Programmā iesaistīto DU docētāju pētniecības virzieni: zinātniskais, pedagoăiski - metodiskais
Docētājs

Pētniecības virzieni: zinātniskais, pedagoăiski - metodiskais

As.prof. I.Kokina

Darbs ar apdāvinātiem bērniem

Prof. J.Davidova

Apdāvinātības attīstības problēma mūsdienu zinātnē un praksē

Prof. E.KrastiĦa

Pašvērtējuma problēma izglītībā

Prof. A.Pipere

Personības identitātes veidošanās īpatnības

Doc. Dz.Iliško

Pieaugušo izglītība, izglītība daudzkultūru vidē

Vec.pētn. I.Belousa

Garīguma dimensija izglītībā, starpkultūru izglītība

Doc. L.AntoĦeviča

Bērna organisma adaptācija mācību un fiziskajām slodzēm.
Fiziskās aktivitātes, veselīga uztura un citu dzīvesveida faktoru loma
jauniešu veselības veicināšanā.
Veselības ekoloăiskie aspekti.
Krievu emigrācijas literatūra. V.Nabokova daiĜrade.
Baltu un slāvu kultūras sakari. Latvija 20. gs. (1901-1940) krievu
literatūrā.
Pētniecba 1991-2003 "Skolotāja priekšstats par skolēna personību"
no 2004 - "Latgales reăiona jauniešu profesionālā identifikācija
pašnoteikšanās periodā"
Teksta teorija: Literārā teksta analīzes problēmas
N. Garina-Mihailovska „ăimenes hronika”
1993 – 1996 “Korekcijas un attīstošais darbs kā mācību motivācijas
attīstības līdzeklis”
1996 – 2003 “Sagatavošanās skolai psiholoăiskie aspekti”
no 2004 "Latgales reăiona jauniešu profesionālā identifikācija
pašnoteikšanās periodā"
1982. – 1988. – pētnieciskā tēma „Rietumeiropa un Latvija 20.gs.
sākumā” (promocijas darbs, publikācijas)
1988. – līdz šim – pētnieciskā tēma „Latgales vēsture 16. – 20.gs.
(publikācijas, datu bāze, projekti u.c.)
20. gadsimta Latvijas vēstures historiogrāfija;
Reăionālās vēstures metodoloăija un Latgales vēstures problēmas;
Avotu mācība un vēstures palīgzinātnes (metodoloăija, teorija un
prakse);
Arheogrāfija un viduslaiku vēstures avotu edīcija;
Datortehnoloăijas vēstures pētniecībā un vēstures Avotu edīcijā;
Zinātniskās periodikas rediăēšana.
Dažādu tēmu pamatskolas un vidusskolas bioloăijas kursā didaktiskā
izpēte.
Tematiskās ieskaites bioloăijā, to organizēšanas īpatnības
pamatskolas un vidusskolas kursā.
Interaktīvo metožu pielietošanas īpatnības mācot bioloăiju
pamatskolā un vidusskolā
Tekstu didaktikas atziĦu izpēte.
Darba ar tekstiem optimizācija svešvalodu studiju procesā.
Studentcentrētais svešvalodu studiju process.
1997 – līdz šim: Vācijas un Latvijas viduslaiku vēsture, Latvijas

Asist. Ž.Badins

Doc. V.Dombrovskis

Lekt. N.Fjodorova
Doc. S.Guseva.

Asoc. prof. H.Soms

Asoc. prof. A.Ivanovs

Lekt. Z.Jezerskis

Lekt. J. Ėipure

Asoc. prof. K.KĜaviĦš

lekt. S. PolkovĦikova

viduslaiku vēstures interpretācijas
1999 – līdz šim: Eiropas un Baltijas ideju vēsture, historiogrāfija
2003- līdz šim: Eiropas un ASV ideju vēsture, mīti pasaules un
Latvijas vēsturē, Latvijas viduslaiku un modernā vēsture, reliăisko,
sociālo un nacionālo stereotipu ietekme vēstures interpretācijās
Augu imunitātes ăenētika: miežu miltrasas izraisītāja Latvijas
populācijas ăenētiskās struktūras īpatnību noteikšana.
In vitro kultūras, to pielietošana biotehnoloăijā, ăenētikā un
selekcijā. Dubultoto haploīdu iegūšana lauksaimniecībā nozīmīgiem
augiem.
Tautsaimniecības vēsture; reăionālā ekonomika
Bērnu un jauniešu veselības stāvoklis, uzvedības un paradumu
ietekme uz veselību, attieksme pret veselību, veselības izglītības
formālās un neformālās iespējas
Latviešu trimdas literatūra, mākslinieciskā pasaule trimdas prozā, G.
Janovska prozas mākslinieciskā pasaule
Vēstures mācību metodika, seno laiku vēstures jēdzienu un
priekšstatu veidošana skolēniem;
sociālo zinību mācību metodika, sociālo zinību skolotāju
sagatavošanas teorētiskie un praktiskie aspekti
Sastatāmā valodniecība (runas verbi latviešu un krievu valodā)

lekt. R. Rimša

Latviešu valodas kā otrās valodas apguves jautājumi

As. I. Saukāne

Latviešu tautasdziesmu valoda (verbs latviešu tautasdziesmās)
mūsdienu latviešu valoda (okazionālā leksika)
valodas apguves jautājumi (latviešu valoda mazākumtautību skolās
XX. gs. 20.–30. gados)

As. I. Teilāne

Verbs un tā formu sistēma Nīcgales izloksnē
Valodu (L1, L2) apguves metodika

Lekt. I. Vanaga

Pedagoăija, didaktikas principi un to nozīme valodu apguvē
pedagoăija (teksta apguve pamatizglītības mācību procesā)

Doc. G. Markovs

Literatūras vēsture: 19. gs. 2. puses krievu dzeja (K.Romanovs,
K.Slučevskis, K.Fofanovs)
Kultūras teorija: kultūra un reliăija; masu kultūra.

Lekt. I.Matisovs

Pilsētvides ainavas kvalitāte, pilsētvides sociāli – ekonomiskā
transformācija.
Krievu valodas stilistikas problēmas;
Tulkošanas teorijas un prakses problēmas;
Komunikatīvās stratēăijas un taktikas;
Gendera lingvistika
XIX g.s. krievu literatūras poētika.
A. Čehova daiĜrade
Gaisa piesārĦošanas noteikšana pēc atkritumu gāzăenerēšanas

Doc. I. Kokina

Lekt. Il.KuĦicka
Lekt. Ir. KuĦicka

Doc. I.Kupšāne
Lekt. A.Kupšāns

As. I.Milēviča

As. prof. A. ĥeminuščijs
S.Osipovs
Doc. G.OzoliĦš

totēmisma problemātika latviešu folklorā, latviešu tautasdziesmu
sociālā antropoloăija.
latviešu dievturība, antropoloăijas pielietojums, novadu folklora.

Lekt. O.Perevalova
As. S.PoĜanskis
Lekt. R.Rinkēviča

Lekt. J.Soms
Lekt. S.Rutkovska
As.prof. I.Saleniece
As.prof. A.Salītis

Doc. L.Sardiko

Lekt. I. Šenberga

Doc. G. Sirica

Doc. O.Šostaka
As. prof. A.Stankeviča

As.prof. A.Stašulāne
Doc. E.Tamanis

Doc. N.Trofimova
As. V.Vanaăelis
Lekt. V.Stūrainis

Fizikālo procesu simulēšana ar datora palīdzību.
Programmēšanas valodas un algoritmi.
Eiropas lingvistiskas politikas komparatīvie pētījumi.
Bērnības semiotika 20.gs. 20. – 30. gadu latviešu prozā literatūras
kontekstā
Nacionālās identitātes veidošanās latviešu literatūras stundās
vidusskolā
Fluviālā ăeomorfoloăija, kvartārăeoloăija, ĂIS pielietojums
ăeomorfoloăiskajos pētījumos.
Atsevišėu antropogēno faktoru ietekmes uz vidi novērtējums
Skolu politika Latvijā 20. gadsimtā (1918 – 1991);
Mutvārdu vēsture teorijas un metodoloăija
Saules sistēmas mazo ėermeĦu dinamiskā un fizikālā evolūcija.
Saules aktivitāte un tās ietekme uz ăeofizikālajiem procesiem.
Dabaszinātnes un to loma ilgtspējīgas attīstības stratēăijā.
Mācība par resursu izšėirošo lomu ilgtspējīgas attīstības stratēăijā.
Darbs ESF projektā pie Latvijas dabaszinātĦu un matemātikas
nacionālās koncepcijas izstrādes.
AngĜu valodas mācīšanas metodika sākumskolā: uz skolēnu vērsta
pieeja, kas nodrošina viĦu garīgo, emocionālo un intelektuālo
attīstību; saturiski integrētā valodas mācīšana.
Pusaudžu mācīšanās motivācijas paaugstināšanas veidi svešvalodas
stundās
Vēstures mācīšana Latvijā 20.gadsimta 20.-40. gados (publikācijas);
vēstures mācību procesa pilnveidošanas iespējas mūsdienu skolā;
vēsturiskās apziĦas veidošanas ceĜi.
DaiĜliteratūras teksta lingvistiskā analīze(arī sastatāmajā aspektā);
F.Dostojevska daiĜrade izpēte;
Leksiskās semantikas problēmas;
Lingvokulturoloăija;
Kognitīvā lingvistika.
Mūsdienīgās valodas mācību metodikas pielietošana mācību
procesā.
R. Kiplinga daiĜradeRietumeiropas literatūras kontekstā
Neoromantisms kā literatūras un kultūras paradība
V. MakaĦina proza 1990.-2000.g. krievu literatūras kontekstā
Krievu un latviešu kultūras sakari
1992. gada līdz šim: Jaunās reliğiskās kustības
Plānu nanostrukturētu kārtiĦu un pārklājumu iegūšana,
kristalogrāfisko, magnētisko, optisko, mehānisko u.c. īpašību
pētīšana;
Jaunu nanostrukturētu materiālu un sistēmu izveide.
Dzimtas valodas mācīšanas metodikas problēmas.
Krievu valodas kā svešvalodas tehnoloăijas
Datortīkli un komunikācijas; informātikas pasniegšana sākumskolā
sociālās izmaiĦas Latvijā (socioloăija)
Latvijas apdrošināšanas tirgus transformācija, problēmas un
risinājumi (reăionālā ekonomika)

Programmā iesaistīto DU docētāju zinātniskās darbības plāns nākamajiem 6 gadiem
Docētājs

Zinātniskās darbības plāns nākamajiem 6 gadiem

As.prof. I.Kokina

Darbs ar apdāvinātiem bērniem

Prof. J.Davidova

Apdāvinātības attīstības problēma mūsdienu zinātnē un praksē

Prof. E.KrastiĦa

Pašvērtējuma problēma izglītībā

Prof. A.Pipere

Personības identitātes veidošanās īpatnības

Doc. Dz.Iliško

Pieaugušo izglītība, izglītība daudzkultūru vidē

Vec.pētn. I.Belousa

Garīguma dimensija izglītībā, starpkultūru izglītība

Doc. L.AntoĦeviča

piedalīšanās starptautiskajās konferencēs

Asist. Ž.Badins

Promocijas darba „Latvija 20. gs. (1901-1940) krievu literatūrā”
aizstāvēšana (2007. gads)
iesaistīšanās starptautiskās asociācijās par pētniecību izglītības
psiholoăijas jomā
piedalīšanās starptautiskos pētniecības un apmaiĦas projektos
skolotāja profesionālā identitātes un konkurentspējīguma saistība.
Uzsākt pētniecisko tēmu “Skolotāja profesionālā izdegšana
profesionālās identifikācijas kontekstā”
Promocijas darba „N. Garina-Mihailovska „ăimenes hronika”:
struktūra un ideoloăija aizstāvēšana (2007. gads)
iesaistīšanās starptautiskās asociācijās par pētniecību izglītības
psiholoăijas jomā
piedalīšanās starptautiskos pētniecības un apmaiĦas projektos
skolotāja profesionālā identitātes un konkurentspējīguma saistība.
Uzsākt pētniecisko tēmu “Skolotāja profesionālā izdegšana
profesionālās identifikācijas kontekstā”
starptautiska projekta „Terra Mariana” albuma komentāri”
realizēšana (līdz 2008.g.)
starptautiska projekta „Industriālais mantojums Baltijā” apakšgrupas
vadīšana un īstenošana.
zinātniskas datu bāzes „Latgales dati” pilnveidošana”.
Latgales pētniecības institūta zinātniskā darba koordinēšana.
piedalīšanās vietējās un starptautiskās konferencēs par reăionālās
(Latgales) vēstures teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
20. gadsimta Latvijas vēstures historiogrāfijas izpēte (pētījumu
publikācijas);
Reăionālās vēstures izpēte;
Teorētiskā rakstura pētījumi avotu mācībā un arheogrāfijā, pētījumu
rezultātu izmantošana mācību procesā;
Vēstures avotu publikāciju sagatavošana;
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs;
Zinātniskās periodikas rediăēšana.

Doc. V.Dombrovskis

Lekt. N.Fjodorova
Doc. S.Guseva.

Asoc. prof. H.Soms

Asoc. prof. A.Ivanovs

Lekt. Z. Jezerskis

Disertācijas aizstāvēšana – 2007-2008.gadā.
Kvalifikācijas pilnveidošana pedagogu profesionālās
meistarības pilnveides programmas kursos

lekt. J. Ėipure

Promocijas darba „Lietišėie un preses teksti kā studentu vācu
valodas kompetences apguves līdzeklis” aizstāvēšana. (2007.g.)

Asoc. prof. K.KĜaviĦš

doc. I. Kokina

Lekt. Il. KuĦicka

Lekt. Ir. KuĦicka

Promocijas pētījuma rezultātu publicēšana (2007./2008.)
Piedalīšanās starptautiskajās un vietējās zinātniskajās konferencēs,
referātu lasīšana un publicēšana.
Darbs bibliotēkās, zinātniskās literatūras lasīšana, apkopošana un
analīze.
Mācību līdzekĜa „Nodarbību modeĜi integratīvajam darbam ar
autentiskiem lietišėajiem un preses tekstiem vācu valodas kā
svešvalodas studiju procesā” izstrāde (2007./2008.)
Didaktiski metodisko izstrāžu darbam ar autentiskiem vācu tekstiem
publicēšana (2008./2009)
Latvijas vēstures grāmatas sarakstīšana, kas būs brīva no mūsdienu
Latvijā izplatītiem stereotipiem
Vēsturisku biogrāfiju grāmatas sarakstīšana: „100 Latvijas
personības, par kurām nerunā”
Publikāciju sarakstīšana, piedalīšanās zinātniskās konferencēs Līcas
viduslaiku vēstures pētniecības institūta projektu ietvaros
Publikāciju sarakstīšana, piedalīšanās zinātniskās konferencēs
Osvalda fon Volkenšteina biedrības zinātnisko projektu ietvaros
Terras Marianas izdevuma sagatavošana asoc. prof H. Soma (DU)
vadītā projekta ietvaros
Antonio Posevīna darbu zinātnisku izdevumu sagatavošana kopā ar
asoc. prof. Aleksandru Ivanovu (DU)
Bartolomeo Honekes 14. gs. Livonijas hronikas zinātniska izdevuma
sagatavošana kopā ar asoc.prof. Siviju Pavidis (LU)
Pulikāciju un avotu sagatavošana baltu mitoloăijas kontekstā
sadarbībā ar prof. Janīnu Kursīti (DU)
Publikāciju sarakstīšana, piedalīšanās zinātniskās konferencēs
CLIOHRES.net zinātnisko projektu ietvaros sadarbībā ar prof.
Ausmu CimdiĦu (LU)
Publikāciju sarakstīšana par ekoloăiski, sociāli, politiski un kulturāli
svarīgām tēmām saistībā ar vēstures procesu analīzi starptautiskas
auditorijas vajadzībām Monaša Universitātes (Austrālija) projektu
ietvaros
Darbība dažādos pētījumu projektos, tajā skaitā arī starptautiskajos
Dalība ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
ăenētikas un biotehnoloăiju jomā
Dalība starptautisko konferenču organizēšanā
Publikācijas starptautiskajos, recenzējamos zinātniskajos izdevumos
Dalība zinātnisko žurnālu redkolēăijās
Darbība zinātniskajās padomēs
disertācijas aizstāvēšana(promocijas darba tēma "Tautsaimniecības
strukturālās izmaiĦas Latgales reăionā"
kvalifikācijas celšana jaunu reăionālo aspektu ekonomikas aspektā
piedalīšanās starptautiskos pētniecības un apmaiĦas projektos,
projektu koordinēšanā par kvalitatīvo pētniecību reăionālajā
ekonomikā
piedalīšanās startautiskajās konferencēs
Studijas doktorantūrā skolas pedagoăijas nozarē.
Jauniešu neformālās izglītības pētījumi reproduktīvās veselības jomā
balstoties uz Daugavpils Universitātes veselības veicināšanas centra
jauniešu – brīvpātīgo veselības izglītotāju darbību skolās.
Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.
Publikācijas starptautiski atzītos žurnālos.
Latgales Veselību veicinošo skolu centra darbības koordinācija.
Zinātnisko konferenču organizēšana fizioterapijas un rehabilitācijas
jomā.

Doc. I. Kupšāne

Lekt. A.Kupšāns

lekt. S. PolkovĦikova
lekt. R. Rimša
as. I. Saukāne
as. I. Teilāne
lekt. I. Vanaga
Doc. G. Markovs

Lekt. I.Matisovs
As. I.Milēviča

As. prof. A. ĥeminuščijs

Lekt. S.Osipovs
Doc. G.OzoliĦš

Lekt. O.Perevalova
As. S.PoĜanskis
Lekt. R.Rinkēviča

Daugavpils Universitātes veselības veicināšanas centra darbības
vadīšana.
kvalifikācijas celšana literatūrzinātnes jomā
piedalīšanās starptautiskās konferencēs un publikāciju sagatavošana
piedalīšanās pētniecības un apmaiĦas projektos
promocijas darba izstrādāšana
piedalīšanās starptautiskās konferencēs un publikāciju sagatavošana
piedalīšanās pētniecības un apmaiĦas projektos
Promocijas darba aizstāvēšana, piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs
Promocijas darba aizstāvēšana, kvalifikācijas celšana, piedalīšanās
zinātniskajās konferencēs
Promocijas darba aizstāvēšana, piedalīšanās zinātniskajās
konferencēs
Uzrakstītā promocijas darba aizstāvēšana,
piedalīšanās zinātniskajās konferencēs
Zinātniskas darbības virziens: „ĖermeĦu valoda” XIX g.s. krievu
literatūrā
Kvalifikācijas celšana: 2007. gada februārī – martā stažēšana ViĜĦas
Pedagoăiskās Universitātes Slāvu nodaĜā.
Palīgmateriālu izdošana studiju kursam ”Krievu literatūras mācību
metodika” (kopā ar A. ĥeminuščiju un N.Fjodorovu) – līdz
2007.gada 01.09.
promocijas darba “Pilsētu vides sociāli – ekonomiskā transformācija
Latgalē “ izstrāde un aizstāvēšana
Promocijas darbu „Mūsdienu Latvijas publicistikas komunikatīvās
stratēăijas un taktikas (sastatāmā kognitīvi diskursīvā analīze)
aizstāvēšana;
Kvalifikācijas celšana (piedalīšanas Kongresos, konferencēs un
semināros; radošais atvaĜinājums)
Zinātniskas darbības virziens: „ĖermeĦu valoda” XIX g.s. krievu
literatūrā
Kvalifikācijas celšana: 2009. gada oktobris, novembris - stažēšanās
Tallinas Universitāte
Palīgmateriālu izdošana studiju kursam ”Krievu literatūras mācību
metodika” (kopā ar doc. G.Markovu un lekt. N.Fjodorovu) – līdz
2007.gada 01.09.
Disertācijas aizstāvēšana 2008. gadā.
Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs (2 – 3 studiju gadā);
zinātnisku publikāciju sagatavošana (2 studiju gadā);
zinātnisku semināru, konferenču organizēšana un apmeklēšana;
semināru, izstāžu un kolokviju apmeklēšana;
pētnieciskais darbs Latvijas bibliotēkās, Latviešu folkloras krātuvē;
individuāla zinātniskās literatūras lasīšana (20 -30 lpp. dienā).
Kvalifikācijas celšana
Kvalifikācijas celšana semināros un konferencēs Latvijā un ārzemēs
Disertācijas aizstāvēšana filoăijas doktora grāda iegūšanai:
„Bērnības semiotika 20. gs. 20. - 30. gadu latviešu prozā Eiropas

lekt. J.Soms

lekt. S.Rutkovska

As.prof. I.Saleniece

As.prof. A.Salītis

Doc. L.Sardiko

Lekt. I. Šenberga

Doc. G. Sirica

Doc. O.Šostaka

As. prof. A.Stankeviča

lietatūras kontekstā” (literatūrzinātne)
promocijas darba “Gravu morfoloăija un to veidošanās un erozijas
tīkla telpiskās organizācijas likumsakarības Dienvidaustrumlatvijā”
izstrāde un aizstāvēšana
Promocijas darba “Augājs ka urbanizētas vides indikators
Daugavpilī” izstrāde un aizstāvēšana
DU Mutvārdu vēstures centra vadība;
monogrāfijas izdošana "Daugavpils skolotāji pārmaiĦu laikā (1940 1953)",
piedalīšanās pētnieciskajos projektos; zinātniskajās konferencēs,
zinātniskās publikācijas;
DU HF Zinātnisko lasījumu ikgadēja krājuma "Vēsture: avoti un
cilvēki" u.c. zinātnisko izdevumu rediăēšana.
Saules sistēmas mazo ėermeĦu dinamiskā un fizikālā evolūcija.
Saules aktivitāte un tās ietekme uz ăeofizikālajiem procesiem.
Dabaszinātnes un to loma ilgtspējīgas attīstības stratēăijā.
Mācība par resursu izšėirošo lomu ilgtspējīgas attīstības stratēăijā.
Darbs ESF projektā pie Latvijas dabaszinātĦu un matemātikas
nacionālās koncepcijas izstrādes.
Piedalīšanās katedras metodiskajos semināros (divreiz gadā)
Piedalīšanās konferencēs, kas tiek rīkotas katedrā vienreiz divos
gados
Pastāvīga kvalifikācijas celšana (kursi, semināri, patstāvīgais darbs,
stažēšanās ārzemēs (laiks vēl nav nozīmēts))
Darbs starptautiskajā projektā „Saturiski integrētā valodas mācīšana”
(2004 – 2007)
Piedalīšanās katedras darbinieku rakstu krājuma sagatavošanā un
publicēšanā (katros divos gados)
promocijas darba izstrādāšana
kvalifikācijas celšana vēstures un vēstures mācību metodikas jomā ;
piedalīšanās starptautiskajās konferencēs Maskavā, ViĜĦā,
KaĜiĦingradā un publikāciju sagatavošana;
metodisko materiālu izstrādāšana vēstures mācību metodikā;
piedalīšanās pētniecības un apmaiĦas projektos
Kvalifikācijas celšana (piedalīšanas konferencēs un semināros;
radošais atvaĜinājums);
Mācību līdzekĜa sagatavošana
Skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi (Eiropas finansiālais atbalsts),
2007.g.1.februārī);
Skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi Īrijā vai Lielbritānijā 3.
Piedalīšanās zinātniskās konferences.
Piedalīšanās AngĜu filoloăijas katedras organizētā zinātniski
praktiskā konferencē „Svešvalodu mācību metodikas aktuālās
problēmas” : 007./2008., 2009./2010., 2011./2012.
5.
Zinātniskā semināra metodikas jautājumos organizēšana un
piedalīšanās (divreiz gadā).
Katedras metodikas seminārā apspriesto jautājumu apkopošana un
publicēšanu zinātnisko rakstu izdevumā (organizēšana un
piedalīšanās) (krājums - vienreiz divos gados)
Zinātniski pētnieciskā darbība: Baltu un slāvu literatūras un kultūras
sakari; 19.-20. gs. angĜu literatūras vēstures problēmas.
Kvalifikācijas celšana: Jagelonas Universitāte Slāvu nodaĜā 2008.g.
martā- aprīlī
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piedalīšanās konferencēs:
ikgadējos DU Zinātniskajos lasījumos
ikgadējā LPA konferencē „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”
ikgadējā EASR/IAHR rīkotajā konferencē
ikgadējā LU Teoloğijas fak. un Filoloğijas fak. rīkotajā konferencē
„Reliğija un literatūra”
gatavot publikācijas (pēc piedalīšanās konferencēs)
darbs projektā
turpināt darbu ES Komisijas VI ietvara starptautiskā projektā
„Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation
through Knowledge of Subcultural Communities”
darbs projektos - laboratoriju aprīkojuma, petījumu metožu
pilnveidošana un izstrāde; pētījumi manā un tam tuvos virzienos,
kvalifikācijas celšana - kursi "Fizikālu procesu matemātiskā
modelēšana" u.c.,
piedalīšanās starptautiskās konferencēs, simpozijos, (vismaz 1. reizi
gadā), publicēšanās starptautiskos zinātniskos izdevumos(vismaz 2.
gab.gadā)
Kvalifikācijas celšana (piedalīšanas Kongresos un konferencēs;
stažēšana LU);
Mācību grāmatas „Слово 1” pārstrādāšana;
Standarti, programmas, mācību komplekta „Krievu valoda
ārzemniekiem” izstrādāšana
Disertācijas aizstāvēšana
disertācijas aizstāvēšana
kvalifikācijas celšana reăionālās ekonomikas un socioloăijas jomā
piedalīšanās starptautiskos pētniecības un apmaiĦas projektos.
dalība starptautisku konferenču organizēšanā un norisē
Promocijas darbu vadīšana
Piedalīšanās ar mākslu saistītās starptautiskās zinātniskās
konferencēs, semināros, mākslas darbnīcās, izstādēs
Piedalīšanās ar mākslu saistītās starptautiskās zinātniskās
konferencēs, semināros, mākslas darbnīcās, izstādēs

