
Doktorantūras skolas  
”Cilv ēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekĜaujošos kontekstos“ 

darba plāns 
2013. gada rudens semestris 

Datums Pasākuma nosaukums Vieta Atbildīgais 
11. 10.2013 
15:30–17:00 

Tībingenes Universitātes profesora Jozefa Helda 
vieslekcija "Evaluationsforschung”. Lekcija notiks 
vācu valodā un tiks tulkota latviešu vai angĜu valodā. 

Jūrmalas 
gatve 74/76,  
G-9 telpa 
 

Prof. I. Maslo 

17:00–19:00 Zinātniskais seminārs "Evaluation of Integration 
Projects". 

  

19:00–21:30  
 

Informālās diskusijas par integrācijas un iekĜaušanās 
kvalitātes izpēti. 

  

5. 11.2013 
13:00–16:30 

ESF finansētā projekta Nr. 
2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 
„Atbalsts izglītības pētījumiem” 
(1.2.2.3.2.apakšaktivitāte) pētījuma "Jaunu 
izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana 
un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) 
iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā" 
ietvaros notiks darba seminārs (workshop) ar 
starptautiskiem ekspertiem Dr. Adinarayana Reddy 
Potukanuma  (Dravidian University) un Dr. Uma 
Devi Doddapaneni (Sri Padmavati Women’s 
University) secinājumu un rekomendāciju izstrādei 
ASEM LLL Hub pieaugušo izglītotāju 
profesionalizācijas perspektīvā.  

Jūrmalas 
gatve 74/76, 
G-9 telpa 
 

Prof. I. Maslo 

16:30–19:00 Vieslekcija un zinātniskais seminārs “Competencies 
of Adult Education Facilitators – Transnational 
Comparison (India, Lithuania and Latvia)” 
(Adinarayana Reddy Potukanuma / Uma Devi 
Doddapaneni / Vaiva Zuzevičiute / Svetlana 
Surikova).  
Professionalization Practices: A case study in India 
(Adinarayana Reddy Potukanuma / Uma Devi 
Doddapaneni). 

  

21.11.2013 
10:00–15:30 

ESF finansētā projekta Nr. 
2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 
„Atbalsts izglītības pētījumiem” (1.2.2.3.2. 
apakšaktivitāte) pētījuma "Jaunu izaicinājumu un to 
risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas 
ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos 
(atgriešanos) mūža mācīšanās procesā" ietvaros 
notiks darba seminārs (workshop) ar starptautisku 
ekspertu, Tībingenes Universitātes profesoru Ginteru 
Huberu par projekta 1.-3. cikla kvantitatīvo un 
kvalitatīvo datu analīzes rezultātu objektivitāti un 
ticamību, to interpretāciju, vispārināšanu un "labās 
prakses" gadījumu aprakstu. 

Jūrmalas 
gatve 74/76, 
G-9 telpa 
 

Prof. I. Maslo 

22.11.2013 
15:30–17:00 

Tībingenes Universitātes profesora Gintera Hubera 
vieslekcija "Kvalitatīvo datu analīze ar AQUAD 7 un 
to vispārināšanas iespēju noteikšana ar R-statistikas 
programmatūru". 

Jūrmalas 
gatve 74/76, 
G-9 telpa 
 

Prof. I. Maslo 

17:30–22:30 Zinātniskais seminārs un praktiskās nodarbības datu 
analīzē ar AQUAD 7 un R-statistiku. 

  

 


