts
akadEnriskds izglrtibas standartu.

Profesionilds augstAkEs izgllubas uzdevums ir Istenot padzilindtu
zinlSanu apguvi konkr€ta noz-ar€, nodroiinot absolventa speju izstrldat
vai pilnveiJot sislemas. produktus rrn telrnologijas un sagata\ojol
absoivcntu jaunradcs, petnieciskajarn un pcdagogiskajam darbarn Saia
nozarC.

Bakalaura profesionllas studiju programmas nodroiina prolesionilo
kompgtcnci; So programmu apjoms il vismaz l60.KP (240 ECTS), tai
skaifa obligata frakse < 26 KP (39 ECTS). Studiju ilgums pilna laika
studijas ir vismaz astoqi semestri (4 gadi).
Magistra profcsiondlo studiiu programlnu apjorns ir nc mazak ka 40 KP
(60 ECTS), tai skaita obligata praksc 5 6 KP (9 ECTS). Studiju ilgums
pilna laika studijds ir vismaz divi semcstri (l gads).

krt)

l0

augsts

par 5 gadiem.

atzlme

augsts
8

kopejris pilnr taika bakalaura un malistra studiju ilgums nav mazlks

ICTS

Skaidro.lurns

Ioti

Ausstakas izghtTbas sistenra ietver akadEmisko augst5ko izglitTbu un
pr#csionalo iugstako izglTtftu. Bakalaura un rnagistra gradi pastav gan
akademiska.ia, gan prot'esionalajd augstikaja izgliub6.

gad i ).

Aptuvena
/e nejuml

ZCN]

S

7

3-1

(u'

ir

h

d i s t i rtc r

(a

lnos

negativs veft Cium s

D
E

Ls

atislit clory)

E/FX

i:fu ctory')

Fai

(u ns ut

I

Kvalitltes nodroSinlSana. Saskaqd ar Latvijas nonnatlvaJiem
aktienr augstskolas un koledZas var izsniegt valsts atzltus diplonrus,
ia studiias-ir notikuirs aklediretd augstskold vai koledZ6, akreditcm
.studrju prograrnml un augstskolai ir apstiprindta satversme, koledZai
virzienu akreditdcrju pier,renr
- n,jliliurns. L€mumu par studiju
Studiju akrcditdcijas komisija, bct par augstskolas un koledias
akreditdciju - Augstakas izglitrbas padome.
Papildrnformicija.
L Par izglitibas sistcmu - http://www.izm.lv
2. Par diplornu atzi5anu - http://www.aic.lv
3. Parstirdiiu iespejdm Latvija http://studyinlatvia'lv
un programmu statusu - http:/iwww.aiknc-lv
4. Par augsiskolu
5. Par - Eiropas valstu izglrtlbas sistemam un politiku
www.eurydice.org

-

I Kreditpunkts (KP) Latvija definets kF vienas nedelas pilna laika
stucliiu darba apjoms, Vienarn studiju gadarn pare<]z€tais apjo.rns
pilna laika stud'ijas ir 40 kredrtpunktu. Parrd\.inot Eiropas
-Kredlttr
parnescs sistEmas (ECTS- European Credit Transf'er Systcm)
punktos, Latvijas kreditpunktu skaits jlreizina ar I ,5.

4. pielikums
2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze

Cīrulis Ievads akadēmiskajās, profesionālajās studijās un
zinātniskajā darbā (2.kurss)
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)
Vidējais Moda *

Moda
%**

Nevar
pateikt ***

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām

1 kursa apguvei un kursa programmu

1,31

1

77%

0

1,31
1,18
1,77
1,67
1,92
1,75

1
1
1
2
1
1

69%
77%
46%
46%
38%
54%

0
2
0
1
0
1

1,91
1,38
1,46

1
1
1

38%
62%
69%

2
0
0

11 sasniegumus un problēmas

1,73

1

38%

2

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
12 tēmas izpratni
13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

2,08
1,77

2
1

54%
46%

0
0

1,80
1,55
1,25
1,31

2
1
1
1

31%
54%
69%
69%

3
2
1
0

18 apguvei
19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

3,30
2,33

4
2

38%
46%

mazāk kā
3 2 stundas
1

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

1,08
1,15
1,08
1,08
1,38
2,50
1,67

1
1
1
1
1
2
2

92%
85%
92%
85%
77%
46%
46%

0
0
0
1
0
1
1 50-75%

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

2
3
4
5
6
7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto

8 vielu
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
14 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus
15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa

20
21
22
23
24
25
26

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja
Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 13 respondenti

2013.gada oktobris

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,31
1,66
1,67
1,16
grūts

Koharenkova Ievads vācu literatūras vēsturē II (3.kurss)
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)
Vidējais Moda *

Moda
%**

Nevar
pateikt ***

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām

1 kursa apguvei un kursa programmu

1,56

2

56%

0

1,67
1,78
1,56
2,44
2,78
1,78

1
2
2
2
3
1

44%
78%
56%
67%
56%
44%

0
0
0
0
0
0

1,89
2,00
2,25

2
2
2

67%
56%
56%

0
0
1

11 sasniegumus un problēmas

2,29

2

33%

2

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
12 tēmas izpratni
13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

2,75
2,43

3
2

44%
44%

1
2

1,71
1,67
2,00
1,44

2
1
2
1

56%
44%
44%
56%

2
0
1
0

18 apguvei
19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

2,86
1,67

3
1

44%
44%

4-2
2 stundas
0

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

1,33
1,89
1,33
1,50
2,56
2,78
1,11

1
2
1
1
2
3
1

67%
67%
67%
44%
44%
78%
89%

0
0
0
1
0
0
0 75-100%

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

2
3
4
5
6
7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto

8 vielu
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
14 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus
15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa

20
21
22
23
24
25
26

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja
Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 9 respondenti

2013.gada oktobris

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,61
2,07
2,36
1,72
piemērots

Langer Vācu kultūras studijas: Vācijas vēsture I (3.kurss)
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)
Vidējais Moda *

Moda
%**

Nevar
pateikt ***

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām

1 kursa apguvei un kursa programmu

1,22

1

78%

0

1,11
1,00
1,33
1,56
1,33
1,33

1
1
1
1
1
1

89%
100%
78%
67%
67%
67%

0
0
0
0
0
0

1,29
1,44
1,22

1
1
1

67%
78%
78%

2
0
0

11 sasniegumus un problēmas

1,29

1

56%

2

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
12 tēmas izpratni
13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,25
1,56

1
1

67%
56%

1
0

2,40
2,00
2,00
1,44

5
5
5
1

44%
44%
44%
67%

4
4
4
0

18 apguvei
19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

3,22
1,57

4
1

44%
56%

mazāk kā
0 2 stundas
2

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

1,56
1,33
1,22
1,33
1,67
2,44
1,33

1
1
1
1
1
3
1

56%
67%
89%
78%
67%
67%
78%

0
0
0
0
0
0
0 75-100%

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

2
3
4
5
6
7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto

8 vielu
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
14 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus
15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa

20
21
22
23
24
25
26

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja
Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 9 respondenti

2013.gada oktobris

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,17
1,31
1,37
1,42
piemērots

Taterka Seminārs vācu literatūrā: literāro tekstu interpretācija
(3.kurss)
VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 neapmierinoši)
Vidējais Moda *

Moda
%**

Nevar
pateikt ***

Uzsākot kursu pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām

1 kursa apguvei un kursa programmu

1,69

2

54%

0

1,77
1,46
1,08
1,77
2,08
1,92

2
1
1
1
2
1

46%
69%
85%
62%
46%
46%

0
0
1
0
0
0

1,75
2,00
1,91

1
1
2

46%
54%
38%

1
1
2

11 sasniegumus un problēmas

2,22

5

31%

4

Pasniedzēja izmantotās mācīšanas metodes veicināja
12 tēmas izpratni
13 Pasniedzējs rosināja manu domāšanu

1,82
1,69

1
1

38%
69%

2
0

3,00
1,54
1,62
1,54

5
1
1
1

54%
62%
62%
69%

7
0
0
0

18 apguvei
19 Pasniedzējs vērtēja studentu darbu visa semestra laikā

3,30
2,45

3
2

38%
38%

4-2
3 stundas
2

Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga
Pasniedzējam bija labs kontakts ar auditoriju

1,58
1,75
1,54
1,55
2,09
2,42
1,62

1
1
1
1
1
3
2

54%
46%
69%
46%
46%
54%
46%

1
1
0
2
2
1
0 50-75%

Pasniedzējs informēja par to, kā tiks vērtēta kursa
apguve
Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām
Kursa viela lieki nedublējās ar cita kursa vielu
Pasniedzējs izklāstīja tēmu saprotami
Tēmas izklāsts bija sistemātisks, loģisks

2
3
4
5
6
7 Pasniedzējs izraisīja interesi par šo studiju kursu

Pasniedzējs kursā aptvēra visu programmā paredzēto

8 vielu
9 Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama
10 Lietderīgi tika izmantots nodarbības laiks
Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares

Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates
līdzekļus (kodoskopu, video projektoru u.c.) (atzīmējiet
14 5. variantu, ja pasniedzējs neizmantoja palīglīdzekļus
15 Ieteiktā mācību literatūra bija pieejama
16 Ieteiktā mācību literatūra noderēja mācību procesā

17 Studentu grupas lielums bija optimāls kursa apguvei
Cik stundas nedēļā veltījāt patstāvīgai studiju kursa

20
21
22
23
24
25
26

Uz lekciju pasniedzējs parasti ieradās bez kavēšanās
Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju
Labprāt klausītos vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja
Novērtējiet, lūdzu, ši kursa apguves grūtības pakāpi
Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis?

*moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam
** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli
***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējuši

Aptaujāti 13 respondenti

2013.gada oktobris

Aptaujas rezultātu kopsavilkums
Iepazīšanās ar kursa saturu
Pasniedzēja sagatavotība
Pasniedzēja pasniegšanas stils
Pasniedzēja attieksme pret studentiem
Kursa grūtības pakāpe

1,73
1,66
1,85
1,70
piemērots

2.6.5 Aptauju materiāli
Vācu filoloģijas BSP 2013. gada absolventu aptauja
Cien. LU HZF absolvente! Cien LU HZF absolvent!
Šī aptauja mums palīdzēs iegūt objektīvāku vērtējumu un rosinās pilnveidot studiju procesu nākotnē.
Tādēļ es, Ģermānistikas katedras vadītāja Ineta Balode, būtu pateicīga, ja Jūs atsauktos manam
aicinājumam un aizpildītu šo anketu. Ceru, ka tas Jums neprasīs daudz laika, jo vairākos gadījumos ir
nepieciešams tikai marķēt atbildi, kas atspoguļo Jūsu šā brīža situāciju. Būšu pateicīga arī par
komentāriem.
Aptauja ir anonīma un Jūsu vārds, uzvārds tajā neparādīsies. Protams, ka, sūtot aizpildītās
anketas elektroniski uz manu privāto e-pasta adresi inetabalode@inbox.lv, man būs redzams sūtītāja
vārds, taču anketas izvērtēšu izdrukātā veidā. Apsolu, ka nekāda privāta informācija (piem., sūtītāja
vārds, uzvārds) netiks izpausta.
1. Vai Jūs šobrīd turpināt studijas?
□ Jā, studēju maģistratūrā: □ LU, □ citā Latvijas augstskolā, □ ārzemēs.
□ Jā, studēju citā BSP: □ LU, □ citā Latvijas augstskolā, □ ārzemēs.
□ Nē, es strādāju.
□ Nē (cits variants).
2. Vai Jūs strādājat atbilstoši bakalaura studiju profilam, piemēram, vai izmantojat darbā vācu (un/vai
otrās svešvalodas) zināšanas, piem., vai Jums darbā nepieciešamas tulkotāja darba iemaņas, vai
būtiskas ir zināšanas par Vāciju, Šveici, Austriju u.c.?
□ Jā.
□ Nē.
□ Daļēji.
Ja Jūsu atbilde ir „Jā/Daļēji”, lūdzu īsi komentēt atbildi.
Komentārs:

3. Vai Jūs bijāt apmierināts kursu piedāvājumu bakalaura studijās? Lūdzu novērtējiet šo piedāvājumu
jau ierastajā atzīmju skalā:
□ 10 (izcils)
□ 7 (labs)
□ 4 (diezgan viduvējs)
□ 9 (teicams)
□ 6 (gandrīz labs)
□ 3 (vājš / slikts)
□ 8 (ļoti labs)
□ 5 (viduvējs)
□ 2 (ļoti vājš / ļoti slikts)
□ 1 (pilnīgi neapmierinošs)
Komentārs:

4. Kā Jūs kopumā vērtējat docēto kursu kvalitāti (kursu saturs, novitāte, zināšanu plašums un dziļums,
atbilstību priekšstatiem par VF BSP u.tml.)?
□ 10 (izcils)
□ 7 (labs)
□ 4 (diezgan viduvējs)
□ 9 (teicams)
□ 6 (gandrīz labs)
□ 3 (vājš / slikts)
□ 8 (ļoti labs)
□ 5 (viduvējs)
□ 2 (ļoti vājš / ļoti slikts)
□ 1 (pilnīgi neapmierinošs)
Komentārs:
5. Kā Jūs kopumā vērtējat bakalaura studiju programmā iesaistīto mācībspēku kompetenci?
□ 10 (izcils)
□ 7 (labs)
□ 4 (diezgan viduvējs)
□ 9 (teicams)
□ 6 (gandrīz labs)
□ 3 (vājš / slikts)
□ 8 (ļoti labs)
□ 5 (viduvējs)
□ 2 (ļoti vājš / ļoti slikts)
□ 1 (pilnīgi neapmierinošs)

Komentārs:

6. Vai bijāt apmierināts ar kursu organizāciju (lekciju un semināru laiks, vieta, telpas u.c.)?
□ Jā.
□ Nē.
□ Daļēji.
Lūdzu, īsi komentēt atbildi!
Komentārs:

7. Kāda, pēc Jūsu domām, bija zināšanu vērtēšanas sistēma?
□ Objektīva un taisnīga
□ Kopumā objektīva, taču ne vienmēr.
□ Subjektīva un netaisnīga.
Lūdzu īsu komentāru!
Komentārs:

Pateicos par atsaucību!
Gaidīšu Jūsu atbldes līdz š.g. 15. oktobrim.
Ar cieņu,
Ineta Balode
P.S.
Atbildes varat sūtīt arī pa pastu
Ineta Balode
LU HZF
Visvalža 4a 326. telpa
Rīga LV 1050
II
LU Humanitāro zinātņu 2013. gada absolventu
darba devēju aptauja
Cien. darba devēj!
Darba devēju aptauja ir ļoti svarīga visām LU realizētajām studiju programmām, jo tā ļauj labāk
izprast situāciju darba tirgū un rosina pilnveidot studiju procesu nākotnē, kā arī modificēt akadēmiskās
programas tā, lai to absolventi būtu labāk sagatavoti ne tikai maģistratūras studijām, bet arī veiksmīgi
spētu iekļauties profesionālajā vidē pēc bakalaura studiju absolvēšanas. Tādēļ es, Ģermānistikas
katedras vadītāja Prof. Dr. Ineta Balode, būtu ļoti pateicīga, ja Jūs atsauktos manam aicinājumam un
aizpildītu šo anketu. Ceru, ka atbildes uz jautājumiem Jums neprasīs daudz laika.
Aptaujā Jūsu darbinieka vārds un uzvārds neparādīsies. Absolu, ka, apkopojot datus, ievērošu
konfidencialitāti un nekādi nesaistīšu Jūsu iestādi vai uzņēmumu ar darbinieku vārdiem un uzvārdiem.
Lūdzu sūtīt aizpildītās anketas elektroniski uz manu privāto e-pasta adresi inetabalode@inbox.lv.
Katram gadījumam pievienoju arī savas darbavietas pasta adresi:
Ineta Balode
LU Humanitāro zinātņu fakultāte
Visvalža iela 4 a 326. telpa
Rīga LV 1050

Lai novērtētu Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Vācu filoloģijas BSP absolventu
gatavību un atbilstību darba tirgus prasībām, lūdzam darba devējus atbildēt uz šādiem jautājumiem:
1. Uzņēmuma/ iestādes nosaukums:
_____________________________________________________________________
2. Kā Jūs vērtējat Jūsu iestādes/uzņēmuma darbinieka, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātes 2013. gada absolventa sagatavotību, pildot savus amata pienākumus un uzdevumus?
□ Ļoti labi.
□ Labi.
□ Viduvēji.
□ Slikti.
□ Uz šo jautājumu nevēlos atbildēt.
Lūdzu komentēt un pamatot atbildes variantu?
Komentārs:

3. Kas (kāds tematisks studiju kurss, kādu zināšanu un iemaņu apguve u.c.), pēc Jūsu domām, būtu
turpmāk iekļaujams vācu bakalaura studiju programmā, lai optimāli sekmētu absolventu veiksmīgu
darbu Jūsu uzņēmumā/ iestādē?
4. Vai LU Vācu filoloģijas BSP absolventam ir iespējams veidot tālāku profesionālo karjeru Jūsu
uzņēmumā/ iestādē?
□ Jā.
□ Daļēji.
□ Nē.
Vai tas ir būtiski Jūsu uzņēmumam/ iestādei?
□ Jā.
□ Daļēji.
□ Nē, nav.
Lūdzu īsi komentēt atbildes.
Komentārs:

Jau iepriekš pateicos par Jūsu atsaucību un gaidīšu Jūsu atbildes līdz š.g. 15. oktobrim!
Ar cieņu,
Ineta Balode

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Humanitāro zinātņu fakultāte
STUDIJU VIRZIENS

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un
valodu programmas

Doktora studiju programma

Filoloģija
(LRI kods: 51223)

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2012/2013. akadēmiskais gads

1

2.4.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
2.4.1.1. studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi;
Filoloģijas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā
korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju,
latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra
pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu
un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar
filoloģiju.
Filoloģijas doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un
apakšnozarēs:
Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm:
- latviešu literatūras vēsture;
- literatūras teorija;
- salīdzināmā literatūrzinātne;
- cittautu literatūras vēsture
Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm:
- mitoloģija;
- latviešu folkloristika;
- cittautu folkloristika
Mākslas nozarē ar apakšnozarēm:
- teātra un kino vēsture un teorija;
- etnomuzikoloģija
Filoloģijas doktora studiju programmas mērķis – sagatavot augsti kvalificētus
zinātniekus un mācībspēkus literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas zinātnē (augstāk
minētajās apakšnozarēs), iegūstot starptautiski pielīdzināmu un darba tirgū
konkurētspējīgu zinātņu doktora grādu.
Lai sasniegtu programmas izvirzītos mērķus, programmā ir izvirzīti šādi uzdevumi:
 sniegt padziļinātas teorētiskas zināšanas izvēlētajā humanitāro zinātņu
nozarē;
 veicināt jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas
paņēmienu apguvi;
 sniegt metodisku palīdzību zinātniskās tēmas izstrādē, materiālu vākšanā,
to analīzē un rezultātu apstrādē;
 veicināt un motivēt jaunos zinātniekus gan darbam profesoru vadītajos
zinātniskajos projektos, gan patstāvīgu zinātnisku pētījumu veikšanā;
 atbalstīt un sekmēt jauno zinātnieku dalību ar referātiem starptautiskajās
un Latvijas mēroga zinātniskajās konferencēs un semināros, ar
publikācijām zinātniskajos izdevumos;
 rosināt izkopt pedagoģiskās iemaņas, strādājot ar LU bakalaura līmeņa,
atsevišķos gadījumos arī ar maģistra līmeņa studentiem.
2.4.1.2. studiju programmas paredzētie studiju rezultāti;
Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti zinātnieki un
mācībspēki humanitārās zinātnēs, kas apguvuši pētniecības darba realizācijas,
organizācijas un vadības principus un ir konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā
darba tirgū.
Doktora studiju laikā studējošie ir apguvuši padziļinātas teorētiskas zināšanas un
jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes apakšnozarē; veikuši pētniecības darbu
un savus pētījuma rezultātus atspoguļojuši starptautiskās un Latvijas mēroga
zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās; piedaloties bakalaura,
maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā, guvuši iemaņas
pedagoga un projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšanā.
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Apgūstot programmu, studējošie spēj apliecināt savas zinātniskās kvalitātes, turpinot
patstāvīgu zinātnisko darbību gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.
2.4.1.3. studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai;
Studiju programmas mērķi ir saistīti ar Latvijas Universitātes misiju – profesionāļu
sagatavošana. Programma atbalsta Latvijas Universitātes Stratēģiskās attīstības plāna
2009-2019 mērķus un uzdevumus, kā arī Latvijas Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju līdz
2030. gadam (apstiprināta Saeimā 10.06.2010.). Programmas nākotnes vīzija tiek
attīstīta saistībā ar studentu, darbinieku, kā arī profesionāļu organizācijām, tāpat kā
reģionālajām interesēm.
2.4.1.4. prasības, sākot studiju programmu;
Priekšnoteikumi doktora studijām: maģistra grāds filoloģijā (Mag.philol.)
literatūrzinātnes, folkloristikas nozarē vai maģistra grāds mākslas zinātnē (Mag.art.)
mākslas zinātnes nozarē.
Uzņemšana LU Filoloģijas doktorantūras programmā: pretendenti LU doktorantūras
programmā tiek uzņemti konkursa kārtībā. Konkursu organizē LU Doktorantūras daļa
vienu reizi gadā – augusta vidū notiek dokumentu pieņemšana, augusta beigās –
septembra sākumā notiek uzņemšanas pārrunas, kuras organizē Filoloģijas doktora
studiju programmas padome. Tiek izmantoti katru gadu no jauna apstiprinātie LU
doktorantu uzņemšanas kritēriji. Kritēriju tabulu aizpilda uzņemšanas komisijas
priekšsēdētājs, piedaloties doktorantūras padomes locekļiem. Pēc pretendenta
iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas pretendenta publikācijas, piedalīšanās konferencēs,
iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, pētnieciskā darba projekts u.c.), kā arī
mutisko pārrunu rezultāti. Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu
kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus doktorantūrā
un ieskaitot budžetā. Kopumā studējošo zināšanas, uzsākot studijas, ir pietiekamas,
kas apliecina, ka LU noteiktie studējošo atlases kritēriji ir optimāli, lai sasniegtu
plānotos studiju rezultātus paredzētajā kvalitātē un laikā.
Uz nozares doktorantūras padomes priekšlikuma pamata LU Doktorantūras daļā
pretendentu imatrikulē LU doktorantūras programmā. Doktorants kopā ar zinātnisko
vadītāju, ņemot vērā doktorantūras padomes ieteikumus, izstrādā individuālo studiju
un pētniecības programmu (individuālo studiju plānu), kuru apstiprina Filoloģijas
doktorantūras padomes priekšsēdētājs un iesniedz LU Doktorantūras daļā.
2.4.1.5. studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un
to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās,
ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to pajomu kredītpunktos,
īstenošanas plānojums)
Sk. Pielikums Nr.1.
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Filoloģijas doktora studiju programma

Kursa
kods

Kursa nosaukums

Studiju programmas plāns
Pilna laika

6 semestri

Kopā

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

-

2*

Aizstāvēšana

L16 S16

-

-

2*
10*
2*

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L12 S20

-

-

6

Ieskaite

-

-

6

Ieskaite

-

-

6

Ieskaite

-

-

2

Ieskaite

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

1.

3.

5.

7.

8.

-

2.

4.

6.

Obligātā daļa (A daļa)
Teorētiskā daļa. A daļā – 16 KP
LitZ7011
Zinātniskās literatūras, avotu un tekstu
analīze
LitZ7004
Klasiskā retorika: teorija un prakse
SDSK7012 Promocijas eksāmens
SDSK7008 Promocijas eksāmens svešvalodā
Individuālās studijas un pētniecība 28 KP. A daļa
SDSK7000 Zinātniskā publikācija par promocijas

6

darba tēmu I
SDSK7020 Zinātniskā publikācija par promocijas
darba tēmu II

6

SDSK7021 Zinātniskā publikācija par promocijas
darba tēmu III
SDSK7022 Zinātnisks referāts par promocijas darba
tēmu Latvijas zinātniskā konferencē vai
seminārā

6
2

** Iegūstamo kredītpunktu skaits netiek sadalīts pa studiju gadiem un semestriem

4

SDSK7023 Zinātnisks referāts par promocijas darba
tēmu starptautiskā zinātniskā konferencē
vai seminārā I

3

SDSK7024 Zinātnisks referāts par promocijas darba
tēmu starptautiskā zinātniskā konferencē
vai seminārā II

3

SDSK7003 Piedalīšanās ar referātu nozares
doktorantu semināros
Citi darba veidi (6 KP) A daļa
SDSK7001 Pedagoģiskais darbs – asistēšana studiju

4

-

-

3

Ieskaite

-

-

3

Ieskaite

-

-

2*

Aizstāvēšana

S32

-

-

4

Aizstāvēšana

S64

-

-

2*

Aizstāvēšana

S32

-

-

10

Aizstāvēšana

S160

-

-

10

Aizstāvēšana

S160

-

-

20

Aizstāvēšana

S320

-

-

20

Aizstāvēšana

S320

-

-

20

Aizstāvēšana

S320

kursos, semestra, bakalaura un maģistra
darbu recenzēšana.
SDSK7002 Pedagoģiskais darbs – atsevišķu kursu
docēšana
Promocijas darbs (80 KP) A daļa
SDSK7006 Promocijas darba pētījuma plāna izstrāde
SDSK7007 Promocijas darba teorētiskās daļas pirmā
varianta izstrāde
SDSK7005 Promocijas darba pētniecības daļas
izstrāde
SDSK7004 Promocijas darba pirmā varianta izstrāde

10
10
20
20

SDSK7009 Promocijas darba galīgā varianta izstrāde

** Iegūstamo kredītpunktu skaits netiek sadalīts pa studiju gadiem un semestriem

20

5

un apstiprināšana
Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) Apakšnozares kursi - B daļā 14 KP apjomā
LitZ7007
Jaunākās nostādnes anglofonajā

-

-

4*

Eksāmens
L32 S 32

literatūrzinātnē
MākZ7000

Modernisma drāma un teātris

-

-

4*

Eksāmens

LitZ7002

Jaunas pieejas tradicionālo literāro darbu
interpretācijā

-

-

2*

Eksāmens

Cilvēks, sabiedrība, daba viduslaiku un
renesanses literatūrā

-

Mītiskais latviešu literatūrā: mīts un
literatūra

-

LitZ7005

Literatūrkritika antīkajā pasaulē

-

-

2*

Eksāmens

MākZ7010

Mūzika, kultūra un sabiedrība

-

-

2*

Aizstāvēšana

Folk7002

Ornamentu simbolika folklorā, literatūrā
un mākslā

-

-

2*

Eksāmens

Tradicionālās kultūras mūsdienu
interpretācijas Latvijā

-

LitZ7008

Rietumeiropas modernisma dzeja

-

-

2*

Eksāmens

L24 S8

LitZ7025

Postmodernisma poētika

-

-

2*

Eksāmens

L24 S8

LitZ7000

Mūsdienu literatūrzinātnes teorijas un

-

-

2*

Eksāmens

L16 S16

LitZ7012
LitZ7006

Folk7003

** Iegūstamo kredītpunktu skaits netiek sadalīts pa studiju gadiem un semestriem

L48 S16
L16 S16

-

2*

Eksāmens
L32

-

2*

Eksāmens
L24 S8
L24 S8
L18 S 14
L26 S6

-

2*

Aizstāvēšana
L16 S 6

6

metodes
LitZ7010

-

Eksāmens

Vācu literatūras modernā un postmodernā
proza

-

LitZ7009

„Sudraba laikmets” krievu literatūrā

-

-

2*

Aizstāvēšana

L30 S2

LitZ7003

Latviešu literatūra un totalitārisms

-

-

2*

Aizstāvēšana

L22 S10

LitZ7001

M.Bulgakovs un krievu 20.gs.20. – 30.
gadu literatūra un teātris

-

-

2*

Aizstāvēšana

MākZ7003

Amerikāņu drāma un teātris

-

-

2*

Eksāmens

L16 S16

MākZ7002

Vizuālo tekstu semiotika

-

-

2*

Aizstāvēšana

L16 S16

Folk7001

Tradicionālās kultūras lauka pētījumi

-

-

4*

Eksāmens

L12 S52

SDSK7025 Piedalīšanās zinātniskā projektā
profesora vai vadošā pētnieka vadībā

-

-

4*

Ieskaite

Brīvās izvēles daļa (C daļa)

-

-

2*

L16 S16

L26 S6

* Doktorants saskaņā ar savu
individuālo studiju plānu var izvēlēties,
kurā studiju gadā kursu apgūt
Kopā A daļā
Kopā B daļā
Brīvās izvēles daļā (C daļā)
Kopā

** Iegūstamo kredītpunktu skaits netiek sadalīts pa studiju gadiem un semestriem

130**
14**
144
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2.4.1.6. studiju programmas organizācija (studiju programmas apraksts, studiju
moduļi, to plānotie rezultāti un īstenošana, prakses plānojums utt.);
Studijas LU Filoloģijas doktora studiju programmā atbilst 144 kredītpunktiem.
Pilna laika studijas ilgst 3 gadus (52 nedēļas gadā, 40 stundas nedēļā), no kurām 4 ir
atvaļinājuma nedēļas un 48 darba nedēļas. Nepilna laika klātienes studijas ilgst 4 gadus (40
stundas nedēļā) bez īpaša laika atvaļinājumam
144 kredītpunktos ietilpst teorētisko kursu apguve 30 KP apjomā (16 KP A daļā un 14 KP
B daļā), individuālās studijas un pētniecība 28 KP apjomā, pedagoģiskais darbs 6 KP
apjomā, kā arī promocijas darba izstrādāšana un apspriešana doktora studiju programmas
padomē 80 KP apjomā.
Jāuzsver, ka lēmums par šādu kredītpunktu sadalījumu tika pieņemts 2010./2011. ak. g.
pavasara semestra noslēgumā, kad, kā katru gadu, ņemot vērā pavasarī veiktās doktorantu
un darba devēju aptaujas, tika pārskatīts programmas saturs un tika respektēts studējošo
lūgums pārcelt vairākus specializācijas apakšnozares teorētiskos A daļas studiju kursus uz
B daļu (A daļā atstājot vispārīgos kursus, B daļā doktorants var izvēlēties savai nozarei un
apakšnozarei atbilstīgus kursus), kā arī pārskatāmāku padarīt KP sadalījumu individuālo
studiju un pētniecības daļā (līdz tam teorētiskā daļa veidoja 34 KP, bet individuālās studijas
un pētniecība 24 KP).
Teorētisko kursu apguve (30 KP)
Individuālie kursi: studiju laikā doktorantam jāapgūst divi A daļas kursi: „Zinātniskās
literatūras, avotu un tekstu analīze” 2 KP apjomā un „Klasiskā retorika: teorija un prakse” 2
KP apjomā. Šajos lekciju kursos tiek apgūtas promocijas darbam nepieciešamās prasmes
darba strukturēšanā, zinātnisko avotu un teorētiskās literatūras atlasē un izmantojumā,
zinātniskā darba valoda, paņēmieni, metodes, kā analizēt tekstu, kā apkopot darba
secinājumus, kā arī attīstītas un nostiprinātas katra doktoranta spējas un zināšanas retorikas
jomā. Savukārt B daļā doktorantam studiju laikā jāapgūst lekcijas kursi 14 KP apjomā.
Kaut arī lekciju kursu tematiskais diapazons ļoti plašs, gandrīz katrs B daļā piedāvātais
lekciju kurss apliecina, ka ikvienas apakšnozares doktorantam jāiegūst labas iemaņas un
zināšanas latviešu zinātniskajā terminoloģijā, kā arī labi jāpārzina novitātes pētnieciskajās
metodēs un zinātniskajā terminoloģijā citur pasaulē. Doktorants var apmeklēt teorētiskos
kursus arī ārzemju augstskolās un citās doktora programmās Latvijas augstskolās, ja tas
nepieciešams izstrādājamam promocijas darbam. Tādā gadījumā doktorantūras padomes
sēdē tiek lemts par kursu atzīšanu.
Kopš 2008. gada studiju programmas ietvaros doktorantiem ir iespēja veikt lauka
pētījumus, kas būtiski nepieciešami latviešu un cittautu, salīdzinošās folkloristikas,
mitoloģijas, arī citās apakšnozarēs (piemēram, etnomuzikoloģijā, teātra zinātnē)
studējošiem, jo dod iespēju kvalitatīvi un kvantitatīvi papildināt pētījuma (promocijas
darba) materiālo bāzi ar mūsdienu vākumiem un kas vēl svarīgāk – ar paša vākumiem, ļauj
izsekot pētījuma objekta izmaiņām diahroniskajā aspektā. Ļoti bieži lauka pētījumi tiek
veikti sadarbībā ar citu valstu augstskolu doktorantiem un mācībspēkiem, kas lauka
pētījumos ļauj daudzpusīgi pārbaudīt iegūtā materiāla kvalitatīvos parametrus.
Kopš 2011. gada B daļas kursam 4 KP apjomā tiek pielīdzināta piedalīšanos zinātniskā
projektā profesora vai vadošā pētnieka vadībā, kas ļauj ātrāk iegūt nepieciešamos 14 KP B
daļā.
Promocijas eksāmeni: lai doktorants būtu izpildījis studiju programmu un varētu aizstāvēt
promocijas darbu, viņam jānokārto promocijas eksāmens specialitātē un svešvalodā.
Promocijas eksāmens specialitātē (10 KP, A daļa) ir integrēts doktora studiju nobeiguma
posms. Promocijas eksāmenu pieņem Filoloģijas doktorantūras padomes izveidota
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eksāmenu komisija, kuru apstiprina ar LU Rektora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst 4 – 5
nozares speciālisti - profesori, vairums no viņiem ir doktorantūras padomes locekļi.
Eksāmenu svešvalodā – angļu, vācu vai franču valodā – (2 KP, A daļa) doktorants kārto
reizē ar promocijas eksāmenu, tādējādi promocijas eksāmena komisija tiek papildināta ar
profesoru no attiecīgās studiju virziena apakšnozares, kuras valodu kā svešvalodu izvēlējies
doktorants. Promocijas eksāmenā doktorants vienu no jautājumiem atbild svešvalodā, kā arī
diskutē ar komisijas locekļiem par savu promocijas darbu izvēlētajā svešvalodā.
Individuālās studijas un pētniecība (28 KP)
o zinātniskās publikācijas par promocijas darba tēmu – 18 KP. Līdz doktora studiju
programmas beigām doktorantam jāizstrādā 3 zinātniskās publikācijas (par katru 6 KP);
o zinātniskie referāti par promocijas darba tēmu – 8 KP. Līdz doktora studiju programmas
beigām doktorantam par sava pētījuma rezultātiem jāreferē vismaz vienā Latvijas mēroga
(2 KP) un vismaz divās starptautiskās zinātniskās konferencēs (par katru 3 KP);
o piedalīšanās ar referātu nozares doktorantu semināros, kas šobrīd realizējas uzstājoties
doktorantūras skolas zinātniskajos semināros – 2 KP.
Pedagoģiskais darbs – 6 KP: asistēšana studiju kursos, semestra, bakalaura un maģistra
darbu recenzēšana (vadīšana) – 4 KP; atsevišķu kursu docēšana – 2 KP.
Kā pirmajā gadījumā (asistēšana profesoram), tā otrajā (lekciju lasīšana) doktoranta
pedagoģiskais darbs notiek profesora vadībā un pārraudzībā profesora pieteiktos un LUIS
sistēmā apstiprinātos studiju kursos bakalaura vai maģistra studiju programmās.
Pedagoģiskā prakse palīdz jaunajiem speciālistiem, beidzot doktorantūru, būt
konkurētspējīgākiem darba tirgū.
promocijas darba izstrādāšana un apspriešana DSPP – 80 KP: promocijas darba
pētījuma plāna izstrāde – 10 KP, promocijas darba teorētiskās daļas pirmā varianta izstrāde
– 10 KP, promocijas darba pētniecības daļas izstrāde – 20 KP, promocijas darba pirmā
varianta izstrāde – 20 KP, promocijas darba galīgā varianta izstrāde – 20 KP.
Izstrādājot promocijas darbu, paralēli promocijas darba vadītāja vadībā tiek padziļināti
studēta attiecīgās nozares un apakšnozares zinātniskā literatūra, tiek apspriestas novitātes
pētniecības metodēs, notiek individuāli semināri, kuros doktorants apgūst savas izvēlētās
zinātnes apakšnozares specifiku.
Iegūstamo kredītpunktu skaits Filoloģijas doktora studiju programmā netiek sadalīts
pa studiju semestriem, jo doktorantūras studijās, salīdzinot ar maģistratūras studijām,
daudz lielāka nozīme ir lielākam laika patēriņam, piemēram, referātu gatavošanai
zinātniskai konferencei vai zinātnisku publikāciju gatavošanai.
Kaut arī doktora studijās nodalīta un limitēta A un B studiju daļa, tas nemaina galveno –
Filoloģijas doktora studijas ir patstāvīgs, radošs un darbietilpīgs process, kura posmi, to
garums un samērs ne vienmēr iepriekš precīzi definējams un norobežojams.
2.4.1.7. studiju programmas praktiskā īstenošana (studiju valoda, izmantotās studiju
metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana, e-studijas utt.);
Filoloģijas doktora studijas, kaut arī ietver lekcijas un seminārus noteiktā kredītpunktu
apjomā, savā būtībā ir individuālas, tāpēc arī individuālais studiju un pētnieciskais darbs ir
galvenā studiju praktiskā forma. Doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju veido individuālo
programmu, kuru, tāpat kā darba zinātnisko vadītāju, apstiprina nozares doktorantūras
padome. Filoloģijas DSP programmā nav noteikts, kurā akadēmiskajā gadā un semestrī
jānokārto nepieciešamie kursi (teorētiskie kursi, promocijas eksāmeni), to doktorants izlemj
patstāvīgi kopā ar savu zinātnisko vadītāju.
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Pozitīvas izmaiņas Filoloģijas doktora studiju praktiskajā realizācijā ieviesa LU
doktorantūras skolu darba intensīva aizsākšana 2009. gadā, kas, pateicoties Eiropas Sociālā
fonda finansiālam atbalstam, ļāva piesaistīt kā redzamākos Latvijas speciālistus, tā arī citu
valstu speciālistus ar lekcijām par starpnozaru tēmām. Doktorantūras skolā „Letonika un
starpkultūru pētījumi”, kas apvieno četrās doktora studiju programmās – Filoloģijas,
Valodniecības, Vēstures, Filozofijas – studējošos, ir iesaistījušies 99% Filoloģijas DSP
studējošo. Doktorantūras skolā studijām 2013./2014.g. pieteikušies arī ģeogrāfijas, kā arī
pedagoģijas programmās studējošie. Uz 2012. gada 1. decembri skolā bija 130 dalībnieki.
Skolas ietvaros 2012./2013. ak. gadā notikušas 23 vieslekcijas, kurās uzstājušies
mācībspēki no LU, Latvijas Kultūras Akadēmijas un vislektori no Klaipēdas Universitātes
(Lietuva), Polijas Zinātņu Akadēmijas, Erevānas Valsts Universitātes (Armēnija),
Barselonas Pompeu Fabra Universitātes (Spānija) u.c.
2012./2013.ak.g., pateicoties lielajam ESF stipendiātu skaitam bija iespējams noorganizēt
ari 7 zinātniskos seminārus par aktualitātēm doktorantūras skolas pārstāvētās zinātnes
nozarēs un pētniecībā.
2.4.1.8. vērtēšanas sistēma (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Reizi gadā notiek doktoranta atestācija – doktorants atskaitās par aizvadītajā gadā paveikto
doktorantūras padomei. Atskaite un pozitīvs vērtējums ir pamats finansējuma atvēršanai
nākamajam mācību gadam (budžeta doktorantiem) un studiju turpināšanai doktorantiem,
kuru studijas tiek apmaksātas no juridisku vai fizisku personu līdzekļiem. Ja atestācija ir
nesekmīga divas reizes pēc kārtas, doktorants var tikt atskaitīts no tālākajām studijām ar
nozares doktorantūras padomes lēmumu.
Lai sekmētu iegūstamās izglītības kvalitāti, programmā kopš tās akreditācijas 2008. gadā
ieviestas stingrākas doktorantu atestācijas prasības, nosakot, ka pēc 1. studiju gada
doktorants prezentē doktorantūras padomē promocijas darba pētījuma plānu, pēc 2. studiju
gada iesniedz 50 lpp. disertācijas teksta, pēc 3. gada (PLK doktorantiem) un pēc 4. gada
(NLK doktorantiem) – promocijas darba melnrakstu, kuru lasa un izvērtē doktorantūras
padomes apstiprināts recenzents. Gan recenzents, gan doktorantūras padomes locekļi,
vērtējot promocijas darba melnrakstu īpašu uzmanību pievērš tam, vai doktorants savā
promocijas darbā sagaidāmos rezultātus, akcentētos mērķus un uzdevumus ir pietiekoši
skaidri un argumentēti izklāstījis.
Studiju programmā tiek rīkoti teorētiskie kursi, kuros tiek lasītas lekcijas, notiek semināri,
kuru galvenais mērķis ir veicināt doktorantu patstāvīgās un kritiskās domāšanas attīstību.
Galvenā vērtēšanas metode teorētisko lekciju kursos ir pārbaudījums testa formā
(eksāmens) vai arī patsāvīgi uzrakstīta pārbaudes darba un tā prezentācijas formā
(aizstāvēšana). Kvalitatīvais rādītājs - atzīme. Vērtēšanā pamatos ņem vērā doktoranta
darbu semestra laikā (rezultatīva piedalīšanās semināros, referātu sagatavošana un lasīšana,
patstāvīgais darbs un tā analīze auditorijā, kontroldarbi).

2.4.1.9. studiju programmas izmaksas.
Lēmumu par līdzekļu apjomu doktora studiju programmai katram finansu gadam pieņem
LU Senāts. Pilna laika studijas doktorantūrā tiek finansētas no LU budžeta pirmos trīs
gadus, t.i., 156 nedēļas. Nepilna laika klātienes studijas doktorantūrā tiek finansētas no
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fizisko un juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksa (pilna programmas apguve) pilna
laika klātienē – Ls 4500, nepilna laika klātienē Ls 6000. Studiju maksa gadā – Ls 1500.
Filoloģijas doktora studiju programmā studēja 19 studenti par valsts budžeta
finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 2 372 LVL par vienu studentu. 7
studenti studēja par valsts budžetu bez finansējuma. 6 studenti atradās akadēmiskajā
atvaļinājumā. Kopā programmā studēja 26 studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas
ir 45 088 LVL. Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu
studentu 2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2012 – 1 734LVL.
2.4.2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.
Filoloģijas doktora studiju programmas izveide un kvalitātes akadēmiskā pārraudzība
notiek Latvijas Republikas Augstskolu likuma, Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr. 1000 „Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas)
tiesību deleģēšanu augstskolām” un noteikumu Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”, Latvijas Universitātes doktorantūras
nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos, kā arī saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu.
Studiju virzienu pārakreditācijā 2013.g. Filoloģijas doktora studiju programma ieguva
augstu starptautisku novērtējumu. Taču, aizbildinoties ar to, ka kādā no pavadošajiem
dokumentiem tehniskas neuzmanības dēļ nebija ierakstīts dr.art., bet tikai dr.philol.
(pašnovērtējuma ziņojumā bija gan viens, gan otrs un starptautiskie eksperti vērtēja
programmu tās semantiskajā un formālajā kopainā), IKVD 2013.g. 23.09 apšaubīja dr.art.
speciālistu sagatavošanas likumību Filoloģijas programmā, jo starptautiskie eksperti savā
rakstiskajā pozitīvajā ziņojumā neesot atsevišķi izcēluši dr.art. piešķiršanu (te jāuzsver, ka
tāds nebija ekspertu uzdevums – viņiem bija jāizvērtē programma kopumā un jāsniedz
galaslēdziens par studiju programmas kvalitāti, ko viņi arī ir veikuši). Te jāuzsver, ka LR
trūkst normatīva regulējuma, kas skaidri un atbilstoši mūsdienu starptautiskai praksei
definētu zinātniskā grāda nosaukumus, zinātnes nozares un apakšnozares, kurās tiek
piešķirts attiecīgais grāds. Likumdevējs (šajā gadījumā Ministru kabinets) ir atstājis šo
jomu bez regulējuma, ko tiesību zinātnē sauc par „likuma robu”.
Saskaņā ar juridiskās obstrukcijas aizlieguma principu (Administratīvā procesa likuma
15.panta divpadsmitā daļa) iestāde (šai gadījumā LU) nedrīkst atteikties izlemt jautājumu,
pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu.
Tādējādi Latvijas augstskolām, tajā skaitā, LU ir jāmeklē atbilstošs regulējums, ar kuru
aizpildīt šo „likuma robu”.
LZP interneta mājas lapā pieejamais dokuments „Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas
Republikā” atsevišķās sadaļās ir novecojis un neatbilst mūsdienu faktiskajai situācijai
(piemēram, tajā nav minēta antropoloģija), tādējādi regulējot attiecīgo jomu LU ir
vadījusies pēc citiem starptautiskiem dokumentiem, piemēram, Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) dokumenta - Frascati manual (Proposed standard
practice for surveys on research and experimental development), vai Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) dokumenta - Classification of Subject Area, Review
Board, Research Area and Scientific Discipline, kuros ir definētas gan mūsdienās aktuālās
nozaru grupas, gan nozares, gan arī apakšnozares. Minētajos dokumentos, kā nozaru grupa
ir noteikta – humanitārās zinātnes, savukārt „Māksla” ir šīs nozaru grupas atsevišķā nozare.
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2.4.3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām (norādot
struktūru, studiju kursus, apjomu kredītpunktos un, ja iespējams, studiju rezultātus).
Katras valsts augstskolās ir atšķirīgi veidotas doktorantūras programmas, kas lielā mērā
izriet no katras augstskolas un katras valsts iedibinātām tradīcijām. Tas vistiešākajā veidā
attiecināms arī uz doktorantūras programmām humanitārajās zinātnēs.
Viļņas Universitātē ir apvienotā Filoloģijas programma doktorantūrā, kurā ietilpināta gan
lingvistika, gan literatūrzinātne, gan folkloristika. Tallinas Universitātē ir apvienotā
Kultūras studiju programma doktorantūrā, kas sastāv no obligātās teorētiskās daļas un
izvēles daļas ar speciālajiem priekšmetiem. Savukārt Tartu Universitātē ir divas doktora
studiju programmas: 1) igauņu literatūra un folklora; 2) krievu un slāvu filoloģija.
Kopsecinājums: visu Baltijas valstu doktorantūras programmās, kas aptver literatūrzinātni,
folkloristiku, mākslas zinātni (plašākā vai šaurākā apakšnozaru diapazonā), akcentēts
studiju starpdisciplinārais raksturs, tradīciju samērošana ar mūsdienu prasībām, variēšanās
starp obligāto un izvēles mācību priekšmetu un studiju daļu, ko nosaka katras attiecīgās
augstskolas iespējas un tradīcijas (tai skaitā piedāvāto lekciju kursu sarakstā un tematiskajā
ievirzē).
Vienīgās doktora studiju programmas Latvijā, ko daļēji var salīdzināt ar Filoloģijas doktora
studiju programmu, ir Latvijas Kultūras akadēmijā un Daugavpils Universitātē. Kultūras
akadēmijā programma aptver kā kultūras teoriju, vēsturi, tā arī literatūrzinātni,
folkloristiku, mākslu. Ja LKA doktorantūras programma piedāvā plašas kultūrteorētiski
orientētas doktorstudijas, tad Daugavpils Universitātes doktorantūras programma saucas
„Literatūrzinātnes studiju programma” ar divām apakšnozarēm: cittautu literatūras vēsturi
un salīdzināmo literatūrzinātni. Salīdzinot LU Filoloģijas doktorantūras programmu ar
LKA un Daugavpils Universitātes doktorantūras programmām, jāsecina, ka pirmā,
salīdzinot ar LU Filoloģijas doktora studiju programmu, ir vispārīgāka un vairāk balstās
kultūrteorijā, otra ievirzē ir daudz šaurāka un konkrētāka, akcentējot slāvu filoloģiju.
Secinājums: LU Filoloģijas studiju programma doktorantūrā ir vienīgā Latvijā, kas balstīta
tieši latviešu filoloģijas tradīcijā un mērķī šo tradīciju attīstīt tālāk, vienlaikus
nenorobežojoties tikai filoloģiskajā (latviešu filoloģija) laukā, bet aptverot arī starpnozaru
aspektu - cittautu filoloģija, cittautu folkloristika un mākslas (teātra, kino) vēsture un
teorija. Rezultātā LU doktoranti, kuru pētniecības joma saistīta ar cittautu filoloģiju, iegūst
zināšanas arī par latviešu filoloģiju, savukārt latviešu filologi iegūst nepieciešamās
zināšanas par procesiem cittautu filoloģijā, mākslas zinātnēs.
L2.4.4. Informācija par studējošiem (dati atskaites gada 1. oktobrī), norādot studējošo
kopskaitu, pirmajā studiju gadā imatrikulēto un absolventu skaitu.
1. gadā
EksmaDati uz
imatriT.sk. Absol- trikulēto
Studējošo skaits pa studiju gadiem
atskaites
Kopā
kulēto
par
ventu
skaits
gada 1.
mācās
studentu
maksu skaits
(Atbioktobri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
skaits
rums)
7
7
9
15
1
32
1
5
2
2012
2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze.
Vislielākais studējošo skaits Filoloģijas doktora studiju programmā ir tieši literatūrzinātnes
nozarē. Pozitīvs ir fakts, ka pēdējos gados ir palielinājies studējošo skaits kino teorijas un
kino vēstures, arī teātra apakšnozarē. Uzskatām to kā plusu humanitārajā starpnozaru
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pētniecībā, kā arī studējošo konkurētspējas līmeņa pacelšanā. Vidējais studējošo vecums ir
33 gadi. Filoloģijas doktora studiju programma šobrīd vairāk orientēta uz Latvijas
iedzīvotājiem, jo studijas pamatā notiek latviešu valodā (pamatnolūks – turpināt attīstīt
latviešu zinātnes valodu, tās terminoloģiju, stilistiku), taču, neskatoties uz to, programmā
sekmīgi studē arī viena Vācijas pilsone.
Programmā regulāri tiek veiktas studējošo aptaujas. Aptaujas anketu sk. tālāk.
Latvijas Universitātes
Filoloģijas DSP studentu aptauja
Cienījamie doktoranti!
Šī anketa paredzēta, lai varētu izvērtēt studijas Filoloģijas DSP 2012./2013. ak. g. un, ņemot vērā
Jūsu komentārus, uzlabot to kvalitāti. Tāpēc aicinām atbildēt atklāti, un ļoti gaidām Jūsu
priekšlikumus programmas uzlabošanai. Paldies!
1. Atzīmējiet lūdzu atbilstošo:
o

1. studiju gads

o

2. studiju gads

o

3. studiju gads

2. Jūsu pašreizējā nodarbošanās:
o

Strādāju darbā, kas saistīts ar doktorantūrā iegūstamo izglītību

o

Strādāju darbā, kas daļēji saistīts ar doktorantūrā iegūstamo izglītību

o

Strādāju darbā, kas nav saistīts ar doktorantūrā iegūstamo izglītību

o

Tikai studēju

3. Kā Jūs vērtējat LU Filoloģijas DSP programmu kopumā?
o

Ļoti labi

o

Labi

o

Apmierinoši

o

Neapmierinoši

4. Kā jūs vērtējat piedāvātos lekciju kursus šajā mācību gadā?
(Novērtējums šeit un turpmāk: 5 – ļoti labi, 4 – labi, 3 – apmierinoši, 2 – neapmierinoši, 1
– pilnīgi nepieņemami; lūgums vajadzīgo apvilkt)
Ja kursu šajā mācību gadā neesat apmeklējis, ierakstiet zem cipariem – neapmeklēju
Rudens semestrī

„Mūsdienu
literatūrzinātnes
teorijas un metodes“
(prof.J.Kastiņš)
Studiju
kursa
kopējais

„Cilvēks, sabiedrība un
daba viduslaiku un
renesanses kultūrā“
(prof. S.Ankrava)

„Mūzika,

kultūra
un sabiedrība”
(asoc.prof.
V.Muktupāvels)

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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novērtējums

5 4 3 2 1

Vieta komentāriem:
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Pavasara semestrī

„Jaunas pieejas
tradicionālo literāro
darbu interpretācijā”
(prof.I.Kalniņa)
Studiju
kursa
kopējais
novērtējums

„Ornametu simbolika
folklorā, literatūrā un
mākslā”
(prof. J.Kursīte)

„Jaunākās
nostādnes
anglofonajā
literatūrzinātnē”
(prof. S.Ankrava)

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Vieta komentāriem:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Kādus lekciju kursus Jūs vēl vēlētos apgūt (arī no tādiem, ko programma pagaidām
nepiedāvā, bet Jums būtu nepieciešams)?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. Vai Jūs apmierina lekciju norises laiks (darbdienās pēc plkst. 16.30)?
o

Jā

o

Nē

Vieta komentāram, ieteikumi lekciju plānojumam (ja ir) :
...................................................................................................................................................
6. Kā Jūs vērtējat promocijas eksāmenu norisi?
o

Eksāmens bija pārāk sarežģīts

o

Eksāmens nesagādāja grūtības

o

Eksāmens bija pārāk vienkāršs

o

Neesmu vēl kārtojis
Vieta komentāriem:

7. Kā Jūs vērtējat darbu ar zinātnisko vadītāju?
o

Mums ir laba un regulāra sadarbība
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o

Sadarbība ir, bet neregulāra

o

Sadarbības nav

o

Cits __________________________________________

8. Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrošinājumu (literatūru, izdales materiālus utt.)?
5 4 3 2 1
9. Kā Jūs vērtējat literatūras pieejamību LU un citās vietējās bibliotēkās (tai skaitā edatu bāzes)?
5 4 3 2 1
Vieta komentāriem:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Kuru bibliotēku Jūs visbiežāk izmantojāt studiju procesā?
o

LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu lasītavu

o

LU Bibliotēkas Centrālā bibliotēku

o

Latvijas Nacionālo bibliotēku

o

Latvijas Akadēmisko bibliotēku

o

Citu ....................................

11. Vai šajā mācību gadā saņēmāt pietiekamu informāciju par studiju organizāciju,
programmu?
o

Pietiekamu

o

Nepietiekamu

Ja atbilde ir ‘nepietiekamu’, par kādiem jautājumiem informācijas Jums trūka:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. Kā vērtējat iespējas individuāli noskaidrot Jūs interesējošus jautājumus par studiju
procesu?
5 4 3 2 1
Vieta komentāram
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
13. Kas Jums nepatika/ nepatīk studiju programmā?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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14. Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Aptaujas aizpildīšanas datums .........................
Paldies par atbildēm!
Filoloģijas DSP priekšsēdētāja prof. J. Kursīte

2013. gada pavasarī veiktajā studējošo aptaujā programma kopumā novērtēta kā labi.
Studenti norādījuši, ka pasniegtie kursi bijuši noderīgi un saistoši, ir bijis atbilstošs lekciju
kvantitatīvais sablīvējums, kas ļāvis strādāt arī individuāli pie savas pētījuma tēmas. Kā
laba un regulāra novērtēta sadarbība ar zinātnisko vadītāju. Studiju kursu nodrošinājums
(literatūra, izdales materiāli) pamatā vērtēts ar atzīmi labi, ar papildinājumiem, ka
specifiskus vai padziļinātākus materiālus tomēr nācies meklēt no malas - citās bibliotēkās
vai interneta veikalos. Studenti ir apmierināti ar lekciju plānojumu, tas atbilst viņu
iespējām. Kā ļoti vērtīgu ieguvumu studenti atzīmējuši kontaktus ar citiem studentiem, kas
nodrošinājis domu apmaiņu un kritisku šī brīža zinātnes aktualitāšu izvērtējumu.
Visās anketās norādīts, ka informācija par studiju programmu, tās organizāciju saņemta
pietiekami un labā līmenī, iespēja individuāli noskaidrot interesējošos jautājumus par
studiju procesu novērtēta kā laba un ļoti laba. Kā ļoti laba norādīta sadarbība ar
programmas vadītāju un arī sekretāri, kas nepieciešamības gadījumā ļauj arī ietekmēt
studiju saturu un norisi.
2.4.6. Absolventu aptaujas un to analīze.
Programmā regulāri tiek veiktas absolventu aptaujas. Aptaujas anketu sk. tālāk.
Latvijas Universitātes
Filoloģijas DSP absolventu aptauja
Cienījamie absolventi!
Šī anketa paredzēta, lai varētu izvērtēt studijas Filoloģijas DSP un, ņemot vērā Jūsu komentārus,
uzlabot to kvalitāti. Tāpēc aicinām atbildēt atklāti. Paldies!
Atzīmējiet lūdzu atbilstošo:
Studiju tips

Beigšanas gads

Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Vai esat aizstāvējis promocijas darbu?
o

Jā (norādiet gadu)

o

Plānoju (norādiet iespējamo gadu)
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o

Neplānoju

Jūsu pašreizējā nodarbošanās:
o

Strādāju darbā, kas saistīts ar doktorantūrā iegūto izglītību

o

Strādāju darbā, kas nav saistīts ar doktorantūrā iegūto izglītību

o

Lūdzu, norādiet pašreizējo darba vietu (ja vēlaties)
............................................................................................................................................

Kā Jūs vērtējat LU Filoloģijas DSP programmu kopumā?
o

Ļoti labi

o

Labi

o

Apmierinoši

o

Neapmierinoši

Kas Jums pati studiju programmā?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Kas Jums nepatika studiju programmā?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Kā Jūs vērtējat pārbaudījumu norisi, prasības?
Ikgadējā atskaite ...................................................................................................................................
Promocijas eksāmens............................................................................................................................
Darbs ar zinātnisko vadītāju.................................................................................................................
Kā jūs vērtējat piedāvātos lekciju kursus?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Vai studiju laikā apmeklējāt vieslekcijas, doktorantūras skolas lekcijas/ seminārus? Kā jūs
vērtējat piedāvājumu?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Vai saņēmāt pietiekamu informāciju par studiju organizāciju, programmu?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Kādas bija iespējas individuāli noskaidrot Jūs interesējošus jautājumus?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Vai Jūs uzskatāt, ka Jums bija iespējams ietekmēt studiju procesu?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Vārds, uzvārds (pēc vēlēšanās) ............................................
Aptaujas aizpildīšanas datums .........................
Paldies par atbildēm!
LU Filoloģijas DSP priekšsēdētāja prof. J. Kursīte

2013. gada oktobra sākumā veiktā absolventu aptaujā Filoloģijas doktora studiju
programma pamatā novērtēta ar vērtējumu ‘labi’. Lielākā daļa programmas beidzēju jau ir
aizstāvējuši savus promocijas darbus vai arī to iecerējuši paveikt 2014. un 2015. gadā. 80%
absolventu strādā darbā, kas saistīts ar doktorantūrā iegūto izglītību, piem., LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūtā, LU Humanitāro zinātņu fakultātē un citās LU
struktūrvienībās, reģionālajās augstskolās (Rēzeknes Augstskolā, Liepājas Universitātē
u.c.), muzejos (Raiņa un Aspazijas muzejā, Akuratera muzejā, Rakstniecības muzejā) u.c.
Kā galveno ieguvumu absolventi min jauna un padziļināta skatījuma iegūšanu uz
jaunākajām tendencēm humanitāro zinātņu pētījumos. Visaugstāk novērtētas ir diskusiju
tipa seminārnodarbības, kurās ir iespēja dzirdēt kolēģu veikumu, kā arī gūt vērtējumu
savam darbam.
Kā viena no lielākajām veiksmēm arī absolventu anketās minēta doktorantūras skola
”Letonika un starpkultūru pētījumi”. Ļoti pozitīvi vērtēta piedāvāto lekciju dažādība – gan
pārstāvēto nozaru ziņā, gan dažādu augstskolu un valstu pētnieku piesaistes ziņā. Īpaši
izcelti doktorantūras skolas semināri, ka nodēvēti par promocijas darbu rakstītāju
”ugunskristībām”, kur jāspēj gan prezentējamais materiāls strukturēt un prezentēt, gan
uzklausīt kolēģu viedokli par izpētīto. Kā ieguvums tiek minēti arī doktorantūras skolas
laikā iegūtie kontakti ar citu nozaru un programmu doktorantiem, kas ir noderīgi gan
promocijas darba sakarā, gan sadarbības projektu veidošanā un parastā ikdienas
komunikācijā.
Anketās izskan arī pateicība ESF stipendiju konkursam par iespēju pabeigt savu pētījumu.
Izskan arī iersosinājumi programmas uzlabošanai - tiek rosināts veidot mazas darba grupas,
kurās apvienojas vienādu pētniecisku interešu vadīti doktoranti un viņu vadītāji. Izskan arī
ieteikums samazināt kredītpunktu skaitu apgūstamajiem teorētiskajiem kursiem B daļā
(šobrīd tie ir 14 KP), jo reģionos dzīvojošajiem studentiem ir grūtības tos apmeklēt. Kā
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mīnuss vairākās anketās minēts arī tas, ka doktorantu rakstu krājumiem nav citējamības
indeksa. Tomēr kopumā programma novērtēta kā kvalitatīva un saturam atbilstoša.
2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilveidošanā.
Studējošie ir aicināti ne tikai reizi gadā aptaujas anketās, bet visa mācību gada laikā paust
savu viedokli par dažādiem viņiem būtiskiem jautājumiem e-pastos programmas sekretārei,
kas tiek arī regulāri darīts, un tālāk šī informācija tiek nodota tālāk programmas vadītājai
un doktorantūras padomei izskatīšanai un izvērtēšanai.
Doktorantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek tikšanās veidā ar programmas
padomi un mācībspēkiem gan informatīvā seminārā katra akadēmiskā gada sākumā, uz
kuru īpaši aicināti 1. kursa doktoranti, gan arī visa gada garumā. Doktorantu vēlmes tiek
ņemtas vērā, pilnveidojot programmu.
2.4.8. Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
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2.4.1. Studiju programmas satura un realizācijas apraksts
2.4.1.1. studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi;
LU Valodniecības doktora studiju programmas prerogatīva ir nacionālās kultūras un
zinātnes saglabāšana un tālāka nodrošināšana, sagatavojot vispirms zinātniskus
darbiniekus latviešu valodas un citu baltu valodu izpētei. Līdztekus šai jomai
valodniecības doktora studija programma nodrošina arī speciālistus sagatavošanu citu
valodu (ģermāņu, romāņu, somugru, slāvu u.c.) izpētei un zinātniski pamatotai
mācīšanai Latvijas augstskolās.
Valodniecības doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus
zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus valodniecībā, iegūstot starptautiski
pielīdzināmu zinātņu doktora grādu šajā zinātnē.
Programmas uzdevums ir nodrošināt doktorantiem iespēju paredzētajā studiju laikā
sekmīgi apgūt studiju programmu un iegūt filoloģijas doktora grādu (Dr. philol.) un
tam atbilstošās doktora intelektuālās, profesionālās, akadēmiskās un praktiskās
kompetences. Uzdevums tiek izpildīts, nodrošinot:

optimālu studiju darba organizāciju;

pieejamību speciālajai literatūrai un mācību metodiskajiem materiāliem, kā arī
sniedzot konsultācijas;

sadarbību doktorantu vidē, piedāvājot dažādiem apakšvirzieniem kopīgus
kursus, darbseminārus un citus zinātniskā darba veidus;

doktorantu iesaistīšanu plašāku zinātnisko projektu izpildē, iekļaujot
promocijas darbu tēmas gan pētniecisko, gan augstāko mācības iestāžu kompleksi
veiktajos zinātniskajos projektos, ko finansē dažādas Latvijas un ārvalstu institūcijas;

doktorantu starptautiskās pieredzes apgūšanu, piesaistot ārzemju vieslektorus,
atbalstot ārzemju stipendiju iegūšanu un piedalīšanos dažāda veida starptautiskos
zinātniskos pasākumos.
2.4.1.2. studiju programmas paredzētie studiju rezultāti;
Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti zinātnieki un
mācībspēki valodniecībā, kas apguvuši pētniecības darba realizācijas, organizācijas
un vadības principus un ir konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.
Doktora studiju laikā studējošie ir apguvuši padziļinātas teorētiskas zināšanas un
jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes apakšnozarē; veikuši pētniecības darbu
un savus pētījuma rezultātus atspoguļojuši starptautiskās un Latvijas mēroga
zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās; piedaloties bakalaura,
maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā, guvuši iemaņas
pedagoga un projektu vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšanā.
Apgūstot programmu, studējošie var iekļauties akadēmiskajā darba tirgū Latvijā un
citur pasaulē visur, kur nepieciešami graduēti mācībspēki, kas varētu docēt dažādus
valodniecības kursus, pasniedzot gan latviešu valodu, gan svešvalodas, kā arī veikt
pētniecisko darbu.
2.4.1.3. studiju programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai;
Studiju programmas mērķi ir saistīti ar Latvijas Universitātes misiju – profesionāļu
sagatavošana. Programma atbalsta Latvijas Universitātes Stratēģiskās attīstības plāna
2009-2019 mērķus un uzdevumus, kā arī Latvijas Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju līdz
2030. gadam (apstiprināta Saeimā 10.06.2010.). Programmas nākotnes vīzija tiek
attīstīta saistībā ar studentu, darbinieku, kā arī profesionāļu organizācijām un
reģionālajām interesēm.
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2.4.1.4. prasības, sākot studiju programmu;
Pamatnosacījums imatrikulācijai Valodniecības DSP ir maģistra grāds filoloģijā vai
tam pielīdzināms diploms. Atsevišķos gadījumos var uzņemt arī pretendentus ar
maģistra grādu citā humanitārajā zinātnē. Imatrikulācijas noteikumi ir vienoti visai
LU. Pretendenti LU doktorantūras programmā tiek uzņemti konkursa kārtībā.
Konkursu organizē LU Doktorantūras daļa vienu reizi gadā – augusta vidū notiek
dokumentu pieņemšana, augusta beigās – septembra sākumā notiek uzņemšanas
pārrunas, kuras organizē Valodniecības doktora studiju programmas padome. Tiek
izmantoti katru gadu no jauna apstiprinātie LU doktorantu uzņemšanas kritēriji.
Kritēriju tabulu aizpilda uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs, piedaloties
doktorantūras padomes locekļiem. Pēc pretendenta iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas
pretendenta publikācijas, piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba
iestrādes, pētnieciskā darba projekts u.c.), kā arī mutisko pārrunu rezultāti.
Pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma
rezultāti tiek izmantoti, uzņemot reflektantus doktorantūrā un ieskaitot budžetā.
Kopumā studējošo zināšanas, uzsākot studijas, ir pietiekamas, kas apliecina, ka LU
noteiktie studējošo atlases kritēriji ir optimāli, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus
paredzētajā kvalitātē un laikā.
Uz nozares doktorantūras padomes priekšlikuma pamata LU Doktorantūras daļā
pretendentu imatrikulē LU doktorantūras programmā. Doktorants kopā ar zinātnisko
vadītāju, ņemot vērā doktorantūras padomes ieteikumus, izstrādā individuālo studiju
un pētniecības programmu, kuru apstiprina Valodniecības doktorantūras padomes
priekšsēdētājs un iesniedz LU Doktorantūras daļā.
2.4.1.5. studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un
to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās,
ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to pajomu kredītpunktos,
īstenošanas plānojums)
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Valodniecības doktora studiju programma

Kursa
kods

Studiju programmas plāns
pilna laika

Kursa nosaukums

6 semestri

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads Kopā

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

Pārbaudes
veids

Lekcijas
semināri

8.

Obligātā daļa (A daļa)
Valo7017 Specializācijas apakšnozares kurss Baltu

4

4

Eksāmens

L54 S10

Valo7073

valodniecība
Specializācijas apakšnozares kurss

4

4

Eksāmens

L10 S54

Valo7012

Specializācijas apakšnozares kurss Klasiskā

4

4

Eksāmens

L8 S56

4

4

Eksāmens

4

4

Eksāmens

L8 S56

4

4

Eksāmens

L8 S56

4

4

Eksāmens

L44 S20

Specializācijas apakšnozares kurss

4

4

Eksāmens

L6 S58

Valo7015

Sastatāmā un salīdzināmā valodniecība
Specializācijas apakšnozares kurss Slāvu
valodniecība

4

4

Eksāmens

L8 S56

Valo7016

Specializācijas apakšnozares kurss

4

4

Eksāmens

L8 S56

Ģermāņu valodas
filoloģija (valodas)

Valo7013

Specializācijas apakšnozares kurss Latviešu

L8 S56

diahroniskā valodniecība
Valo7014

Specializācijas apakšnozares kurss Latviešu

sinhroniskā valodniecība
Valo7039

Specializācijas apakšnozares kurss Lietišķā

valodniecība
Valo7064

Specializācijas apakšnozares kurss Romāņu

valodniecība
Valo7045

Vispārīgā valodniecība
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Valo7011
Valo7040
Valo7025
Valo7026
Valo7027
Valo7028
Valo7029
Valo7030
Valo7033
Valo7034
Valo7035
Valo7036

Individuālās studijas apakšnozarē
Promocijas eksāmens svešvalodā
Zinātniska publikācija I
Zinātniska publikācija II
Zinātnisks referāts I
Zinātnisks referāts II
Doktorantu teorētiskais seminars I
Doktorantu teorētiskais seminārs II
Asistēšana studiju kursos
Promocijas darbs I
Promocijas darbs II
Promocijas darbs III

Valo7037

Promocijas darbs IV

20

4
4
6
6
3
3
2
2
4
20
20
20

Eksāmens
Eksāmens
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

20

20

Aizstāvēšana

4
4
2*

Aizstāvēšana
Aizstāvēšana
Eksāmens

4*
4*
4*
4*
4*
2*

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

4
4
6
6
3
3

2
2
4
20
20

S64

S32
S32
L8 S56

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)
Valo7031 Atsevišķu kursu docēšana
Valo7032 Studijas un pētniecība ārzemēs
Valo7006 Izvēles kurss Angļu valoda pētījumu
dokumentācijai un prezentācijai
Valo7046 Baltu valodu fonoloģija
Valo7042 Diskursa analīzes pragmatiskie aspekti
Valo7007 Fonostilistika. Fonosemantika
Valo7020 Gramatizācijas teorija
Valo7019 Klasiskā rētorika
Valo7021 Literāro un rakstu valodu vēsturiskā
tipoloģija

4
4

L12 S52
L12 S52
L12 S20
L14 S48
L24 S40
L24 S40
L32 S32
L22 S42
L16 S16
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Valo7022 Mūsdienu sintakses teorijas
Valo7009 Pielietojamā terminoloģija un tulkošanas
teorija
Valo7023 Sociolingvistika
Valo7041 Valodas apguves modeļi
Valo7074 Valodas mainīgums kontrastīvā aspektā
Valo7024 Valodas politika
Valo7075 Vēsturiskā leksikoloģija un leksikogrāfija
Valo7018 Vēsturiskā valodniecība

4*
2*

Eksāmens
Eksāmens

L32 S32
L20 S12

2*
2*
4*
2*
4*
4*

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

L29 S3
L16 S16
L32 S32
L8 S24
L32 S32
L4 S60

* Saskaņā ar individuālo studiju plānu
doktorants izvēles kursu klausās pirmajā
vai otrajā studiju gadā 14 KP apjomā
Kopā A daļā
Kopā B daļā
Brīvās izvēles daļā (C daļā)

126
18

Kopā

144
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2.4.1.6. studiju programmas organizācija (studiju programmas apraksts, studiju
moduļi, to plānotie rezultāti un īstenošana, prakses plānojums utt.);
Studijas LU Valodniecības nozares doktora studiju programmā, tāpat kā LU doktora studiju
programmu vairumā, atbilst 144 kredītpunktiem. Pilna laika studijas ilgst 3 gadus (52
nedēļas gadā, 40 stundas nedēļā), no kurām 4 ir atvaļinājuma nedēļas un 48 darba nedēļas.
Nepilna laika klātienes studijas ilgst 4 gadus (40 stundas nedēļā) bez īpaša laika
atvaļinājumam.
No 144 kredītpunktiem 126 kp veido A (obligātā) daļu, bet 18 kp – B (brīvās izvēles) daļu.
Šis dalījums ir visai relatīvs, jo arī lielāko daļu no A daļas punktiem iegūst par studijām,
kas saistītas ar studējošā brīvu izvēli, piemēram, 80 kp par promocijas darbu, 22 kp par
individuālajām studijām un pētniecību. Tātad šīs sadaļas ir obligātas, taču to saturs ir
individuāls.
Programmu kopumā veido šādas sadaļas: teorētiskā daļa – 34 kp (no tiem 20 A daļā, 14 B
daļā), individuālās studijas un pētniecība (raksti, referāti) – 22 kp; citi darba veidi
(pedagoģiskā darbība, stažēšanās ārzemēs) – 8 kp; promocijas darbs – 80 kp.
Jāatzīmē, ka doktorants var apmeklēt teorētiskos kursus arī ārzemju augstskolās un citās
doktora programmās Latvijas augstskolās, ja tas nepieciešams izstrādājamam promocijas
darbam. Tādā gadījumā doktorantūras padomes sēdē tiek lemts par kursu atzīšanu.
Programma īpaši atbalsta atsevišķu kursu apgūšanu ārvalstu augstskolās, ja doktorantam ir
tāda iespēja –‘Studijas un pētniecība ārzemēs’ ir iekļauta programmā kā B daļas kurss 4 kp
apjomā.

Kopumā programma ir teorētiska, jo iegūstamā izglītība ir akadēmiska. Studiju plāna
uzbūve atbilst programmā iesaistīto LU struktūrvienību mērķiem.
Kopš pēdējās pārakreditācijas programmā ieviests stingrāks promocijas darba tapšanas
gaitas kontroles mehānisms – proti, 2010./2011. ak. gada sākumā Valodniecības DSP
pieņemts lēmums, ka, studiju programmu beidzot, promocijas darba melnrakstu vērtē viens
DSP apstiprināts recenzents. Šāds lēmums tika pieņemts, lai uzlabotu promocijas darbu
zinātnisko kvalitāti, jo tieši šajā darba izstrādes posmā ir ļoti būtiska publiska darba
apspriešana un zinātniski impulsi no malas. Padomes pieņemto lēmumu ļoti pozitīvi
novērtējuši 2011. un 2012. gada programmas absolventi un viņu vadītāji, uz kuriem
pirmajiem attiecās šis programmas jauninājums. Viņi atzina, ka, iegūstot plašākus
komentārus par darbu no recenzenta, ir vieglāk darbu sakārtot līdz vēlamajam rezultātam
ātrākā laikā.
Kopš 2011./2012. ak. g. doktorantu semināri notiek kopīgi ar Liepājas Universitātes un
Ventspils Augstskolas Valodniecības DSP – 21013. gada martā seminārs notika Liepājā
starptautiskās doktorantu konferences „Via scientiarum” ietvaros.
2.4.1.7. studiju programmas praktiskā īstenošana (studiju valoda, izmantotās studiju
metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana, e-studijas utt.);
Doktora studijas savā būtībā ir individuālas, tāpēc arī individuālais studiju un pētnieciskais
darbs ir galvenā studiju praktiskā forma. Doktorants kopā ar zinātnisko vadītāju veido
individuālo programmu, kuru, tāpat kā darba zinātnisko vadītāju, apstiprina nozares
doktorantūras padome.
Taču kopīgajos kursos tiek izmantotas arī citas metodes: interaktīvās metodes,
reproduktīvās metodes, pētnieciskās metodes. Visos kursos tiek lasītas lekcijas, rīkoti
semināri. Galvenais mērķis – veicināt studentu kritiskās domāšanas attīstību, kas ar šīm
metodēm arī visumā ir sasniegts.
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Programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki aktīvi realizē pētnieciskos projektus. Tas
veicina gan lasīto kursu kvalitāti, gan – jo īpaši – individuālo pētniecisko darbu. Pamatoti
var secināt, ka tieši tie doktoranti, kuru vadītāji ir īpaši aktīvi zinātnieki un nodarbojas ar
tēmām, kas cieši saistītas ar doktorantu darbu tēmām, visveiksmīgāk veic savu pētniecisko
darbu.
Daļa doktorantu ir iesaistīti reģistrētajos pētnieciskajos projektos, piemēram, Valsts
pētījumu programmas „Nacionālā identitāte: valoda, vēsture, kultūra, cilvēkdrošība”
projektā „Valoda – nacionālais identitātes pamats”, LU projektā „Mūsdienu latviešu
gramatika”, LZP projektā „Latviešu valodas gramatika 1959-2009”, starptautiskā projektā
„3 M Identities in Motion: Multilingualism, Multiculturalism and Mobility in Nordic and
Baltic countries (NordForsk)” u.c.
Tomēr jāatzīmē, ka doktorantu iesaistīšana kopprojektos nav un nevar būt pašmērķis. Liela
daļa doktorantu izstrādā pētījumus, kas ir viņu individuālo interešu joma.
Jaunas vēsmas Valodniecības doktora studiju praktiskajā realizācijā ieviesa LU
doktorantūras skolu darba intensīva aizsākšana 2009. gadā, kas, pateicoties Eiropas Sociālā
fonda finansiālam atbalstam, ļāva piesaistīt kā redzamākos Latvijas speciālistus, tā arī citu
valstu speciālistus ar lekcijām par starpnozaru tēmām. Vairums Valodniecības DSP
studējošo ir iesaistījušies doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi”, kas
apvieno četrās doktora studiju programmās – Filoloģijas, Valodniecības, Vēstures,
Filozofijas – studējošos. Aptaujās doktoranti kā lielāko šīs skolas veiksmi atzīmē iespēju
prezentēt savu promocijas darbu skolas rīkotajos semināros, kas novērtēti kā vērtīga
zinātnisko ideju apmaiņa starp dažādu nozaru doktorantiem un jaunu impulsu avots savam
promocijas darbam. Prezentācijas rakstiski recenzē nozares mācībspēki.
2.4.1.8. vērtēšanas sistēma (vērtēšanas kritēriji un metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Reizi gadā notiek doktoranta atestācija – doktorants atskaitās par aizvadītajā gadā paveikto
doktorantūras padomei. Atskaite un pozitīvs vērtējums ir pamats finansējuma atvēršanai
nākamajam mācību gadam (budžeta doktorantiem) un studiju turpināšanai doktorantiem,
kuru studijas tiek apmaksātas no juridisku vai fizisku personu līdzekļiem. Ja doktorants ir
atzīts par nesekmīgu iepriekšējā studiju periodā, viņam tiek doti trīs mēneši, lai uzlabotu
situāciju un tomēr saņemtu atļauju turpināt studijas doktorantūrā.
Valodniecības doktora studiju programmā ir stingras doktorantu atestācijas prasības: pēc 1.
studiju gada doktorants iesniedz doktorantūras padomē studētās literatūras sarakstu no
vismaz 30 vienībām ar anotācijām; pēc 2. studiju gada - 50 lpp. disertācijas teksta, pēc 3.
gada (PLK doktorantiem) un pēc 4. gada (NLK doktorantiem) – promocijas darba
melnrakstu.
Ar 2010./2011. ak. gadu, Valodniecības doktora studiju programmu beidzot, promocijas
darba melnrakstu vērtē viens DSP apstiprināts recenzents. Lēmums par recenzenta
piesaistīšanu tika pieņemts, lai uzlabotu promocijas darbu zinātnisko kvalitāti, jo tieši šajā
darba izstrādes posmā ir ļoti būtiska publiska darba apspriešana un zinātniski impulsi no
malas. Padomes pieņemto lēmumu ļoti pozitīvi novērtējuši 2011., 2012. un arī 2013. gada
programmas absolventi un viņu vadītāji, uz kuriem pirmajiem attiecās šis programmas
jauninājums. Viņi atzina, ka, iegūstot plašākus komentārus par darbu no recenzenta, ir
vieglāk darbu sakārtot līdz vēlamajam rezultātam ātrākā laikā.
Studiju programmā tiek rīkoti teorētiskie kursi, kuros tiek lasītas lekcijas, notiek semināri,
kuru galvenais mērķis ir veicināt doktorantu patstāvīgās un kritiskās domāšanas attīstību.
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Vērtēšanā pamatos teorētiskajos kursos ņem vērā doktoranta darbu semestra laikā
(rezultatīva piedalīšanās semināros, referātu sagatavošana un lasīšana, patstāvīgais darbs un
tā analīze auditorijā, kontroldarbi ect.).
Atsevišķo lasīto kursu pārbaudījumus vērtē individuāli mācībspēki, bet īpaši nozīmīgs ir
vadītāja individuālais vērtējums katra doktoranta pētnieciskajam darbam.
2.4.1.9. studiju programmas izmaksas.
Lēmumu par līdzekļu apjomu doktora studiju programmai katram finansu gadam pieņem
LU Senāts. Pilna laika studijas doktorantūrā tiek finansētas no LU budžeta pirmos trīs
gadus, t.i., 156 nedēļas. Nepilna laika klātienes studijas doktorantūrā tiek finansētas no
fizisko un juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksa (pilna programmas apguve) pilna
laika klātienē – Ls 4500, nepilna laika klātienē Ls 6000. Studiju maksa gadā – Ls 1500.
Valodniecības doktora studiju programmā studēja 9 studenti par valsts budžeta
finansējumu, kas 2012/2013 akadēmiskajā gadā bija 2 372 LVLpar vienu studentu.
Programmā 5 studenti studēja par personīgo finansējumu 1 500 LVL apmērā. Kopā
programmā studēja 15 studenti. Studiju programmas kopējās izmaksas ir 28 848 LVL.
Virziena programmas nodrošināšanai pieejamie finanšu resursi uz vienu studentu
2012/2013 akadēmiskajā gadā pēc studentu skaita uz 1.10.2012 – 1 923 LVL.
2.4.2. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā.
Valodniecības doktora studiju programmas programmas izveide un kvalitātes akadēmiskā
pārraudzība notiek Latvijas Republikas Augstskolu likuma, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1000 „Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas
(promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām” un noteikumu Nr. 1001 „Doktora zinātniskā
grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”, Latvijas Universitātes doktorantūras
nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos, kā arī saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu.
2.4.3. Salīdzinājums ar vienu Latvijas un vismaz divām Eiropas savienības valstu
atzītu augstskolu atbilstošā līmeņa un nozares studiju programmām (norādot
struktūru, studiju kursus, apjomu kredītpunktos un, ja iespējams, studiju rezultātus).
LU doktora studiju programmas kopumā un arī valodniecības nozares programma ir
veidota līdzīgi tām, kādas eksistē Latvijas kaimiņvalstīs – Baltijā un Ziemeļvalstīs, taču tās
atšķiras no vācu un anglosakšu augstskolu tradīcijas, kur doktora grāda iegūšanai tiek
reglamentēts tikai iesniedzamais promocijas darbs vai arī promocijas eksāmens. Tāpēc
sīkāks salīdzinājums iespējams tieši ar pirmajām.
Latvijā valodniecība doktora studiju līmenī tiek mācīta Liepājas Universitātes un Ventspils
Augstskolas kopīgajā doktora studiju programmā, kā arī Daugavpils Universitātē.
Programmu struktūra ir visai līdzīga, ko nosaka Latvijas likumdošana un spēkā esošie
noteikumi.
Salīdzinot LU un LiepU/VeA programmas, redzams, abām ir vienāds studiju ilgums (3
gadi), bet atšķirīgs apjoms (144 kp: 120 kp). Nelielas atšķirības ir teorētisko kursu un
individuālā pētnieciskā darba apjomā. Nozīmīgākās atšķirības izpaužas nepieciešamo kursu
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un eksāmenu skaitā (8-10 pret 12), kā arī pašu kursu piedāvājumā, kam pamatā ir plašāks
valodniecības apakšnozaru spektrs LU programmā, kā arī kursu organizācijas veids.
Vislīdzīgākā no ārvalstu (EU) programmām LU Valodniecības DSP ir Tartu Universitātes
programma, kas struktūrā atšķiras ļoti maz. Būtiskākā atšķirība ir studiju apjoms gados (3
gadi LU – 4 gadi TU).
Kredītpunktu skaitā atšķirība ir mazāka (16 kp jeb aptuveni 1 semestris). Teorētisko studiju
un individuālā pētnieciskā darba attiecība ir līdzīga (apm. 0.25 pret 0.75). Abās
programmās iekļauti arī augstskolas pedagoģijas kursi. TU ir mazāks eksāmenu skaits, kā
arī nav reglamentētas publikācijas un referāti kā programmas sastāvdaļas.
Lietuvā 2011. gadā notika jaunu doktora studiju programmu akreditācija. Akcents bija uz
plašākām filoloģiskām programmām, kuras turklāt veidotas, apvienojot vairāku iestāžu
spēkus. Tika akreditētās 3 programmas, kurās ir arī valodniecības doktora studijas (Viļņas
Universitāte / Lietuviešu literatūras un folkloras institūts; Lietuviešu valodas institūts /
Vītauta Dižā universitāte / Šauļu universitāte / Klaipēdas universitāte; Viļņas Pedagoģiskā
universitāte / Mīkola Rēmera universitāte). Šīs programmas atšķiras jau vairāk no LU (un
Latvijas kopumā) programmām. Lietuvā studiju apjoms, tāpat kā Igaunijā, ir 4 gadi un
nosacīti 160 kp (kopējais apjoms netiek rēķināts kredītpunktos). Būtiskāk atšķiras
programmas struktūra. Proti, individuālā pētnieciskā darba attiecība pret teorētiskajām
studijām Lietuvā ir 0,15 pret 0,85 (LU – 0,25 pret 0,75). Būtiski atšķiras arī priekšmetu
skaits (4 Lietuvā pret 8-10 LU) un obligāto kursu skaits (0-2 Lietuvā pret 4 LU), kaut šis
salīdzinājums nav pilnīgi korekts citu atšķirību dēļ. Lietuvas programmās nav arī
reglamentētas publikācijas un referāti.
Zviedrijas augstskolās īstenotās doktora studiju programmas, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā,
ir 4 gadu garumā (160 kp). Programmu struktūra ir līdzīga, tomēr sadaļu attiecības ir
dažādas pat viena institūta ietvaros atkarībā no apakšnozares. Piemēram, Stokholmas
Universitātes Valodniecības institūtā kursu un pētniecības daļas attiecība ir: fonētikas
doktorantiem – 40 pret 120 kp, vispārīgās lingvistikas doktorantiem – 50 pret 110 kp,
datorlingvistikas doktorantiem – 60 pret 100 kp. Upsalas Universitātes valodniecības
doktora programmā šī attiecība ir 60 pret 100 kp.
Tādējādi, salīdzinot LU un UU programmas, redzams, ka, esot vienādam punktu skaitam
par individuālo darbu, diezgan ievērojami atšķiras teorētiskajām studijām atvēlētais laiks,
īpaši kredītpunktos (34 pret 60). Kursu skaits gan ir līdzīgs (8-10 pret 9), kā iemesls ir
lielāks punktu skaits par atsevišķiem kursiem Zviedrijā (tas parasti nemēdz būt mazāks par
5 kp). Vēl viena atšķirība – Zviedrijā netiek prasītas obligātas publikācijas un referāti –
disertācija tiek aizstāvēta vai nu kā monogrāfija vai publikāciju kopums.
Apkopojot šo salīdzinājumu ar tuvākajām kaimiņzemēm, kurās ir visai līdzīga
doktorantūras studiju uzbūve, var tomēr redzēt divas būtiskas atšķirības: Latvijā ir par
vienu gadu īsākas studijas; Latvijā doktorantiem tiek prasītas obligātas publikācijas un
referāti.
Kopsecinājums: LU realizējamā valodniecības DSP ir adekvāta citās Eiropas Savienības
valstīs esošajām un doktora grāda saņēmēji iegūst tādu pašu sagatavotību kā citās zemēs.
2.4.4. Informācija par studējošiem (dati atskaites gada 1. oktobrī), norādot studējošo
kopskaitu, pirmajā studiju gadā imatrikulēto un absolventu skaitu.
Dati uz
atskaites
gada 1.

1. gadā
imatrikulēto

Studējošo skaits pa studiju gadiem

Kopā
mācās

T.sk.
par
maksu

Absolventu
skaits

Eksmatrikulēto
skaits
10

oktobri
2012

studentu
skaits
6

1.

2.

6

6

3.
8

4.
-

5.
-

6.
-

20

9

(Atbirums)
2
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2.4.5. Studējošo aptaujas un to analīze.
Skaita ziņā programmā studējošie pēdējos gados iezīmē nelielu pieaugumu, kas ir pozitīvi
vērtējama tendence. Samazinājies arī studentu atbirums un akadēmiskajā atvaļinājumā
esošo studentu skaits. Šāda tendence vērojama tieši no 2009. gada, viens no iemesliem –
iespēja pretendēt un iegūt Eiropas Sociālā fonda stipendiju doktorantūras studiju atbalstam,
kas doktorantam ir liels atbalsts, jo ļauj koncentrēties promocijas darba rakstīšanai. Līdz
tam liela daļa doktorantu bija ļoti noslogoti algotā darbā, kas lielākoties bija būtiskākais
šķērslis promocijas darba laicīgai pabeigšanai. ESF finansiālais atbalsts ļauj doktorantiem
arī braukt stažēties, iegūt nepieciešamo informāciju citu valstu zinātniskajās institūcijās,
arhīvos un zinātniskajās bibliotēkās.
Studentu sadalījums pa apakšnozarēm ir diezgan līdzīgs, lai gan katru gadu 1. kursa
doktoranti dot priekšroku citām apakšnozarēm.
Vidējais studējošo vecums ir 35 gadi. Valodniecības doktora studiju programma līdz šim ir
vairāk orientēta uz Latvijas iedzīvotājiem, jo studijas pamatā notiek latviešu valodā,
atsevišķi lekciju kursi, piemēram, lietišķās valodniecības apakšnozarē tiek lasīti angļu
valodā.
Latvijas Universitātes
Valodniecības DSP studentu aptauja
Atzīmējiet lūdzu atbilstošo:
Studiju tips

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

4. studiju gads

Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
1. Jūsu pašreizējā nodarbošanās:
o Strādāju darbā, kas saistīts ar doktorantūrā iegūstamo izglītību
o Strādāju darbā, kas nav saistīts ar doktorantūrā iegūstamo izglītību
o Tikai studēju
o Jūsu variants: _____________________________________
2. Kā Jūs vērtējat LU Valodniecības DSP programmu kopumā?
o
o
o
o
o

Pilnībā apmierina/izcili
Ir dažas nepilnības, bet tās kopumā mani neuztrauc un studiju procesu negatīvi
neietekmē
Labi
Apmierinoši
Neapmierinoši

3. Kā Jūs vērtējat studiju programmā izvirzītās prasības?
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4. Kā Jūs vērtējat pārbaudījumu norisi, prasības?
(Novērtējums: 5 – ļoti labi, 4 – labi, 3 – apmierinoši, 2 – neapmierinoši, 1 – pilnīgi
nepieņemami)
Ikgadējā atskaite

5 4 3 2 1

Zinātniskais seminārs

5 4 3 2 1

Promocijas eksāmeni

5 4 3 2 1

Darbs ar zinātnisko vadītāju 5 4 3 2 1
Vieta komentāriem:
Ietiekumi iepriekš minēto pārbaudījumu norises (ikgadējās atskaites, zinātniskais seminārs un
promocijas eksāmens, darbs ar zinātnisko vadītāju) uzlabošanai:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Jūsu apmeklēto studiju kursu vērtējums (piem., apmierina, ļoti vērtīgs, bija noderīgs,
neattaisnoja gaidīto, nevajadzīgs un tamlīdzīgi – pēc pašas sajūtām)
Ja kursu šajā mācību gadā neesat apmeklējis, tad ierakstiet – neapmeklēju
Rudens semestrī
Kursa
nosaukums

„Sociolingvistika”

(prof.Ina
Druviete)

„Angļu valoda pētījumu
dokumentācijai un
prezentācijai”
(asoc.prof.Indra
Karapetjana)

“Valodniecība
(prof.I.Druviete;
prof.J.
Valdmanis)

Vērtējums

Vieta komentāriem:
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Pavasara semestrī
Atsevišķu
kursu
novērtējums

„Valodas
apguves
modeļi”
(Doc.Vita
Kalnbērziņa)

“Valodas politika”
(prof. Ina Druviete)

„Vēsturiskā leksikoloģija

un leksikogrāfija”
(prof. Pēteris Vanags)

Studiju
kursa
kopējais
novērtējums

Vieta komentāriem:

6. Ko Jūs ieteiktu uzlabot lekciju kursos?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. Kādus lekciju kursus Jūs vēl vēlētos apgūt (arī no tādiem, ko programma pagaidām
nepiedāvā, bet Jums būtu nepieciešams)?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
8. Kā Jūs vērtējat studiju kursu nodrošinājumu (literatūru, izdales materiālus utt.)?

Ir ļoti labā līmenī
Apmierina
Neapmierina
Vieta komentāriem:
Kā Jūs vērtējat studiju procesa tehnisko nodrošinājumu (telpas, siltumu, pieeju internetam
utt.)?

Ir ļoti labā līmenī
13

Apmierina
Neapmierina
vieta komentāriem:
9. Kā Jūs vērtējat literatūras pieejamību LU HZF bibliotēkā?

Ir ļoti labā līmenī
Apmierina
Neapmierina
vieta komentāriem:

10. Kuru bibliotēku Jūs visbiežāk izmantojāt studiju procesā (LU Bibliotēkas
Humanitāro zinātņu lasītavu, LU Bibliotēku, LAB, LNB, citas)?
o

LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu lasītavu

o

LU Bibliotēkas Centrālā bibliotēku

o

Latvijas Nacionālo bibliotēku

o

Latvijas Akadēmisko bibliotēku

o

Citu ....................................

11. Vai šajā mācību gadā saņēmāt pietiekamu informāciju par studiju organizāciju,
programmu?
o

Pietiekamu

o

Nepietiekamu

Ja atbilde ir ‘nepietiekamu’, par kādiem jautājumiem informācijas Jums trūka:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. Kā vērtējat iespējas individuāli noskaidrot Jūs interesējošus jautājumus par studiju
procesu?
Nebija nekādu problēmu interesējošo noskaidrot
Informācijas sniegšana par studiju procesu un iespējām mani neapmierināja
vieta komentāriem:
13. Kas Jums nepatika/ nepatika studiju programmā un procesā kopumā?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
14

..........................................................................................................................................................
14. Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Aptaujas aizpildīšanas datums .........................
Paldies par atbildēm!

Valodniecības DSP direktors prof. P. Vanags
2013. gada pavasarī veiktajā studējošo aptaujā programma kopumā novērtēta kā laba.
Programma kopumā novērtēta kā laba. Studenti atzinīgi novērtējuši studiju procesu – kursu
izpildes prasības un programmas prasības kopumā, tāpat arī kā vērtīgi un noderīgi atzīmēti
zinātniskie semināri un darbs ar zinātniskajiem vadītājiem lielākoties ieguvis augstāko
novērtējumu. Studiju kursu nodrošinājums (literatūra, izdales materiāli) vērtēts pamatā ar
labi un teicami; atsevišķos gadījumos, atkarībā no pētnieciskā darba tēmas un specifikas,
bibliotēku piedāvājumā nav nepieciešamo materiālu, tāpēc studenti izmanto iespēju
iegādāties grāmatas privāti un veidot savu bibliotēku.
Novērtējumā ir atsevišķi norādījumi un pozitīvi ieteikumi par lekciju plānojumu, taču kursi
novērtēti kā ļoti noderīgi, interesanti un saistoši gan noteiktās jomas doktorantiem, gan arī
studentiem no blakus apakšnozarēm. Daļa studentu promocijas eksāmenu vērtē kā
apmierinošu, argumentējot, ka eksāmenam ir augstas prasības un tas paņem ļoti daudz laika
no studiju procesa, kas varētu tikt veltīts darbam pie promocijas darba. Liela daļa aptaujāto
studentu strādā darbā, kas saistīts ar doktorantūrā iegūstamo izglītību.
Visās anketās norādīts, ka informācija par studiju programmu, tās organizāciju saņemta
pietiekami un labā līmenī, iespēja individuāli noskaidrot interesējošos jautājumus par
studiju procesu novērtēta kā laba un ļoti laba. Kā ļoti laba norādīta sadarbība ar
programmas vadītāju un arī sekretāri, kas nepieciešamības gadījumā ļauj arī ietekmēt
studiju saturu un norisi. Studējošie ir aicināti ne tikai reizi gadā, bet visa mācību gada laikā
paust savu viedokli par dažādiem viņiem būtiskiem jautājumiem e-pastos programmas
sekretārei, kas tiek arī regulāri darīts, un tālāk šī informācija tiek nodota tālāk programmas
vadītājam un doktorantūras padomei izskatīšanai un izvērtēšanai.
2.4.6. Absolventu aptaujas un to analīze.
Latvijas Universitātes
Valodniecības DSP absolventu aptauja
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Atzīmējiet lūdzu atbilstošo:
Studiju tips

Beigšanas gads

Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Vai esat aizstāvējis promocijas darbu?
o

Jā (norādiet gadu)

o

Plānoju (norādiet iespējamo gadu)

o

Neplānoju

Jūsu pašreizējā nodarbošanās:
o

Strādāju darbā, kas saistīts ar doktorantūrā iegūto izglītību

o

Strādāju darbā, kas nav saistīts ar doktorantūrā iegūto izglītību

o

Lūdzu, norādiet pašreizējo darba vietu (ja vēlaties)
............................................................................................................................................

Kā Jūs vērtējat LU Valodniecības DSP programmu kopumā?
o

Ļoti labi

o

Labi

o

Apmierinoši

o

Neapmierinoši

Kas Jums pati studiju programmā?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Kas Jums nepatika studiju programmā?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Kā Jūs vērtējat pārbaudījumu norisi, prasības?
Ikgadējā atskaite ...................................................................................................................................
Zinātniskais seminārs............................................................................................................................
Promocijas eksāmeni............................................................................................................................
Darbs ar zinātnisko vadītāju.................................................................................................................
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Kā jūs vērtējat piedāvātos lekciju kursus?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vai studiju laikā apmeklējāt vieslekcijas, doktorantūras skolas lekcijas/ seminārus? Kā jūs
vērtējat piedāvājumu?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Vai saņēmāt pietiekamu informāciju par studiju organizāciju, programmu?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kādas bija iespējas individuāli noskaidrot Jūs interesējošus jautājumus?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Vai Jūs uzskatāt, ka Jums bija iespējams ietekmēt studiju procesu?
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ieteikumi studiju programmas uzlabošanai:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Vārds, uzvārds (pēc vēlēšanās) ............................................
Aptaujas aizpildīšanas datums .........................
Paldies par atbildēm!

LU Valodniecības DSP direktors prof. P. Vanags
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2013. gada oktobra sākumā veiktā absolventu aptaujā Valodniecības doktora studiju
programma pamatā novērtēta ar vērtējumu ‘labi’. Lielākā daļa programmas beidzēju jau ir
aizstāvējuši savus promocijas darbus vai arī to iecerējuši paveikt 2014. un 2015. gadā. 90%
absolventu strādā darbā, kas saistīts ar doktorantūrā iegūto izglītību, piem., LU Valodas
institūtā, dažādās LU fakultātēs un citās Latvijas Augstskolās, kur nepieciešami valodu
pasniedzēji, Valsts valodas aģentūrā, Latvijas Terminoloģijas centrā u.c.
Absolventi norāda, ka programmā patika individuālā pieeja un mazās grupas, kursu
daudzveidība, uzdevumu izpildes kontrole un mācībspēku atsaucīgums. Īpaši uzsvērta
teicamā sadarbība ar zinātniskajiem vadītājiem. Daži absolventi joprojām turpina darbu
savu zinātniskā vadītāja pētnieciskajos projektos.
Kā negatīvās lietas minētas mazais budžeta vietu skaits programmā. Vairāk būtu
nepieciešams piesaistīt profesionālus ārzemju lektorus dažādās valodniecības jomās. Izskan
arī konkrēti ieteikumi programmas darba pilnveidošanai, piem., kā uzlabot atsevišķus
teorētiskos kursus vai promocijas eksāmenus. Tomēr kopumā programma novērtēta kā
kvalitatīva un saturam atbilstoša.
2.4.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilveidošanā.
Studējošie ir aicināti ne tikai reizi gadā aptaujas anketās, bet visa mācību gada laikā paust
savu viedokli par dažādiem viņiem būtiskiem jautājumiem e-pastos programmas sekretārei,
kas tiek arī regulāri darīts, un tālāk šī informācija tiek nodota tālāk programmas vadītājai
un doktorantūras padomei izskatīšanai un izvērtēšanai.
Doktorantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek tikšanās veidā ar programmas
padomi un mācībspēkiem gan informatīvā seminārā katra akadēmiskā gada sākumā, uz
kuru īpaši aicināti 1. kursa doktoranti, gan arī visa gada garumā. Doktorantu vēlmes tiek
ņemtas vērā, pilnveidojot programmu.
2.4.8. Studiju kursu apraksti atrodami LU informācijas sistēmā
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
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