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1. PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS
Daugavpils Universitāte (turpmāk – DU) ir vienīgā valsts universitāte Latvijas
dienvidaustrumos, kas Sociālo zinātľu fakultātes maģistra studiju programmā „Ekonomika”
nodrošina padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības iemaľu un prasmju
attīstīšanu ekonomikas zinātniskās pētniecības jomā.
Maģistra studiju programmā tiek sagatavoti augstas kvalifikācijas ekonomikas speciālisti gan
Latgales reģiona, gan Latvijas, gan arī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) zinātniskajai telpai
un darba tirgum. Ar katru gadu ,p Paplašinās zinātnisko tēmu piedāvājums un daudzveidība,
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ko jaunie pētnieki var izstrādāt, studējot maģistrantūrā, .maģistrantiem ir Palielinoties valsts
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un Eiropas Savienības finansējumam zinātnei, parādās jaunas iespējas piedalīties dažādos
zinātniskajos projektos. Attīstoties tehniskajam progresam, ieviešot inovācijas dažādās
nozarēs, paaugstinās darba tirgus prasības, un arvien vairāk valsts un pašvaldību institūcijās,
kā arī privātajos uzľēmumos tiek pieprasīti ekonomikas speciālisti ar maģistra grādu.
Latvijā joprojām nepietiek zinātnisko pētījumu ekonomikā un trūkst kvalificētu speciālistu,
kas analizētu mūsu valsts būtiskas ekonomiskās un sociālās problēmas, kā arī piedāvātu
efektīvus šo problēmu risinājumus. Arī sabiedrības pārvaldes institūcijās nepieciešami
kvalificēti ekonomikas speciālisti, kas spētu nodrošināt kvalitatīvu ekonomisko lēmumu
izstrādāšanu un realizēšanu, kā arī finanšu pārvaldību. Īpaši izteikts šādu speciālistu trūkums
vērojams Latgales reģionā.
Tāpēc viens no galvenajiem akadēmiskās maģistra programmas „Ekonomika” izvēles un
izstrādāšanas kritērijiem mērķiem ir tas, ka tā spēj sagatavot tādu atbilstošas augstas
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kvalifikācijas jaunos zinātniekus un speciālistus, sagatavošanakā arī, kas atbilst mūsdienu

Formatted: Highlight

darba tirgus prasībām reģionā un Latvijā kopumā.
2009./2010. – nebūtiskas izmaiľu navas formulējumos.
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2. MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI,
IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN
ATTIEKSMJU FORMĀ
Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Ekonomika” mērķis ir sagatavot studējošos
patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai ekonomikā.
Maģistra studiju programmas galvenais uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko zināšanu,
izziľas un pētniecisko prasmju individuālu lietošanu noteiktas ekonomiskās problēmas
risināšanai.

Programmas uzdevumi ir:


veicināt studējošajiem ekonomikas nozares teorētisko atziľu izpēti un teorētisko atziľu
aprobāciju zinātľu nozares aktuālo problēmu aspektā;



attīstīt studējošajiem mūsdienīgu ekonomisko domāšanu, kas ietver gan ekonomikas
teorijas, gan arī praktisko jautājumu risināšanu;



veicināt studējošo patstāvīgu ekonomisko zinātnisko pētījumu veikšanu;



nodrošināt programmas zinātnisko, informatīvo un materiāli tehnisko bāzi;



dot iespēju bakalaura grādu ieguvušajiem turpināt savu izglītību un paaugstināt
kvalifikāciju, iegūstot maģistra grādu;



iesaistīt programmas īstenošanā kvalificētu DU akadēmisko personālu, kā arī citu
Latvijas un ārvalstu augstskolu docētājus.

Iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā maģistra
studiju programmā:


jaunāko sasniegumu apguve ekonomikas teorijā;



pētniecisko, jaunrades un zinātnisko metožu padziļināta apguve;



spēja izvirzīt un risināt mikro- un makroekonomiskās, kā arī finanšu analīzes
problēmas;



prasme patstāvīgi vai sadarbībā ar citiem veikt zinātniskus pētījumus;



aktivitāte un produktivitāte zinātniskajā darbā: darbs bibliotēkās, uzstāšanās
konferencēs, sagatavoto referātu, rakstu un zinātniskā darba kvalitāte;



jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu ieguves, apstrādes un analīzes paľēmienu
apguve.
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3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN ORGANIZĀCIJA
Akadēmiskās maģistra programmas „Ekonomika” studiju process ir organizēts saskaľā ar
Daugavpils Universitātes Satversmi, Augstskolu likumu, Akadēmiskās izglītības standartu
u.c. normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši DU
Senātā pieľemtajiem studijas reglamentējošajiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaľā
ar DU Uzľemšanas noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome,
konkrēto jautājumu risināšana ir Sociālo zinātľu fakultātes (turpmāk – SZF) dekanāta un
Ekonomikas katedras pārziľa, kuras programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo
akadēmisko personālu. Studijas tiek realizētas SZF auditorijās un citu DU struktūrvienību
telpās.
2009./2010. –izmaiľu nav

3.1.

Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” ir veidota saskaľā ar Latvijas
Augstskolu likuma prasībām un nodrošina ekonomiskās akadēmiskās izglītības pilnveidošanu
saskaľā ar Latvijas valsts akadēmiskās izglītības standartu, DU Satversmes un citu normatīvo
aktu prasībām.
3.1. tabula

Studiju programmas atbilstība LR MK „Noteikumiem par valsts akadēmiskās
izglītības standartu” Nr.2 no 01.03.2002.
Salīdzinājuma kritērijs

LR MK Noteikumi par
Valsts akadēmiskās
izglītības standartu

DU maģistra
studiju programma
„Ekonomika”

ne mazāk kā 30 KP

32 KP

ne mazāk kā 15 KP

28 KP

ne mazāk kā 20 KP

20 KP

Zinātņu nozares vai
apakšnozares teorētisko atziņu izpēte
Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares
vai
apakšnozares aktuālo problēmu aspektā
Maģistra darba izstrāde
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Studiju programmas kopējais apjoms

80 KP

80 KP

Salīdzinot DU akadēmisko maģistra studiju programmu „Ekonomika” ar MK „Noteikumiem
par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (skat. 3.1. tabulā), var secināt, ka pēc kopējā
kredītpunktu skaita (tālāk – KP) programma pilnībā atbilst standartam. Izvērtējot atsevišķas
sadaļas, var secināt, ka DU programma vairāk piedāvā teorētisko atziľu aprobācijas zinātľu
nozares vai apakšnozares aktuālo problēmu aspektā (DU ir 28 KP standartā norādīto 15 KP
vietā). Tas ir saistīts ar tādu studiju kursu iekļaušanu programmā, kas nepieciešami mūsdienu
ekonomiskajai situācijai Latvijā un pasaulē.
2009./2010. –izmaiľu nav

3.2.

Studiju programmas struktūra

Akadēmiskās maģistra programmas „Ekonomika” struktūra ir veidota ar mērķi sniegt
studējošajiem augstāka līmeľa teorētiskās, pētnieciskās un praktiskās zināšanas, kas balstās uz
bakalaura programmā apgūtajām pamatzināšanām. 3.1. attēlā parādītas trīs daļas, kas veido
maģistra studiju programmu .
3.1. attēls

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” struktūra
1. TEORĒTISKO ATZIĽU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI
32 KP

2. TEORĒTISKO ATZIĽU APROBĀCIJA
28 KP

3. MAĢISTRA DARBS
20 KP

Maģistra studiju programmas pirmā daļa ietver ekonomikas teorētisko zināšanu apguvi. Īpaša
uzmanība tiek pievērsta ekonomikas teorijas padziļinātai apguvei mikro- un makro līmenī.
Svarīga loma ir arī teorētiskajiem jautājumiem par finanšu lomu ekonomikā, kreditēšanu, kā
arī nodokļiem un auditu.
6

Studiju programmas otrā daļa ietver ar teorētisko atziľu aprobāciju saistīto kursu apguvi, kas
ir balstīti uz mūsdienu ekonomikas problēmu dziļāku izpēti finanšu sfērā, reģionālajā attīstībā,
personālvadībā un citās jomās. Lai motivētu studējošos pievērsties zinātniskajai darbībai,
programmā paredzēts, ka maģistrantam ir jāpiedalās konferencē ar savu ziľojumu, kā arī
jāpublicē zinātniskais raksts.
Studiju programmas trešās daļas saturs ietver patstāvīgu zinātniskā darba izstrādi. Vienlaikus
ir paredzētas konsultācijas ar zinātniskā darba vadītāju. Uzsvars ir likts uz studējošo
patstāvīgu pētniecisko darbu, kas saistīts ar ekonomikas un finanšu teorijas un atsevišķu
jautājumu dziļāku izpēti un izpratni. Lai novērtētu maģistrantu darbu, svarīgs nosacījums ir
dalība maģistra darba izstrādes seminārā pirmā studiju gada nobeigumā.
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3.3.

Studiju

programmas

saturs

un

izmaiņas

kopš

pēdējās

akreditācijas
Akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Ekonomika” apgūstamie studiju kursi, to apjoms,
pārbaudes forma un docētāji atspoguļoti 3.2. tabulā.
3.2. tabula

N.p.k.

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika”
Studiju kursa nosaukums

KP

Kursa
pārbaudes
forma

Docētājs

1. TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI (32 KP)
1.

Makroekonomiskā analīze

6

eksāmens

2.
3.
4.
5.

Mikroekonomiskā analīze
Kreditēšana
Nodokļi un audits
Finanšu vadība

6
4
4
4

eksāmens
eksāmens
eksāmens
eksāmens

6.

Uzľēmējdarbības resursu organizēšana

4

eksāmens

7.

Ekonomiskā matemātika

4

eksāmens

Dr.oec., asoc.prof. A.Nikolajevs
Dr.oec., asoc.prof. U.Gods
Dr. oec., prof. J.Saulītis
Mg.oec., lekt. A.Zelčs
Mg.oec., lekt. R.Baltere
Dr.oec., asoc.prof. G.Gončarovs
Dr.oec., prof. N.Baranovskis
Mg.oec., lekt. S.Zelča
Mg.paed., lekt. A.Sannikova

2. TEORĒTISKO ATZIŅU APROBĀCIJA (28 KP)
2.1. Teorētisko atziņu aprobācijas izvēles kursi (jāiegūst vismaz 18 KP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finanšu socioloģija
Finanšu tiesības
Finanšu tirgi
Informācijas sistēmas biznesā
Loģistika
Personālvadība

4
2
2
4
2
2

dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite
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Dr.sc.soc., prof. V.Meľšikovs
Mg.oec., lekt. J.Radionovs
Mg.oec., asist. R.Zelčs
Dr.math., doc. S.Ignatjeva
Mg.oec., lekt. J.Radionovs
Dr.phil., doc. L.Gorbaceviča

7.

Reģionālā attīstība

2

dif. ieskaite

8.

Zinātniskā darba izstrāde

2

dif. ieskaite

9.
10.
11.
12.

Lietišķā saskarsme
Projektu vadība
Vadības psiholoģija
Pārejas ekonomikas problēmas

2
2
2
2

dif. ieskaite
dif.ieskaite
dif. ieskaite
dif. ieskaite

Dr.habil.oec.,prof.V.Kosiedovskis
Dr.oec., asoc.prof. E.Jermolajeva
Dr.hist. prof. A.Ivanovs
Mg.hist. lekt. D.Oļehnovičs
Dr.oec., doc. J.Stašāne
Dr.oec., asoc.prof. E.Jermolajeva
Dr.psych., doc. A.Ruža
Dr.oec., asoc.prof. J.Eglītis

2.2. Pētījuma rezultātu aprobācija (10 KP)
13.
14.
15.

Zinātniskā raksta sagatavošana
publicēšanai
Piedalīšanās zinātniskajā konferencē

5

maģistra darbu zinātniskie vadītāji

5

maģistra darbu zinātniskie vadītāji

3. MAĢISTRA DARBS(20 KP)
KOPĀ

80

Kopš pēdējās akreditācijas 2002. gadā, maģistra studiju programmā ir notikušas vairākas
izmaiľas. Būtiskākās izmaiľas saistītas ar studējošo zinātniski pētnieciskās darbības lomas
palielināšanu un izvēles studiju kursu kontaktstundu skaita samazināšanu. Lai uzlabotu
maģistra studiju programmu, lielāka uzmanība veltīta aktuālo mūsdienu ekonomisko
problēmu izpētei un analīzei, tāpēc mainīti vairāki izvēles kursi (skat. 3.3. tab.).
3.3. tabula

Izmaiņas akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Ekonomika”
kopš pēdējās akreditācijas
Studiju gads,
kad notikušas
izmaiņas
2004./2005.st.g.

Studiju kurss pēdējā
akreditācijā 2002.gadā

Izmaiņas

Vadības grāmatvedība (6KP)

2005./2006.st.g.

Banku vadība (4KP)
Finansu tirgi (4KP)
Starptautiskās finanses (4KP)
Biznesa stratēģijas (4KP)
Personālvadība (4KP)
Finansu matemātika (4KP)
Vadības psiholoģija (4KP)
Nauda un bankas (4KP)
Biznesa plānošana (4KP)
SIA un A/S finanses (4KP)
Finansu tiesības (4KP)
Reģionālā attīstība (4KP)
Didaktika (4KP)
Tautsaimniecības pedagoģija (4KP)
Zinātniskā raksta sagatavošana
publicēšanai
Piedalīšanās zinātniskajā konferencē

2006./2007.st.g.

Kreditēšana (6KP)
Nodokļi un audits (KP)

Pēc studējošo lūguma nomainīts uz studiju kursu „Uzľēmējdarbības resursu organizēšana” (6KP)
Izmaiņas studiju satura kvalitātes uzlabošanai:
Banku vadība (2KP)
Finanšu tirgi (2KP)
Starptautiskās finanses (2KP)
Biznesa stratēģijas (2KP)
Personālvadība (2KP)
Finanšu matemātika (2KP)
Vadības psiholoģija (2KP)
Nauda un bankas (2KP)
Biznesa plānošana (2KP)
SIA un A/S finanses (2KP)
Finanšu tiesības (2KP)
Reģionālā attīstība (2KP)
Zinātniskā raksta sagatavošana publicēšanai (5KP)
Piedalīšanās zinātniskajā konferencē (5KP)

Izmaiņas studiju satura kvalitātes uzlabošanai:
Kreditēšana (4KP)
Nodokļi un audits (4KP)
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2007./2008. st.g.

Loģistika (2KP)
Zinātniskā darba izstrāde (2KP)
Izmaiľas studiju satura kvalitātes uzlabošanai:
Finanšu vadība (4KP)
Uzľēmējdarbības resursu organizēšana (4KP)
Lietišķā saskarsme (2KP)
Projektu vadība (2KP)
Finanšu tirgi (2KP)
Pārejas ekonomikas problēmas (2KP)
Matemātiskā ekonomika (4KP)

Banku vadība (2KP)
Starptautiskās finanses (2KP)
Biznesa stratēģijas (2KP)
Finansu matemātika (2KP)
Naudas un bankas (2KP)
Biznesa plānošana (2KP)
SIA un A/S finanses (2KP)

Pamatojoties uz DU SZF Ekonomikas katedras sēdes protokola Nr.6 (27.08.2009),
maģistra studiju programmā „Ekonomika” tika ieviestas sekojošas izmaiľas:
1. tika noteikts 3.docētājs studiju kursam „Makroekonomiskā analīze” asoc.prof. J.Eglītis
2. tika noteikts 2.docētājs studiju kursam „Mikroekonomiskā analīze” prof. U.Gods.
3. tika mainīts docētājs studiju kursam „Uzľēmējdarbības resursu organizēšana” prof.
N.Baranovska vietā studiju kursu docēs lekt. V.Orlovska

3.4.

Studiju programmas organizācija

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” paredzēta:


pilna laika studijās (2 studiju gadi);



nepilna laika studijās (2,5 studiju gadi).

2009./2010. – izmaiľu nav

3.5.

Studiju metodes un formas

Studiju programmas praktiskajā īstenošanā tiek izmantotas dažādas studiju metodes, no kurām
svarīgākās ir sistēmu pieeja un problēmu orientēta pieeja.
Studiju programmas apguves formas ir lekcijas, studentu patstāvīgais darbs, semināri,
diskusijas, grupu darbs, individuālie pētniecības projekti, veikto pētniecības darbu
prezentācija. Lekcijās ir koncentrēts studiju kursu satura problēmu apskats: dažādu autoru
teorijas, teorētisko virzienu koncepcijas, klasifikācija. Semināros studenti iegūst prasmi
apliecināt savu izpratni par konkrētu tēmu, diskutēt par problēmām, vērtēt studiju biedru
hipotēzes. Tādējādi docētājiem ir iespējams objektīvāk novērtēt studējošo patstāvīgā darba
kvalitāti. Diskusijas un sagatavoto tēmu publiskas prezentācijas ir laba motivācija
studējošajiem nopietni un patstāvīgi apgūt studiju procesu.
9

Grupu darba priekšrocības ietver iespējas apspriest apgūtos jautājumus šaurākā lokā,
respektīvi, studējošie, kas nav guvuši pieredzi uzstāties publiski un diskutēt lielas auditorijas
priekšā, grupu darbā gūst nepieciešamās iemaľas, uzlabojas arī savstarpējās komunikācijas
prasmes.
Studiju programmas realizācijā liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam,
kurš vērsts uz zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, empīriskā materiāla ieguvi un
analīzi, referātu un individuālo projektu sagatavošanu. Docētāju uzdevums ir palīdzēt
organizēt studentu patstāvīgo darbu, sniegt konsultācijas un padomus.
Studiju kursu apguvē ir sabalansēts studējošo un docētāju kontaktstundu skaits un studējošo
patstāvīgā darba daudzums. Kontaktstundu ietvaros notiek teorētiskās lekcijas, semināri un
praktiskās nodarbības, kas paredz aktīvu studentu līdzdalību, diskusijas un problēmu analīzi.
Patstāvīgā darba ietvaros students apgūst docētāju norādīto literatūru, gatavo tematiskos
kopsavilkumus un referātus.
2009./2010. – izmaiľu nav

3.6.

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota un uzlabota, balstoties uz
demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un studentu iesaistīšanās
nepārtrauktā informācijas apmaiľas, 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 līmeľos:


studiju programmas procesa analīze un kontrole, analizējot studiju programmas saturu,
ko regulāri veic DU SZF domes un Ekonomikas katedras sēdēs,



tiek analizēti programmas direktora organizēto studējošo aptauju rezultāti (pēc studiju
kursa noklausīšanās un zināšanu līmeľa 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 maģistra studiju programmas „Ekonomika” padome.
10

Studiju programmas ikgadējais pašnovērtējuma ziľojums, ko studiju gada beigās sagatavo
programmas

direktors

un

iesniedz

SKNC,

tiek

publicēts

DU

mājas

lapā

(http://dau.lv/post/sknc.php).
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3.7.

Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma

Studējošo zināšanu un prasmju novērtēšana ir ilgstošs process: semestra laikā tiek izmantotas
patstāvīgā studiju darba kontroles formas (zinātniskie referāti, kolokviji, kontroldarbi, testi,
semināri utt.), bet semestri noslēdz sesija, kuras laikā studenti kārto eksāmenus un
diferencētās ieskaites, kas norit mutvārdu vai rakstveida formā. Eksāmenu un diferencēto
ieskaišu skaitu semestrī nosaka studiju plāns. Saskaľā ar 2002. gada 3. janvāra MK
Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu studējošo zināšanas tiek vērtētas 10
ballu skalā. Programmas realizēšanas gaitā docētāji ir izstrādājuši dažādas zināšanu un
prasmju novērtēšanas formas, kas tiek izmantotas semestra laikā:


kontroldarbi un testi palīdz vērtēt studējošo sistemātisko darbu ar literatūras sarakstā
norādītajiem teorētiskajiem avotiem;



kolokviji par dažādām studiju kursā apskatītajām tēmām atklāj studējošo prasmi
pielietot teorētiskās zināšanas praksē;



semināri atklāj studējošo kritiskās domāšanas attīstību, spriedumu patstāvību un prasmi
argumentēt;



zinātnisko referātu prezentācija liecina par studējošo prasmi strādāt ar vairākiem
avotiem, izvirzīt hipotēzes un tās kritiski analizēt.

Šīs formas nodrošina individuālu, objektīvu un sistemātisku zināšanu un prasmju novērtēšanu,
kas notiek atklāti: tajā piedalās paši studējošie, kas vērtē viens otra sasniegumus. Tādējādi tiek
panākts objektīvāks docētāja vērtējums, kā arī tiek attīstīta studējošo pašnovērtēšanas
pieredze.
Studiju programmas apguves laikā studējošajiem ir jāuzstājas ar referātu zinātniskajā
konferencē, kā arī jāpublicē vismaz viens zinātniskais raksts. Lai sekmētu studentu zinātnisko
aktivitāti, ik gadus DU tiek rīkota konference, kas sniedz iespēju prezentēt savus pētījumus.
2009./2010. – izmaiľu nav
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4. STUDIJU PROGRAMMAS SATURA SALĪDZINĀJUMS AR
LATVIJAS UN EIROPAS VALSTU UNIVERSITĀŠU STUDIJU
PROGRAMMĀM
4.1.

Programmas

satura

salīdzinājums

ar

līdzīgām

studiju

programmām Latvijā
Akadēmiskā maģistra studiju programmu „Ekonomika” piedāvā vairākas Latvijas augstākās
izglītības iestādes, piemēram, Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Lauksaimniecības
universitāte u.c. Tomēr šajās programmā ir arī atšķirības. Lai salīdzinātu DU akadēmiskā
maģistra studiju programmu „Ekonomika” ar analogu LU piedāvāto programmu, 4.1. tabulā
tika veikt salīdzinājums.
4.1. tabula

Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes piedāvāto maģistra studiju
programmu „Ekonomika” salīdzinājums
Latvijas Universitātes maģistra
studiju programma „Ekonomika”,
II specializācijas modulis Finanses
un kredīts
Studiju programmas kopējais apjoms
Studiju ilgums
A daļa (kopā ar maģistra darbu)

KP
(ECTS)
80
(120)
2 gadi
36

Daugavpils Universitātes maģistra
studiju programma „Ekonomika”
Studiju programmas kopējais apjoms
Studiju ilgums
1. Teorētisko atziņu izpētes obligātie
kursi

KP
(ECTS)
80
(120)
2 gadi
32

studiju kursi, kas sakrīt
Mikroekonomikas analīze
Makroekonomikas analīze
Statistiskā analīze
Lietišķā ekonometrija

4
4
2
2

Makroekonomiskā analīze
Mikroekonomiskā analīze
Matemātiskā ekonomika

6
6
4

Atšķirīgie studiju kursi
Iedzīvotāji un attīstība
Pasaules ekonomikas attīstība

2
2

Kreditēšana
Nodokļi un audits
Finanšu vadība
Uzľēmējdarbības resursu organizēšana
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4
4
4
4

4.1. tabulas turpinājums
Latvijas Universitātes maģistra
studiju programma „Ekonomika”,
II specializācijas modulis Finanses
un kredīts
B daļa

KP
(ECTS)
44

Daugavpils Universitātes maģistra
studiju programma „Ekonomika”
2. Teorētisko atziņu aprobācija
2.1. Izvēles kursi

KP
(ECTS)
28
jāiegūst
18 KP

studiju kursi, kas sakrīt
Pētnieciskā darba problemātika un
metodoloģija
Ekonomikas psiholoģija
Starptautiskie finanšu tirgi
Finanšu teorija un politika
Naudas teorija un politika
Cenu teorija un prakse
Sociālā ekonomika
Finanšu un banku statistika
Uzľēmējdarbības finanšu vadība
Vērtspapīru tirgus
Laika rindu ekonometrija
Vides ekonomika
Komercbanku risku analīze

Maģistra darbs (ietilpst A daļā)

Zinātniskā darba izstrāde

2

2
Vadības psiholoģija
4
Finanšu tirgi
atšķirīgie studiju kursi
4
Finanšu tiesības
4
Informācijas sistēmas
4
Loģistika
2
Reģionālā attīstība
2
Lietišķā saskarsme
4
Projektu vadība
4
Finanšu socioloģija
4
Pārejas ekonomikas problēmas
4
Personālvadība
4
2.2. Pētījuma rezultātu aprobācija

2
2

2

20

Zinātniskā
raksta
sagatavošana
publicēšanai
Piedalīšanās zinātniskajā konferencē
3. Maģistra darbs

2
4
2
2
2
2
4
2
2
10
5
5
20

Ja salīdzina Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes piedāvātās maģistra studiju
programmas, ir vērojamas gan kopīgas, gan arī atšķirīgas iezīmes. Kopējais iegūstamo
kredītpunktu daudzums abās programmās ir vienāds (80KP jeb 120 ECTS), arī studiju ilgums
ir vienāds.
Salīdzinot LU maģistra studiju programmas A daļu ar DU programmas 1. daļu, ir vērojami
gan līdzīgi studiju kursi, gan atšķirīgi. Kopējais kredītpunktu skaits arī nedaudz atšķiras: LU
piedāvātajā maģistra programmā tas ir 36 KP (ieskaitot maģistra darbu un tā izstrādi), bet DU
piedāvātajā studiju programmā tas ir 32 KP. DU studiju programmas gandrīz visos 1. daļas
studiju kursos kredītpunktu skaits ir lielāks nekā tas ir LU piedāvātajā studiju programmā A
daļā.
Apskatot teorētisko atziľu aprobācijas daļu, var secināt, ka studiju programmas B daļā LU
piedāvātajā programmā visi studiju kursi ir obligāti, bet DU piedāvātajā programmā 2. daļas
kursi ir izvēles, kur jāiegūst vismaz 18 KP. Atšķirība ir arī studentu zinātniskajā darbā.
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4.2.

Programmas

satura

salīdzinājums

ar

līdzīgām

studiju

programmām ārvalstīs
Lai salīdzinātu maģistra studiju programmu ar kādu no ārvalstu augstskolu piedāvātajām
maģistra studiju programmām, tika izvēlēta Līdsas Universitāte [Leeds University]
(Lielbritānijā) piedāvātā maģistra studiju programma „Ekonomika un finanses” [Economics
and Finance] (http://lubswww.leeds.ac.uk/masters/index.php?id=136) un Viļľas Universitātes
[Vilnius University] programma „Biznesa ekonomika un vadība” [MA Business Economics and
Management] (http://www.vu.lt/site_files/TPRS/english/IBEM_2008_2009.pdf.).
Līdsas Universitāte ir viena no lielākajām Anglijas mācību iestādēm un tās vēsture ilgst jau
vairāk nekā 100 gadus. Līdsas Universitāte piedāvātā maģistra studija programma iekļauj
ekonomisko un finanšu teoriju apguvi, balstot to uz akadēmiskajām un arī praktiskajām
zināšanām. Programma ir nodrošināta ar augsti kvalificētiem speciālistiem ekonomikā.
Salīdzinājums ar Daugavpils Universitātes akadēmiskā maģistra studiju programmu
atspoguļots 4.2. tabulā.
4.2. tabula

Daugavpils Universitātes un Leeds University (Lielbritānijā) piedāvāto maģistra
studiju programmu salīdzinājums
Līdsas Universitātes
„Ekonomika un Finanses”
Full time (pilna laika) – 1 gads
Part time (nepilna laika) - 2 gadi

Daugavpils Universitātes
Maģistra studiju programma „Ekonomika”
Studiju ilgums
Pilna laika studijas- 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2,5 gadi

Kopējais kredītpunktu skaits
180 ECTS

80 KP/ 120 ECTS
Studiju programmas struktūra
Compulsory modules (obligātā daļa) 90 ECTS
Teorētisko atziľu izpētes obligātie kursi
32KP/ 48 ECTS
Optional modules (izvēles daļa) 45 ECTS
Teorētisko atziľu aprobācija 28 KP/ 42 ECTS
(tai skaitā izvēles kursi 18KP/ 27 ECTS)
Dissertation (maģistra darbs) 45 ECTS
Maģistra darbs 20KP/ 30 ECTS
Studiju kursi, kuri ir līdzīgi
Macroeconomics (Makroekonomika)
Microeconomics (Mikroekonomika)
Quantitativa Research Methods
(Kvantitatīvās pētījuma metodes)
Corporate Finance (Uzľēmuma finanses)
International Banking and Finance
(Starptautiskās finanses un bankas)
Financial Derivatives (Finanšu vērtspapīri)

Makroekonomiskā analīze
Mikroekonomiskā analīze
Zinātniskā darba izstrāde
Uzľēmējdarbības resursu organizēšana
Finanšu vadība
Kreditēšana
Finanšu tirgi
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Salīdzinot abās universitātēs piedāvātās programmas, redzams, ka tās ir līdzīgas: gan vienā,
gan otrā programmā obligāto priekšmetu īpatsvars ir apmēram 40 - 50%, izvēles priekšmeti
veido 25 - 35% un maģistra darbs – 25%. Līdsas Universitātes programma paredz, ka
studentam no B daļas sešiem kursiem ir jāizvēlas trīs. Daugavpils Universitātes programma
paredz, ka students pēc saviem ieskatiem izvēlas studiju kursus 18 KP (27 ECTS) apjomā.
Abās piedāvātajās programmās ir līdzīgi studiju kursi, kuri atšķiras tikai pēc kredītpunktu
skaita. Lielbritānijas Universitāte piedāvā arī tādus studiju kursus kā Globalizācija un
starptautiskā ekonomika [Economics of Globalisation & International Economy], Uzņēmuma
vadība [Corporate Governance], Lietišķā ekonometrija [Applied Econometric]. Ja salīdzina
studiju ilgumu, tad Līdsas Universitāte piedāvātajā maģistra studiju programmā tas ir 1 gads
pilna laika studijās un 2 gadi nepilna laika studijās atšķirībā no Daugavpils Universitātes - 2
gadi pilna laika un 2,5 gadi nepilna laika studijās.
2006. gada februārī Viļľas Universitātē tika izveidota maģistra studiju programma Biznesa
„Biznesa ekonomika un vadība” [Business Economics and Management]. Programma sastāv
no 2 apakšnozarēm: Starptautiskā biznesa ekonomika un Starptautiskais menedžments.
Salīdzināšanai ar DU maģistra studiju programmu tiks izvēlēta Starptautiskā biznesa
ekonomikas apakšnozare (skatīt 4.3. tabulu)
4.3. tabula

Daugavpils Universitātes un Viļņas Universitātes piedāvāto maģistra studiju
programmu salīdzinājums
Viļņas Universitātes maģistra studiju
Daugavpils Universitātes maģistra studiju
„Biznesa ekonomika un vadība”
programma „Ekonomika”
Studiju ilgums
Full time (pilna laika) – 1,5 gadi
Pilna laika studijas- 2 gadi
Nepilna laika studijas – 2,5 gadi
Kopējais kredītpunktu skaits
90 ECTS
80KP/ 120 ECTS
Studiju programmas struktūra
Compulsory Course (obligātie kursi)
Teorētisko atziľu izpētes obligātie kursi
42 ECTS
32 KP/ 48 ECTS
Elective Courses (izvēles kursi) 24 ECTS
Teorētisko atziľu aprobācija 28 KP/ 42 ECTS
(t.sk. izvēles kursi 18 KP/ 27 ECTS)
Thesis (maģistra darbs) 24 ECTS
Maģistra darbs 20 KP/ 30 ECTS
Studiju kursi, kuri ir līdzīgi
Macroeconomic
Policy
(Makroekonomiskā Makroekonomiskā analīze
politika)
EU Economic Law( ES ekonomiskās tiesības)
Finanšu tiesības
Research Methods (Pētījumu metodes)
Zinātniskā darba izstrāde
Development Economics (Attīstības ekonomika)
Reģionālā attīstība
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Financial Markets and Derivatives (Finanšu tirgi Finanšu tirgi
un vērtspapīri)

Ja salīdzina Viļľas Universitātes piedāvāto maģistra studiju programmu un DU maģistra
studiju programmu, ir vērojamas dažas atšķirības. Viena no galvenajām atšķirībām ir tā, ka
Viļľas Universitātes piedāvātajā studiju programmā studiju ilgums pilna laika studijās ir 1,5
gadi, bet DU- 2 gadi. Atšķirības ir vērojamas arī apgūstamo studiju kursu kredītpunktu
daudzumā un studiju programmas struktūrā. Viļľas Universitātes studiju programmā tāpat kā
Daugavpils Universitātes studiju programmā ir trīs daļas, no kurām viena ir maģistra darbs.
Atšķirīgie studiju kursi, kurus piedāvā Viļľas Universitāte ir: Globalizācija [Globalization],
Eiropas

Savienības

ekonomiskā

integrācija

[Economic

of

European

Starptaustiskā biznesa stratēģija [International Business Strategy] u.c.

2009./2010. – izmaiľu nav
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Integration],

5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLĀ NOVĒRTĒJUMS
Akadēmiskā personāla skaits un kvalifikācija

5.1.
Daugavpils

Universitātes

akadēmiskajā

maģistra

studiju

programmā

„Ekonomika”

nodarbināti 21 docētājs. Akadēmiskā personālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas
Augstskolu likuma prasībām. Doktora zinātniskais grāds ir 62% 57 % (13 12 docētāji) no
akadēmiskā personāla, bet maģistra grāds - 38% 43% (8 9 docētāji).
5.1. attēls

Akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika”
iesaistīto docētāju zinātniskā kvalifikācija

Bez doktora
grāda (43 %)

Ar doktora
grādu (57 %)

Kopumā programmas realizācijā ir iesaistīts 21 docētājs no dažādām DU katedrām, citām
augstskolām, kā arī ārvalstu augstskolām. Docētāju sadalījums pēc darba vietas atspoguļots
5.1. tabulā.
5.1. tabula

N.p.k.

Akadēmiskā personāla saraksts

Vārds, Uzvārds

Zinātniskais
grāds

Akadēmiskā
kvalifikācija

1.

Rita Baltere

Mg.oec.

lektore

2.

Jānis Eglītis

Dr.oec.

asoc. profesors

3.

Uģis Gods

Dr.oec.

asoc. profesors

4.
5.
6.
7.
8.

Genādijs Gončarovs
Lilija Gorbaceviča
Svetlana Ignatjeva
Aleksandrs Ivanovs
Elita Jermolajeva

Dr.oec.
Dr.phil.
Dr.math.
Dr.hist.
Dr.oec.

asoc. profesors
docente
docente
profesors
asoc. profesore
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Pamata ievēlēšanas vai darba
vieta
DU Finanšu un uzskaites daļas
vadītāja
DU Sociālo pētījumu institūts
Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Ekonomikas fakultāte
DU SZF Ekonomikas katedra
DU SZF Socioloģijas katedra
DU DMF Informātikas katedra
DU Latgales pētniecības institūts
DU SZF Ekonomikas katedra

N.p.k.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vārds, Uzvārds
Voicehs
Kosiedovskis
Andrejs Nikolajevs
Dmitrijs Oļehnovičs
Velta Orlovska
Velta Orlovska
nebija
Jānis Radionovs

15. Aija Sannikova
16.
17.
18.
19.
20.

Juris Saulītis
Aleksejs Ruža
Janīna Stašāne
Sandra Zelča
Andrejs Zelčs

21. Renārs Zelčs

Zinātniskais
grāds

Akadēmiskā
kvalifikācija

Pamata ievēlēšanas vai darba
vieta

Dr.habil. oec.

profesors

Dr.oec.
Mg.hist.
Mg.econ

asoc. profesors
lektors
lektors

Toruľas Universitāte (Polija),
Ekonomikas un vadības fakultāte
RSEBAA
DU SZF Socioloģijas katedra
Latvijas Krājbanka

Mg.econ

lektors

Latvijas Krājbanka

Mg.oec.

lektors

Mg.oec.

lektore

Dr.oec.
Dr. psych.
Dr.oec.
Mg.oec.
Mg.oec
Mg.oec.,
Mg.paed.

profesors
docents
docente
lektore
lektors

DU jurists, DU SZF Tiesību katedra
RPVA Kreativitātes zinātniskais
institūts
Dr.oec., Rīgas Tehniskā universitāte
DU psiholoģijas katedra
DU Ekonomikas katedra
DU Ekonomikas katedra
VAS Hipotēku un zemes banka

asistents

SIA “ LatRosTrans”

Lielākajai daļai maģistra studiju programmas docētāju (13 no 21) pamata ievēlēšanas vai
darba vieta ir Daugavpils Universitāte. Programmas realizācijā ir iesaistīti docētāji arī no
RTU, RSEBAA u.c. institūcijām.
5.2.

Akadēmiskā personāla zinātniskais darbs un organizatoriskā

darbība
Studiju programmā iesaistītie docētāji veic patstāvīgus pētījumus, piedalās DU un citu
Latvijas augstskolu, kā arī ārvalstu institūciju rīkotajās konferencēs. Docētāju dalība
konferencēs atspoguļota viľu Curriculum Vitae
Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ir piedalījušies ar programmas saturu
saistītos LZP, IZM finansētajos un starptautiskajos projektos. Būtisks atbalsts akadēmiskā
personāla pētniecības aktivitātēm ir bijis DU pētniecības projektu konkurss, kurš DU notika
no 2004.gada līdz 2008. gadam. Vairāki programmā iesaistītie docētāji strādā DU Sociālo
pētījumu institūtā (turpmāk – SPI) (prof. V.Meľšikovs, asoc.prof. J.Eglītis u.c.). DU SPI
pētījumu rezultāti tiek izmantoti daudzās publikācijās, kā arī starptautisko semināru un
konferenču materiālos.
Studiju programma iesaistīto docētāju zinātnisko darbību skatīt 1. pielikumā
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5.3.

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un

attīstības politika
Studiju programmas personāla atjaunošanas un piesaistes plānu īstenošana balstās uz Sociālo
zinātľu fakultātes un Ekonomikas katedras ilgtermiľa 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 zinātľu fakultātē, tapāt kā DU kopumā, ir visai 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. Perspektīvā plašāk un dziļāk
jāpievēršas reģionālās ekonomikas un attīstības jautājumu pētīšanai, kā arī valsts un
pašvaldību iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ekonomisko un finanšu problēmu
apzināšanai un iespējamo risinājumu piedāvāšanai. Paredzēts paaugstināt docētāju
kvalifikāciju, veicinot viľu piedalīšanos dažādu metodisko ieteikumu un mācību materiālu
izstrādāšanā. Lai palielinātu savu zinātnisko kvalifikāciju, gandrīz visi studiju programmā
strādājošie docētāji – maģistri (5 no 7) turpina studijas doktorantūrā (skat. 5.2. tabulā) un
viens docētājs (Jānis Radionovs) aizstāvējis doktora grādu tiesību zinātnē.
5.2. tabula

Docētāju studijas doktorantūrā
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Vārds Uzvārds
Rita Baltere
Andrejs Zelčs
Dmitrijs Oļehnovičs
Aija Sannikova
Sandra Zelča

Studiju programma
DU doktora studiju programma „Ekonomika”
DU doktora studiju programma „Ekonomika”
LU doktora studiju programma “Vēsture”
LLU doktora studiju programma „Ekonomika”
DU doktora studiju programma „Ekonomika”

Svarīga loma arī turpmāk būs personāla atjaunošanas politikai, un tā būs vērsta uz doktora
studiju programmā „Ekonomika” studējošo iesaisti maģistra studiju programmā. Tiks
piesaistīti arī jauni mācībspēki no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.
2009./2010. – izmaiľu nav
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6. STUDĒJOŠIE
6.1.

Imatrikulācijas noteikumi

Par Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes akadēmiskās maģistra studiju
programmas „Ekonomika” studējošajiem var kļūt personas, kas ieguvušas bakalaura grādu
ekonomikā, uzľēmējdarbībā, vadībzinātnēs vai kam ir augstākā profesionālā izglītība
ekonomikā, uzľēmējdarbības vai vadībzinātľu jomā.
Maģistrantūras studentu imatrikulācija notiek konkursa kārtībā, ľemot vērā gala/valsts
pārbaudījumu vidējo atzīmi. Stājoties šajā programmā, uzľemšanas komisijai ir jāiesniedz
dokumentu par augstāko akadēmisko izglītību (oriģinālu vai kopiju), 6 fotokartītes (3 cm x 4
cm), pasi (jāuzrāda personīgi). Sīkāk ar uzľemšanas noteikumiem var iepazīties reklāmas
bukletos, kā arī DU interneta mājas lapā: http://dau.lv/dokumenti/st_pr/1_3_2_30_SZF
MAG_ekon.pdf.
Informāciju par studiju ievirzi un tālākām iespējām studenti iegūst uzľemšanas periodā, kā arī
pirmajā nodarbībā, kad tiek iepazīstināti ar augstskolu un mācībspēkiem, studiju programmas
mērķiem, uzdevumiem, saturu, ar programmas struktūru, akadēmiskā gada plānojumu, studiju
organizāciju konkrētajā gadā un perspektīvu turpmākajos studiju gados.

2009./2010. – izmaiľu nav

6.2.

Studējošo skaits

Studijām maģistrantūrā tiek uzľemti LR pilsoľi un LR pastāvīgie iedzīvotāji neatkarīgi no
dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem
uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Citu valstu pilsoľi studiju
programmu var apgūt uz īpaša līguma pamata.
2007./2008. studiju gadā maģistra studiju programmā „Ekonomika” studē 52 cilvēki, tai
skaitā: 1. kursā 28 studējošie, bet 2. kursā 24 studējošie. Imatrikulēto studentu skaita dinamika
laika posmā no 2002./2003. st.g. līdz 2007./2008. studiju gadam atspoguļota 6.1. attēlā.
Maģistra studiju programmā tiek piedāvātas arī valsts finansētās budžeta vietas. 2007./2008.
st.g. budžeta vietu skaits kopā bija 15 vietas, tai skaitā 1.kursā -12 budžeta vietas, 2. kursā - 3
budžeta vietas.
20

2009.2010. studiju gadā maģistra studiju programmā studēja 30 studenti
1. studiju gads
Kopā – 18 studenti
Par budžeta finansējumu – 10 studenti
Par maksu -10 studenti
Akadēmiskajā atvaļinājumā – 1 students

2. studiju gads
Kopā – 18 studenti
Par budžeta finansējumu – 3 studenti
Par maksu -9 studenti
Akadēmiskajā atvaļinājumā – 5 students

21

6.1. attēls
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika”
studējošo skaits no 2002./2003. līdz 2007./2008. studiju gadam
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6.1. attēlā redzams, ka studējošo skaits pēdējos sešus gadus ir bijis svārstīgs. Lielākais
studējošo skaits bija 2003./2004. st.g. un 2005./2006.st.g. - 78. Jāatzīmē arī tas, ka šajos gados
tika īstenotas gan pilna, gan nepilna laika studijas. 2007./2008. studiju gadā studentu skaits ir
22

samazinājies līdz 52 studentiem, un tas ir izskaidrojams ar to, ka no 2006./2007.st.g. tiek
realizētas tikai pilna laika studijas.
Svarīgs rādītājs ir arī maģistra studiju programmas absolventu skaits (skat. 6.2. attēlu).
Maģistra studiju programmas absolventu skaits apskatāmajā periodā ir bijis diezgan svārstīgs.
2006./2007. studiju gadā lielais absolventu skaits izskaidrojams ar to, ka šajā studiju gadā
maģistra grādu ieguva arī nepilna laika maģistra studiju programmas studenti. Tomēr
vērojama pozitīva tendence, ka ar katru gadu palielinās maģistra programmu beigušo skaits.
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6.2. attēls

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika”
absolventu skaits no 2002./2003. līdz 2007./2008. studiju gadam
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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 izmaiľas, kas jāveic kvalitātes uzlabošanai pēc studējošo viedokļa
6.1. tabulā redzams, ka kopumā studiju kursa svarīgums un pasniegšanas līmenis ir vērtēts
pozitīvi (vidēji 4 balles). Ja aplūko studējošo norādītās izmaiľas kursu apjomā, kas apzīmētas
ar „+” (jāpalielina apjoms), „-” (jāsamazina apjoms) vai „=” (jāatstāj bez izmaiľām), tad
kopumā nekādas nozīmīgas izmaiľas kursa apjomos nevajadzētu veikt, jo lielākā daļa
aptaujāto ir atzīmējusi, ka visu kursu apjomi jāatstāj bez izmaiľām.

1. studiju gads

Studiju kursa
nosaukums
1. Personālvadība

Studiju
kursa
svarīgums
4,2

Pasniegša
nas līmenis

Izmaiņas
kursa apjomā
„+” –

4,3
10%

„=” –
90%
2. Finanšu tiesības

4

„+” –

3,2
10%

„-„ –
20%
„=” –
70%
3. Informācijas sistēmas
bizness

3,7

„+” – %
„-„ –

3,7
70%

„=” –
30%
4. Zinātniskā darba
izstrāde

3,5

„+” – %
„-„ –

3,7
30%

„=” –
70%
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5. Nodokļi un audits

4,7

„+” –

4,4
70%

„-„ – %
„=” –
30%
6. Matemātiskā
ekonomika

4,4

„+” –

4,2
10%

„-„ – %
„=” –
90%
7. Finanšu vadība

4,5

„+” – %
„-„ –

3
30%

„=” –
70%
8. Projektu vadība

4,1

„+” –

3,7
20%

„-„ –
20%
„=” –
60%
9. Reģionālā attīstība

4

„+” –

2,8
50%

„-„ – %
„=” –
50%

.

Vai
2 Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?
.

1

Pilnīgi apmierina 9%

2

Pamatā apmierina 64%

3

Daļēji apmierina 27%

4

Neapmierina

.
.
.
.

.

Kā3 Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? .

5
Pilnīgi neapmierina un es
vēlos aiziet no universitātes
1

Pietiekams 73%

2

Nepietiekams 27%

1

Jā, bieži 91%

2

Jā, bet reti. 9%

.
Vai
4 Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?
.

.

.
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3

Nē. Kāpēc?

1

Jā, bieži 91%

2

Jā, bet reti. 9%

3

Nē.

1

Jā 67%

2

Nē 33%

1

Jā 36%

2

Nē 64%

1

Apmierinoša 100%

2

Neapmierinoša

1

Apmierinoši 91%

2

Neapmierinoši 9%

3

Cita atbilde

.
Vai
5 Jūs studiju procesā izmantojat Internet?
.

.

.
.
Vai
6 izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?
.

.

.

.

Vai
7 studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar
.
.

Kā8 Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?
.

.

.
Kā9 Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?
.
.
.
Kādi
1 ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

2. studiju gads

Studiju kursa
nosaukums
1. Kreditēšana

2. Finansu socioloģija

Studiju kursa
svarīgums
4,2

Pasniegšanas
līmenis
4,3

3,5

4,0
27

Izmaiņas kursa
apjomā
„+” –
20%
„=” –
80%
„+” –

15%
„-„ –
50%
„=” –
35%
3.Uzņēmējdarbības
resursu organizēšana

4,2

„+” – %
„-„ –

4,2
60%

„=” –
40%
4. Makroekonomiskā
analīze

4,5

„+” – %
„-„ –

4,0
30%

„=” –
70%
5. Mikroekonomiskā
analīze

4,7

„+” –

3,7
70%

„-„ – %
„=” –
30%

.

Vai
2 Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?
.

1

Pilnīgi apmierina 15%

2

Pamatā apmierina 35%

3

Daļēji apmierina 50%

4

Neapmierina

.
.
.
.

.

Kā3 Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? .

5
Pilnīgi neapmierina un es
vēlos aiziet no universitātes
1

Pietiekams 61%

2

Nepietiekams 39%

1

Jā, bieži 98%

2

Jā, bet reti. 2%

3

Nē. Kāpēc?

1

Jā, bieži 100%

2

Jā, bet reti.

3

Nē.

.
.

Vai Jūs
4
datortehniku?

studiju

procesā

izmantojat
.
.
.

Vai
5 Jūs studiju procesā izmantojat Internet?
.

.

.
.
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Vai
6 izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1

Jā 72%

2

Nē 28%

1

Jā 24%

2

Nē 76%

1

Apmierinoša 100%

2

Neapmierinoša

1

Apmierinoši 89%

2

Neapmierinoši 11%

3

Cita atbilde

.

.

.

.

Vai
7 studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar
.
.

Kā8 Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?
.

.

.
Kā9 Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?
.
.
.
Kādi
1 ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
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6.4.

Studējošo pētnieciskā darbība

Atbilstoši studiju raksturam (akadēmiskā programma), īpaša uzmanība tiek veltīta maģistrantu
iesaistīšanai zinātniskajā darbā. Obligāta prasība maģistrantūras beidzējam ir vismaz viena
zinātniskā publikācija. Lielākā daļa maģistrantu studiju laikā maģistrantūrā DU piedalās ar
ziľojumiem zinātniskajās konferencēs, kas, savukārt, nodrošina papildus atgriezenisko saikni
ar mācību procesu.
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 piedalās arī studiju programmas „Ekonomika”
studenti, kas uzstājas ar ziľojumiem 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.
Maģistra studiju programma „Ekonomika” 2009./2010. st. g.
nosaukums skatīt 2 pielikumā
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studentu aizstāvēto maģistra darbu

7. ĀRĒJIE SAKARI
7.1.

Sadarbība ar citām augstskolām

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” tiek īstenota sadarbībā ar citām
Latvijas augstskolām, piemēram, Rīgas Tehnisko universitāti, Banku augstskolu, kā arī ar
Nikolaja Kopernika Universitāti Polijā, kuru akadēmiskais personāls iesaistīts šīs programmas
realizācijā.
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 apmaiľa starp DU un ārvalstu
mācībspēkiem, tiek veikti kopīgi pētījumi, pieredzes apmaiľas 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 apmaiľas programmu īstenošana, kas veicina
pozitīvas pieredzes ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un nodrošinās programmas kvalitāti.
7.1. tabula

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes sadarbības partneri
Augstskola

Docētāja Vārds, Uzvārds

Nikolaja Kopernika Universitāte (Toruľa, Polija)
Jāľa Pavila II vārda nosauktā katoļu universitāte (Ļublina, Polija)
Norvēģijas reģionu un pilsētas pētniecības institūts (Oslo,
Norvēģija )
Šveices Banku Institūts Cīrihes Universitātē (Cīrihe, Šveice)
Lietuvas Lauksaimniecības Universitāte (Kauľa, Lietuva)
Baltkrievijas Valsts ekonomikas institūts (Minska, Baltkrievija)
Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte (Vtebska, Baltkrievija)
Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (Rīga,
Latvija)
Rīgas Stradiľa Universitāte, Eiropas studiju fakultāte,
Komunikācijas fakultāte (Rīga, Latvija)
Ventspils augstskola (Ventspils, Latvija)
Vidzemes augstskola (Valmiera, Latvija)

Dr.habil.oec., prof. Vojcehs Kosiedovskis
Dr. sc.soc., prof. Slavomirs Partickis

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava, Latvija)

2009./2010. – izmaiľu nav
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Dr. Jørn Holm-Hansen
Dr.oec., prof. Kristine Herovice
Dr.hist., asoc.prof. Romualdas Povilaitis
Dr.oec. prof. Antons Slonimskis
Dr.oec., prof. Jeļena Vankeviča
Dr.sc.soc., prof. Tālis Tisenkopfs
Mg.art. Taľa Lāce
Dr.math., prof. Jānis Vucāns
Dr.sc.pol., prof. Feliciana Rajevska,
Dr.habil. sc.ing., prof. Pēteris Rivža;
Dr.psych., asoc.prof. Voldemārs Bariss

7.2.

Sadarbība ar darba devējiem

Praktiski visi maģistrantūrā studējošie strādā atbilstoši savai specialitātei un apgūstamajai
maģistra programmai, piemēram, augstskolās, bankās, valsts institūcijās u.c. Maģistranti, kas
strādā citās augstskolās, izmanto studiju programmā apgūtās zināšanas un iesaka
priekšlikumus programmas uzlabošanai. Sadarbība ar darba devējiem izpaužas arī tādējādi, ka
Latgales reģionā notiekošajos semināros vai konferencēs tiek uzklausīti organizāciju, iestāžu
un privāto uzľēmumu vadītāju vai speciālistu priekšlikumi par jaunu studiju kursu iekļaušanu
programmā un satura kvalitātes uzlabošanu.
Daļa studējošo jau paši ir darba devēji vai strādā vadošos amatos, tāpēc aktīvi interesējas un
iekārto darbā savos uzľēmumos vai iestādēs gan ekonomikas bakalaura, gan maģistra
programmas absolventus. Īpaši savu palīdzību DU Ekonomikas katedrai darba devēji piedāvā,
organizējot praksi topošajiem bakalauriem ar mērķi, piesaistīt viľus darbā un pēc tam motivēt
apgūt arī maģistra programmu.
2009./2010. – izmaiľu nav
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8. STUDIJU FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS
NODROŠINĀJUMS
8.1.

Materiāli tehniskā bāze

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Ekonomika” realizēšanai tiek izmantotas Sociālo
zinātľu 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 zinātľu 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 zinātľu fakultātē 2008. 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
12
11
10
7
4
7
2
1
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8.2.

Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru

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. ekonomikā, finansēs,
mārketingā - 2 868, vadības zinībās - 484 grāmatas. Ir zināmas problēmas ar specializēto
ārzemēs izdoto literatūru ekonomikas zinātnē, taču doktora studiju programma ar katru gadu
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meklē iespējas rast vairāk līdzekļu jaunu ārvalstīs (Rietumeiropā, ASV) izdoto grāmatu un
periodikas iegādei.
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

2007./2008. studiju gadā DU bibliotēkas

N.p.k.

piedāvātās publiskās lietošanās datu bāzes
Nosaukums

Raksturojums

1.

Letonika

Uzziľu un tulkošanas sistēma internetā

2.

NAIS

Latvijas normatīvo aktu datu bāze

3.
4.
5.

EBSCO
Kembridge Journal on Line
Science Direct

6.

WESTLAW International

7.

HeinOnline

8.
9.
10.
11.

RUBRICON
SpringerLink
Lursoft
www.likumi.lid.lv

Daudznozaru datu bāze
Daudznozaru datu bāze
Daudznozaru datu bāze
ES un ārvalstu juridisko dokumentu un
žurnālu datu bāze
Juridiskie žurnāli, ASV līgumi un
vienošanās, ASV augstākās tiesas
dokumenti
Universāla uzziľu izdevumu datu bāze
Daudznozaru datu bāze
Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze
LR un ES normatīvie dokumenti
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Pieejamības vieta
Informācijas zāle, lasītavas
Informācijas zāle, lasītavas,
SZF
Visā DU Net datortīklā
Visā DU Net datortīklā
Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle
Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle, lasītavas
Visā DU Net datortīklā
Informācijas zāle
Informācijas zāle, lasītavas

12.

World Bank e-library

Pasaules Bankas dokumenti un
publikācijas

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 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.
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8.3.

Studiju programmas finansēšana

Studiju programma tiek finansēta gan no valsts, gan no mācību maksas, ko maksā maģistranti.
2007./2008. studiju gadā valsts finansēto budžeta vietu skaits ir 15, bet maksas vietu skaits ir
37. Studiju programmas mācību maksa ir 850 Ls – 1. kursā un 605 Ls – 2. kursā.
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 maksa 2009./2010. studiju gadā bija:
1.studiju gads – 880 Ls, kuri stājās uzreiz pēc bakalaura diploma iegūšanas 660 Ls
2. studiju gads – 960 Ls
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9. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
9.1.

SVID analīze

Lai izvērtētu DU akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” saturu,
organizāciju un attīstības perspektīvas, tika veikta SVID analīze.
9.1. tabula
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” SVID analīze
Stiprās puses:
Vājās 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, kā arī vieslektoriem;
 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.;
 Iespējas
studēt
līdzīgās
ārvalstu
studiju
programmās
Plašas iespējas studējošajiem iesaistīties zinātniskajā
darbā.

 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

Iespējas:

Draudi:

 Sadarbības līgumi un kopēji projekti ar ārvalstu
augstskolām;
 Vieslektoru piesaistīšana, kā arī studentu apmaiľas
programmu attīstīšana;
 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.

 Studiju maksas palielināšanās, kas varētu samazināt
studējošo skaitu;
 Demogrāfiskā situācija, kurā samazinās studentu
skaits, kas iegūst bakalaura grādu un tātad potenciālais
maģistrantu skaits;
 Profesionālo maģistra studiju programmu skaita
palielināšanās, kas veido konkurenci akadēmiskā
maģistra programmai

Pēc SVID analīzes var secināt, ka DU akadēmiskajai maģistra programmai „Ekonomika” ir
vairāk stipro pušu un iespēju nekā vājo pušu un draudu, un tas dod pārliecību gan par šīs
programmas nepieciešamību, gan arī nākotnes perspektīvām.
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9.2.

Attīstības plāns nākamajiem 6 gadiem

Studiju programmas attīstība tiek plānota kompleksi saistībā ar DU SZF un Ekonomikas
katedras attīstību.
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 ziľojumiem Daugavpils Universitātes konferencēs –
katru gadu pavasarī;

2.

studējošo piedalīšanās DU SZF doktorantu konferencēs – katru gadu rudenī;

3.

maģistrantu aptaujas veikšana par studiju programmas kvalitāti – katru gadu;

4.

studējošo un docētāju piedalīšanās Latvijas mēroga un starptautiskās
konferencēs ar ziľojumiem par zinātniskās pētniecības darbu un publikāciju
sagatavošana – katru gadu;

5.

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

6.

starptautisko

sakaru

dibināšana

ar

citām

augstskolā

un

zinātniski

pētnieciskajām iestādēm – vismaz ar vienu institūciju katru gadu;
7.

studējošo piedalīšanās Latvijas Ekonomikas foruma konkursā ar maģistra
darbiem – vismaz viens darbs katru gadu;

8.

studējošo un docētāju piedalīšanās DU, LZP vai citos projektos – vismaz divos
projektos katru gadu;
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9.

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

10.

informācijas izplatīšana plašsaziľas līdzekļos par Daugavpils Universitātes
akadēmisko maģistra studiju programmu „Ekonomika” – katru gadu;

11.

informācijas izplatīšana pašvaldībās, izglītības pārvaldēs, skolās un citās
institūcijās par Daugavpils Universitātes akadēmisko maģistra studiju
programmu „Ekonomika” Latgales reģionā – katru gadu.
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