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Priekšvārds
LLU mācību metodiskās konferences ir laba un ilgstoša tradīcija (kopš 1981.gada). Tās mērķis rosināt
mācībspēkus sistemātiski pilnveidot didaktisko kompetenci un dalīties savos panākumos ar kolēģiem.
LLU Akadēmiskā konference Studiju kvalitātes nodrošināšana ikdienā - „es daru tā!” notika 2015. gada
30. janvārī. Konferences konteksts - Demogrāfiskā „bedre” ienāk augstskolā. Tās „dibenā” mēs atradīsimies
ap 2018.gadu. Vai esam tam gatavi? Ko varam darīt, lai būtu gatavi? Papildus studējošo piesaiste. Ikdienas
darbs ar studējošajiem studiju kursos – studiju kvalitātes pamats. Konferences tematika:


Studiju organizācija studiju kursos/praksēs (sekmīgu studiju prasības, noslēguma vērtējuma iegūšana,
studentu pastāvīgā darba organizēšana, studentu vērtējums par kursu/praksi, tā studiju noslēgumā,
metodes dažādu studiju rezultātu sasniegšanai, kursa/prakses studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji,
mūsdienu tehnoloģiju izmantošana kursu/prakšu studijās utt.).



E-studijas - pieredze un risinājumi.



Prakses semestru ietvaros – aktualitātes, problēmas un risinājumi.



Atbalsts studentiem studiju procesā (kuratori un studiju padomnieki jeb tūtori, karjeras konsultēšana).
Administrācijas, fakultāšu dekanātu, katedru (institūtu), studiju programmu direktoru, mācībspēku un
studējošo sadarbība studiju kvalitātes nodrošināšanā.



Studējošo skaita saglabāšana (eksmatrikulācijas iemesli, ko katrs mācībspēks var darīt atbiruma
mazināšanai, studējošo motivēšana studijām, mazo studiju grupu problēma, metodes darbā ar
studentiem, patstāvīgā darba organizēšana, studējošo disciplīna, nodarbību plānošana un studentu
noslodze u.c.).



Ārvalstu studējošo un viesprofesoru piesaiste, studiju programmas studijām svešvalodās – iespējas,
pieredze un risinājumi. Mācībspēku un studējošo svešvalodu zināšanas un lietošanas prasmes.



Studentu aptaujas par studiju kursiem un mācībspēkiem, un par studiju programmām kopumā.
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1. Referātu materiāli
Konferences referenti - LLU mācībspēki, studenti un viesi, kas pieteikušies, lai ar referātiem uzstātos
konferencē. Šajā krājumā publicēti 5 referātu materiāli.

1.1. Elektroniskā mācību materiāla būtiskākie kritēriji
Nauris Pauliņš, e-studiju metodiķis

Anotācija
Elektroniskie mācību materiāli kļuvuši par neatņemamu mūsdienu studiju procesa sastāvdaļu. Tomēr izvērtējot
autora, kā e-studiju metodiķa, darba redzētos materiālus, var secināt, ka liela daļa mācībspēku pietiekami
neizprot elektroniskā mācību materiāla pilnvērtīgas izstrādes nosacījumus. Lai nodrošinātu mūsdienīga un
kvalitatīva elektroniskā mācību materiāla izveidošanu, nepieciešams ievērot noteiktas izstrādes prasības,
piemēram, jāņem vērā, ka interaktīvā elektroniskā materiāla saturs jārealizē tā, lai tas būtu maksimāli
pielāgots cilvēka uztverei, ietverot gan lasīšanu, gan klausīšanos, gan patstāvīgu darbošanos, papildus jāņem
vērā, ka tas ir mācību materiāls, tam arī jārealizē didaktikas noteiktie uzdevumi – zināšanu sniegšana, prasmju
un iemaņu izkopšana un pārbaude. Lai realizētu veiksmīgu elektronisko mācību materiālu, jāievēro gan
tehniskās prasības, gan prasības formai jeb dizainam, gan prasības saturam. Minētās prasības plānots sīkāk
iztirzāt referāta ietvaros.
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1.2. Studentu aptauju loma studiju kvalitātes nodrošināšanā
Līga Paula, ESAF Socioloģisko pētījumu grupa, Laima Barisa, ESAF Socioloģisko pētījumu grupa,
Sandra Sproģe, Studiju centra vadītāja

Anotācija
Studējošo iesaiste studiju kvalitātes vērtēšanā un uzlabošanā ir būtisks studentcentrētas pieejas aspekts
mūsdienu augstskolās. Tā nav tikai formāla prasība, ko paredz studiju programmu akreditācijas process.
Studējošo viedoklis ir nozīmīgs vairākos līmeņos, piemēram, docētājiem ir iespēja gūt sava darba izvērtējumu,
bet studiju programmu direktoriem studējošo aptaujas palīdz pilnveidot studiju programmas. LLU
studējošajiem ir vairākas iespējas, kā novērtēt mācībspēku darbu un paust savus ierosinājumus: elektroniski
tiek organizēta mācībspēku darba vērtēšana katra semestra beigās, absolventiem ir iespējas izvērtēt studiju
programmu, noslēdzot studijas, vairākās fakultātēs, piemēram, ITF un LF, tiek veiktas pirmo kursu aptaujas.
Līdztekus šīm aptaujām vairāku studiju programmu direktori paši veic ikgadējas studējošo aptaujas. Kopumā
vērtējot līdzšinējā LLU pieredze rāda, ka studējošo iesaisti vajadzētu pilnveidot, motivējot studentus būt
aktīvākiem un veidot atgriezenisko saiti, jāveicina studiju kursu novērtēšana LLU IS. Līdzīgi būtu jāstrādā arī
ar mācībspēkiem, motivējot viņus aktīvāk izmantot iespēju iepazīties ar sava darba vērtējumu LLU IS un
veidot dialogu ar studējošajiem.
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1.3. Zinātniskā vadītāja un studenta sekmīga sadarbība ceļā uz
starptautisko zinātni
Egils Stalidzāns, Dr.sc.ing., prof.

Anotācija
Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas mūsu valsts izceļas ar nabadzīgu finansējumu izglītībai un zinātnei. Tas
mudina meklēt valstij specifiskas pieejas zinātniskajā darbā, nepaļaujoties uz valsts atbalstu. Pieņemot, ka
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studentu starpā ir talantīgi un zinātnei atvērti jaunieši, ir svarīgi izvēlēties sekmīgu sadarbības modeli, kas
ļautu kopīgi virzīties uz starptautiski atzītiem zinātniskajiem sasniegumiem un atbilstošu ārvalstu finansējumu.
Sekmīgas sadarbības izveide iekļauj zinātniskā darba tematikas kritisku izvēli, sadarbības partneru izvēli,
starptautiskās darbības stratēģiju un citus aspektus.
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1.4. Plaģiāta kontrole studiju darbos
Vilnis Tomsons, Mg.paed., doc.

Anotācija
Plaģiāts zinātnē un studijās ir parādība, kas īpaši „uzplaukusi” pateicoties globālā tīmekļa – Interneta iespējām.
Plaģiāta veidolam ir daudz „seju” un „smaguma” pakāpju, kurās nav viegli orientēties un saprast to, kur beidzas
pētījums un – kur sākas plaģiāts. Zināšanas un prasmes atpazīt plaģiātu, kā arī saprotama un plaši zināma
kārtība tālākajai rīcībai, ir būtisks solis efektīvai plaģiāta profilaksei un kontrolei. Ceru, ka šis materiāls sniegs
kolēģiem papildus informāciju un ierosmi par to, kā vēl varētu nepieļaut plaģiāta izplatību studiju darbos.
Ievads
Pagājušā gada sākumā, pēc mācību metodiskās konferences, kolēģis Ilmārs Dukulis e-pastā atsūtīja plaģiāta
profilakses Interneta vietnes adresi http://www.plagiarism.org. Tā kā jau kopš nodomu protokola parakstīšanas
par plaģiāta apkarošanu studiju darbos 2012.gada aprīļa sākumā, esmu LLU kontaktpersona starpaugstskolu
vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā, domājot par konferences tematiku sapratu, ka gatavošu
ziņojumu par savu pieredzi šajā svarīgajā jautājumā.
Kas ir plaģiāts?
Merriam-Webster tiešsaistes vārdnīca [2] to skaidro šādi:


cita autora ideju vai vārdu piesavināšanās un vēlāka uzdošana par saviem;



cita autora darba izmantošana nenorādot atsauces uz to;



veikta literāra zādzība;

 kā jauna un oriģināla pasniegta ideja vai darbs, kas patapināta no jau eksistējoša avota.
Citiem vārdiem, plaģiāts ir krāpšana. Tas ietver gan zagšanu, gan arī tam sekojošu zādzības fakta slēpšanu
un melošanu par to. Tomēr praktiskai lietošanai, iepriekš citētā definīcija nav diez cik parocīga.
Kādu ļaunumu nodara indivīds, kurš veic plaģiātu?
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Apzog sevi, jo gūst labumu par darbu, neieguldot oriģinālas pūles tā radīšanā. Studijās: nesasniedz tos
studiju rezultātus, kādēļ konkrētais studiju darbs iekļauts studiju programmā. Rezultātā iegūstot diplomu
bez reāla zināšanu, prasmju un kompetences „seguma”;



Kaitē savai universitātei, jo profesionālajā darbībā nespēj demonstrēt kompetenci, par kuras „esamību”
liecina universitātē iegūtais diploms;



Kaitē to mācībspēku reputācijai, kuri ar šo „speciālistu” studiju laikā strādājuši.

Pieredze plaģiāta atklāšanā
Tā kā no kolēģiem neesmu dzirdējis par atklātiem plaģiāta gadījumiem, tad varu runāt tikai par savu pieredzi.
1. Savos studiju kursos, pēdējos 3-4 gados kopā esmu atklājis 5 vai 6 (apmēram no 100 studentiem gadā).
2. Visi „pieķertie” studenti ir izstrādājuši citus darbus, un galu galā tomēr saņēmuši ieskaiti par studiju kursa
nokārtošanu.
3. Daži papildus ir saņēmuši arī rājienu un/vai brīdinājumu par eksmatrikulāciju, ja gada laikā tiks pieķerti
atkārtoti.
4. Vienam studentam kurss ir bijis jāstudē atkārtoti (vairāki plaģiāti studiju darbos viena kursa ietvaros).
5. Recenzējot studiju noslēguma darbus (SND) pagājušajā gadā, radās aizdomas par plaģiātu. Pēc ziņojuma
dekānam un papildus izpētes, būtiski pārkāpumi tomēr netika konstatēti un students tika pielaists studiju
noslēguma pārbaudījumam (SNP).
Kā saprast, ka Jūsu priekšā ir plaģiāts?
1. Līdzīgs noformējums kā kādam no studiju biedriem.
2. Rūpīgi lasīt un labot visus studentu iesniegtos darbus! Ja to nedara, tad nav jēgas šādu darbu studentam
uzdot izstrādāt. „Déjà vu” (franču val. – jau bijis, redzēts, lasīts) sajūta, intensīvi lasot studiju darbus.
Piem., pagājušajā pavasarī, lasot kādu studiju darbu, nepameta sajūta, ka esmu to jau lasījis. Pameklējot
atradu 1:1 sakritību ar darbu, ko pirms gada iesniedzis students, kura bakalaura darbu es vadīju.
Kā vienkārši pārbaudīt, vai iesniegtais studiju darbs ir/nav plaģiāts?
1. Iekopēt datora vienā mapē darbu elektroniskās kopijas un elektroniski pārbaudīt sakritību, meklējot kādu,
piem., īpatnēju frāzi visos iesniegtajos darbos.
2. Google
3. Atlants.lv (atsakās sadarboties bez īpaša līguma). Var, protams, nopirkt interesējošo darbu (vienu reizi tā
arī darīju Ls 1,50, jo bija liela varbūtība, ka iesniegtais darbs ir plaģiāts. Kas, salīdzinot abus darbus,
apstiprinājās. Vienīgā atšķirība – dažādi autoru uzvārdi uz titullapas. Students atzinās par šo konkrēto
gadījumu, taču vēlāk atklājās vēl līdzīgi fakti. Tāpēc tapa ziņojums dekānam un studentam kurss bija
jāstudē atkārtoti par maksu);
4. Zinot to, ko spēj Jūsu students, nav pārāk grūti pamanīt, vai iesniegtais darbs atbilst studenta līmenim
(pirms apm. 10 gadiem 1. kursa students, kā patstāvīgo darbu studiju kursā, iesniedza no Mg. darba
kopētu nodaļu. Bija redzamas kopēšanas pēdas. Pēc lūguma parādīt melnrakstus un konsultācijā pārrunāt
darbu un tā tapšanu – students nav rādījies vēl šodien);
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5. Saruna ar studentu par to, kas darbā rakstīts. Vai runājot par konkrētām lietām, ko „pats izpētījis”,
students sāk „peldēt”?
6. Lūgt parādīt darba melnrakstus vai darba datņu starpversijas datorā.
Mana pieeja, atklājot plaģiātu studiju darbā
1. Ievērtēju kāda līmeņa studiju darbs tas ir (piem., referāts studiju kursā, kursa darbs vai studiju noslēguma
darbs).
2. Patstāvīgajos darbos studiju kursa ietvaros:
2.1. Pirmajā kursā - aicinājums tikties un konfrontēšana ar atklāto faktu. Ja students atzīst savu vainu, tad
saņem uzdevumu izstrādāt citu darbu par citu tematu. Ja liedzas - ziņojums dekānam un izskatīšana
iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā.
2.2. Vecākajos kursos - aicinājums tikties un konfrontēšana ar atklāto faktu. Ziņojums dekānam un
izskatīšana iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā.
3. SND - Ziņojums dekānam un izskatīšana iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā.
Ko esmu darījis, lai mazinātu iespēju radīt plaģiātu?
1. Stāstu studentiem par plaģiātu, tā nodarīto ļaunumu un „blaknēm”.
2. Pieprasu būtiskākos darbus iesniegt drukāti ar parakstu un arī elektroniski.
3. Dodu uzdevumus rakstīt par to, ko citur (internetā, grāmatās u.c.) ir grūti vai neiespējami atrast. Proti,
jāraksta par savu pieredzi, ieguvumiem un secinājumiem (refleksija) konkrētā kursa studijās. Šāda pieeja
mazina (tomēr pavisam neizslēdz) iespēju norakstīt no studiju biedriem. Vairākums studentu par
refleksijas darbiem izsakās atzinīgi.
Lai atvieglotu mācībspēku pūliņus plaģiāta nepieļaušanai SND, LLU pievienojās starpaugstskolu vienotajai
datorizētajai plaģiāta kontroles sistēmai:
1. LLU paraksta nodomu protokolu (05.04.2012.).
2. Pilotprojektā sistēmu veiksmīgi lietoja 4 augstskolas.
3. 8 augstskolu rektori (LU, DU, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola, RSU, Rēzeknes Augstskola, LLU un LiepU) 24.01.2014. paraksta
līgumu par pievienošanos sistēmai un tās lietošanu.
4. LLU sāka lietot sistēmu 2014.gada aprīļa sākumā. Datu bāzei pievienojām 1031 maģistra un pamatstudiju
SND (120 darbi no 2013.gada un 911 – no 2014.gada). Pārbaudījām 2014.gada SND.
5. Sistēma „atklāja” divus aizdomīgus SND. Abi darbi tika nosūtīti fakultāšu dekāniem izvērtēšanai:
5.1. Vienā gadījumā komisija neatklāja būtiskus pārkāpumus un ļāva darbu aizstāvēt.
5.2. Otrajā gadījumā, pēc rūpīgas izvērtēšanas, darba autors no SNP tika atstādināts.
6. Sistēmas izmantošana maksā aptuveni EUR 1100,-/gadā.
7. Ir plānots, ka vēlāk datu bāzei tiks pievienoti arī citi studiju darbi.
Tomēr ir nepieciešama vienota izpratne par to, kas ir plaģiāts. Plaģiāta kontroles vietne
http://www.plagiarism.org sniedz informāciju šādas izpratnes veidošanai. iParadigms, LLC ļauj lietot
informāciju bez papildus atļaujas pieprasīšanas, ja tiek norādīta citētās informācijas interneta adrese.
12
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Plaģiāta gadījumā parasti nav runa par kategorijām melns un balts. Bieži vien robeža starp plaģiātu un
pētījumu ir izplūdusi. Mācīties kā atpazīt dažādus plaģiāta veidus, ir būtisks solis pretī efektīvai profilaksei un
kontrolei. Sarakstā plaģiāta veidi ir sakārtoti atbilstoši pārkāpuma būtiskuma pakāpei (1.vietā nopietnākais
nodarījums) un lietošanas biežumam (1.vietā visbiežāk lietotais) [1, 4, 5].
Plaģiāta veidi
1. Klons (CLONE). Rīcība, vārds vārdā norakstot un uzdodot par savu cita
autora darbu.
1.1. Biežums 9,5 no 10
1.2. Būtiskums 9,5 no 10
2. Kopēts (CTRL-C). Rakstu darbs, kas satur būtiskas teksta daļas no
viena avota bez atsaucēm uz to.
2.1. Biežums 8,9 no 10
2.2. Būtiskums 7,4 no 10
3. Meklēt - aizstāt (Find - Replace). Darbā ir nomainīti atslēgvārdi un
frāzes, saglabājot būtisku izmantotā avota daļu, bez atsaucēm uz to.
3.1. Biežums 3,9 no 10
3.2. Būtiskums 1,2 no 10
4. Apdare (Remix). Darbā, bez atsaucēm uz oriģinālu, ir teksta fragmenti
no daudziem avotiem, kas «apdarināti», lai labi saderētos kopā.
4.1. Biežums 5,6 no 10
4.2. Būtiskums 0,5 no 10
5. Atgremojums (Recycle). Darbs, kas patapināts galvenokārt no paša
autora agrākiem darbiem bez atsaucēm uz tiem (pašplaģiāts).
5.1. Biežums 5,5 no 10
5.2. Būtiskums 2,8 no 10
6. Hibrīds (Hybrid). Darbā ir iekļauti teksta fragmenti no perfekti citētiem
avotiem, kas mijas ar fragmentiem bez atsaucēm.
6.1. Biežums 0,5 no 10
6.2. Būtiskums 1,1, no 10
7. Mikslis (Mashup). Darbā ir izmantoti teksta fragmenti no daudziem
avotiem bez atsaucēm uz oriģināliem.
7.1. Biežums 9,1 no 10
7.2. Būtiskums 4,4 no 10
8. Nav atrasts (404 Error). Darbā ir citāti no nepieejamiem (neesošiem)
avotiem vai arī bibliogrāfijā par avotiem ir neprecīza informācija.
8.1. Biežums 0,6 no 10
8.2. Būtiskums 1,3 no 10
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9. Saslaukas (Aggregator). Darbā ir atbilstošas atsauces uz
avotiem, taču tajā praktiski nav paša oriģinālu domu un atziņu.
9.1. Biežums 2,8 no 10
9.2. Būtiskums 2,9 no 10
10. Pārčivinājums (Re-tweet). Darbā ir atbilstošas atsauces uz avotiem,
taču tā daļas gandrīz vārds vārdā un/vai pēc struktūras atbilst
citētajiem avotiem.
10.1. Biežums 4,4 no 10
10.2. Būtiskums 0,5 no 10
Noslēgumā
Būtiskākie normatīvie dokumenti saistībā ar plaģiāta kontroli ir Augstskolu likums, LLU Ētikas kodekss, LLU
Studiju nolikums un LLU studējošo iekšējās kārtības noteikumi. Taču tie ir diezgan vispārīgi, tāpēc atskatoties
uz iepriekš izklāstīto un uz minēto dokumentu „Plagiarism Spectrum: White Paper” [4], ir plānots izstrādāt LLU
normatīvo dokumentu par plaģiāta profilaksi, kontroli un vadlīnijas aizdomīgo darbu izvērtēšanai un rīcībai, ja
darbs atzīts par plaģiātu.
Bibliogrāfija
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http://www.turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php
Plagiarize. (2014) [tiešsaiste]. Merriam-Webster, Incorporated [Skatīts 2014.gada 5.novembrī]. Pieejams: http://www.merriamwebster.com/dictionary/plagiarize
Plaģiāta profilakses vietne [tiešsaiste]. iParadigms, LLC [b.g.]. [Skatīts 2014.gada 5.novembrī]. Pieejams:
http://www.plagiarism.org
The Plagiarism Spectrum: Instructor Insights into 10 Types of Plagiarism: White Paper. [tiešsaiste]. iParadigms, LLC [b.g.].
[Skatīts 2014.gada 5.novembrī]. Pieejams: http://go.turnitin.com/paper/plagiarism-spectrum
Types of Plagiarism. [tiešsaiste]. iParadigms, LLC [b.g.]. [Skatīts 2014.gada 5.novembrī]. Pieejams:
http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/types-of-plagiarism/

1.5. Publicēšanas taktika uz stratēģija SCOPUS un WoS sākot no
"nulles"
Egils Stalidzāns, Dr.sc.ing., prof.

Anotācija
Latvijā arvien aktuālāka kļūst attīstītās valstīs sen piekoptā zinātniskās kompetences demonstrēšana
skaitliski mērot, zinātnisko publikāciju ietekmi uz zinātnes nozari pēc to citēšanas intensitātes SCOPUS un
WoS. Kā svarīgākais parametrs šajā ziņā tiek izcelta citēšana ārpus autoru kolektīva. Kā to paaugstināt
iespējami ātri līdz pieklājīgam līmenim?
Tā kā tā ir Latvijā daudzās nozarēs jauna un neierasta prakse, ir būtiski apsvērt dažādas pieejas rezultātu
sasniegšanai, domājot īsā, vidējā un ilgā termiņā personīgā, zinātniskās grupas vai iestādes mērogā. Autors
atainos savu pieredzi publikāciju rakstīšanā un izaugsmē. Tiks apskatītas dažādas izšķiršanās un to sekas:
- publicēties konferencē vai žurnālā?
- zemas ietekmes vai augstas ietekmes žurnālā?
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- vienam pašam vai autoru kolektīvā?
- pēc kādiem kritērijiem izvēlēties žurnālus?
- kā rīkoties steigas apstākļos?
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2. Laureāti
Jau tradicionāli konferences noslēgumā tika paziņotas aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā, skaitot
punktus par līdzdalību un panākumiem 2014.gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursā, par
piedalīšanos (papildus punkti par referātiem) 2014.gada mācību metodiskajā konferencē un aktivitātēm
(mācībspēku un studējošo darbību skaits) studiju kursos e-studiju vidē (2013./2014.s.g. pavasara un
2014./2015.s.g. rudens semestrī), kā arī noskaidrota konferences dalībnieku simpātijas ieguvusī akadēmiskā
struktūrvienība par 2014. gadā sagatavotajiem studiju materiāliem.

2.1. Aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā
1. vieta Datoru sistēmu katedra
2. vieta Agrobiotehnoloģijas institūts
3. vieta Augsnes un augu zinātņu institūts

2.2. Akadēmiskā struktūrvienība – konferences dalībnieku simpātija
Mežkopības katedra (14 balsošanas taloni)
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