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1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
Programmas mērķis:
sagatavot augstas profesionālas kvalifikācijas speciālistus tiesību nozarē reģiona
vajadzībām Latgalē saistībā ar Latvijas integrēšanos Eiropas Savienībā, īstenojot nozarei un
specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, kas sagatavo jaunrades,
pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē.
Programmas uzdevumi:
 veicināt personības vispusīgu attīstību, sniedzot plašas zināšanas to sabiedriskajā,
ekonomiskajā, politiskajā, filozofiskajā un starptautiskajā izpratnē;
 attīstīt spēju analītiski izprast tiesības kā nacionālajā tā arī Eiropas Savienības līmenī
un pielietot likumus un citus normatīvos aktus;
 nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo vadoša un radoša praktiska
darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības iestādēs un privātajā biznesā;
 veicināt pētniecisko darbu tiesību zinātnes nozarē, apgūt jaunrades un projektēšanas
prasmes;
 izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu;
 veicināt motivāciju tālākai izglītības līmeņa paaugstināšanai un sistemātiskai
profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.
2009./2010. –izmaiņu nav

1.2. Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Sekmīgi izpildot studiju programmas prasības, studējošie:
padziļina savas zināšanas:
 par jaunākajām atziņām tiesību teorijas un tiesību tālākveidošanas jomā Latvijā un
ārvalstīs;
 izvēlētajā tiesību apakšnozarē;
 pedagoģijā un psiholoģijā;
apgūst prasmes:
 juridiska rakstura problēmu identificēšanā un risināšanā;
 zinātniskās un pētnieciskās darbības veikšanā;
 dažādu juridisko pieeju salīdzinošā analīzē;
 komplicētu konfliktsituāciju risināšanā.
profils:
Profesionālā maģistra kompetences tiek iegūtas tiesību nozares zinātņu teorētiskajos
pamatos sakņotās, profesijas standartiem atbilstošās un praktiskā darbībā obligātās
prakses laikā.
Profesionālā maģistra grāds:
 nodrošina zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti
kvalificētas funkcijas tiesību nozarē, uzņēmējdarbībā u.c.
 kvalificē tālākām studijām doktorantūras programmās.
2009./2010. –izmaiņu nav
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1.3. Iegūstamās kompetences
1.3.1 Intelektuālās kompetences
Papildus bakalaura kompetencēm, profesionālais maģistrs spēj:
 komunicēt sarežģītus akadēmiskus jautājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu
vidē,
 patstāvīgi, un kritiski formulēt un analizēt sistemātiski sarežģītas praktiskas
problēmas,
 patstāvīgi turpināt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju.

1.3.2 Profesionālās un akadēmiskās kompetences
Salīdzinot ar bakalaura līmeņa kompetencēm, profesionālais maģistrs ir ieguvis
padziļinātas teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas, kuras spēj izmantot:
 patstāvīgai pētniecības darbībai,
 profesionālu problēmu risināšanai un risinājumu ceļu izvēlei.
 izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un
konkrēto vispārināt gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā
Profesionālais maģistrs uzrāda:
 speciālās zināšanas un dziļāku izpratni vai plašāku akadēmisko perspektīvu,
 un jaunas (augstāka līmeņa) akadēmiskās kompetences.

1.3.3 Praktiskās kompetences
Papildus bakalaura līmeņa kompetencēm, profesionālais maģistrs spēj:
 patstāvīgi pieņemt un pamatot savā studiju jomā balstītus lēmumus,
 skatīt perspektīvā un, balstoties uz zinātniskām, teorētiskām un/vai eksperimentālām
metodēm, un jaunākajām tendencēm attīstīt praktiskās pieejas savā nozarē,
 izprast sarežģītus jautājumus un kopsakarības; vispārējo rast konkrētajā un konkrēto
vispārināt gan praktiskajā, gan pētnieciskajā kontekstā
2009./2010. –izmaiņu nav
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2. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS

2.1. Studiju programmas atbilstība jurista profesijas standartam
Profesionālā studiju programma, kas paredz jurista profesionālās kvalifikācijas ieguvi,
pilnībā atbilst jurista profesijas standartam. Tajā var imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu
otrā līmeņa profesionālo augstāko juridisko izglītību (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija),
kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.
Programmā, kas paredz jurista kvalifikācijas piešķiršanu, reflektanta zināšanām jāatbilst
jurista profesijas standartā paredzētajām
2.1. tabula
Zināšanas, kuras paredz jurista profesijas standarts
Tiesību teorija
Tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības
Administratīvās tiesības
Administratīvais process
Civiltiesību vispārīgā daļa
Saistību tiesības
Lietu tiesības
Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocess
Krimināltiesības
Kriminālprocess
Starptautiskās tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Vides tiesības
Nodokļu tiesības
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Runas māksla
1. svešvaloda
2. svešvaloda
Lietvedība
Ekonomika
Politikas zinātne
Turklāt, šajā programmā ir paredzētas padziļinātas studijas kursiem, kuri ietver nozares
jaunākās teorētiskās atziņas un ir saistīti ar jurista darbam nepieciešamo specifisko zināšanu un
prasmju apgūšanu.
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Tādējādi, piedāvājama maģistra studiju programma sniedz iespēju iegūt padziļinātas
zināšanas un prasmes jurista profesijas standartā paredzēto pienākumu un uzdevumu īstenošanai.
2009./2010. –izmaiņu nav

2.2. Studiju programmas atbilstība 2. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standartam
2.2. tabula

Studiju programmas “ Tiesību zinātne” atbilstība MK noteikumiem Nr.481
MK noteikumiem Nr. 481

Studiju programma „Tiesību zinātne”

Profesionālo programmu apjoms ir vismaz Programmas apjoms ir 60 KP/80 KP
40 kredītpunktu
Kopējais studiju ilgums profesionālā Kopējais studiju ilgums profesionālā maģistra
maģistra grāda iegūšanai ir vismaz 5 gadi
grāda iegūšanai ir vismaz 5,5 gadi
(Ar jurista kvalifikācijas piešķiršanu vismaz 6
gadi)
Profesionālās programmas obligāto saturu veido:
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko Studiju kursu, kas nodrošina jaunāko
sasniegumu apguvi nozares teorijā un sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē
praksē un kuru apjoms ir vismaz 7 apjoms ir 8 kredītpunkti
kredītpunkti
Pētnieciskā
darba,
jaunrades
darba, Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
projektēšanas darba un vadībzinību studiju darba un vadībzinību studiju kursu apjoms ir 6
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti kredītpunkti
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu apjoms
kuru apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti
ir 4 kredītpunkti
Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6
kredītpunkti

Prakse –6 KP

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir
maģistra
darba
vai
diplomdarba
(diplomprojekta)
izstrādāšana
un
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 20
kredītpunktu

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra
darba vai
diplomdarba (diplomprojekta)
izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir
20 kredītpunktu

(Ar jurista kvalifikācijas piešķiršanu 26KP)

Studiju
kursu
izvēli
profesionālajā Programmas saturs atbilst Jurista profesijas
programmā, studiju kursu saturu un apjomu, standartam
kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajai
kvalifikācijai nosaka attiecīgās profesijas
standarts
Pēc profesionālās programmas apguves Pēc studiju programmas apguves izglītojamie
piešķir
piektā
līmeņa
profesionālo iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju
kvalifikāciju
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3. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA, SATURS UN
ORGANIZĀCIJA

3.1. Studiju procesa organizācija un vadība
Studiju process ir organizēts atbilstoši LR Augstskolu likumam, DU Satversmei, kā arī
saskaņā ar DU Senāta pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem, Sociālo zinātņu
fakultātes (turpmāk – SZF) normatīvajiem dokumentiem un Domes lēmumiem.
Kopējo studiju programmas vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrētos jautājumus
risina SZF dekanāts un katedras. DU SZF dekanāts, fakultātes katedras programmu realizē,
pieaicinot nepieciešamo akadēmisko personālu. Dekanāta uzdevums ir studiju plāna un
nodarbību saraksta sastādīšana un saskaņošana ar visām tajā iesaistītajām struktūrvienībām.
Studiju plānu un visas būtiskas izmaiņas tajā apstiprina SZF Domes sēdē.
DU SZF Tiesību katedras uzdevums ir studiju atsevišķu kursu apjoma un satura
noteikšana, kā arī mācībspēku izvēle saskaņā ar viņu specializāciju. Vadoties no iegūtās
pieredzes programmas realizācijā, katedra izvērtē, apspriež katedras sēdē un ierosina SZF Domei
izmaiņas kursu apjomā, saturā un izkārtojumā. Katedra rūpējas arī par studiju procesa
dokumentācijas sagatavošanu.
Studiju kursu apraksti – kursu programmas ir arī studējošo rīcībā un tās izmanto, apgūstot
studiju kursus un gatavojoties ieskaitēm un eksāmeniem.
Studiju kursu docēšanas metodiskie jautājumi tiek regulāri analizēti katedras sēdēs,
noklausoties un apspriežot pasniedzēju ziņojumus un ierosinājumus. Pēc eksāmenu sesijām tiek
apspriesti to rezultāti ar atbilstošu analīzi.
Studiju procesa nodrošināšanā tiek iesaistīti arī speciālisti no Latvijas un ārvalstu
augstskolām, Latvijas valsts varas un pašvaldību institūcijām. Studējošo prakse notiek tiesās,
prokuratūras iestādēs, zvērinātu notāru un advokātu kantoros, pašvaldībās, vietējās publiskās
pārvaldes institūcijas un citās iestādēs, kuras savā darbībā izmanto algotu profesionālu juristu
pakalpojumus.
Valsts pārbaudījuma komisiju attiecīgajam akadēmiskajam gadam apstiprina Daugavpils
Universitātes [turpmāk – DU] rektors. Studiju gada ilgums - 40 nedēļas. Studiju sākums
programmā – oktobrī; studiju noslēgums – jūnijā. Studiju gads dalās divos semestros (rudens –
20 nedēļas; ziemas pavasara – 20 nedēļas). Kontaktnodarbības notiek studējošajiem sešas dienas
nedēļā sesiju laikā. Sesiju starplaikā nepilna laika studējošajiem katra mēneša pirmajā sestdienā
ir konsultāciju diena.
Studiju programma paredz tās pašnovērtēšanu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un
laikā. Studiju programmas realizācija paredz studiju kursu nodrošināšanu ar DU katedru
veidotajiem mācību metodiskajiem materiāliem, ar mācību līdzekļiem un mācību grāmatām,
tulkoto speciālo literatūru juristu sagatavošanai. Lai dotu iespēju studējošajiem apgūt ārvalstu
zinātnieku atziņas attiecīgajos studiju kursos, DU bibliotēka regulāri iegādājas speciālo literatūru
un zinātniskos žurnālus angļu, vācu, franču un citās ES valodās, kā arī krievu valodā.
Notiek likumdošanas aktu un speciālās literatūras apmaiņa ar radniecīgajām Latvijas,
Lietuvas un citu valstu augstskolām. DU docētāji un studenti regulāri piedalās Latvijas un
ārvalstu rīkotajās zinātniskajās konferencēs, kā arī pastāvīgi izmanto ES starpuniversitāšu
pieredzes apmaiņas programmu (piem., SOCRATES / ERASMUS) iespējas.
2009./2010. –izmaiņu nav
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3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu
Studiju programmā, ņemot vērā augstāko akadēmisko izglītību reglamentējošos
dokumentus un Latvijas Universitātē realizējamo radniecīgu studiju programmu pieredzi ir
pieņemta sekojoša attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu: 1
kredītpunkts (40 akadēmiskās stundas) = 20 kontaktstundas + 20 studentu patstāvīgā darba
stundas. 1 kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS (European Credit Transfer-Sysytem) vienībām.
Realizējot programmu, studiju slodze ir no 16 līdz 20 kontaktstundām nedēļā, attiecīgi summējot
ar patstāvīgajam darbam nepieciešamo laiku, iegūstam 40kadēmiskās stundas.
2009./2010. –izmaiņu nav

3.3. Programmas struktūra
Studiju programmas, kas paredzēta tikai maģistra grāda iegūšanai, kopējais apjoms ir 60
kredītpunkti, un to realizē 1,5 gadu ilgās pilna laika un 2 gadu ilgās nepilna laika studijās.
Studiju programmā “Tiesību zinātne” iekļauti:
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē
8KP apjomā;
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju
kursi 6KP apjomā;
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 4KP apjomā;
Specializācijas studiju kursi 16KP apjomā;
Prakse 6KP apjomā;
Maģistra darba izstrāde aizstāvēšana un maģistra eksāmena kārtošana izvēlētajā
specializācijā 20 KP apjomā.
Studiju programmas, kas paredz profesionālās kvalifikācijas „jurists” un profesionālā
maģistra grāda piešķiršanu, kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti, un to realizē 2 gadu ilgās pilna
laika un 2,5 gadu ilgās nepilna laika studijās. Studiju programmā “Tiesību zinātne” iekļauti:
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē
8KP apjomā;
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju
kursi 6KP apjomā;
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 4KP apjomā;
Specializācijas studiju kursi 16KP apjomā;
Prakse 26KP apjomā;
Maģistra darba izstrāde aizstāvēšana un maģistra eksāmena kārtošana izvēlētajā
specializācijā 20 KP apjomā.

2009./2010. –izmaiņu nav
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3.4. Studiju programmas saturs
Studiju programmu (60 KP) veido 2.1.tabulā norādītie studiju kursi:
3.1.tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas
„ Tiesību zinātne” /bez profesionālās kvalifikācijas iegūšanas/ saturs
Sekmju
kontroles
sem
Docētājs
STUDIJU KURSI
formas
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
Tiesību tālākveidošana
3
eksāmens
2
Mag.iur.lekt.
A.Daugavvanags
Salīdzinošās tiesības
3
eksāmens
1
Mag.iur.lekt.
A.Daugavvanags
Latvijas un Eiropas Savienības
2
diferencētā
1
Dr.iur. asoc.prof
tiesību pilnveides problēmas
ieskaite
J.Mašošins
Kopā:
8
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI
Civiltiesības
Saistību
tiesību
aktuālās
4
eksāmens
3
Dr.iur. asoc.prof
problēmas
A.Baikovs
Dr.iur. doc. J.Radionovs
Komerctiesību
aktuālās
4
eksāmens
2
Dr.iur. asoc.prof
problēmas
A.Baikovs
Tiesu nolēmumu
izpildes
4
eksāmens
3
Dr.iur.J.Rozenbergs
problēmas civilprocesā
Starptautiskās komerctiesības
2
diferencētā
2
Dr.iur. asoc.prof
ieskaite
A.Baikovs
Ģimenes
un
mantošanas
2
diferencētā
2
Dr. iur. doc. J.Radionovs
tiesību problēmas
ieskaite
Mag.iur.lekt.Ē.Krutova
Krimināltiesības
Salīdzināmās krimināltiesības
4
eksāmens
2
Mag.iur.lekt.J.TeivansTreinovskis
Kriminālprocesa
tiesību
4
eksāmens
3
Dr. iur. doc. A.Ozerskis
problēmas
Mag.iur.lekt.J.TeivansTreinovskis
Kriminālsodu un to izpildes
4
eksāmens
3
Dr.iur.prof.V.Zahars
pilnveides problēmas
Noziedzības
attīstības
2
diferencētā
2
Dr.iur.As.prof.A.Vilks
tendences
ieskaite
Kriminālpolitika
2
diferencētā
2
Dr.iur.prof.V.Zahars
ieskaite
Kopā
16
KP
(stundas)

PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN
VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI
Tiesiskās izziņas metodoloģija
2
diferencētā
1
Dr.iur. asoc.prof
ieskaite
J.Mašošins
Vadības teorija
2
diferencētā
1
Dr.psych. asoc.prof
ieskaite
I.Kokina
Projektu izstrāde un vadība
2
diferencētā
1
Dr.oec. asoc.prof
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ieskaite
E.Jermolajeva
6
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI
Augstskolu pedagoģija
2
diferencētā
1
Dr.paed. asoc.prof
ieskaite
I.Kokina
Juridiska psiholoģija
2
diferencētā
1
Dr.psych.doc.
ieskaite
V.Makarevičs
Kopā:
4
Profesionālās kvalifikācijas prakse
6 KP
3. semestris
Noslēguma pārbaudījumi:
Maģistra darbs
20 KP
Kopā:

Studiju programmu (80 KP ar profesionālo kvalifikāciju „jurists”) veido 2.2.tabulā norādītie
studiju kursi:
3.2.tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas
„ Tiesību zinātne” /ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu/ saturs
Sekmju
kontroles
sem
Docētājs
STUDIJU KURSI
formas
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
Tiesību tālākveidošana
3
eksāmens
2
Mag.iur.lekt.
A.Daugavvanags
Salīdzinošās tiesības
3
eksāmens
1
Mag.iur.lect.
A.Daugavvanags
Latvijas un Eiropas Savienības
2
diferencētā
1
Dr.iur. asoc.prof
tiesību pilnveides problēmas
ieskaite
J.Mašošins
Kopā:
8
PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI
Civiltiesības
Saistību
tiesību
aktuālās
4
eksāmens
3
Dr.iur. asoc.prof
problēmas
A.Baikovs
Dr.iur. doc. J.Radionovs
Komerctiesību
aktuālās
4
eksāmens
2
Dr.iur. asoc.prof
problēmas
A.Baikovs
Tiesu nolēmumu
izpildes
4
eksāmens
3
Dr.iur.J.Rozenbergs
problēmas civilprocesā
Starptautiskās komerctiesības
2
diferencētā
2
Dr.iur. asoc.prof
ieskaite
A.Baikovs
Ģimenes
un
mantošanas
2
diferencētā
2
Mag.iur.lekt.Ē.Krutova
tiesību problēmas
ieskaite
Dr. iur. doc. J.Radionovs
Krimināltiesības
Salīdzinošās krimināltiesības
4
eksāmens
2
Mag.iur.lekt.J.TeivansTreinovskis
Kriminālprocesa
tiesību
4
eksāmens
3
Mag.iur.lekt.J.Teivansproblēmas
Treinovskis
Dr. iur. doc. A.Ozerskis
Kriminālsodu un to izpildes
4
eksāmens
3
Dr.iur.prof.V.Zahars
pilnveides problēmas
KP
(stundas)

12
Noziedzības
tendences
Kriminālpolitika
Kopā

attīstības

2
2

diferencētā
ieskaite
diferencētā
ieskaite

2

Dr.iur.prof.A.Vilks

2

Dr.iur.prof.V.Zahars
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PĒTNIECISKĀ DARBA, JAUNRADES DARBA, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN
VADĪBZINĪBU STUDIJU KURSI
Tiesiskās izziņas metodoloģija
2
diferencētā
1
Dr.iur. asoc.prof
ieskaite
J.Mašošins
Vadības teorija
2
diferencētā
1
Dr.psych. asoc.prof
ieskaite
I.Kokina
Projektu izstrāde un vadība
2
diferencētā
1
Dr.oec. asoc.prof
ieskaite
E.Jermolajeva
Kopā:
6
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS STUDIJU KURSI
Augstskolu pedagoģija
2
diferencētā
1
Dr.paed. asoc.prof
ieskaite
I.Kokina
Juridiska psiholoģija
2
diferencētā
1
Dr.psych.doc.
ieskaite
V.Makarevičs
Kopā:
4
Profesionālās kvalifikācijas prakse
26 KP
4-5. semestri
Noslēguma pārbaudījumi:
Maģistra darbs
20 KP

3.5. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Viens no studiju funkcionēšanas būtiskajiem aspektiem ir programmas vadības un tās
kvalitātes nodrošinājuma sistēmas izveide. Profesionālā Maģistra Studiju programmas “Tiesību
zinātne” kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
studiju programmas satura analīze un izvērtējums SZF Domes sēdēs un DU metodiskajās
konferencēs, kā arī studiju programmas satura, pasniegšanas īpatnību apspriešana
starptautiskos forumos un ar ārzemju sadarbības partneriem;
studiju procesa analīze un kontrole, ko veic regulāri, analizējot studiju programmas norisi
SZF Domes sēdēs un attiecīgo katedru sēdēs, pasniegšanas kvalitāti (veicot studējošo
aptauju pēc sesijas noslēguma), formālos un cita veida programmas apguves sekmības
rādītājus (studējošo sekmību, konkurentspēju darba tirgū);
studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses, attīstības
iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.
Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota un uzlabota, balstoties uz
demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un studentu iesaistīšanās nepārtrauktā
informācijas apmaiņas, studiju procesa izvērtējuma un atgriezeniskās saites nodrošināšanas
procesā.
Studiju kursu satura izvērtēšanu veic studiju programmas realizācijā iesaistītās katedras, kas,
salīdzinot programmas studiju kursus ar atbilstošiem studiju kursiem Latvijas Republikas un ES
augstskolās, lemj par kursu satura atbilstību jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem. Par katra
studiju kursa programmas izstrādi ir atbildīgs katedras izvirzītais docētājs. Studiju kursu docētāju
metodiskā un zinātniskā darba kvalitātes novērtēšana notiek trīs līmeņos:
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studiju programmas procesa analīze un kontrole, analizējot studiju programmas saturu, ko
regulāri veic DU SZF domes un Tiesību katedras sēdēs,



tiek analizēti programmas direktora organizēto studējošo aptauju rezultāti (pēc studiju
kursa noklausīšanās un zināšanu līmeņa pārbaudes maģistranti tiek aptaujāti);



DU Studiju kvalitātes novērtēšanas centra aptaujas rezultātus apkopo DU Socioloģisko
pētījumu institūts.
Studiju programmas saturu un realizēšanu vērtē DU studiju kvalitātes novērtēšanas centrs
(SKNC), DU mācību padome un DU profesionālās maģistra studiju programmas „Tiesību
zinātne” padome. Studiju programmas ikgadējais pašnovērtējuma ziņojums, ko studiju gada
beigās sagatavo programmas direktors un iesniedz SKNC, tiek publicēts DU mājas lapā
(http://dau.lv/post/sknc.php).
2009./2010. –izmaiņu nav

3.6. Studiju procesa ilgums
Studiju programmas, kas neparedz profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu, studiju
ilgums:

pilna laika klātienē (1,5 studiju gadi);


nepilna laika neklātienē (2 studiju gadi).

Studiju programmas, kas paredz jurista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu, studiju
ilgums:

pilna laika klātienē (2 studiju gadi);


nepilna laika neklātienē (2,5 studiju gadi).

2009./2010. –izmaiņu nav
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4. PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR CITU AUGSTSKOLU
LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM

4.1. Programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
Latvijā
Programmas salīdzinājums ar analogām studiju programmām citās Latvijas augstskolās
pa priekšmetu blokiem tiek piedāvāts 4.1.tabulā.
4.1. tabula

Salīdzinājums ar citām Latvijā realizējamām profesionālajām studiju
programmām tiesību jomā
DU profesionālā maģistra
studiju programma
“Tiesību zinātne”

Rīgas Stradiņa
Universitātes profesionālā
maģistra studiju programma
“Tiesību zinātne”

Nozares teorētiskie
Obligātie studiju kursi
pamatkursi
Pētnieciska, jaunrades
Salīdzinošās tiesības
projektēšanas darba
Latvijas
un
Eiropas
sagatavošana un rezultātu
Savienības
tiesību
pilnveides problēmas
noformēšana
Tiesību tālākveidošana
Sociālā psiholoģija

Latvijas Policijas
akadēmijas
tiesību zinātnes
profesionālā maģistra studiju
programma
Nozares teorētiskie
pamatkursi
Latvijas
un
Eiropas
Savienības
tiesību
pilnveides problēmas

Starptautiskās tiesiskās
sadarbības problēmas
ES cilvēktiesību
aizsardzības mehānisms
Pedagoģiskā darba
pamatiemaņas Vadības
Profesionālās specializācijas
kursi
I. Civiltiesības
Saistību tiesību aktuālās
problēmas
Komerctiesību aktuālās
problēmas
Tiesu nolēmumu izpilde
civilprocesā
Starptautiskās
komerctiesības
Ģimenes un mantošanas
tiesību problēmas

informācijas sistēmas
I.Specializācija medicīnas un Profesionālās specializācijas
sociālajās tiesībās
kursi
I. Valsts tiesības
Medicīnas, veselības
Publiskā pārvalde vienotā
aprūpes un rehabilitācijas
tiesiskie aspekti
administratīvā telpā
ES sociālo tiesību aktuālās
Pilsonība Latvijā un
problēmas
Eiropas Savienībā
II. Civiltiesības
Medicīnas darbinieku un
pacientu tiesību
Darījumi ar īpašumiem
aizsardzības aktuālās
Komerctiesību aktuālās
problēmas
problēmas vai Intelektuālā
Eiropas Savienības darba
īpašuma tiesības
tiesības
Komunikācijas
medicīnas un tiesiskās
problēmas
Biomedicīnas tiesiskās
problēmas
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II. Krimināltiesības
Salīdzinošās
krimināltiesības
Kriminālprocesa tiesību
problēmas
Kriminālsodu un to
izpildes pilnveides
problēmas
Noziedzības attīstības
tendences
Kriminālpolitika
Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba
un vadībzinību kursi
Tiesiskās izziņas
metodoloģija
Projektu vadība
Vadības teorija
Pedagoģijas un psiholoģijas
kursi
Pieaugušo pedagoģija
Juridiskā psiholoģija

II. Specializācija
starptautiskajās un Eiropas
tiesības
Globalizācija un
starptautisko tiesību
Attīstība
Eiropas Savienības
institucionālās tiesības
Starptautisko publisko
tiesību aktuālās problēmas
Konstitucionālo tiesību
attīstība Eiropas Savienībā
Tiesību aizsardzības
institucionālā sistēma
Eiropas Savienībā.
Noziedzības attīstības un
novēršanas aktuālās
problēmas

Pētnieciskais darbs
Pētnieciskais darbs
Pirmajā un otrajā
Pirmajā studiju gadā
studiju
gadā
maģistranti maģistranti izstrādā referātus.
izstrādā referātus, kuri attīsta
Otrajā studiju gadā
patstāvīgā pētnieciskā darba maģistranti izstrādā un aizstāv
iemaņas un palīdz izvēlēties maģistra darbu
specializāciju. Otrajā studiju
gadā maģistranti izstrādā un
aizstāv maģistra darbu
Studiju ilgums – 1,5 (2)gadi
Studiju ilgums –2 gadi
Studiju programmas
Studiju programmas
apjoms - 60 KP (80KP)
apjoms – 80 KP

III. Krimināltiesības
Salīdzinošās
krimināltiesības
Salīdzinošās
kriminālprocesa
tiesības
IV. Policijas tiesības
Nacionālās policijas
tiesības
Policijas sadarbība
Eiropas Savienībā
V.Tiesu varas institūciju
tiesības
Ārvalstu tiesu varas
institūciju tiesības
Latvijas tiesu
institūciju tiesību
problēmas
VI.
Kriminālistika
un
operatīvās darbības teorija
Kriminālistikas
problēmas
Operatīvās darbības
problēmas
vai
Dokumentu
tehniskās ekspertīzes
kriminālistikā
Pētnieciskais darbs
Pirmajā studiju gadā
maģistranti izstrādā referātus.
Otrajā studiju gadā
maģistranti izstrādā un aizstāv
maģistra darbu

Studiju ilgums – 1 gads
Studiju programmas
apjoms – (40 KP)
Prakse – 6KP
Prakse – 6 (26)KP
Prakse – 6KP
Nobeiguma
(Iekavās
norādīti Nobeiguma pārbaudījums
pārbaudījums Maģistra darba
programmas ar profesionālās
Maģistra
darba
aizstāvēšana
kvalifikācijas piešķiršanu dati) aizstāvēšana
Nobeiguma pārbaudījums
- Maģistra eksāmens izvēlētajā
specializācijā. Maģistra darba
aizstāvēšana izvēlētajā
specialitātē

Kā liecina salīdzinājums tabulā 9.1, DU studiju programma pēc satura ir ļoti tuva Latvijas
Policijas akadēmijas [turpmāk – LPA] programmai. Būtiski viņa atšķiras no Rīgas Stradiņa
Universitātes [turpmāk – RSU] juridiskās maģistra programmas.
Nozares teorētisko pamatkursu DU ir vairāk nekā LPA, taču to ir mazāk nekā obligāto
studiju kursu RSU.
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Specializācijas kursi RSU krasi atšķiras no LPA un DU studiju kursiem, kas saistīts ar
pašas RSU studiju īpatnībām. LPA salīdzinājumā ar DU ir vairāk specializācijas virzienu –
Valsts tiesības, Policijas tiesības, Tiesu varas institūciju tiesības un Kriminālistika. Augstāk
norādīties virzieni ir specifiski un lielākā mērā balstīti uz Valsts Policijas darbību. Šo virzienu
ieviešana DU maģistra studiju programmā līdz ar to nav lietderīga. Tai pašā laikā Daugavpils
Universitātes programmā studiju kursu daudzums un to apjoms katrā specializācijā būtiski
pārsniedz LPA programmā paredzēto. Tas saistīts ar padziļinātas aktuālo tiesību problēmu
izpētes nepieciešamību kā nacionālajās tā arī Eiropas tiesībās.
2009./2010. –izmaiņu nav

4.2. Programmas satura salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām
ārvalstīs
4.2. tabula

Salīdzinājums ar citās valstīs realizējamām profesionālajām studiju
programmām tiesību jomā
DU profesionālā maģistra
studiju programma
“Tiesību zinātne”

Viļņas Mikolo Romerio
Universitātes juridiskās
maģistra studiju programma
“Administratīvās tiesības”

Starptautiskā Universitāte
Concordia Audentes,
Tallina

Nozares
teorētiskie
Obligātie
studiju
Obligātie
studiju
pamatkursi
kursi
kursi
Salīdzinošās tiesības
Tiesību socioloģija
Starptautiskās komerciālais
tiesas process
Latvijas
un
Eiropas
Sociālās izmaiņas
Savienības
tiesību
administratīvajās tiesībās
Starptautiskās publiskās
pilnveides problēmas
tiesības
Administratīvā justīcija
Tiesību tālākveidošana
Starptautiskās tirdzniecības
Studiju administrēšanas
tiesības
salīdzinošā analīze
Starptautiskā un Eiropas
Administratīvo tiesību
cilvēktiesību aizsardzība
tulkošanas un
Eiropas kopējā tirgus
piemērošanas problēmas
tiesības
Valsts dienesta
Eiropas iestāžu tiesības
salīdzinošās tiesības
Cilvēktiesību
administratīvi tiesiskais
regulējums
Eiropas savienības sociālā
politika
Citu valstu
administratīvās
tiesības
Vietējo administratīvo aktu
un administratīvo darījumu
pieņemšana un
iedzīvināšana
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Profesionālās specializācijas
kursi
I. Civiltiesības
Saistību tiesību aktuālās
problēmas
Komerctiesību aktuālās
problēmas
Tiesu nolēmumu izpilde
civilprocesā
Starptautiskās
komerctiesības
Ģimenes un mantošanas tiesību
problēmas

Alternatīvās

izvēles

kursi
Procesuālās tiesības
Reģistru tiesības

Izvēles kursi
Starptautiskās intelektuālā
īpašuma tiesības
Eiropas Savienības
konkurences tiesības
Starptautiskās un Eiropas
nodokļu tiesības
E-komercijas tiesības

II. Krimināltiesības
Salīdzinošās
krimināltiesības
Kriminālprocesa tiesību
problēmas
Kriminālsodu un to
izpildes pilnveides
problēmas
Noziedzības attīstības
tendences
Kriminālpolitika
Pētnieciskā
darba,
jaunrades
darba,
projektēšanas
darba un
vadībzinību kursi
Tiesiskās izziņas
metodoloģija
Projektu vadība
Vadības teorija
Pedagoģijas
un
psiholoģijas kursi
Pieaugušo pedagoģija
Juridiskā psiholoģija
Pētnieciskais darbs
Pirmajā un otrajā
studiju
gadā
maģistranti
izstrādā referātus, kuri attīsta
patstāvīgā pētnieciskā darba
iemaņas un palīdz izvēlēties
specializāciju. Otrajā studiju
gadā maģistranti izstrādā un
aizstāv maģistra darbu

Pētnieciskais darbs
Pirmajā
studiju
gadā
maģistranti izstrādā divus
zinātniski pētnieciskos darbus,
kuri
attīsta
patstāvīgā
pētnieciskā darba iemaņas un
palīdz izvēlēties specializāciju.
Otrajā studiju gadā maģistranti
izstrādā un aizstāv maģistra
darbu
Studiju ilgums – 1,5
Studiju ilgums –2 gadi
(2)gadi
(nepilna laika studijas)
Studiju programmas
Studiju programmas
apjoms - 60 KP (80KP)
apjoms - 62 KP

Pētnieciskais darbs
Pirmā studiju gada
beigās maģistranti izstrādā un
aizstāv Maģistra darbu

Studiju ilgums – 1
gads
Studiju programmas
apjoms – (40 KP)
Maģistra
darba
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Prakse – 6 (26)KP
izstrāde (12 KP)
Nobeiguma pārbaudījums
(Iekavās
norādīti
-Eksāmens
Nobeiguma
programmas ar profesionālās Administratīvajās tiesībās un pārbaudījums Maģistra darba
kvalifikācijas piešķiršanu dati) procesā
aizstāvēšana
Maģistra
darba
izstrāde (20 KP)
Nobeiguma
pārbaudījums
Maģistra
eksāmens.Maģistra
darba
aizstāvēšana

Veiktais salīdzinājums ļauj izdarīt secinājumu, ka visās šajās programmā iekļauto studiju
kursu saraksts ir atšķirīgs, atšķirīga ir arī to struktūra. Pamatā Viļņas Universitātē ir ņemta
padziļināta Administratīvo tiesību specializācijas kursu izpēte. Viļņas Universitātē realizētājā
programmā nav iekļauti nozares teorētiskie pamatkursi un pedagoģijas un psiholoģijas kursi un
studiju kursi, kas saistīti ar līdzdalību Eiropas Savienībā. Viļņas Mikolo Romerio Universitātes
programmai ir nedaudz mazāks (par 5 KP) apjoms kredītpunktu ziņā, taču studiju kursu saturs ir
relatīvi tuvs DU programmai. Nobeiguma pārbaudījums (maģistra eksāmens) Viļņas
Universitātē, tāpat, kā DU ir pilnībā orientēts uz specializācijas kursu padziļinātu pārbaudi.
Tallinas Konkordijas Universitātes juridiskā programma satur Starptautisko tiesību
specializācijas studiju kursus. Programmas struktūra ir līdzīga Daugavpils Universitātes
programmai, bet pēc apjoma tā ir identiska LPA profesionālo maģistra studiju programmai.
Konkordijas Universitātes juridiskā programma, tāpat kā Viļņas Universitātes
programma, nesatur nozares teorētiskos pamatkursus, pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadībzinību kursus, kā arī pedagoģijas un psiholoģijas kursus. Savukārt
šo studiju kursu iekļaušanu Daugavpils Universitātes programmā paredz profesionālās izglītības
standarts.
2009./2010. –izmaiņu nav
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5. PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA

5.1. Studiju metodes un formas
Galvenās studiju formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kā arī studējoša
patstāvīgais darbs ar zinātnisko literatūru un tiesību aktiem. Semināros studējošie uzstājas ar
referatīviem ziņojumiem, tādejādi iepazīstoties ar tiesību zinātnes pētīšanas metodēm, diskutējot
par tiesiski filozofiskām problēmām; semināros arī tiek rūpīgi iztirzāti tiesību sabiedriskie un
starptautiskie aspekti, kā arī tiesību piemērošanas metodes. Vadošās mācību metodes ir:
problēmsituāciju analīze un risinājumi, darbs mazās grupās, lomu spēles, mācību testi, referātu
sagatavošana un prezentācija, studiju pētījumu veikšana, individuālo un grupu projektu izstrāde.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta studējoša patstāvīgajam darbam – referātu sagatavošanai,
literatūras un tiesību aktu analīzei. Docētājiem studējoša patstāvīgā darba procesā ir
organizatora, konsultanta un eksperta loma. Mācību metodes ir vērstas uz patstāvīgas, kritiskas
domāšanas iemaņu izstrādi studējošajiem. Tām jāveicina studējoša komunikācija, spēja darboties
grupā, pārvarēt konfliktus, būt pašpārliecinātam un stingram prasībās. Jāattīsta patriotisms,
humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums, zināšanu radoša izmantošana, zinātniskās
izziņas metožu apguve, zinātkāre, patstāvība dienesta uzdevumu risināšanā.
Maģistra darbs ir teorētisks vai eksperimentāls aktuāla temata tiesību zinātnē pētījums,
kurā maģistrants demonstrē savas teorētiskās zināšanas un prasmes, kuras dod priekšstatu par
studējoša gatavību risināt profesionālos un pētnieciskos uzdevumus, ļauj vērtēt viņa prasmi
pielietot pētniecības metodes sarežģītu sociālu procesu analīzei, prasmi veikt teorētiskus
vispārinājumus un praktiskus secinājumus, praktiskus priekšlikumus un rekomendācijas sociālo
procesu tiesiskai reglamentācijai pētāmajā jomā. Darbam jābūt ar radošu ievirzi, kurā izmantoti
aktuāli statistikas materiāli, normatīvie akti un praktiskie pētījumi; darba saturu loģiski un skaidri
jāizklāsta, jāargumentē un jāpamatojas uz ticamiem faktiem; darbam jāatspoguļo maģistranta
prasme racionāli izmantot informācijas meklēšanas, atlases, apstrādes un sistematizācijas
paņēmienus, prasme strādāt ar normatīvajiem aktiem.
2009./2010. –izmaiņu nav

5.2. Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma
Jāapgūst visi studiju kursi studiju kursu programmu apjomā. Studiju kursos, kuru apjoms
1 kredītpunkts, jākārto diferencēta ieskaite, studiju kursos, kuru apjoms ir 2 vai vairāk
kredītpunkti, jākārto kursa eksāmens, kurā zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas (ļoti
augsts apguves līmenis: 10 – izcili, 9 – teicami; augsts apguves līmenis: 8 – ļoti labi, 7 – labi;
vidēja apguves līmenis: 6 – gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – gandrīz viduvēji; zems apguves
līmenis: 3 – vāji, 2 – ļoti vāji, 1 – ļoti ļoti vāji) saskaņā ar Studiju nolikumā noteikto kārtību.
Pārbaudēs iekļaujamais izglītības satura apjoms atbilst studiju kursu programmās noteiktajam
saturam. Studiju kursa programma nosaka arī citas prasības, kuras studentam jāizpilda, lai varētu
kārtot studiju kursa ieskaiti vai eksāmenu.
Studējošiem ir obligāti visi nodarbību veidi: par semināriem un praktiskajām nodarbībām
tiek kārtotas ieskaites studiju kursu programmās noteiktajā kārtībā. Kredītpunktus ieskaita par
katru apgūto studiju kursu un praksi, ja saņemts vērtējums 10 ballu skalā, kas nav bijis mazāks
par 4 (gandrīz viduvēji). Studiju noslēgumā jākārto noslēguma pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir
integrētais maģistra eksāmens un maģistra darba aizstāvēšana. Profesionālo maģistra grādu
piešķir un diplomu par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņem maģistrants, kurš
pilnībā apguvis studiju programmu un nokārtojis valsts pārbaudījumu, iegūstot tajos pozitīvu
vērtējumu.
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5.3. Profesionālās kvalifikācijas prakse
Profesionālās kvalifikācijas prakses mērķis ir pilnveidot teorētiskās zināšanas, kā arī apgūt
un nostiprināt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas jurista darbā.
Prakses laikā studējošais iepazīstas ar Valsts tiesību aizsardzības iestāžu, zvērināto
advokātu un notāru biroju, kā arī privāto juridisko firmu struktūru, darbības principiem un
tiesisko pamatu un patstāvīgi veic juridiskās darbības:
-noformē tiesiskus darījumus;
-gatavo prasītāja pieteikumus un atbildētāja paskaidrojumus;
-noformē iestāžu un tiesu sēžu protokolus;
-konsultē klientus juridiskos jautājumus;
-likumos paredzētajā kārtībā sniedz palīdzību personām, iestādēm, uzņēmumiem un
organizācijām to tiesību aizsardzībā.
Prakses apjoms ir 26 KP programmai, kas paredz jurista kvalifikācijas iegūšanu un 6KP
programmai, kas neparedz profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. Prakses norise paredzēta
iestādēs, ar kurām tiek noslēgti prakses līgumi. Atbildīgā persona par praksi no Daugavpils
Universitātes puses ir prakses vadītājs, ko nosaka Tiesību katedra.
Divu nedēļu laikā pēc prakses beigām studējošie iesniedz prakses atskaiti Tiesību
katedrā. Prakses atskaitē jāiekļauj:
-prakses vietas pilns nosaukums, prakses laiks, kā arī prakses vadītāja
prakses
vietā
vārds, uzvārds un amats;
-juridiskā darba procesa analīze prakses vietā;
-prakses laikā veikto pienākumu apraksts;
-prakses vadītāja parakstīts studējošā prakses novērtējums, kuru apliecina ar prakses
vietas zīmogu.
Prakses vadītājs nosaka prakses rezultātu prezentāciju datumu, iepriekš to saskaņojot ar
Tiesību katedras vadītāju. Prakses noslēguma konferences laikā studējošais ziņo par darbu, kuru
viņš veica prakses laikā, par prakses vietas darbības analīzi un tās rezultātiem, par secinājumiem
un izstrādātajiem priekšlikumiem prakses vietas darbības jomā (līdz 10 minūtēm). Pēc ziņojuma
atbild uz jautājumiem. Prakses atskaites pieņemšanas komisija, pamatojoties uz studējošā
prakses novērtējumu no prakses vietas, prakses atskaites recenziju un atskaites publisko
aizstāvēšanu, novērtē praksi ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas.
2009./2010. –izmaiņu nav
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6. PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS
STUDĒJOŠIE

6.1. Imatrikulācijas noteikumi
Prasības uzsākot studijas:
- Bakalaura profesionālais grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās
vismaz 4 gadi) un/vai jurista kvalifikācija (programmas apjoms 60 KP)
- Bakalaura profesionālais grāds tiesību zinātnē (studiju ilgums pilna laika studijās
vismaz 4 gadi) vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē bez jurista
kvalifikācijas (programmas apjoms 80 KP).
Programmā, kas paredz jurista kvalifikācijas piešķiršanu, reflektanta zināšanām jāatbilst
jurista profesijas standartā paredzētajām
6.1. Tabula.
Zināšanas, kuras
pieprasa jurista profesijas standarts
Tiesību teorija
Tiesību vēsture
Konstitucionālās tiesības
Administratīvās tiesības
Administratīvais process
Civiltiesību vispārīgā daļa
Saistību tiesības
Lietu tiesības
Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Komerctiesības
Darba tiesības
Civilprocess
Krimināltiesības
Kriminālprocess
Starptautiskās tiesības
Eiropas Kopienu tiesības
Vides tiesības
Nodokļu tiesības
Profesionālā ētika
Lietišķā informātika
Runas māksla
1. svešvaloda
2. svešvaloda
Lietvedība
Ekonomika
Politikas zinātne
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Pretendentiem uz studijām šajā programmā jākārto iestājeksāmens Tiesību teorijā un
Latviešu valodā. Ja studēt gribētāju skaits pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas ir lielāks par
noteikto studiju vietu, tad pretendentu atlase notiek konkursa kārtībā par pamatu ņemot
eksāmena vērtējumu, un citas prasības, kuras norādītas uzņemšanas noteikumos. Pirms
imatrikulācijas jānoslēdz līgums par studijām.
Lai nodrošinātu zināšanu līmeņa izlīdzināšanu, studējošajiem, ņemot vērā iepriekšējo
izglītību, tiek piedāvāti izlīdzinošie studiju kursi līdz 10 KP apjomā
Vajadzības gadījumā trūkstošie studiju kursi tiek piedāvāti papildus apgūšanai 2-4 KP
apjomā.
2009./2010. –izmaiņu nav

6.2. Studējošo skaits
Studējošo skaits profesionālajā maģistra studiju programmā 2008./2009.st.g. ir 70
studējošie. Pilna laika studijās studē 33 studējošie, bet nepilna laika studijās 37 studējošie.
Studējošo skaits 2009./2010. st.g.
Nepilna laika studijas - 37 studējošie
Pilna laika studijas – 37 studējošie

6.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti, katru gadu tiek rīkota maģistrantūrā studējošo
anketēšana, kas palīdz veikt korekcijas studiju programmā, pielāgojot to atbilstoši gan studentu
interesēm un prasībām, gan arī darba tirgus prasībām. Aptaujas parāda studiju programmas
kvalitāti un arī izmaiņas, kas jāveic kvalitātes uzlabošanai pēc studējošo viedokļa.
6.2. tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 2008./2009. st.g. –
1.studiju gadā pilna laika studējošo atbilžu apkopojums
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums
(max 5)

Pasniegšanas
līmenis
(max 5)

Salīdzinošās tiesības

4,4

4,8

Latvijas un Eiropas Savienības
tiesību pilnveides problēmas

3,7

3

Tiesiskās izziņas metodoloģija

4

3

Vadības teorija

4

4,6

Augstskolu pedagoģija

3,4

4,7

Projektu vadība

3,3

3,9

3,4

4,2

4.8

4,7

Juridiskā psiholoģija
Specializācija „Krimināltiesības”
Noziedzības attīstības tendences

Izmaiņas kursa
apjomā
„+” – 18%
„=” - 82
„+” – 18%
„-„ – 18%
„=” – 64%
„+” – 18%
„-„ – %
„=” – 82%
„+” – 40%
„-„ – %
„=” – 60%
„+” – 10%
„-„ – 10%
„=” – 80%
„+” – 10%
„-„ – %
„=” – 90%
„+” – 9%
„-„ – 18%
„=” – 73%
„+” – 50%
„-„ – 25%
„=” – 25%
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Salīdzinošās krimināltiesības

4.8

4,7

Kriminālpolitika

5

4,8

Specializācija „Civiltiesības”
Ģimenes un mantojuma tiesību
problēmas

4,5

3,9

Komerctiesību aktuālās problēmas

4,2

4,2

Starptautiskās
komerctiesības

4,2

4,4

„+” – 40%
„-„ – 20%
„=” – 40%
„+” – 33%
„-„ – 17%
„=” – 50%
„+” – 50%
„-„ – 12%
„=” – 38%
„+” – 12%
„-„ – 25%
„=” – 63%
„+” – 12%
„-„ – 25%
„=” – 63%

Apkopojot pilna laika aptaujāto studentu atbildes ir redzams, ka piedāvātā maģistra
studiju programma 100% apmierina studentus(skat. 10. pielikumu.). Arī studiju maģistra studiju
programmas realizēšana kopumā studentus apmierina 100%. Ja apskata studiju kursu svarīgumu
pēc studējošo vērtējuma, ir redzams, ka par visvārīgākajiem tiek uzskatīti izvēlētas profesionālās
specializācijas kursi. Kā mazāk svarīgi ir atzīmēti pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi.
Studiju kursu pasniegšanas līmenis novērtēts salīdzinoši augsti, tikai uzmanība būtu jāpievērš
„Latvijas un Eiropas Savienības tiesību pilnveides problēmas” un
„Tiesiskās izziņas
metodoloģija” studiju kursu pasniegšanas līmeņa paaugstināšanai. Izmaiņas studiju kursa apjomā
palielināšanā pēc studentu domām ir jāveic „Noziedzības attīstības tendences” un „Ģimenes un
mantojuma tiesību problēmas” studiju kursos, jo šeit 50% respondentu ir atbildējuši kā studiju
kursa apjoms ir jāpalielina. Pārējo studiju kursu apjoms būtu jāatstāj esošajā apjomā.
Izvērtējot nepilna laika studējošo anketas rezultātus (skatīt 6.3. tabulu) var redzēt, ka
studiju kursu svarīgums pēc studējošo domām visiem studiju kursiem ir salīdzinoši augsts. Vidēji
tas sastāda 4,3 balles. Arī studiju kursu pasniegšanas līmenis ir novērtēts salīdzinoši augsti.
Izmaiņas studiju kursa apjomā pēc studējošo domām būtu jāveic „Projektu vadībā” studiju kursa,
tas būtu jāsamazina (53% studējošo), kā arī būtu jāpalielina „Noziedzības attīstības tendences”
studiju kursa apjoms.
6.3. tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 2009./2010. st.g. –
1.studiju gadā pilna laika studējošo atbilžu apkopojums
Studiju kursa nosaukums
Salīdzinošās tiesības

Studiju kursa
svarīgums
4,3

Pasniegšanas
līmenis
4,7

Latvijas un Eiropas Savienības
tiesību pilnveides problēmas

4,3

4,3

Tiesiskās izziņas metodoloģija

4,4

4,1

Vadības teorija

4,3

4,8

Augstskolu pedagoģija

3,7

4,8

Projektu vadība

3,6

4,4

Izmaiņas kursa
apjomā
„+” – %
„-„ – 10%
„=” – 90%
„+” – 10%
„-„ – 16%
„=” – 74%
„+” – 5%
„-„ – 10%
„=” – 84%
„+” – 47%
„-„ – 32%
„=” – 21%
„+” – 5%
„-„ – 42%
„=” – 53%
„+” – 5%
„-„ – 53%
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4,1

4

4,5

4,5

Specializācija „Krimināltiesības”
Noziedzības attīstības tendences

4,6

4,5

Salīdzinošās krimināltiesības

4,5

4,5

Specializācija „Civiltiesības”
Ģimenes un mantojuma tiesību
problēmas

4,7

4,3

Saistību
tiesību
problēmas

4,8

4,3

Juridiskā psiholoģija
Tiesību tālākveidošana

aktuālās

„=” – 42%
„+” – 5%
„-„ – 21%
„=” – 74%
„+” – %
„-„ – 21%
„=” – 79%
„+” – 50%
„-„ – 8%
„=” – 42%
„+” – 8%
„-„ – 17%
„=” – 75%
„+” – 37%
„-„ – 13%
„=” – 50%
„+” – 25%
„-„ – 25%
„=” – 50%

Kopēja studentu apmierinātība ar izvēlēto studiju programmu ir 96% (55% pilnīgi
apmierināti, 41%- pamatā apmierināti). 4% aptaujāto ir atzīmējuši, ka ir daļēji apmierināti. Arī
studiju programmas realizēšanu kopumā pozitīvi novērtējuši 95%, 5% to ir novērtējuši
neapmierinoši

6.4. Studējošo pētnieciskā darbība
Studējošie aktīvi tiek iesaistīti arī pētnieciskajā darbībā, savus pētījumus reprezentējot
DU ikgadējās studentu zinātniskajās konferencēs. Lai veicinātu pētniecības attīstību, DU
darbojas Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija (turpmāk – DUJZA), kas ik gadus
rīko jauno zinātnieku konferences vai zinātniskos lasījumus. Šajās konferencēs var piedalīties arī
studiju programmas „Tiesību zinātne” studenti, kas var uzstāties ar ziņojumiem par saviem
veiktajiem pētījumiem. Tā kā DUJZA organizētās konference vai zinātniskie lasījumi notiek vēl
pirms maģistra darbu aizstāvēšanas, studējošajiem rodas iespēja uzklausīt citu pētnieku
aizrādījumus, ieteikumus un ierosinājumus, kas uzlabo tālākās maģistra darba izstrādes kvalitāti.
Programmas studentiem tiek piedāvātas iespējas uzstāties arī citu augstskolu rīkotajās
konferencēs un semināros gan Latvijā, gan ārvalstīs. Maģistra studiju programmā studējošie var
arī iesaistīties DU SZF Sociālo pētījumu institūta realizētajos pētījumos un projektos docētāju
vadībā.
Otrajā studiju gadā studējošie izstrādā un aizstāv maģistra darbu izvēlētajā tiesību
zinātnes apakšnozarē. Studiju programma paredz kā pašu studējošo pētniecisko darbu (referāti,
maģistra darba izstrāde), tā arī akadēmiskā personāla darbību studiju procesa nodrošināšanai
(mācību līdzekļu un mācību grāmatu izstrāde) un zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanai
(zinātnisko rakstu, monogrāfiju izstrāde, studijas doktorantūrā, promocijas darbu izstrāde u.c.).
Aizstāvēto maģistra darbu sarakstu pilna un nepilna laika studijās skatīt 1. pielikumā
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7. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

7.1. Akadēmiskā personāla sastāvs
Daugavpils Universitātes profesionālajā maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne”
nodarbināti 13 docētāji. Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas
Augstskolu likuma prasībām. Doktora zinātniskais grāds ir 76% (10 docētāji) no akadēmiskā
personāla, bet maģistra grāds - 24% (3 docētāji).
7.1. tabulā atspoguļots pilns akadēmiskā personāla saraksts.
7.1 tabula

Akadēmiskā personāla saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Docētājs
Aleksandrs Baikovs
Aldis Daugavvanags
Arvīds Ozerskis
Elita Jermolajeva
Irēna Kokina
Ērika Krutova
Valērijs Makarēvičs
Jurijs Mašošins
Jānis Rozenbergs
Janis Radionovs
Jānis TeivānsTreinovskis
Jānis TeivānsTreinovskis
Andrejs Vilks
Vitolds Zahars

Zinātniskais grāds
Dr.iur.
Mag.iur., Mag.psych.
Dr.iur.
Dr.oec.
Dr.paed.
Mag.iur.
Dr.psych.
Dr.iur.
Dr.iur.
Dr.iur.
Mag.iur.

Amats
Asoc. profesors
Lektors
Docents
Asoc. profesors
Asoc. profesors
Lektors
Docents
Asoc. profesors
Profesors
Docents
Lektors

Pamatievēlēšanas vieta
Daugavpils Universitāte
LPA
Daugavpils Universitāte
Daugavpils Universitāte
Daugavpils Universitāte
Daugavpils Universitāte
Daugavpils Universitāte
Daugavpils Universitāte
LU
Daugavpils Universitāte
Daugavpils Universitāte

Dr.iur.

Docents

Daugavpils Universitāte

Dr.iur.
Dr.iur.

Profesors
Profesors

RSU
Daugavpils Universitāte

7.2. Akadēmiska personāla zinātniskais darbs
SZF docētāji veic zinātnisku un pētniecisku darbību, piedalās starptautiskos pētījumu
projektos, veic Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un citu organizāciju pasūtītus pētījumus.
Ar profesionālo maģistra studiju programmu “Tiesību zinātne” saistīto pētījumu galvenie
virzieni ir:
1. Krimmināltiesības

2. Tiesību teorija
3. Civiltiesības
4. Psiholoģija
5. Pedagoģija
6. Ekonomika

Dr.jur. J.Mašošins
Dr.jur. V.Zahars
Dr.iur. A.Vilks
Dr.iur. A.Ozerskis
Mag.jur. J.Teivāns-Treinovskis
Mag.jur. A.Daugavvanags
Dr.jur.A.Baikovs
Dr.jur.A.Baikovs
Dr.iur. J.Rozenbergs
Dr.iur.J.Radionovs
Dr.psych.V.Makarevičs
Dr.paed. I.Kokina
Dr.oec.E.Jermolajeva
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Svarīgākās publikācijas veikto pētījumu jomā skatīt 3. pielikumā

7.3. Akadēmiska personāla iesaistīšanās projektos
IZM projekts „Cilvēka drošības tiesiskie aspekti”- Daugavpils, 2007. (Dr.jur. J.Mašošins,
Mag.jur. J.Teivāns-Treinovskis, Mg.psych..M.Mihailova)
IZM projekts "Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības sistēmā" - Daugavpils,
2008 (Dr.iur.J.Mašosins, Mg.iur.Ē.Krutova)
Leonardo da Vinči projekts LV-344 „Starptautiskā nozieguma veida – automašīnu zādzības
– novēršanas un apkarošanas metodikas jaunumu apgūšana un pieredzes apmaiņa.”
Daugavpils, 2009(Mag.iur. J.Teivāns-Treinovskis)

7.4. Akadēmiska personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstības
politika
Studiju programmas personāla atjaunošanas un piesaistes plānu īstenošana balstās uz
Sociālo zinātņu fakultātes un Tiesību katedras ilgtermiņa stratēģiju, kurā ievērotas kopējās
Daugavpils Universitātes studiju programmu attīstības perspektīvas. Personāla attīstība saistīta ar
dažādu zinātnisko projektu realizācijas iespējām, kuros paredzēts plašāk iesaistīt arī jaunos
zinātniekus. Lielāks akcents personāla izaugsmē jāliek uz stažēšanās iespējām vai pieredzes
apguvi ārzemēs.
Sociālo zinātņu fakultātē, tapāt kā DU kopumā, ir izteikta mācībspēku motivācija, lai
iegūtu atbilstošu akadēmisko kvalifikāciju un varētu pretendēt uz attiecīgo katedru
izsludinātajām akadēmiskā personāla konkursa vietām. SZF tiek plānota docētāju akadēmiskā
potenciāla attīstība, palielinot pamatdarbā strādājošo profesoru un doktoru īpatsvaru studiju
programmu īstenošanā, aktivizējot docētāju līdzdalību starptautiskos projektos un pētījumu
rezultātu publicēšanu starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos. Paredzēts paaugstināt docētāju
kvalifikāciju, veicinot viņu piedalīšanos dažādu metodisko ieteikumu un mācību materiālu
izstrādāšanā. Lai paaugstinātu savu zinātnisko kvalifikāciju, visi studiju programmā iesaistītie
docētāji – maģistri turpina studijas doktorantūrā (skat. 7.2. tabulā)
2009. gadā 30. decembrī doktora grādu ieguvis J.Teivāns-Treinovskis
7.2. tabula

Docētāju studijas doktorantūrā
N.p.k.
1.
2.

Vārds Uzvārds
Ērika Krutova
Aldis Daugavvanags

Studiju programma
LPA doktora studiju programmā
LPA doktora studiju programmā
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8. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS
NODROŠINĀJUMS

8.1. Finansu resursi
Studiju programma tiek finansēta gan no valsts līdzekļiem, gan no mācību maksas, ko
maksā maģistranti. 2008./2009. studiju maksas vietu skaits ir 69. Studiju programmas mācību
maksa 1. studiju gadam ir 870 Ls – nepilna laika studijas un 1000 Ls – pilna laika studijas.
Izmantojot šos finanšu līdzekļus, tiek apmaksāts docētāju darbs studiju programmā, pirkta
mācību literatūra un datortehnika. No šiem līdzekļiem tiek segti arī katedras kancelejas
izdevumi, kā arī komandējumu izdevumi. Ārpusbudžeta līdzekļi dod iespēju pieaicināt augsti
kvalificētus speciālistus no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.
Studiju programmas izmaksas skatīt 11. pielikumā.

8.2. Materiāli tehniskā bāze
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” realizēšanai tiek izmantotas
Sociālo zinātņu fakultātes mācību auditorijas un administratīvās telpas, 2 datorklases,
Socioloģisko pētījumu institūta bāze. Maģistranti var izmantot DU bibliotēkas abonementu un
lasītavu fondus, Informātikas katedras mācību kabinetus, Multimediju Centra iespējas
multimediju tehnoloģijās, svešvalodu (angļu un vācu) mācību kabinetus, Sporta kompleksu ar
baseinu.
Visi Sociālo zinātņu fakultātes rīcībā esošie datori ir pievienoti kopējam Universitātes
datortīklam un Interneta pieslēgumam. Datortīklā tiek izmantotas standarta biroja programmas,
programmas darbam Internetā, specializētas programmas socioloģisko pētījumu veikšanai,
statistisko datu apstrādes SPSS programma.
Datoru un orgtehnikas skaits Sociālo zinātņu fakultātē 2009. gadā:
datorklašu skaits
datoru skaits:
t. sk. datorklasēs
katedrās
Sociālo pētījumu institūtā
printeru skaits
kopējamās tehnikas skaits
vizuālās prezentācijas tehnika
(OHP-projektori)
multimediju video projektori
video aparatūra
audio tehnika

2
49
26
15
11
10
7
4
10
2
1
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8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūra
Studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju
vietām, informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām, 4 mājas abonementus un 2 kopētājus. DU
bibliotēkas fonds ir 321898 vienības, to veido: grāmatas – 291755, periodiskie izdevumi –
30143, pārējie izdevumi – 298. No tām sociālajās zinātnēs ir 40238 grāmatu, t.sk. jurisprudencē,
ekonomikā, finansēs, mārketingā - 20868, vadības zinībās - 484 grāmatas.
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Gan DU bibliotēkā un lasītavās, gan katedru bibliotēkās u.c. ir pieejami grāmatu un
žurnālu fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju procesā. Pateicoties dažādiem
zinātniskās darbības projektiem, citām aktivitātēm, regulāri tiek papildinātas katedrās esošās
bibliotēkas, kas kopumā palīdz īstenot studiju programmas mērķus un uzdevumus.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas:
 interneta pieslēgums;
 elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);
 automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas
kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU
bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotas
lasītāja kartes” sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13 Latvijas lielāko
bibliotēku fondus un pakalpojumus;
 Pilna elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: Academic
Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC,
Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola, Oxford
Journals Online, OCLC, Trial of Education, Management, Psychology). Bāzes izmantošanai
no mājas datoriem ir jāreģistrē sava pastāvīga IP adrese DU bibliotēkas informatīvajā zālē.
8.1. tabula

N.p.k.

2008./2009. studiju gadā DU bibliotēkas
piedāvātās publiskās lietošanās datu bāzes
Nosaukums

Pieejamības vieta

Raksturojums

1.

Letonika

Uzziņu un
internetā

2.

NAIS

Latvijas normatīvo aktu datu bāze

3.

5.

EBSCO
Kembridge Journal
Line
Science Direct

6.

WESTLAW International

7.

HeinOnline

8.

RUBRICON

9.
10.
11.

SpringerLink
Lursoft
www.likumi.lid.lv

12.

World Bank e-library

4.

on

tulkošanas

sistēma

Informācijas zāle, lasītavas

Daudznozaru datu bāze

Informācijas zāle, lasītavas,
SZF
Visā DU Net datortīklā

Daudznozaru datu bāze

Visā DU Net datortīklā

Daudznozaru datu bāze
ES un ārvalstu juridisko dokumentu
un žurnālu datu bāze
Juridiskie žurnāli, ASV līgumi un
vienošanās, ASV augstākās tiesas
dokumenti
Universāla uzziņu izdevumu datu
bāze
Daudznozaru datu bāze
Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze
LR un ES normatīvie dokumenti
Pasaules Bankas dokumenti un
publikācijas

Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle
Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle, lasītavas
Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle
Informācijas zāle, lasītavas
Informācijas zāle, lasītavas

DU bibliotēka cenšas iegādāties jaunākos izdevumus studiju programmā docētajos
kursos. Trūkums ir tas, ka liela daļa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un šīs grāmatas
maģistranti var izmantot tikai lasītavās. Taču 3394 grāmatas ir pieejamas DU elektroniskajā
katalogā. Bez tam, studiju darbā tiek izmantotas programmā iesaistīto docētāju monogrāfijas un
publikācijas.
Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados
bibliotēkas fonds ir papildinājies ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas apkopo un
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interpretē dažādu ārzemju autoru avotus, analizē tos, salīdzina un padara pieejamus
studējošajiem, nodrošinot kultūrkontekstu un materiālu izmantojamību.
Studējošajiem ir iespēja izmantot pašvaldību bibliotēku fondus. DU studenta apliecība
vienlaicīgi ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija vienotā lasītāja karte, kas dod
tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu fondus. Nepieciešamības
gadījumos papildus iespējas nodrošina Interneta pieslēgums, kas ļauj izmantot Universitātes
abonētās datu bāzes.
2009./2010. –izmaiņu nav
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9. Ā R Ē JIE SAKARI

9.1. Sadarbība ar darba devējiem
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedrai ir nodibināti cieši
sakari ar Daugavpils un Krāslavas rajona prokuratūrām, Latgales tiesas apgabala prokuratūru,
Daugavpils rajona tiesu, Valsts probācijas dienestu.
Aktīvi ar Tiesību katedru sadarbojas arī Daugavpils zvērināto notāru kantori. 80% notāru
kantoru tehnisko darbinieku sastāda Daugavpils Universitātes studiju programmā „Tiesību
zinātne” studējošie. Daugavpils rajona tiesas darbinieku štati (tiesnešu palīgi, sekretāri, tulki)
pēdējos divus gadus tiek komplektēti pārsvarā tikai no DU studējošajiem.
Jau kvalifikācijas prakses iziešanas gaitā Daugavpils un citu Latgales novadu darba
devēji (Daugavpils rajona pašvaldības, AS „DITTON”, AS” Latgales Alus”, SIA „LATSPAS”,
SIA”DARLEKS” pasūta Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedrai
studiju programmā „Tiesību zinātnē” studējošos praktikantus, lielāka daļa no kuriem vēlāk arī
turpina savas darba attiecības ar šiem darba devējiem).
Lai veicinātu sekmīgāku sadarbību ar darba devējiem, ir izveidota anketa topošajiem
darba devējiem (skat. 11. pielikumu). Kopumā tika aptaujāti darba devēji, kuri pārstāv dažādas
darbības joma. Pārsvarā aptaujātas tika valsts iestādes: tieslietu sfērā, tiesībsargājošajā sfērā, kā
ar pašvaldības iestādes, un privātā sektora iestādes: komercbankas, juridiskie biroji. Apkopojot
aptaujas rezultātus redzams, ka visi aptaujātie atbildējuši, ka Daugavpils Universitātē ir
nepieciešams īstenot profesionālo maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne” . Daudzi darba
devēji arī uzskata, ka viņu darbiniekiem būtu nepieciešamas paaugstināt profesionālo
kvalifikāciju apgūstot Daugavpils Universitātes piedāvāto maģistra studiju programmu.
9.1. attēls

Atbilžu sadalījums jautājumam: „Kas rada jauno speciālistu nodarbinātības
problēmas jūsu uzņēmumā”
40

38

35
30
25
19

20

14

15

14

10
5

5

radošas
pieejas
trūkums

komunikāciju
prasmju
trūkums

5
0
praktiskās
pieredzes
trūkums

nepietiekama
profesionāla
kvalifikācija

neeatbilstība
konkrētās
specialitātes
prasībām

vāja
orientēšanās
ES institūciju
izdotos
normatīvos
aktos

9.1. attēls atspoguļo darbinieku vērtējumu par jauno speciālistu nodarbinātības problēmas
vadītajā uzņēmumā. Vislielākā jauno speciālistu nodarbinātības problēma ir praktiskās pieredzes
trūkums, ko kā galveno atzīmējusi 38% aptaujāto darba devēju. Vēl viena aktuāla problēma ir
nepietiekama profesionālā kvalifikācija, ko ir atzīmējuši 19% aptaujāto. Pie mazāk nozīmīgām
problēmām var minēt neatbilstību konkrētās specialitātes prasībām, kā arī vāja orientēšanas ES
institūciju izdotos normatīvos aktus.
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9.1. tabula

Profesionālās maģistra studiju programmas satura novērtējums darba devēju
skatījumā
Studiju kursa nosaukums
A daļas studiju kursi
1. Salīdzinošās tiesības
2. Latvijas un Eiropas Savienības tiesību
pilnveides problēmas
3. Tiesiskās izziņas metodoloģija
4. Vadības teorija
5. Augstskolu pedagoģija
6. Projektu vadība

Vērtējums

7. Juridiskā psiholoģija
8. Tiesību tālākveidošana
B daļas studiju kursi
Specializācija „Krimināltiesības”
1. Noziedzības attīstības tendences
2. Salīdzinošās krimināltiesības

„1” – 81% „2” – 19%
„1” – 38% „2” – 45% „3” – 17%

3. Kriminālpolitika
4. Kriminālsodu un to izpildes pilnveides
problēmas
5. Kriminālprocesa tiesību problēmas
Specializācija „Civiltiesības”
1. Ģimenes un mantojuma tiesību
problēmas
2. Komerctiesību aktuālās problēmas
3. Starptautiskās
komerctiesības
4. Saistību tiesību aktuālās problēmas
5. Tiesu nolēmumu izpildes problēmas
civilprocesā

„1” – 55% „2” – 36% „3” – 9%
„1” – 100%
„1” – 73% „2” – 27%
„1” – 91% „2” – 9%
„1” – 55% „2” -27% „3” – 18%
„1” – 36% „2” – 54 % „3” -10%

„1” – 91% „2” – 9%
„1” – 91% „2” – 9%
„1”- 64% „2” – 28% „3” 8%
„1” – 72% „2” – 28%
„1” – 100%
„1” – 91% „3” – 9%
„1” – 82% „2” – 18%
„1” – 54% „2” - 46%
„1” – 66% „2” – 28% „3” – 6%
„1” – 54% „2” -38% „3” -8%

1 - programmas saturs pilnīgi atbilst praktiskajām vajadzībām
2 - programmas saturs daļēji atbilst praktiskajām vajadzībām
3 - programmas saturs neatbilst praktiskajām vajadzībām
Profesionālās maģistra studiju programmas satura novērtējums, darba devēju
skatījuma, kopumā pilnīgi atbilst praktiskajām vajadzībām. Jāatzīmē, ka tikai daži kursi no
A daļas studiju kursiem tikai daļēji atbilst praktiskajām vajadzībām. Šeit var minēt tādus
studiju kursus kā „Tiesību tālākveidošana”, „Projektu vadība”, „Augstskolu pedagoģija”. B
daļas studiju kursi kopumā pilnīgi atbilst praktiskajām vajadzībām.
Apskatot nākotnes sadarbības iespējas ar aptaujātajiem darba devējiem, visi atzīmēja,
ka viņu uzņēmumā būtu iespējams organizēt profesionālo kvalifikācijas praksi, maģistra
studiju programmas studējošajiem.
2009./2010. –izmaiņu nav
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9.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Daugavpils Universitātes sociālo zinātņu fakultāte uztur ciešus sakarus ar citām
augstskolām, it sevišķi, ar Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Policijas akadēmiju.
No citām Latvijas augstskolām, ar kurām Daugavpils Universitātei noslēgti sadarbības
līgumi, jāmin Rēzeknes Augstskola un Biznesa Augstskola „Turība”, kuras docētāji tāpat
pasniedz Daugavpils Universitātē, un piedalās tās rīkotajās konferencēs. No ārvalstu
augstskolām Universitātes sociālo zinātņu fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ar
Ziemeļaustrumvācijas Lejassaksijas augstskolu un Toruņas Nikolaja Kopernika Universitāte
(Polija), kuras docētāji pasniedz Daugavpils Universitātē un piedalās tās rīkotajās zinātniskajās
aktivitātēs.
Paplašinoties starptautiskajiem sakariem, ir vairāk iespēju apgūt Eiropas valstu pieredzi.
Nostiprinās SZF esošie zinātniskie sakari, tiek apgūtas jaunas metodes un tehnoloģijas studiju
kvalitātes pilnveidei. Notiek regulāra informācijas apmaiņa starp DU un ārvalstu mācībspēkiem,
tiek veikti kopīgi pētījumi, pieredzes apmaiņas vizītes, profesionālās pilnveides braucieni. DU
SZF ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs.
Sadarbības rezultāts ir starptautisku projektu izstrāde, konferenču un semināru organizēšana, kā
arī studējošo apmaiņas programmu īstenošana, kas veicina pozitīvas pieredzes ieviešanu Latvijas
izglītības sistēmā un nodrošinās programmas kvalitāti.
2009./2010. –izmaiņu nav

33

10. PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS
ATTĪSTĪBAS PLĀNS

10.1. Studiju programmas SVID analīze
Lai izvērtētu DU profesionālās maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” saturu,
organizāciju un attīstības perspektīvas, tika veikta SVID analīze.
10.1. tabula

Profesionalās maģistra studiju programmas „ Tiesību zinātne” SVID analīze
Stiprās puses:
 Skaidrs studiju programmas mērķis un
uzdevumi, kā arī atbilstoša materiāli tehniskā
bāze;
 Studiju programmas realizācijā piedalās liels
docētāju īpatsvars ar doktora grādu;
 Ir nodrošinājums ar augsti kvalificētiem
mācībspēkiem no citām Latvijas augstākajām
mācību iestādēm;
 Studiju programmā iesaistīto mācībspēku
zinātniskā
kvalifikācija,
pieredze
un
profesionalitāte tiek nepārtraukta pilnveidota;
 Sadarbība
starp
mācībspēkiem
un
studējošajiem, regulāra studiju programmas
attīstības izvērtēšana;
 Pastāvīga studiju satura pilnveidošana, jaunu
formu meklēšana un ieviešana;
 Plašas iespējas izmantot Internetu, bibliotēku
elektronisko datu bāzi „ALISE” u.c.;
 Plašas iespējas studējošajiem iesaistīties
zinātniskajā darbā.
Iespējas:
 Sadarbības līgumi un kopēji projekti ar
ārvalstu augstskolām;
 Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu
literatūru,
kā
arī
tehniskā
aprīkojuma
pilnveidošana;
 Akadēmiskā personāla lielāka iesaiste
pētnieciskajos projektos;
 Studiju
kursu
pilnveidošana
un
to
nodrošināšana svešvalodās;
 Maģistra grāda lomas palielināšanās;
 Informācijas izplatīšana par esošo studiju
programmu.
 programmas pabeigšana sniedz studējošajiem
iespēju studēt Latvijas Policijas akadēmijas
doktorantūrā.

Vājās puses:
 DU bibliotēkas samērā vājais nodrošinājums
ar mūsdienu zinātnisko literatūru un periodiku
svešvalodās;
 Akadēmiskā personālā sliktās svešvalodas
zināšanas;
 Nepietiekamais atalgojums, kas kavē augsti
kvalificētu docētāju piesaisti no Rīgas un ārvalstu
augstskolām

Draudi:
 Studējošo skaita iespējamā samazināšanās
sakarā ar iedzīvotāju ekonomiskā stāvokļa
pasliktināšanos;
 Demogrāfiskā situācija, kurā samazinās
studentu skaits, kas iegūst bakalaura grādu un
tātad potenciālais maģistrantu skaits;
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10.2. Attīstības plāns
Studiju programmas attīstība tiek plānota kompleksi saistībā ar DU SZF un Tiesību
katedru attīstību.
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Galvenie attīstības virzieni ir šādi:
studiju procesa kvalitātes pilnveidošana;
personāla un studējošo pētniecisko darbu tēmu paplašināšana;
jaunu starptautisko sakaru dibināšana;
mācībspēku zināšanu pilnveidošana doktorantūrā;
bibliotēkas paplašināšana ar jaunāko mācību zinātnisko literatūru un periodiku, it
īpaši svešvalodās;
mācībspēku un maģistrantu piedalīšanas starptautiskajās konferences un
kvalifikācijas celšanas semināros;
plašāka studējošo un docētāju stažēšanās ārvalstīs;
studējošo piesaistīšana projektu, līgumdarbu un grantu izpildē;
materiāli

tehniskās

bāzes

pilnveidošana,

aprīkojuma

atjaunošana

un

modernizācija.
Darbības plāns:
1.
studējošo piedalīšanās ar ziņojumiem Daugavpils Universitātes konferencēs –
katru gadu pavasarī;
2.

maģistrantu aptaujas veikšana par studiju programmas kvalitāti – katru gadu;

3.

studējošo un docētāju piedalīšanās Latvijas mēroga un starptautiskās konferencēs
ar ziņojumiem par zinātniski pētniecisko darbu un publikāciju sagatavošana –
katru gadu;

4.

studējošo un docētāju piedalīšanās reģionālos semināros un konferencēs par
praktiskiem tiesību jautājumiem – katru gadu;

5.

starptautisko sakaru dibināšana ar citām augstskolām un zinātniski pētnieciskajām
iestādēm – vismaz ar vienu institūciju katru gadu;

6.

studējošo un docētāju piedalīšanās DU, LZP vai citos projektos – vismaz divos
projektos katru gadu;

7.

sadarbības attīstīšana ar Latgales plānošanas reģiona institūcijām, pašvaldībām,
valsts un privātajām institūcijām kopīgu pētījumu veikšanai un/vai projektu
realizēšanai – katru gadu;

8.

informācijas izplatīšana plašsaziņas līdzekļos par Daugavpils Universitātes
profesionālo maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne” – katru gadu;

9.

informācijas izplatīšana pašvaldībās, izglītības pārvaldēs, skolās un citās
institūcijās par Daugavpils Universitātes
programmu „Tiesību zinātne” – katru gadu.
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