LLU Akadēmiskās (agrāk Mācību metodiskās) konferences tematika
Gads
2016.

Gads
1998.

Tematika
Par racionālu studiju procesu

1997.

Studiju programmu izvērtēšana

1996.

Studiju process - rezultāti un perspektīva

1995.

Studiju kvalitātes nodrošināšana un izvērtēšana

1994.

Metodiskā konference

1993.

Metodiskā konference

1992.

Studiju procesa pārveidošana

1991.

Bez nosaukuma

1990.

Bez nosaukuma

2007.

Tematika
Studiju kvalitātes nodrošināšana ikdienā – studiju
rezultāti
Studiju kvalitātes nodrošināšana ikdienā – „Es
daru tā!”
Studiju kvalitāte: Pašnovērtēšana un pilnveide.
Dažādu projektu devums studiju procesā un jauno
iespēju izmantošana.
Studiju kvalitāte: studenti un studiju materiāli
LLU - Zemgales reģiona profesionālās izglītības
attīstības un metodiskais centrs
Studiju internacionalizācija
Profesionālās augstākās izglītības studiju
programmu attīstība
E-studijas: situācijas izvērtējums, problēmas un
risinājumi
Pašvērtēšana un vērtēšana studijās (studiju
process un tā dalībnieki)
Kvalitatīvas studijas:
Studiju kvalitātes saglabāšana un nodrošināšana
Nepabeigtas studijas: situācijas raksturojums,
iemesli un iespējamie risinājumi
Prakses - absolventu konkurētspējai
Maģistra studijas - karjeras izaugsmes pamats
LLU Mūžizglītības piedāvājums: padarītais,
iespējas un risinājumi
Studiju kvalitāte

1989.

2006.

Mūžizglītības izaicinājumi

1988.

2005.

Izvēles priekšmetu studijas un to organizācija

1987.

2004.

Studiju organizēšana nepilna laika studiju
priekšmetos un tālākizglītības programmās

1986.

2003.

Patstāvīgo studiju organizēšana

1985.

2002.

Students - Latvijas nākotne

1984.

2001.

Informācija - izglītības vides sastāvdaļa

1983.

2000.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte jaunajā
gadu tūkstotī
Patstāvīgo studiju palielināšanas iespējas

1982.

Mācību procesa organizācijas aktuālās problēmas
Apmācības problēmas Kvalifikācijas celšanas fakultātē
(KCF)
Mācību un audzināšanas pilnveide
Pasniedzēju un studentu savstarpējās attiecības
Neklātienes studentu mācību un audzināšanas darbs
Studentu patstāvīgais darbs
Studentu idejiski politiskais un masu darbs
Mācību un ražošanas prakšu un jauno speciālistu
atestācija
Mācību un audzināšanas darbs
Studentu idejiski politiskās audzināšanas un masu
darbs
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izstrādāšanas
metodika
Studentu patstāvīgais darbs
Mācību procesa tehniskais nodrošinājums
Mācību procesa intensifikācijas problēmas
Kvalifikācijas celšanas fakultātes mācību darba
pilnveidošana
Neklātienes studentu mācību un audzināšanas darbs
Absolventu darbs
Lekciju metodika un problēmapmacība
Studentu patstāvīgā darba un zināšanu kontrole
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