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Priekšvārds 

Ikgadējās mācību metodiskās konferences LLU ir laba un ilgstoša tradīcija kopš 1981.gada. Tās mērķis 

rosināt mācībspēkus sistemātiski attīstīt un pilnveidot didaktisko kompetenci un dalīties savos panākumos ar 

kolēģiem. 

LLU mācību metodiskā konference Prakses – absolventu konkurētspējai. Maģistra studijas – karjeras 

izaugsmes pamats notika 2009. gada 23. janvārī. Konferences darbs bija organizēts divās sekcijās un tās 

konteksts - Boloņas procesa principi. Prakses, to pilnveide un organizēšana. Maģistra studijas: iespējas un 

risinājumi fakultāšu un LLU līmenī. Konferences tematika: 

1.sekcija Prakses – absolventu konkurētspējai 

• prakses veidi (profesionālās, mācību); 

• normatīvie dokumenti (prakses nolikums, prakses līgums); 

• prakses vadītājs (LLU un prakses vietā), tā pienākumi, darba apjoms, tā uzskaite;  

• prakses dokumentācija: nomenklatūra, sagatavošana un noformēšana (nosūtījumi, rīkojumi);  

• prakses programma un tās izpilde (studējošā atskaite prakses ieskaite/eksāmens);  

• sadarbība ar darba devējiem un prof. organizācijām prakšu piedāvāšanā un organizēšanā; 

• prakses pilnveide (piem., ES projekti par praksēm); 

• subsidētās prakses. 

2.sekcija Maģistra studijas – karjeras izaugsmes pamats 

• pētījumu tēmas izvēle atbilstoši nozares aktualitātēm, sadarbības iespējas ar uzņēmumiem un institūcijām pētnieciskā darba 

īstenošanā;  

• pēdējo gadu pamatstudiju studentu motivēšana studijām maģistrantūrā, t.sk., iespēja izvēlēties atšķirīgu studiju virzienu;  

• maģistrantu motivēšana studijām doktorantūrā, maģistrantūras un doktorantūras programmu sasaiste;  

• studiju organizēšana programmās ar nelielu maģistrantu skaitu;  

• prakšu kvalitāte maģistra studiju laikā, t.sk. prakse profesionālās kvalifikācijas iegūšanai; 

• starpnozaru/starpaugstskolu kopīgās maģistra studiju programmas, kopīgie grādi. 
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1. Referātu materiāli 
Konferences referenti - LLU mācībspēki, studenti un viesi, kas pieteikušies, lai ar referātiem uzstātos 
konferencē. Šajā konferences krājumā publicēti 14 referātu anotācijas un uzstāšanās materiāli. 

1.1. Intelektuālā īpašuma aizsardzības un patentzinību kursi studiju 
programmās 

Juris Skujāns, rektors, Pēteris Rivža, zinātņu prorektors, Evija Plone, Projektu daļa, projektu vadītāja 

Publikācijā izmantoti autoru uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint. 
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1.2. Boloņas procesa principu ieviešana Eiropā, Latvijā un LLU 

Arnis Mugurēvičs, Dr.med.vet., mācību prorektors 

Publikācijā izmantoti autora uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint. 
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1.3. Moduļa princips studiju praksei 

Ilmārs Žanis Klegeris, Dr.paed., Pēteris Leščevics, Dr.inž. 

Anotācija 
Moduļa jēdziens. Profesijas standarta un enerģētikas inženieru darba tirgus izpētes rezultāti. Unificēta moduļa 

organizatoriskā un funkcionālā struktūra. Metodiskie norādījumi prakses programmas realizācijai. Moduļa 

principa ieviešanas rezultāts: TF LEI studiju prakses organizatoriskā sakārtotība, atbilstoši dokumenti, prakses 

darba satura adaptācijas iespējas darba tirgus prasībām un praktikanta profesionālās sagatavotības līmenim 

un spējām. 

Publikācijā izmantoti autoru uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint. 
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1.4. Maģistra studijas 

Dzidra Kreišmane, Dr.agr., mācību prorektora vietniece maģistrantūras jautājumos 

Publikācijā izmantoti autores uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint. 
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1.5. Profesionālās prakses vērtējums studentu un darba devēju 
skatījumā 

Vilnis Rantiņš, MASOC valdes priekšsēdētājs, Daina Kanaška, Dr.sc.ing., Gunārs Vērdiņš, Dr.sc.ing., Jānis Avotiņš, Mg.paed. 

 
Anotācija 

Studiju programma „Mašīnu projektēšana un ražošana” ir profesionāla studiju programma ar ievērojamu 
ražošanas prakšu īpatsvaru. Mūsu pieredze rāda, ka prakses uzņēmumā ir izdevīgs sadarbības veids, kurā 
darba devējiem ir laba iespēja novērtēt un ietekmēt potenciālo nozares speciālistu sagatavošanas kvalitāti, kā 
arī iepazīt potenciālos darbiniekus. Studentiem tā ir lieliska iespēja arī pašiem novērtēt savas prasmes un 
spējas izvēlētajā nozarē, kā likums, atgriežoties no praksēm, studiju motivācija ievērojami paaugstinās. 
Labākai šīs sadarbības aspektu apzināšanai sadarbībā ar Latvijas Mašīnbūvētāju un metālapstrādes 
asociāciju, veicam darba devēju aptauja par vairākiem ar mācību procesu saistītiem jautājumiem. Daži no 
aptaujā iekļautajiem jautājumiem: 
• Kas pēc Jūsu domām būtu jāmaina studiju procesā? 
• Kā Jūs vērtējat praktikantu praktisko sagatavotību? 
• Kā Jūs vērtējat praktikantu interesi par savu specialitāti? 
• Kās pēc Jūsu domām būtu jāmaina prakšu organizācijā un norisē?  
• Vai ir lietderīgi veidot bāzes uzņēmumus studentu praksēm?  
Vienlaicīgi pēc katra prakses, aptaujājot studentus, noskaidrojam arī viņu vērtējumu.  
Šajā studiju gadā pirmā šīs specialitātes studentu grupa pabeigs pilnu prakšu ciklu un izstrādās bakalauru 
darbus. Līdz ar to mums ir iespējas kompleksi izvērtēt prakšu norisi un kvalitāti, kā arī kvalitātes 
paaugstināšanas iespējas. 

Publikācijā izmantoti autoru uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint. 
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1.6. Mācību prakse kā studiju kursa noslēdzošais posms 

Aldis Kārkliņš, Dr. habil. agr., prof. 

 
Anotācija 

Referātā apskatīti jautājumi par prakses organizēšanu un metodisko nodrošinājumu studiju kursos ģeoloģija, 

augsnes zinātne un agroķīmija. Kā saistīt kopā darbības, kas notiek auditorijā (lekcijas), laboratorijas un 

praktiskajos darbos ar tām, kas pēc tam notiek uz lauka. Prakse augsnes zinātnē, piemēram, ilgst 5 dienas ar 

nakšņošanu prakses vietā. Jautājumi, kā padarīt šādu praksi iespējami efektīvu, vienlaicīgi arī nodrošinot 

kārtību prakses vietā. Atbildības aspekti struktūrvienībai, prakses vadītājam un studentiem. 

Publikācijā izmantoti autora uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint. 
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1.7. Prakses pilnveide Informācijas tehnoloģiju fakultātē 

Andrejs Paura, ITF dekāna vietnieks 

 

Anotācija 

Referātā apskatīti ieguvumi no ESF projektu realizācijas, kuru mērķis bija atbalsta sniegšana studentu 

praksēm IT uzņēmumos. Referātā īpaša uzmanība pievērsta prakšu organizācijas un kontroles pilnveidei, 

izmantojot fakultātē izveidotu speciālu lietojumprogrammatūru, kura nodrošināja sekojošas funkcionalitātes:  

• attālu prakses vietu piedāvāšanu; 

• informācijas par prakses vietām apkopošanu; 



Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2009 13 

• studentu informēšanu par iespējamajām prakses vietām; 

• attālu prakses dienasgrāmatu ievadīšanu; 

• regulāru prakses dienasgrāmatās ievadītās informācijas kontroli; 

• informācijas par prakšu norisi apkopošanu, uzglabāšanu un pārskatu sagatavošanu. 

Publikācijā izmantoti autora uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint. 
 
1.daļa Ieguvumi no ESF projektu realizācijas 
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2.daļa ITF prakšu mājas lapa 
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1.8. Dārzkopības profesionālās prakses pilnveide 

Antra Balode, Dr.agr., doc. 

 
Anotācija 

Prakse ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa, kas studentiem dod praktiskas zināšanas specialitātē un 

sekmē konkurētspēju darba tirgū. Lai pilnveidotu praktiskās iemaņas un apgūtu jaunas darba metodes, LLU 

LF pasniedzēja ar ES Leonardo da Vinči programmas atbalstu īstenoja projektu „Dārzkopības praktiskā 

apmācība Lielbritānijā”. Iegūtā pieredze dos iespēju uzlabot prakses organizēšanu LLU studentiem, dos 

jaunas idejas praktisko nodarbību vadīšanai un sadarbības iespējām. 

Publikācijā izmantoti autores uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint. 
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1.9. Profesionālā prakse LIF Būvniecības studiju programmas 
studentiem. Problēmas un risinājumi 

Silvija Štrausa, asoc.prof., Mg.sc.ing., Sandra Gusta, Dr.oec., doc. 

 
Anotācija 

Referātā apkopota informācija par LLU Lauku Inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras 

2005.-2008.gadā realizētajiem diviem ar ražošanas praksēm saistītiem ES projektiem, sadarbojoties ar vairāk 

kā divdesmit sadarbības partneriem (darba devējiem un prof. organizācijām prakšu piedāvāšanā un 

organizēšanā), kuru ietvaros studenti veiksmīgi izgājuši ražošanas prakses sadarbības partneru organizācijās 

(būvorganizācijās, projektēšanas un būvuzraudzības firmās), izstrādātas ražošanas tehnoloģiskās prakses un 

pirmsdiploma ražošanas prakses programmas, izstrādāti metodiskie noteikumi prakšu atskaišu noformēšanai 

un aizstāvēšanai, kā arī noorganizēti apmācību semināri. Darbā apkopotas problēmas un piedāvāti risinājumi. 

Publikācijā izmantoti autoru uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint. 
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Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2009 23 

   
 

   

1.10. Latvijas starpaugstskolu akadēmiskās izglītības maģistra studiju 
programmas „Uzturzinātne” praktiskās realizācijas problēmas un 
risinājumi 

Daina Kārkliņa, Dr.sc.ing., Inga Ciproviča, Dr.sc.ing. 

 
Anotācija 

Latvijas starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma „Uzturzinātne” veidojusies konkursa 

rezultātā pēc Medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalsta fonda iniciatīvas. Programmas izveidi noteica 

mūsdienu tendences sabiedrības veselības jomā, pieaugot iedzīvotāju skaitam, kuri sirgst ar nesabalansēta 

un neveselīga uztura izraisītām slimībām un speciālistu trūkums šajā virzienā. Programmas realizācijā 

piedalās Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes mācību 

spēki. Galvenās problēmas – studentu atšķirīgais priekšzināšanu līmenis, studiju priekšmetu daudzveidība, 

studiju procesa norises vietas, finanšu problēmas un citas, kas rodas programmu realizējot un kas prasa no 

realizētājiem sarežģītu saskaņošanas ceļu un nepārtrauktu kompromisa meklējumu. 
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1.11. Maģistra studiju kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar 
moderniem IKT risinājumiem 

Pēteris Rivža, Dr.hab.sc.ing., prof., Jūlija Orlova, Bc.sc.ing., maģistrante 

 
Anotācija 

Analizēta situācija IKT izmantošanā LLU ITF maģistra studiju programmā un citās maģistra studiju 

programmās. Aplūkotas iespējas paplašināt moderno IKT risinājumu (E-studijas, E-universitāte, 

videokonferences, interaktīvas simulācijas, simulācijas vizualizācija, virtuālās laboratorijas u.c.) izmantošanu 

maģistra studiju procesā. Izstrādāti priekšlikumi jaunāko IKT risinājumu plašākai ieviešanai studiju procesā. 

1.12. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
„Uzņēmējdarbības vadība” koncepcija sadarbībai ar darba 
devējiem 

Andra Zvirbule-Bērziņa, Dr.oec., asoc.prof., EF maģistrantūras vadītāja 

 
Anotācija 

Vērtējot MBA programmu realizāciju un attīstību, to ietekmē iekšējie un ārējie faktori. Iekšējie faktori – 

klasificējami kā programmas īstenošanas faktori, kuri nosaka priekšmetu apguvi, vērtēšanas kritērijus, 

pasniegšanas veidus un metodes. Ārējie faktori- programmas attīstības faktori, kuri nosaka absolventu 

pieprasījumu un atbilstību darba tirgum, programmas satura atbilstību darba tirgus prasībām. Šo faktoru 

mijiedarbība un dinamiskā attīstība nosaka MBA programmas aktualitāti vai arī nespēju realizēt kvalitatīvas 

programmas. 

Savukārt sadarbību starp darba devēju un programmas realizāciju kavē sekojošas problēmas: 

- Programmas pozicionēšanas neskaidrības darba devējiem 

- Darba devēju viedokļa dinamiskās izmaiņas; 

- Stratēģisko nostādņu veidošanās darba tirgū un to izmaiņas  

Lai šīs problēmas mēģinātu novērst, tika veikta - sadarbības starp programmu un darba devējiem - MBA 

programmas koncepcijas izstrāde. 

1.13. Maģistrantūras pamats – zinātniskais darbs 

Biruta Bankina, Dr.biol., asoc. prof., LF maģistrantūras vadītāja 

 
Anotācija 

Maģistratūras uzdevums ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, tai skaitā arī nākošos zinātniskos 

darbiniekus. Studiju kvalitāti visprecīzāk raksturo maģistra darbs, kas parāda studentu prasmi strādāt ar 

literatūru, spēju analizēt un vispārināt iegūtos datus. Lai to sasniegtu, pirmais priekšnoteikums ir aktīva 

zinātniskā darbība konkrētā struktūrvienībā, tādēļ LLU galvenais uzdevums ir zinātniskās darbības 

veicināšana un atbalstīšana. 
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1.14. Maģistrantu motivēšana studijām doktorantūrā 

Ināra Turka, Dr.habil.agr., Dr.biol. 

 
Anotācija 

Sākotnējai motivācijai studēt doktorantūrā var būt dažādi iemesli. Students izstrādājot maģistra darbu labāk 

iepazinis zinātnisko vidi un profesorus, un tas viņam šķiet interesanti. Lēmumu studēt doktorantūrā 

maģistrants pieņem bez īpaša pamudinājuma, jo iepazītā akadēmiskā vide, kolēģu savstarpējās attiecības, 

turpmākās karjeras iespējas un sociālais nodrošinājums ir maģistranta labākā motivācija tālākām studijām. 

Informācijas pieejamība maģistrantiem ar iepriekš atšķirīgu studiju virzienu ir problemātiskāka un plašāk 

diskutējama. 

 

2. Laureāti 
Jau tradicionāli konferences noslēgumā tika paziņotas aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā, skaitot 

punktus par līdzdalību un panākumiem 2008.gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursā un par 

piedalīšanos mācību metodiskajās konferencēs pēdējos 3 gados, kā arī noskaidrotas konferences dalībnieku 

simpātijas ieguvušās akadēmiskās struktūrvienības par 2008. gadā sagatavotajiem studiju materiāliem.  

2.1. Aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā 

 

1. vieta Augsnes un augu zinātņu institūts 

2. vieta Mehānikas institūts 

3. vieta Filozofijas katedra 

 

2.2. Akadēmiskās struktūrvienības – konferences dalībnieku simpātijas 

 

1. vieta Ķīmijas katedra (27 balsošanas taloni) 

 Pārtikas tehnoloģijas katedra (17 balsošanas taloni) 

 Sporta katedra (14 balsošanas taloni) 

 

 


