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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 mācību metodiskā konference Studiju kvalitāte: pašnovērtēšana un pilnveide. Dažādu projektu
devums studijās un jauno iespēju izmantošana notika 2014. gada 31. janvārī. Konferences darbs bija
organizēts divās sekcijās un tās konteksts - Pašnovērtēšana, studiju virzienu vērtēšanas ekspertu ieteikumi,
studiju virzienu akreditācijas rezultāti, Augstskolu likuma grozījumi un pāreja uz studiju virzienu akreditāciju –
problēmas, risinājumi un sadarbības partneru pieredze. Konferences tematika:
1.sekcija Pašnovērtēšana un pilnveide










Mācībspēku kvalifikācija un profesionālā pilnveide (piem., kas ir un kas nav stažēšanās?);
Ārvalstu studējošo un viesprofesoru piesaiste, studiju programmas studijām svešvalodās – pieredze un iespējas. Mācībspēku
un studējošo svešvalodu zināšanas un lietošanas prasmes;
Studentu aptaujas: par iepriekšējā semestra studiju kursiem un mācībspēkiem (studentiem) un par studiju programmu kopumā
(absolventiem). (Kā palielināt studējošo un absolventu līdzdalību aptaujās? Kā aptauju rezultāti tiek izmantoti LLU, fakultātes un
katedras/institūta līmenī? Ko darba mācībspēki pēc aptaujas rezultātu saņemšanas par savu studiju kursu un sevi? Šobrīd
līdzdalība ir brīvprātīga un respondentu skaits ir tik niecīgs, ka reprezentatīvus rezultātus iegūt nav iespējams. Apburtais loks studenti nepiedalās, jo neredz jēgu, bet aptauju rezultāti praktiski nav izmantojami, jo nav reprezentatīvi;
Studiju moduļi, modulārais studiju plāns, studiju programmas studiju rezultātu un tās studiju kursu u.c. sastāvdaļu studiju
rezultātu savstarpējs salīdzinājums un izvērtējums. Studiju kursa studiju rezultātu sasniegšanas metožu un vērtēšanas līdzekļu
sasvstarpēja atbilstība. Vērtēšanas kritēriji studiju kursos (punktu, 10 ballu vērtēšanas skalas izmantošana);
E-studijas, e-studiju profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Sabiedrības pārvalde” īstenošanas
pieredze un risinājumi, mācībspēku aktivitāte LLU e-studiju sistēmā MOODLE 2013.gadā;
Studējošo eksmatrikulācijas iemesli, ko katrs mācībspēks var darīt atbiruma mazināšanai, studējošo motivēšana studijām,
mazo studiju grupu problēma, studējošo piesaiste izmantojot Sabiedrisko attiecību un karjeras centra iespējas un LLU portālu,
metodes darbā ar studentiem, patstāvīgā darba organizēšana, studējošo disciplīna, nodarbību plānošana un studentu
noslodze;
Administrācijas, fakultāšu, katedru (institūtu), SP direktoru, mācībspēku un studējošo sadarbība studiju kvalitātes
nodrošināšanā.

2.sekcija Dažādu projektu devums studijās un jauno iespēju izmantošana



ES un citu projektu skaits un nozīme LLU studiju kvalitātes nodrošināšanā (pieredzes un iespējas LLU, fakultāšu un
struktūrvienību līmenī);
Projektos iegādāto iekārtu, remontēto un jauniegūto telpu un sagatavoto studiju materiālu izmantošana studijās.
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1. Referātu materiāli
Konferences referenti - LLU mācībspēki, studenti un viesi, kas pieteikušies, lai ar referātiem uzstātos
konferencē. Šajā krājumā publicēti 9 referātu materiāli.

1.1. Programmas "Apvārsnis 2020" jauno iespēju izmantošana Latvijas
Lauksaimniecības universitātē
Irina Arhipova, Dr.sc.ing., prof.

Anotācija
Programma „Apvārsnis 2020” pirmo reizi apvieno ES pētniecības un inovācijas finansējumu vienotā
programmā, kas nosegs trīs esošās pētniecības programmas: 7. Ietvara programmu, Konkurētspējas un
inovācijas ietvara programmu, Inovācijas un tehnoloģiju Eiropas institūtu. Programma koncentrēs resursus (80
miljardu EUR) uz trim prioritātēm, kuras atbilst stratēģijas „Eiropa 2020” un pamatiniciatīvas „Inovāciju
savienība” prioritātēm: Zinātniskā izcilība, Vadošā pozīcija rūpniecībā un Sabiedrības problēmjautājumi sešās
galvenajās jomās — veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība; pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un bioekonomika; droša, tīra un efektīva enerģija;
vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports; klimata politika, resursefektivitāte un izejmateriāli; un visiem
atvērta, inovatīva un droša sabiedrība.
LLU ir svarīgi izmantot iespējas, ko sniedz programma sinerģijā ar līdzekļiem ES kohēzijas politikā, jo
„Apvārsnis 2020” noteiks potenciālus izcilības centrus, savukārt infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanai
var izmantot ES struktūrfondus.
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1.2. Starptautisku apmācību un zinātnisko projektu koordinēšana ceļā
uz starptautisku sadarbību zinātnē un izglītībā
Egils Stalidzāns, Dr.sc.ing., asoc. prof., Nataļja Buļipopa, Mg.oec., lekt., Agris Dobrovoļskis, LLU Ārlietu daļa

Anotācija
Iekļauties Eiropas un pasaules kvalitātes mācību un zinātniskajā apritē bez ievērojamas pieredzes bagāžas ir
grūti. Vieglāk ir veidot projektus ap savām idejām pieaicinot darboties stiprus partnerus, kuri nevēlas
uzņemties papildus saistības koordinējot projektus. Biosistēmu grupa sadarbībā ar Ārlietu daļu, Zinātņu daļu
un Projektu daļu ir iekrājusi ievērojamu pieredzi jaunu, LLU iepriekš neraksturīgu virzienu attīstībā un var
dalīties pieredzē ar citiem.
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1.3. LLU īstenoto ES struktūrfondu projektu ieguvumi un rezultāti
2007.-2013. gada plānošanas periodā
Ilze Stokmane, Dr. oec., doc., LLU Projektu daļas vadītāja

Anotācija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2007. – 2013.gada plānošanas periodā piedalījusies gan atklātu
projektu konkursu, gan ierobežotas atlases projektu īstenošanā, kā rezultātā maģistrantūras un doktorantūras
studenti saņēmuši nozīmīgu atbalstu mērķstipendiju veidā, savukārt būtisku ieguvumu infrastruktūras
uzlabošanas rezultātā izjūt visi LLU studenti un mācībspēki, kam ir iespēja mācību procesu baudīt jaunās vai
izremontētās telpās, kuras aprīkotas ar modernām tehnoloģijām. Dažādu projektu ietvaros uzlabota arī
materiāli tehniskā bāze laboratorijas un praktisko darbu apguvei, kas nepieciešama dažādu studiju programmu
īstenošanā. Mācību infrastruktūras pilnveidošanas procesā īpaša uzmanība pievērsta telpu pielāgošanai
personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas dalībai studiju procesā. Kopumā
LLU izdevies piesaistīt struktūrfondu finansējumu vairāk 22 miljonu LVL apmērā.
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1.4. E-studiju pašnovērtējums, gūtā pieredze un atziņas
Nauris Pauliņš, Mg.sc.ing., pētnieks, e-studiju metodiķis

Anotācija
Jau apmēram 3 gadus Latvijas Lauksaimniecības universitātē darbojas e-studiju sistēma, ar kuras ieviešanu
aizsākās e-studiju virziena integrēšana universitātes studiju procesā. Šajā periodā ir veiktas dažādas aktivitātes
e-studiju aktivizēšanai. Tomēr, lai izvirzītu jaunus mērķus, nepieciešams analizēt sasniegto, kā arī diskutēt par
neskaidrajiem jautājumiem un problēmām, kas kavē sasniegt labākus rezultātus. Šī raksta mērķis ir analizēt
pašreizējo situāciju LLU e-studijās, to nozīmi studiju procesā, kā arī apspriest tādus jautājumus, kā, piem.,
metodiskā darba apjoms elektronisko materiālu sagatavošanai.
Ievads
E-studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) ir aktīvi ieviestas jau kopš 2010. gada un nu jau
kļuvušas par universitātes studiju procesa būtisku sastāvdaļu. Par e-studiju sistēmas pieaugošo lomu LLU
studiju procesā liecina arī sistēmas izmantošanas dinamika – ja 2010. gadā tie bija apm. 8000 apmeklējumi
mēnesī, tad 2013. gadā, tie jau ir tuvu 50000 apmeklējumiem mēnesī, kā arī aktivizēto kursu skaits sistēmā
sasniedzis jau tūkstoti, ņemot vērā, ka kursi tiek aktivizēti tikai pēc mācībspēka pieprasījuma. Papildus
aktīvajai sistēmas izmantošanai studiju darba uzlabošanā un pieejamībā, e-studiju formā ir realizēta arī pilna
maģistra studiju programma „Sabiedrības pārvalde”, kas ļauj studentiem iegūt diplomu mācoties tiešsaistē,
klātienē kārtojot vienīgi gala pārbaudījumus studiju kursos. Šobrīd apmēram 180 mācībspēki ir tādi, kas
lietojuši sistēmu aktīvi savā studiju darbā, kas ir tuvu pusei LLU mācībspēku. Tīri loģiski jāsaprot, ka daļa
mācībspēku vienkārši nav atvērti darbam ar mūsdienu tehnoloģijām, kas arī redzams ikdienas darba procesā
– vieni mācībspēki ir pateicīgi par atbalstu un sniegtajām iespējām studiju procesa uzlabošanā, bet citi to
uztver kā nesamērīgu slogu, kas tiek uzspiests nākotnes vārdā.
Autors savā ikdienas darbā, strādājot par e-studiju metodiķi, ir sakāries ar vairākiem pamata argumentiem,
kas ir kā traucēklis darbam ar LLU e-studijām, no kurām tas šajā pētījumā vēlas iztirzāt divus būtiskākos
faktorus, kas kavē kvalitatīvu e-studiju izpildi LLU. Pirmkārt liela daļa mācībspēku ja izmanto, tad izmanto
e-studiju krātuvi kā savu līdz šim izstrādāto prezentāciju vai pierakstu glabātuvi. Tas, protams, ir solis uz
priekšu, tomēr ir visai ierobežota LLU e-studiju izmantošana, kas bieži veidojas ierobežoto IKT prasmju dēļ.
LLU e-studijas piedāvā virkni papildus iespēju gan komunikācijai, gan zināšanu uzlabošanai, tomēr ne visi
saskata jēgu šo rīku izmantošanā. Otrkārt, kā otrs faktors, kas bieži tiek izcelts darbā ar e-studijām ir lielais
laika patēriņš, kas tiek prasīts strādājot ar sistēmu vai sagatavojot materiālu. Daļa mācībspēki bieži uzsver, ka
tas nav slodzē paredzēts un ieguldītais laiks nenes tādus rezultātus, lai būtu ziedošanas vērts. Autors savā
referātā vēlas iztirzāt šos divus jautājumus, lai pamatotu elektronisko materiālu lietošanas nepieciešamību un
izskaidrotu slodzes sadalījumu materiālu sagatavošanā, salīdzinot stundu patēriņu starp reālas nodarbības
sagatavošanu un e-nodarbības sagatavošanu.
Situācijas analīze
Elektronisko mācību materiālu izmantošana lielā mērā ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu, tomēr
jautājums par to lietderību tiek cilāts periodiski, tāpēc sākotnēji vajadzētu saprast, kas īsti ir elektronisks
materiāls. Pētot tādas zināmākās pedagoģijas pieejas kā biheiviorisms, konstruktīvisms un kognitīvā zinātne,
var secināt, ka elektroniskam materiālam ir jāpilda noteiktas funkcijas – pirmkārt jau materiālam ir jābūt
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izveidotam tā, lai būtu iespējams veikt dažādas mācību darbības - lasīšana, klausīšanās, darbošanās un
otrkārt, šim materiālam ir jāpilda noteikti didaktiskie uzdevumi, kā zināšanu sniegšana, prasmju un iemaņu
izkopšana. Īpaši to pamato kongnitīvā mācību teorija, kas pastiprināti pievērš uzmanību cilvēka uztverei, kā arī
tā verbālai un vizuālai informācijas apstrādei. Pētot arī citu pētnieku darbus var secināt, ka mācību materiālam
jābūt vismaz 3 pamatkomponentēm: mācību mērķim, mācību saturam, kas skaidro kā sasniegt mērķi un
zināšanu novērtēšanai, ar kuras palīdzību var noteikt var mērķis ir sasniegts (Griffith, Stubs, Watkins, 2007).
Ļoti bieži kursos tiek izvietoti materiāli, bet pietrūkst norādītais mērķis, kā arī novērtēšanas komponente, kas
tiek izmantota tikai ieskaitēs vai kontroldarbos, autors pēc savas pieredzes var secināt, ka pašpārbaudes testi
vai jautājumi būtiski palīdz studentiem novērtēt savu zināšanu līmeni, ko viņi arī labprāt izmanto.
Pētot sīkāk vizualizācijas ietekmi uz mācību rezultātiem, ir vērts pieminēt multimediju apmācību teoriju, kas
ir viena no kognitīvās zinātnes teorijām, šīs teorijas ietvaros apmācību procesā tiek izdalīti trīs pamatprincipi:


Duālā uztvere – cilvēks informāciju uztver un apstrādā duālā izmaiņu ķēdē, kur viens kanāls ir domāts
verbālai, bet otrs - telpiskai uztverei.



Ierobežotā kognitīvā kapacitāte – cilvēks var apstrādāt ierobežotu materiāla daudzumu katrā kanālā;



Aktīvā apstrāde – jēgpilna mācīšanās ir atkarīga no iesaistītajiem apstrādes procesiem, kā atlase, izvēle,
organizēšana, analīze un integrēšana jau esošajās zināšanās.
Tieši cilvēka duālā informācijas apstrāde, ka informācija labāk tiek uztverta, ja materiālu atspoguļo gan
verbāli, gan vizuāli parāda elektronisko materiālu nozīmi mācību procesā. Vēl jo vairāk to pastiprina
ierobežotās kognitīvās kapacitātes faktors, kas norāda, ka slikti sagatavots materiāls var vairāk kavēt mācību
procesu, bet pareizi sagatavoti materiāli būtiski uzlabo informācijas uztveri. Šai sakarā uzņēmuma CISCO
speciālisti bija veikuši pētījumu, kur pierādījās, ka pamata prasmju apgūšanā elektroniskie materiāli var veidot
pat 20% uzlabojumu, bet augstākā līmeņa prasmēs (situācijas analīze, izpēte), kur tiek pielietoti interaktīvie
materiāli (simulācijas, virtuālā realitāte) pienesums var būt pat 32% (Fadel un Lemke, 2008). Turklāt jāņem
vērā, ka mūsdienās ir stipri mainījušās informācijas atspoguļošanas paradigmas un mūsdienu cilvēki ir tendēti
uztvert informāciju vizuāli. Lai to apstiprinātu autors ar kolēģiem izmantojot speciāli izstrādātu anketu (Felder
un Soloman, 1997), kas spēj noteikt apmācāmo uztveres dimensijas, iztaujāja 150 LLU studentus. Anketas
rezultāti skaidri parādīja, ka tikai 6% studenti ir tendēti uz verbālo uztveri, 68% ir tendēti uz vizuālu uztveri,
savukārt 26% ir neitrāli nosvērti starp verbālo un vizuālo. Tādejādi var secināt, ka duālā informācijas apstrāde
ir ne tikai vēlama, bet pat vajadzīga apmācību procesā.
Kā noslēdzošais iztirzājamais jautājums darbam ar e-studijām un e-materiālu sagatavošanā ir laika
patēriņš, kas tiek veltīts kursu sagatavošanai. Lai noteiktu e-materiālu sagatavošanas samērīgumu attiecībā
pret auditorijas studijām, būtu jāsaprot patērētais laiks, ko mācībspēks patērē vienas stundas sagatavošanas
auditorijai. Par pamatu šim skatījumam tika izmantots Brajena Čepmana (no angļu val. Bryan Chapman)
veiktais pētījums, kur iekļautas 249 dažādas organizācijas, iekļaujot 3947 apmācību kursu izstrādes
profesionāļus (Chapman, 2010). Raksta ierobežotā apjoma dēļ, visi šī pētījuma rezultāti netiks iztirzāti, tomēr
šī pētījuma kontekstā parādās daži būtiski lielumi. Vienas auditorijas nodarbības (stundas) sagatavošanai
vidēji ir aprēķinātas 43 stundas izstrādes procesam, tai pašā laikā vienas e-studiju nodarbības sagatavošanai
tie aprēķinātas 79 stundas darba. Šie cipari paši par sevi ir iespaidīgi un liek domāt, ka LLU slodzē
paredzētais apjoms tiešām ir nesamērīgi zems, tomēr jāņem vērā, ka šie skaitļi parāda stundas sagatavošanu
vienam apmācību projektam, kur tiek ierēķinātas virkne dažādas aktivitātes, kas mūsu mācībspēkiem
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nodarbību sagatavošanā nav jāveic, tāpat arī e-studiju nodarbības sagatavošanai iekļautās aktivitātes reti
izpaužas mūsu mācībspēku veiktajās aktivitātēs (1. att. un 2. att.).

Attēls 1: Aktivitāšu sadalījums auditorijas nodarbības sagatavošanai

Attēls 2: Aktivitāšu sadalījums e-studiju nodarbības sagatavošanai
Autors nevēlas norādīt, kādam jābūt katra mācībspēka stundu sadalījumam nodarbību gatavošanā, bet
vien norāda uz pieņemto praksi izstrādes procesā, tādejādi katrs mācībspēks pats var izvērtēt cik adekvāts ir
tā slodzes sadalījums. Vien nobeigumā autors vēlas akcentēt, ka e-studiju gadījumā parastu prezentāciju un
teksta materiālu izstrāde nemaz nav iekļauta, ko drīzāk var pielīdzināt parasto izdales materiālu izstrādei
auditorijas nodarbībā.
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1.5. Studentu pašregulētās mācīšanās veicināšana
Baiba Briede, Dr.paed., prof.

Anotācija
Pašregulētā mācīšanās (self-regulated learning - SRL) ir process, kurā indivīdi personīgi aktivizē un uztur
savu izziņu, emocijas, motivāciju un darbības, kuras ir sistemātiski orientētas uz personisko mērķu
sasniegšanu. Pašregulēta personība pati izraisa pārmaiņas nevis reaģē uz pārmaiņām, kur liela nozīme ir
katra indivīda motivācijai. Pētījumi par pašregulēto mācīšanos universitātēs notiek gan ASV, Austrālijā,
Turcijā, Somijā, Lielbritānijā u.c. Tie notiek studentu kognitīvajā, motivācijas, attīstības, uzvedība un
sociālajā/vides jomās, kuras, protams, ir savstarpēji saistītas. Tāpēc mūsdienu augstskolā kvalitatīvām
studijām tiek rekomendēts augstskolas atbalstīts pašregulētās mācīšanās modelis, kurš aptver visas minētās
jomas. Pētījuma mērķis bija izvērtēt pašregulētās mācīšanās jomas, rādītājus un augstskolas sistēmiska
atbalsta nepieciešamību studentiem.
Ievads
Mūsdienīgu augstskolu pētījumos un praksē arvien nozīmīgāku vietu ieņem arī studentu pašregulētās
mācīšanās sistemātiska un sistēmiska veicināšana, jo visās valstīs būtiska ir jaunās paaudzes spēja efektīvi
darboties savās profesionālajās jomās, katram indivīdam uzņemties iniciatīvu savas karjeras vadīšanā un
iekļauties mūžizglītībā. Arī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā (NAP) 2014.-2020. gadam par vadmotīvu ir
noteikts "Ekonomikas izrāviens" un trīs prioritātes - "Tautas saimniecības izaugsme", "Cilvēka drošumspēja"
un "Izaugsmi atbalstošas teritorijas".. Visas trīs prioritātes atbalsta viena otru, un, tikai realizējot tās
savstarpējā sasaitē, ir iespējams panākt Ministru kabineta izvirzīto NAP2020 vadmotīvu - "Ekonomikas
izrāviens"” (Latvijas NAP 2014.-2020.) Dokumentā ir uzsvērts, ka cilvēka drošumspēja ir spēja pielāgoties
mainīgiem apstākļiem un to var stiprināt ar kompetencēm atbilstošu darbu un atalgojumu, indivīda
profesionālo un personības izaugsmi, atbilstošu vidi bērniem, veselīgu dzīvesveidu, sabiedrības sadarbošanos
spēju un piederības apziņu valstij (Latvijas NAP 2014.-2020., 2012). Šo izaicinājumu risināšana prasa
mērķtiecīgu, atbildīgu un augsti profesionālu darba izpildījumu no augstskolas absolventiem. Pētījuma
aktualitāte tīri praktiski saistās ar studentu atskaitīšanas samazināšanu, ko daudzās augstskolās cenšas
risināt arī ar pašregulētās mācīšanās sistēmas pilnveidi. Tādēļ pētījumā bija arī akcentēta studentu pašu
atbildība un palīdzības nepieciešamība no augstskolas puses.
Metodika
Teorētiskais pētījums tika veikts 2013. gada septembrī par pašregulētās mācīšanās aktualitāti un jomām
un empīrisko pētījumu datiem septiņās universitātēs Lielbritānijā (1), Austrālijā (1), Turcijā (2) un Spānijā (3).
Empīriskais pētījums tikai veikts 2013. gada oktobrī un novembrī. Metode – aptauja, veids – anketēšana.
Anketa ietvēra nestrukturēto, dihotomiskās izvēles un rangu skalas veida atbilžu jautājumus (Kristapsone,
2008). Jautājumi tika uzdoti par pašu studentu atbildību, palīdzību un izpratni par studiju kursos docēto.
Respondenti – 121 pirmā kursa 6 programmu Lauksaimniecības inženierzinātne, Mašīnu projektēšana un
ražošana, Mājas vide izglītībā, Ainavu arhitektūra un plānošana, Pārtikas produktu tehnoloģija, Komercdarbība
un uzņēmumu vadība students.
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Rezultāti
Teorētisko pētījumu rezultāti
Pašregulētā mācīšanās ietver trīs savstarpēji pārklājošas jomas: kognitīvo/metakognitīvo,
sociālo/motivācijas un veselības (Zimmerman, Schunk, 2011), kurās studentiem ir problēmas un, kuru
risināšanā aktīvi jāiesaistās gan augstskolai, gan pašam studentam. Katrai no jomām ir savas dominantes.
Pirmā joma ietver studentu kognitīvās (izziņas) un metakognitīvās (kritiskās un pašrefleksijas - spēt izvērtēt
savu pieredzi un spriest sakarībās par problēmām, atziņām un notikumiem, un atbilstoši pieņemt lēmumus)
spējas (Bogo, Regher, 2006) un arī zināt un prast - Kā? Tas nozīmē arī studenta spēju organizēt pašam savas
studijas, izvērtējot pieliekamās pūles un savu darbības efektivitāti, lai rezultāts būtu sekmīgs. Studentam ir
jādomā par savu mērķtiecību, laika plānošanu, savas darbības rezultātiem kā studijās, tā ikdienā un tos kritiski
jāvērtē. Darba tirgū tas izpaužas spējā elastīgi adaptēties mainīgām darba prasībām un profesionāli tās risināt,
kas nozīmē: atzīt un menedžēt darbu atšķirīgās situācijās, rast risinājumus un pārejas nesakārtotos
jautājumos; formulēt lēmumus, balstoties uz reālu analīzi (Kniel, 2009, 58).
Otrā joma koncentrējas uz studentu pašregulācijas procesiem sociālajā un motivācijas jomā. Šajā jomā
izpaužas studenta paša vērtību, kā arī viņam/viņai nozīmīgu personību un grupu ietekme uz viņa/viņas
lēmumiem un uzvedību kopumā. Atslēgas vārds šajā jomā ir attieksme.
Trešā joma koncentrējas uz uzvedības procesiem, lai risinātu visa veida veselības, tai skaitā psihiskās
(stress, panika, fobijas, iemācītā bezpalīdzība, veģetatīvā distonija, utt.) problēmas. To nerisināšana turpina
padziļināt neadekvātu pašvērtējumu, sevis sodīšanu vai pārmērīgu sevis žēlošanu un tml.
Svarīgi, lai studenti paši aktīvi iesaistās visās trīs jomās un risina jautājumus par labu pozitīvam studiju
iznākumam, bet daļai no viņiem šajās jomās ir jāpalīdz, veidojot augstskolā vienotu atbalsta sistēmu.

1.att. Pašregulētās mācīšanās ietekmes jomas un atbalsta personas
Pētījumi par dažādu SRL stratēģiju izmantošanu kognitīvajā/metakognitīvajā un sociālajā/motivācijas
jomās, izmantojot Moodle vidi, tiek veikti Spānijā Oviedo, Minho un Coruña universitātēs. Viens no
galvenajiem secinājumiem, ka studenti ļoti atzīst arī virtuālo vidi jautājumiem un atbildēm. (Núñez, Cerezo,
2011).
Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2014
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Par pašregulētās macīšanās stratēģijām un to efektivitāti pētījums tika veikts arī Ataturka Universitātē un
Gaziantep Universitātē (Turcija). Tika pētīts, kā studenti novērtē savu metakognitīvo pašregulāciju, laika un
vides menedžmentu, savu piepūli, palīdzības meklēšanu, pašefektivitāti un pašregulāciju kopumā (Ozan,
Gundogdu, Bay, Celkan, 2012).
Pētījums par SRL jomām un atbilstošajām studentu pašregulācijas prasmēm ir veikts Edith Cowan
Universitātē Austrālijā (McMahon, Luca, 2001).
Savukārt Salfordas universitātē (Lielbritānija) ir veikti pētījumi par studentu mācīšanās rezultātu
izvērtēšanu, kur to veic gan paši studenti, gan mācībspēki un studentu mācīšanās stiliem. Vērtēšanu un
mācīšanās stilus pētnieks akcentē kā SRL galvenos komponentus (Cassidy, 2012).
Empīrisko pētījumu rezultāti
Empīriskais pētījums tika veikts par pirmajām divām jomām un netieši arī par trešo jomu. Studentiem tika
uzdoti 16 jautājumi. Referātā studentu atbildes tika apkopotas par 4 jautājumiem.
Empīrisko pētījumu rezultāti saistībā ar kognitīvo un metakognitīvo jomu.
1. Jaunās informācijas izpratne, kā arī spēja to piesaistīt pie iepriekšējām zināšanām un prasmēm.
37% studentu atzina, ka viņi atsevišķos priekšmetos to nespēj izdarīt. Biežāk tika minēta fizika, ķīmija,
matemātika, ekoloģija bet arī filozofija, angļu valoda, tēlotāja ģeometrija, inženiergrafika, psiholoģija,
bioloģija utt.
2. Padomdevēja nepieciešamība atsevišķos studiju kursos.
89% studējošo vēlas padomdevēju atsevišķos priekšmetos, galvenokārt fizikā, ķīmijā, matemātikā, bet
visās programmās tika nosaukts plašs spektrs arī citu kursu.
Empīrisko pētījumu rezultāti saistībā ar sociālo un motivācijas jomu.
3. Atbildība, studējot konkrētos kursus.
16% atzina, ka atsevišķus kursus (fizika, matemātika, angļu valoda, tēlotāja ģeometrija, filozofija, ekoloģija,
psiholoģija, ētika, statistika) studē bezatbildīgi, bet visus kursus bezatbildīgi studē 1 % aptaujāto studentu.
Empīrisko pētījumu rezultāti saistībā ar sociālo/motivācijas un veselības jomu.
4. Kuratora/ studiju padomnieka/tjūtora nepieciešamība
Nepieciešamību atbalsta 33% respondentu.
Viņu komentāri: rodas jautājumi; studiju jēga; grūti uzsākt studijas; grūti saprast studiju procesu; grūti
saprast studiju apstākļus; vajag paskaidrot, kāpēc šos kursus jāmācās; grūti izsekot visam; gribas izrunāties,
parunāties; vajag kādu, ar ko parunāties; psiholoģiski grūti; neesmu par sevi pārliecināts; neprotu studēt; vajag
padomu; vispār būtu vieglāk; labāk saprastu studiju vidi; daudz kas nav skaidrs; jākontrolē studiju kvalitāte.
Secinājums
Studentiem atbalsts vēlams sistēmiski visās trīs jomās un tam ir nepieciešams vienotas komandas darbs,
kur rezultāts ir ne tikai sekmīgs, bet arī izaicinājumiem sagatavojies un mainīgiem apstākļiem pielāgoties
spējīgs students, kurš aktīvi pats veido savu dzīvi nevis tikai reaģē uz ietekmēm. Atbalsta sistēma sekmē, lai
students pats sev palīdzētu un arī nebaidītos prasīt palīdzību.
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1.6. Pirmais studiju semestris LLU: ITF un LF studentu pieredze
Voldemārs Bariss, Dr.phil., asoc.prof., Līga Ramute, Dr. oec, doc., ITF prodekāne,
Dace Šterne, Dr. agr, doc., LF prodekāne, Liene Krasovska, Socioloģisko pētījumu grupas socioloģe-metodiķe

Anotācija
Publikācija atspoguļo LLU 1. kursa studentu aptaujas rezultātus, kuras mērķis bija noskaidrot studentu
motivāciju izvēlēties studijas konkrētās studiju programmās, kā arī identificēt studiju pārtraukšanas iespējamos
cēloņus. Pētījums parādīja, ka vieni no galvenajiem grūtību cēloņiem ir studentu nespēja adaptēties jaunās
mācību vides prasībām, kā arī profesijas jomas kļūdaina izvēle.
2013./1014. studiju gada rudens semestrī tika veikta Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) 1. kursa studentu longitudināla aptauja. Tās uzdevumi bija noskaidrot:
• galvenos iemeslus, kas pamudināja studentus izvēlēties studijas LLU ITF;
• studentu apmierinātību ar studiju organizāciju;
• studiju pārtraukšanas riska faktorus, it īpaši saistībā ar konkrētu studiju kursu apguvi.
Socioloģisko pētījumu grupa veica trīs secīgas anketēšanas: 10. septembrī (77 respondenti), 8. oktobrī
(75) un 26. novembrī (58), kurā jautājumi par apmierinātību un atbiruma riska faktoriem pēc būtības atkārtojās.
Par šādu aptauju interesi izrādīja arī Lauksaimniecības fakultāte (LF), kurā anketēšana notika 10. decembrī
(42 respondenti) noskaidrojot studentu izvēles iemeslus studēt LF un apmierinātību ar studijām pirmajos 3
mēnešos, kā arī studēšanas riska faktorus saistībā ar konkrētu studiju kursu apguvi.
Veiktais pētījums ļauj formulēt vairākas atziņas par jauno studentu piesaisti studijām LLU.
Informācija publiskajos avotos par studijām LLU kopumā ir bijusi pietiekoša,- to atzīst 95% ITF un pilnīgi
visi LF aptaujātie, un tā visvairāk tiek iegūta LLU fakultāšu mājas lapās. Nākamais nozīmīgais informācijas
avots, kas palīdzēja izdarīt izvēli par studiju virzienu, ir sociālie kontakti (sk. 1. attēlu).
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1. att. LLU ITF 1.kursa studentu informācijas iegūšanas avoti par LLU (n=77)
Tieši citu cilvēku viedoklis sociālajos tīklos ir bijis pamats lēmuma pieņemšanai par studijām LLU un
konkrētajā studiju programmā, tāpēc būtu jāpadomā par Facebook, Twitter, draugiem.lv, u.c. resursu
izmantošanu fakultātes publiskā tēla veidošanā. Šajā ziņā LF pirmkursnieku aptauja neuzrāda gandrīz
nekādas atšķirības no ITF.
Vērtējot IT profesijas izvēli ietekmējošos faktorus, aptaujātie par trīs galvenajiem atzīst karjeras iespējas
(67 jeb 88 %), atalgojumu un atbilstību personiskajām interesēm (saistoša, sirdij tīkama), ko atzīmējuši 65 jeb
86% respondentu (sk. 2. attēlu).

2. att. Vērtējums par 3 galvenajiem IT profesijas izvēli ietekmējošiem faktoriem (n=76)
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Savukārt 77% LF respondentu kā ļoti būtisku atzīst ģimenes tradīciju turpināšanu, uzsverot arī saistību ar
lauksaimniecisko ražošanu. ITF aptaujātie studenti kā būtisku nosacījumu savai izvēlei min budžeta vietu
esamību šajās LLU studiju programmās, taču interesanti, ka lauksaimniekiem tas ir mazāk izteikts izvēles
faktors.
No satura viedokļa potenciālie studenti vēlētos vairāk informācijas arī par darba un karjeras iespējām pēc
studiju beigām (piem., uzņēmumu saraksts, kuros strādā absolventi, darba devēju atsauksmes, pašu studentu
un absolventu „veiksmes” un „neveiksmes” stāsti), kā arī par studentu ikdienu („viena diena ITF studenta
dzīvē”). Tas nozīmē, ka LLU informatīvajās kampaņās akcents jāliek uz studiju programmas profesionālajiem
aspektiem un konkrētām studiju programmām, jo „studentu galvaspilsētas”, „zaļās universitātes” metaforas,
pašdarbības un sporta iespējas vairāk darbojas tikai kā fona faktori.
Dziļāku analīzi prasa fakts, ka gan 2., gan 3. aptaujā ir palicis nemainīgs to studentu īpatsvars, kuri studijas
ITF atzīst par pareizo izvēli (attiecīgi 81% un 83%), tomēr ir mazinājusies stingra pārliecība par strādāšanu IT
nozarē (samazinājums no 77% uz 70%). Ir arī palielinājušās šaubas par to (atbildes ne piekrītu, ne nepiekrītu
un grūti pateikt summā attiecīgi 17% un 29%).
Visās aptaujās respondenti izsaka samērā augstu apmierinātību ar studiju vidi un organizāciju. Kritisku
attieksmi ITF 1. aptaujā izteica tikai 1 students, ITF 2. aptaujā - 3, bet 3. aptaujā - 2 studenti. Studenti ļoti
pozitīvi vērtē mācībspēku un dekanāta darbinieku attieksmi, kā arī īpaši augstu - attiecības starp studentiem
kursā. Tomēr, ja 3. ITF aptaujā salīdzinājumā ar 2. aptauju studentu skatījums uz studiju procesa organizāciju
ir kļuvis kritiskāks (sk. 1. tabulu), tad LF studentu viedoklis pēc 3 mēnešu studijām ir samērā līdzīgs.
1.tabula
ITF un LF 1. kursa studentu apmierinātība ar studiju procesa organizāciju
Aptauja

Pilnīgi
nepiekrītu

Nepiekrītu

Ne piekrītu, ne
nepiekrītu

Piekrītu

Pilnīgi
piekrītu

Grūti
pateikt

2. (n= 75)
3. (n= 58)
LF (n=42)

0%
0%
0%

0%
3,4 %
4.8 %

12 %
27,6 %
23,8 %

44 %
58,6 %
59,5 %

33 %
8,8 %
0%

11 %
1,7 %
11.9 %

Aptaujas identificē vairākus iespējamos studiju pārtraukšanas riska faktorus.
Pirmkārt, tas ir saistīts ar vēlēšanos iegūt augstāko izglītību un skaidri apzinātu studiju virziena izvēli. Dati
liecina, ka 14% ITF un gandrīz trešdaļa LF aptaujāto neuzskata augstāko izglītību par ļoti nozīmīgu savā un
arī sabiedrības dzīvē. Apmēram tāds pats ir respondentu īpatsvars katrā fakultātē, kuri pēc vidusskolas
beigšanas vēl nebija izdarījuši profesijas izvēli. Tāpēc pastāv iespēja, ka viņi, saskaroties ar grūtībām, var
viegli zaudēt motivāciju turpināt studijas.
Otrkārt, nozīmīgs risks, īpaši zaudējot budžeta vietu, ir studentu finansiālās iespējas. Tas varētu būt
aktuāls 41% ITF un 33 % LF aptaujāto.
Nākamā risku grupa ir saistīta ar spēju sekmīgi mācīties konkrētus studiju kursus. ITF studentu
pašnovērtējums liecina, ka puse studentu savas vidusskolas zināšanas matemātikā un trīs ceturtdaļas fizikā
vērtē kā vājas vai apmierinošas. Īpašu riska grupu veido 23 studenti, kuriem vājas zināšanas ir vienā no šiem
priekšmetiem (otrā apmierinošas) vai pat abos (sk. 2. tabulu). Apmēram pusei no 63 respondentiem, kuri
izvēlējušies studēt ITF tādēļ, ka patīk darboties ar datoru, varētu būt nepietiekamas pamatzināšanas
matemātikā un fizikā.
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2. tabula
ITF studentu skaita sadalījums ar vājām un apmierinošām sekmēm matemātikā un fizikā
Studentu skaits, kuriem ir:
Apmierinošas zināšanas
matemātikā (n=32)
Vājas zināšanas matemātikā (n=10)

Apmierinošās zināšanas
fizikā (n=37)
16

Vājas zināšanas fizikā (n=21)

5

5

13

Tomēr ITF 2. un 3. aptauja uzrāda nopietnas grūtības matemātikā un programmēšanā vien pāris
studentiem. Iespējams, ka daži studenti no riska grupas 3. aptaujas brīdī jau ir pārtraukuši studijas, vai arī
uzlabojuši savas zināšanas.
Īpaši kritisks ir LF studentu pašvērtējums par iepriekš apgūtajām zināšanām: ķīmijā kā vājas un
apmierinošas tās novērtēja 76% respondentu, fizikā - 61%, bet matemātikā – 41%. Ja ITF pirmkursniekiem
svešvaloda kopumā problēmas nesagādā, tad 54% LF aptaujāto atzīst, ka ar to varētu būt grūtības.
Tomēr arī nosacīti sekmīgi studenti atzīst grūtības šo studiju kursu apguvē, kas norāda uz metodiska
rakstura cēloņiem. Apkopotie studentu viedokļi skaidri parāda divas problēmas. Viena no tām ir kursu apguves
straujais temps, un studenti prasa vairāk kontaktstundu. Otrs pretenziju kopums ir saistīts ar nesaskaņotību un
pēctecības trūkumu temata apguves ”ķēdītē”: lekcija - praktiskā nodarbība – kontroldarbs. Nedrīkstētu
veidoties situācijas, kad lekciju un praktisko darbu tematu apguves secība ievērojami atšķiras, un kad temata
apguvi un pārbaudes darbus par šo tematu šķir ilgs laika periods. Turklāt, tika izteikta arī doma, ka iknedēļas
kontroldarbi nevis veicina vielas apguvi, bet gan tai traucē, jo nevarot paspēt tiem sagatavoties. Labāk
pārbaudi veikt par lielākiem tematu blokiem. Vēl mācībspēkiem būtu jāpievērš uzmanība savu vērtēšanas
kritēriju skaidrojumam, jo vairākos gadījumos studenti nesaprot, par ko viņi ir saņēmuši zemu atzīmi.
Aptauja parāda, ka tikai daļēji patiess ir apgalvojums par studentu slikto vidusskolas sagatavotību
matemātikā, fizikā un ķīmijā kā atbiruma galveno cēloni. Ir arī pietiekami daudz studentu, kas savu
sagatavotību vērtē kā labu. Pats svarīgākais izrādās jauno studentu nespēja strādāt intensīvi, sistemātiski,
piepūlēties un pārvarēt grūtības. Acīmredzot vislielākā augstskolas un vidusskolas atšķirība ir saistīta ar
koncentrēšanos mācībām, darba tempu un prasībām sekmībai. Pirmkursnieki nav raduši smagi strādāt. To
apstiprina arī fakti, ka LF 56% un ITF 46% aptaujāto atzīst, ka viens no riska faktoriem ir centības trūkums, bet
39% LF pirmkursnieku atzīst nespēju sevi disciplinēt.
Kopumā aptaujā iegūtie dati norāda uz diviem būtiskākajiem studiju pārtraukšanas cēloņiem pirmajā kursā.
Vispirms, atšķirības starp vidusskolu un augstskolu kā dzīves un darba vidi ir ievērojamas. Vidējās mācību
iestādes absolvēšana un studiju gaitu uzsākšana augstskolā mūsdienu jaunietim parasti ir ļoti liels un
nozīmīgs pārmaiņu laiks. Tas saistās ar apkārtējās vides, nodarbošanās veida, kolektīva, kā arī ar dzīves
vietas maiņu. Augstskolā būtiski pieaug mācību intensitāte un prasības sekmībai, un daudziem studentiem
studiju sākumā ir lielas grūtības pašdisciplinēties un pašorganizēties patstāvīgam darbam. Ļoti daudziem
jauniešiem nav izteiktas pienākuma apziņas un vēlmes censties pēc labākiem rezultātiem. Ir studenti, kuri
studijas neuztver kā pienākumu. Viens no cēloņiem neprasmei pašdisciplinēties, varētu būt meklējams
sākumskolas pirmajās klasēs, kad zināšanas netika vērtētas ar atzīmēm, un tāpēc daudziem izpalika vēlme
godprātīgi veikt savu darbu, ko tālākajā izglītošanās posmā jau grūti labot. Tādējādi, ja fakultāte vēlas
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studentu noturēt, tad viņš ir ne tikai jāmāca saskaņā ar studiju programmu, bet arī jāmāca adaptēties jaunā
vidē.
Otrkārt, aptauja iezīmēja profesijas jomas kļūdainas izvēles risku. Uzsākot studijas, studentam nāk
atklāsme, ka prasme strādāt ar datoru nav tas pats, kas informācijas tehnoloģiju studijas. Mainās studenta
priekšstats par to, ar ko viņš patiesībā vēlētos nodarboties, kādu specialitāti viņš vēlētos apgūt. Daži studenti
izsaka vēlmi kardināli mainīt savu izglītības jomu, piemēram, vēlas pāriet uz pārtikas tehnoloģijas, ekonomikas
vai meža zinātnes jomu. Tas liecina par nepieciešamību aktualizēt profesionālo spēju noteikšanas un karjeras
konsultāciju nepieciešamību jau pirms augstskolas.
ITF ir pozitīva pieredze šajā jautājumā, sadarbojoties ar vienu no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā - a/s
„Exigen Services Latvia”. Ne tikai augstskolām, bet arī darba devējiem ļoti svarīgs ir atbilstoši motivēts cilvēks,
taču profesionālās orientācijas pasākumi augstskolā, lielākoties, jau ir novēloti. 2013. gada pavasarī ITF
sadarbībā ar a/s „Exigen Services Latvia” organizēja karjeras konsultācijas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
pamatskolas beidzējiem. Gan skolēni, gan viņu vecāki, gan vidusskolas vadība atzinīgi novērtēja šādu IT
uzņēmuma iniciatīvu un atzina to par ļoti svarīgu.
Šobrīd gan ITF, gan LF vadība izmanto aptaujas rezultātus darbam divos virzienos.
1. Darbs ar studentiem,- tiek noskaidroti tie, kuriem nepieciešamas papildus konsultācijas un individuālais
darbs, veiktas pārrunas ar studentiem, kuri vēlas eksmatrikulēties, kā arī tiek plānoti profesionālās karjeras
motivācijas pasākumi. Lielākais izaicinājums ir atrast atbildes uz jautājumiem, kā veicināt studentu adaptāciju
augstskolas vidē, vai un kā pozitīvi mainīt daļas studentu darba kultūru?
2. Darbs ar mācībspēkiem,- šeit ir svarīga informēšana par konkrētām problēmām studiju kursu apguvē un
darba organizācijā (tematu secības un prasību saskaņošana, pieņemšanas laiku izvēle, parādu kārtošanas
nosacījumi, utt.), kā arī izpratnes veicināšana par augstākminētajām jauno studentu adaptācijas problēmām.
Papildus jautājumi diskusijai:
• Elektronisko studiju materiālu kvalitātes prasības, autortiesību aizsardzība u.tml.
• Kādi varētu būt kritēriji mācību metodiskās konferences izstādē izvietojamajām metodiskajām izstrādnēm,
lai eksponāti būtu līdzvērtīgāki, salīdzināmāki?

1.7. Starptautisko projektu devums studiju procesā un jauno iespēju
izmantošana ESAF
Aija Eglīte, Dr.oec., asoc.prof.

Anotācija
ESAF (EF sadarbībā ar PTF un ITF) 2007.-2012. gadā tika realizēti trīs lieli starptautiski zinātniski projekti ar
praktiska pielietojuma iespējām asoc. profesores Aijas Eglītes koordinācijā: Projekts 2007-3501/001/001
„Community Health Management to Enhance Behaviour” (CHANCE) Nr. 134240-LLP-1-207-DEGRUNDTVIGT-GMP (2007-2009), Eiropas Komisijas projekta Nr.156089-LLP-1-2009-1-ES-ERASMUSENWA1 „COnsumer BEhaivior REsearch NEtwork” (COBEREN) (2009-2012) un Leonardo da Vinci
partnerības projekts Nr. 2010‐1‐TR‐LEO04‐15852‐1 „A Nutrition Guide for Early Childhood Active
Stakeholders” (NUTGECS) (2010-2012),kas vērsti uz sabiedrības veselības un patērētāju uzvedības pētījumu
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integrēšanu studiju procesā un studiju kursos dažādās mūsu universitātes fakultātēs un studiju kvalitātes
uzlabošanai visā Eiropā. Referātā prezentēts katra projekta pienesums studiju procesā dažādos studiju
līmeņos: no bakalaura līdz doktoram.
Projektu raksturojums
Eiropas projekta 2007-3501/001/001 „Community Health Management to Enhance Behaviour” (CHANCE) Nr.
134240-LLP-1-207-DE-GRUNDTVIGT-GMP (2007-2009)
Chance seši partneri: Fuldas lietišķo zinātņu universitāte (Vācija), Vīnes universitāte (Austrija), Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, Liverpūles universitāte (Lielbritānija), Timišoāras universitāte (Rumānija),
Upsalas universitāte (Zviedrija). Projekta mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu izmantojot inovatīvu resursu –
pilsētas mikrorajonu. Metodes: veselības informācijas un aprūpes sistēmu analīze un salīdzināšana,
kvalitatīvās un kvantitatīvās iedzīvotāju aptaujas, iedzīvotāju iniciatīvu ieviešanas pasākumi un vadlīniju
uzrakstīšana. Rezultāti: veselības informācijas un veselības aprūpes sistēmu salīdzināšana dalībvalstīs
parādīja, ka tās ir ļoti dažādas, no vienkāršas un saprotamas Zviedrijā līdz iedzīvotājiem grūti sasniedzamai
Latvijā. Katras dalībvalsts pilsētas mikrorajonu resursu un vajadzību izzināšana deva rezultātu, ka Latvijā
vienīgajā no dalībvalstīm pilsētas mikrorajonā nav nevienas nevalstiskās organizācijas, kas spētu pārstāvēt
pilsētas mikrorajona intereses. Ieviešanas pasākumi veselīga dzīvesveida popularizēšanai katras valsts
pilsētas mikrorajonā tika organizēti atbilstoši iedzīvotāju izteiktajām vēlmēm, interesēm, atbilstoši vecuma
grupām. Projekta rezultātā notika vadlīniju izdošana nacionālajās valodās drukātā veidā, kas pieejamas arī
projekta mājas lapā www.chance.eu digitālā formā.
Leonardo da Vinci partnerības projekts Nr. 2010‐1‐TR‐LEO04‐15852‐1 „A Nutrition Guide for Early Childhood
Active Stakeholders” (NUTGECS) (2010-2012)
NUTGECS pieci partneri: Konjas universitāte (Turcija), Fuldas lietišķo zinātņu universitāte (Vācija), Vīnes
universitāte (Austrija), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Timišoāras universitāte (Rumānija). Projekta
mērķis: pirmskolas vecuma bērnu pareizas ēdināšanas nodrošināšanas iespējas, sasniedzot arī sociāli
atstumtās iedzīvotāju grupas ar bērniem pirmskolas vecumā. Problemātika: arvien palielinās liekās vara
pieaugums, īpaši bērniem, kas saistīts ar nepareizu uzturu un rada risku nākotnes sabiedrības veselībai.
Metodes: pirmskolas vecuma bērnu veselības aprūpes un ēdināšanas nodrošināšanas tiesiskās bāzes analīze
katrā dalībvalstī, ieinteresēto pušu analīze: bērnu vecāku kvantitatīvā aptauja, pirmskolas vecuma bērnu
izglītības iestāžu vadītāju un ēdinātāju, kā arī pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu kvalitatīvā aptauja
pareiza
uztura
mācīšanas
jautājumos.
Rezultāti:
vadlīnijas
http://www.nutgecs.eu/outcomes/Guidebook_of_NUTGECS_nutrition_guide.pdf
Secinājumi: kas Latvijai liekas pašsaprotams pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanas nodrošināšanā, citās
valstīs var būt inovatīvs un sasniedzams tālā nākotnē. Sabalansētu uzturu var nodrošināt ar pareizu
ēdināšanu, bet zināšanas par pareizu uzturu spēj dot arī pedagogi, tomēr noteicošā loma ir vecākiem un viņu
dzīvesveidam.
Eiropas Komisijas projekta Nr.156089-LLP-1-2009-1-ES-ERASMUS-ENWA1 „COnsumer BEhaivior REsearch
NEtwork” (COBEREN) (2009-2012)
COBEREN 38 partneri no 30 Eiropas valstīm no Islandes līdz Turcijai un Kiprai. Projekta mērķis izveidot
pētnieku tīklu kopīgam patērētāju uzvedības pētījumiem un pilnveidot patērētāju uzvedības institūtu studiju
procesa kvalitātes uzlabošanai Eiropā. Metodes: katras valsts svarīgo sekundāro datu analīze un
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salīdzināšana, patērētāju aptaujas izstrāde, tulkošana, veikšana un analīze (arī tulkojot kvalitatīvos
jautājumus), datu apstrāde, izmantojot Sphinx programmu, rezultātu interpretācija, konference ar studentu
dalību, pētījumu rezultātu grāmatas publicēšana.
Ko ieguvām mēs? Ko iemācījām projekta partneriem?
No metodoloģiskā viedokļa vēlreiz pārliecinājāmies, kas svarīga pētnieciskajā darbā ir ne tikai teorētiskais
pamatojums, metodoloģijas izstrāde, esošās situācijas analīze, bet arī tiesiski normatīvās bāzes analīze, kas
ļauj gūt gan pārskatu par situāciju, gan salīdzināt savā starpā un noteikt katras valsts stiprās un vājās puses.
Iemācījāmies darboties un sazināties, koordinēt darbu digitālā vidē: Moodle kā neatsverams rīks projekta
dalībnieku sadarbībai, metodoloģijas un rezultātu apmaiņai un uzglabāšanai, iknedēļas saziņai un
koordinācijai Skype konferences. Kā mācībspēkam Moodle vide ierasta saziņai ar studentiem. Studiju kursa
mācību procesa un didaktiskajam nodrošinājumam kā metodiskais materiāls izmantojams izstrādātais vadlīniju
materiāls ne tikai Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju kursos, bet arī Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes ēdināšanas specialitātes vairāku studiju kursu papildliteratūra, to var izmantot arī pirmskolas
vecuma bērnu pedagoģijas studentiem.
Studentiem bija iespēja personīgi piedalīties aptauju veikšanā, tieši intervējot cilvēkus dzīvesvietā, gan
izvēloties un meklējot respondentus elektroniskai aptaujas aizpildīšanai. Latvijā nepazīstamā programma
Sphinx kļuva par tēmu bakalaura darba pētījumam Informāciju tehnoloģiju fakultātē.
Visos projektos piedalījās ne tikai starptautiska komanda, bet arī starpdisciplināra: ekonomisti (home
economics), pārtikas tehnologi, uztura tehnologi un zinātnieki, sociologi, psihologi, reģionālās plānošanas
speciālisti, pedagogi, marketinga speciālisti, statistiķi. Projekti bija transdisciplināri, jo tajos tika iesaistīti
vietējie iedzīvotāji, izzinot viņu vajadzības un intereses. Kopš šo projektu ieviešanas studenti izmanto savos
darbos salīdzinoši jaunu pētījumu metodi: ieinteresēto pušu analīzi.
Projekta procesā tika iesaistīti pētījumos studenti gan no bakalaura, gan doktora studijām. Rezultāti
metodoloģiski izmantoti gan bakalaura darbā, gan disertācijās „Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas reģionos”,
„Ilgtspējīga patēriņa perspektīvas Latvijā” un „Vietējās pārtikas īpatsvars patērētāja grozā”. Pēc projekta
uzrakstīta mācību grāmata patērniecībā Kipras un Bangladešas profesoru redakcijā, izdodama ASV, kur
makrojautājumu nodaļa saistīta ar Latvijas piemēra analīzi, vairs nav tikai Eiropas līmenis, bet jau visas
pasaules interese.

1.8. Starptautisko intensīvo programmu un kursu devums studiju
procesā
Māra Urtāne, Dr. arch., prof.

Kopsavilkums. Ainavu arhitektūras studiju programmas ir salīdzinoši jaunas visās Eiropas augstskolās.
Viens no veidiem kā kvalitatīvāk veidot šīs programmas ir starptautisko tīklojumu Erasmus, BOVA, Nordnatur
u.c. projektos organizēt intensīvos kursus. Tie tiek veidoti ar vairākiem mērķiem, kas orientēti gan uz
pasniedzēju darba pilnveidi, gan studentu zināšanu un kompetences paplašināšanu. Piemēram: 1)
pasniegšanas metodikas salīdzināšanu un labākās pieredzes apgūšanu un pārnešanu savā augstskolā, 2)
jaunu tehnoloģiju apguvi, 3) unikālu tēmu un aspektu apguvi, 4) prasmi darboties multidisciplinārā vidē, 5)
iegūt jaunus kolēģus gan studiju laikā, gan vēlākai profesionālai darbībai. Katrs no partneriem intensīvajos
kursos piedāvā labāko no saviem resursiem, gan tehniskajiem, gan intelektuālajiem. Rezultātā ir iespēja īsā
laikā apgūt tehnoloģijas un citas prasmes, kas LLU nav pieejamas. Atsevišķas starptautiskās intensīvās
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programmas (IP), kurās ir arī piedalījušies LLU ainavu arhitektūras maģistranti bija orientētas specifiskas
kvalifikācijas apgūšanai, piemēram, kultūras pieminekļu menedžmenta kvalitātes eksperts.
Mobilitāte un starptautiskā pieredze
LLU ainavu arhitektūras programma veidojās ar Ziemeļvalstu lauksaimniecības universitāšu teorētisko un
praktisko atbalstu. Vieni no pirmajiem starptautiskajiem intensīvajiem kursiem 90. gadu vidū, kuros
piedalījāmies bija NOVA doktorantu intensīvie kursi, kuros iepazināmies ar jaunākajām teorētiskajām atziņām
un metodiskajām pieejām ainavu plānošanā un apsaimniekošanā pasaulē. Tāpat šo kursu laikā iepazinām
jaunus ainavu dizaina risinājumus un ainavu arhitektūras specifisku jomu – golfa laukumu projektēšanu.
Ainavu arhitektūras studiju programmas visās Eiropas augstskolās ir salīdzinoši jaunas. Viens no veidiem kā
kvalitatīvāk veidot šīs programmas bija izmantot starptautisko sadarbības tīklojumus: Erasmus, BOVA,
Nordnatur u.c. un šajos projektos organizēt intensīvos kursus.
Intensīvo programmu organizēšanas mērķi un metodika
Ainavu arhitektūras skolu veidoto IP galvenais mērķis bija pasniegšanas metodikas salīdzināšana un
labākās pieredzes apgūšana un pārnešana savā augstskolā. Erasmus programmas ietvaros 6 gadu garumā
piedalījāmies 11 ainavu arhitektūras skolu Intensīvās programmas Elle darbā. Katru gadu vienlaicīgi notika 4
IP, katra savā augstskolā, līdz ar to no LLU 2-3 pasniedzēji un 5-6 studenti devās vienlaicīgi uz vairākām
augstskolām un LLU, tanī pašā laikā, pasniedzēji ar studentiem no citām valstīm pievienojās mūsu studentiem
Jelgavas IP. IP laikā notika arī intensīva interneta saikne starp augstskolām. Viens no mērķiem bija tieši
ainavu arhitektūras projektēšanas pasniegšanas metodikas veidošana un pārbaude. Pasniedzēju darbs šo 2
nedēļu laikā bija ļoti radošs un deva ievērojami papildinājumu katras augstskolas metodiskajam materiālam.
Jauno pieeju pārnesi mūsu augstskolā atviegloja apstāklis, ka tās izstrādē bija iesaistīti studenti arī no mūsu
augstskolas. Ja šīs jaunās metodes studiju kursos ienāca pakāpeniski, tad diplomprojektos šīs jaunās atziņas
studenti jau pielietoja tūlīt un arvien vairāk.
IP tiek realizētas arī jaunu tehnoloģiju apguvei, piemēram, Anhaltas universitātē Vācijā un Kopenhāgenas
Lauksaimniecības universitātē, kurās strādājošie informāciju tehnoloģiju speciālisti bija iekārtojuši modernas
mācību laboratorijas un organizēja IP, lai arī citās valstīs ainavu arhitektūras studenti varētu apgūt darbu ar
pašām jaunākajām ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmām ainavu plānošanā un 3D projektēšanā.
Šiem IP vienlaikus bija piesaistītas nozīmīgas starptautiskas konferences, kurās varēja iepazīt patiešām
jaunāko, ko informāciju tehnoloģijas piedāvā ainavu arhitektiem un kā viņi tās izmanto.
Arī padziļinātu unikālu tēmu un aspektu apguvi studentiem ir iespējams nodrošināt, izmantojot IP. Viena no
nozīmīgākajām maģistrantūras IP, kurā piedalījāmies, bija „Total Qality Heritage Management” (1), kas notika
Tomaras Politehniskajā institūtā Portugālē, un kuras izstrādes pamatā bija 8 gadu ekspertu darbs zinātniskā
projektā. Šī IP rezultātā mūsu studenti ieguva jaunas prasmes, kuras veiksmīgi pielietoja maģistra un doktora
darbos, kā arī izvēloties praktiskās darbības virzienus. Otrs ieguvums ir uz šī IP bāzes izstrādāti studiju kursi
LLU, kurus apgūst arī Erasmus studenti no citām valstīm.
Prasmi darboties multidisciplinārā vidē veicināja BOVA un NOVA IP, kuru tēmas bija izvēlētas plašam
interesentu lokam, piemēram, NOVA doktorantūras kurss „Research Methodology”. Maģistrantūras līmeņa
kurss „Cultural Heritage Landscape Management”, piesaistīja vides un meža specialitātes studentus.
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Doktorantūras līmeņa kurss „Communicating Landscape in Community Processes” vairāk iepazīstināja ainavu
arhitektūras un meža nozares doktorantus ar sabiedrības iesaisti un ainavas pārvaldes procesiem un
speciālistiem. Maģistratūras programma „Biolandman”, kura tika izstrādāta BOVA sadarbības tīklojumā ar
Erasmus finansējumu, ir multidisciplināras izglītības programmas piedāvājums, kur viens no apmācības
veidiem ir IP ar mācību ekskursijām un praktiskās pieredzes apguvi.
Mērķi iegūt jaunus kolēģus gan studiju laikā, gan vēlākai profesionālai darbībai vislabāk risināja „Nordnatur”
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tīklojuma ietvaros notiekošie IP bija orientēti uz aizsargājamo dabas resursu
iepazīšanu, līdz ar to arī iepazīstoties ar ekspertiem un institūcijām dažādās valstīs.
Pēc organizācijas veida IP varētu iedalīt 2 grupās:
1. Kompleksi un cikliski. Tiem raksturīga plaša specifiska tēma un tie notiek vairāku gadu periodā. Piedalās
daudz augstskolu. Šajos IP ir pilns finansējums, iesaistīti gan pasniedzēji, gan profesionāļi, eksperti. Tajos
piedalās arī liels skaits studentu.
2. Vienreizēji. Tie ir IP ar specifisku tēmu, specifisku vietu vai speciālistu. Šajos IP cenšas iesaistīt arī
daudz studentu no dažādām specialitātēm.
Pēc IP sagatavošanas principa izdalāmi 4 veidi:
1. IP tiek sagatavots kopīgā pasniedzēju semināru ciklā.
2. IP sagatavo viens pasniedzējs, pieaicinot citus partnerus.
3. Katrs sadarbības partneris piedāvā, sagatavo savu IP.
4. IP ir zinātniski pētnieciska projekta rezultātu pārnese mācību procesā.
Pēc sava satura IP raksturojami sekojoši:
1. IP pētniecisks: analīzes, problēma – risinājums.
2. Radošs: grupu darbs, ideja – risinājumi, variantu izstrāde un salīdzināšana, metodes apgūšana,
3. Tehnoloģisks: dažādu tehnoloģiju apgūšana.
4. Prasmju papildināšana: citas pieredzes apgūšana.
5. Komunikāciju prasmju papildināšana: diskusija ar citām specialitātēm, svešvaloda.
Secinājumi
Katrs no partneriem intensīvajos kursos piedāvā labāko no saviem resursiem, gan tehniskajiem, gan
intelektuālajiem. Rezultātā ir iespēja īsā laikā apgūt tehnoloģijas un citas prasmes, kas LLU nav pieejamas.
Atsevišķas starptautiskās intensīvās programmas, kurās ir piedalījušies arī LLU ainavu arhitektūras
maģistranti bija orientētas specifiskas kvalifikācijas apgūšanai, piemēram, kultūras pieminekļu menedžmenta
kvalitātes eksperts.
Kaut arī IP ir viens no Erasmus un BOVA produktiem, kuram tiek piešķirts finansējums, galvenās
problēmas ir: laika trūkums gan pasniedzējiem, gan studentiem, lai pilnvērtīgi un intensīvi strādātu, nav
pietiekams finansējums partneriem, sarežģīti iekļaut kursus pielīdzināšanas dēļ, jo tie ir specifiski, tie, kas nav
pilnvērtīgi piedalījušies neizprot ieguvumus no IP, IP netiek plānoti studiju programmās un neparedz to
apmeklēšanu.
Līdzšinējie nozīmīgākie ieguvumi piedaloties un organizējot IP ir:
- jaunas metodes studiju darba organizācijā,
- jaunas metodes ainavu novērtēšanā, analīzē, projektēšanā,
- uzlabojas pasniedzēju komunikācija ar studentiem,
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- studentiem iespēja diskutēt ar citu augstskolu pasniedzējiem svešvalodā,
-

studenti kļūst atvērtāki jaunām pieejām, kļūst radošāki, patstāvīgāki,
pieaug Erasmus studentu skaits,
papildinās un pilnveidojas mācību materiāli,
jaunas iespējas tālākiem projektiem.
Līdz šim labi darbojas regulāras IP par vienu tēmu, mainot tikai to realizācijas vietu.
Iekļaujot tālmācības moduļus pirms un pēc IP studenti ir sagatavotāki, vairāk iespēju diskusijām,
praktiskām nodarbībām. Mūsdienu apstākļos studiju princips izmantojot starptautiskās IP būtu jāpielieto daudz
plašāk un jau jāplāno studiju programmās.
Izmantotie materiāli
Erasmus Mobility creates opportunities. European success stories. European Commission. 2008, 28 pp.

1.9. Matemātikas kursa programmu pilnveide projekta MATNET ietvaros
Anda Zeidmane, Dr.paed., prof., Anna Vintere, Mg.math., lekt.

Laika posmā no 2011. līdz 2013.gadam starp LLU un Šauļu Universitātes (ŠU) Matemātikas katedrām tika
realizēts ESF projekts “Matemātikas kompetenču attīstība augstākās izglītības iestādēs sociāli ekonomiskajā
kontekstā (MatNet)”. Projektā tika realizēts ārējais un iekšējais pētījums.
Ārējā pētījumā tika veikta reģionālo stratēģisko plānu un citu dokumentu analīze, kā arī projekta mājas lapā
izveidota darba tirgus ekspertu aptauja: “Matemātikas nozīme profesionālajā darbībā”. Aptaujā piedalījās 312
darba devēju un darba ņēmēju no Latvijas un vairāk kā 184 no Lietuvas. Kas attiecas uz matemātikas studiju
lomu, tad vairāk kā 75% aptaujāto atzina, ka matemātika attīsta domāšanu un palīdz modelēt un analizēt
reālās dzīves problēmas, kaut arī 20% atzina, ka matemātika ir tikai formulas, kas jāatceras. Uz jautājumu: „kā
jūs vērtējat matemātikas studijas caur laika prizmu?”, 50% respondentu atzina tās par jēgpilnām, 65% - ka
zināšanas matemātikā palīdzēja izprast speciālos priekšmetus. Tai pašā laikā 62% respondentu uzskatīja, ka
matemātika netika saprasta, bet formulas tika iemācītas no galvas un 38% atzina, ka darbā pietiek ar
vidusskolas līmeņa zināšanām matemātikā. Kas attiecas uz matemātiku profesionālajās darbībās tad ap 50%
aptaujāto atzīst, ka tā tiek plaši pielietota, 46% - ka profesija neprasa dziļākas matemātikas zināšanas, tomēr
62% aptaujāto atzina, ka cilvēkus, kuri labi saprot matemātiku, darba devēji vērtē augstāk.
Projekta iekšējā pētījumā tika realizēta aptauja un intervijas ar studiju programmu direktoriem, akadēmisko
personālu un sociālajiem partneriem. Vairums respondentu atzina matemātikas nozīmi loģiskās domāšanas
attīstībā, bet problēma ir tā, ka KP skaits ir nepietiekams pat speciālajiem priekšmetiem, kas ir arī sekas tam,
ka lielākā daļa speciālo programmu augstāko matemātiku gandrīz neizmanto (galvenokārt lieto “gatavas
formulas”). Daudzi pasniedzēji izsaka neapmierinātību ar studentu pamatzināšanu līmeni matemātikā. Kas
attiecas uz ieteikumiem matemātikas programmu uzlabošanā, tad tiek atbalstīta Matemātikas programmu
(MathCad un MatLab) integrēšana studiju procesā un ieteikts studentiem vairāk mācīt matemātikas
pielietojamību.
Iekšējā pētījuma ietvaros tika veikts matemātikas programmu salīdzinājums un SVID analīze dažādās
Latvijas augstskolās un Šauļu universitātē. LLU Matemātikas katedrā tiek realizētas dažādas ar matemātiku
saistītas programmas, bet 9 no tām pārsvarā atšķiras tikai ar KP skaitu, sākot no 11 KP inženieriem un beidzot
ar 2KP komerczinību speciālistiem un sociologiem, tai pašā laikā ŠU ir tikai 3 programmas: inženieriem
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(14KP), tehnoloģiskām specialitātēm un sociālām zinātnēm (4KP). Kā tika minēts iepriekš, LLU matemātikā ir
vismazākais KP un arī atbilstošās kontaktnodarbības (LLU vienam KP atbilst viena akadēmiskā stunda
nedēļā, RTU un ŠU – 2x 45 min nodarbības nedēļā).
Projekta pētījuma viens no galvenajiem mērķiem bija rekomendāciju izstrāde Matemātikas programmu
uzlabošanai. Matemātikas studiju programmu pilnveide balstījās: 1) uz programmas satura un 2) studiju
procesa pilnveidi (skat. 1.attēlu).
Pilnveidojot programmu saturu galvenā vērība pirmkārt, tika piešķirta studiju rezultātu un iegūto
kompetenču izpētei (1.attēlā 1.1.). Uz kompetenci balstīta matemātikas mācīšana sevī ietver kompetences,
kas saistītas ar spēju uzdot un atbildēt uz jautājumiem, izmantojot matemātiku (matemātiskā domāšana,
problēmu risināšana, spriešana, modelēšana) un kompetences, kas saistītas ar spēju tikt galā ar matemātisko
valodu un tās rīkiem (attēlošana, simboli un formālisms, sazināšanās, palīglīdzekļi un rīki). Tātad matemātikas
lomu izglītībā var iedalīt: 1) tiešā ietekmē - lai atrisinātu matemātiskas problēmas, kas saistītas ar lineāro
algebru, analītisko ģeometriju, diferenciālvienādojumiem, varbūtību, statistiku utt.; 2) netiešā ietekmē - lai
attīstītu prasmes identificēt, formulēt un atrisināt problēmas, kas saistītas ar specialitāti. Balstoties uz
matemātikas, kā zinātnes loģiku un SEFI (Eiropas inženierizglītības asociācija) pētījumiem par matemātiku
Eiropas inženieriem 21. gadsimtā, tika izstrādāti matemātikas satura moduļi, kur katra tēma tika sadalīta pa
līmeņu moduļiem (1.attēlā 1.2. un 1.3.).
Matemātikas studiju programmu pilnveide
1. Programmas SATURA pilnveide
1.1. Studiju rezultāti un kompetences
1.2. Studiju satura moduļu izstrāde

1.3. Studiju satura moduļu sadale
pa līmeņiem

2. Studiju PROCESA pilnveide
2.1. IKT integrācija studiju procesā:
- matemātikas programmu MathCad un
MatLab integrēšana studiju procesā
- kopīgas e- studiju bāzes izveide
matemātikā

2.2. Dažādu studiju metožu
izmantošana studiju procesā
- sadarbības (kolaboratīvā) metode
- patstāvīgo studiju organizācija e-vidē

2.3.Studiju formu moduļu izstrāde
1. att. Matemātikas studiju programmu pilnveide LLU
Kas attiecas uz matemātikas saturu dažāda līmeņa programmās, tad inženieriem tiek skaidroti
nepieciešamie jēdzieni, likumi un teorēmas ar pierādījumiem (teorijas kontroldarbos pierādījumi netiek prasīti),
profesionālo programmu studentiem - ar vieglākiem pierādījumiem, bet sociālo zinātņu studentiem – bez
pierādījumiem. Ja inženieriem vajadzētu attīstīt prasmes atrast un interpretēt matemātisko problēmu
risinājumus un izskaidrot risinājuma metodes, tad sociālo zinātņu studentiem – pietiktu ar prasmēm atrisināt
uzdevumus pēc algoritma.
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Pilnveidojot studiju procesu viena no svarīgākām izmaiņām bija IKT integrācija studiju procesā (1.attēlā
2.1.). Matemātikas katedrā tika izveidotas 2 datorklases ar 20 un 15 darbavietām. Bakalaura studiju
programmās, nepalielinot KP, tika iekļauta papildus nodarbība datorklasēs, kur studentiem, izmantojot
MathCad programmu, ir iespēja salīdzināt savu individuālo uzdevumu rezultātus un tos ieskaitīt. Maģistra
līmeņa matemātikas programmās tiek lietota MatLab programma. Lai atvieglotu studiju procesu Matemātikas
katedrā, tika izveidota kopīga e-studiju bāze, kurā tika iekļauti gan lekciju apraksti, kopsavilkumi, patstāvīgi
risināmo uzdevumu bāze, laboratorijas darbu (MathCad) apraksti, kā arī izveidoti interaktīvie materiāli
studentu patstāvīgam darbam.
Lai pilnveidotu studiju procesu, tika pētītas dažādu metožu pielietojuma iespējas matemātikas kursa
apguvē. „Pārneses” orientēta mācību metode, kur mācīšana pārsvarā bāzēta uz: lineāru mācību programmas
strukturēšanu; paskaidrošanu, pirms problēmas risinājuma; saprašanas pārbaudi, izmantojot vingrinājumus,
tika salīdzināta ar „sadarbības” (kolaboratīvi) orientētu mācību metodi, kur mācīšana pārsvarā bāzēta uz
nozīmes un saistības izpēti ar ne-lineāra dialoga palīdzību; problēmas izvirzījumu pirms skaidrojuma; precīzu
pārpratumu formulēšanas, lai no tiem mācītos. Lekcijās, ņemot vērā lielo studentu skaitu un arī mazo
nodarbību apjomu, tomēr visefektīvākā ir pārneses orientētā metode, kurā, iespēju robežās var integrēt
sadarbības orientētās metodes elementus. Sadarbību var veidot mazās grupās un to daļēji var izmantot
praktiskos darbos, bet vislabāk konsultācijās.
Liela uzmanība tika pievērsta studentu patstāvīgā darba organizēšanai, izveidojot interaktīvus studiju
materiālus. Pirmkārt, tika izveidots vidusskolas atkārtojuma e-kurss, otrkārt, izveidota individuāli risināmo
uzdevumu bāze katrai tēmai un uzdevumu tipiem, kur individuālie uzdevumi studentiem tiek piešķirti pēc
nejaušības principa (Random Assignment Generator).
Treškārt, lai studenti varētu patstāvīgi sagatavoties nodarbībām datorklasēs, e-vidē ir izveidoti individuālo
darbu atrisinājuma paraugi ar MathCad programmu, kuru risinājuma gaita daļēji atbilst uzdevumu risinājuma
gaitai „uz papīra”.
Studiju procesa organizācija Matemātikā LLU
LEKCIJAS

PRAKTISKIE DARBI
E-vide
LABORATORIJAS DARBI
(MathCad + individuālo darbu
ieskaite)

Teorijas kontroldarbs-25%

Darbs semestrī
30% novērtējuma

EKSĀMENS
70% novērtējuma

Uzdevumu kontroldarbi-75%
NOVĒRTĒJUMS
2. att. Matemātikas studiju formu moduļi LLU
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Kas attiecas uz ieteikumu studentiem vairāk mācīt matemātikas pielietojamību, tad tika apzinātas daudzas
problēmas, kas saistītas ar šī ieteikuma realizāciju: 1) nepietiekams kontaknodarbību skaits, lai apgūtu
nedaudz teorijas un prasmes risināt uzdevumus augstākajā matemātikā; 2) matemātika studiju programmās ir
1. un 2. kursā un, lai sastādītu matemātisku uzdevumu, saistītu ar attiecīgo specialitāti, matemātikas
pasniedzējam (nespeciālistam) jāskaidro studentiem speciālie jēdzieni, kuri ir izrauti no konteksta un nereti
studentiem maz saprotami, turklāt, šos jēdzienus un likumus viņiem speciālo priekšmetu pasniedzēji mācīs
vēlākos kursos; 3) vidusskolu absolventi, diemžēl ir vāji sagatavoti problēmu risināšanā vispār. Lai atrisinātu
šīs problēmas, katrai tēmai tika izstrādāts interaktīvs materiāls, kur vispirms tika izveidota uzdevumiem
atbilstoša speciālo un matemātikas terminu vārdnīca, kā arī problēmas ieteicamais risinājuma algoritms pa
soļiem un, otrkārt, izmantoti divi Moodle sistēmas rīki: 1) vārdnīcas auto sasaistes filtrs (glossary auto-linking
filter), kas izveido saites uz vārdnīcas ierakstiem, kur tekstā parādās vārdnīcā minētais termins; 2) nodarbības
modulis (lesson module), kas prezentē HTML lapas secīgā veidā, ļaujot studentiem izvēlēties, kādā secībā
pārvietoties pa šīm lapām.
Balstoties uz iepriekš teikto, tika apzināti studiju formu moduļi un izveidota matemātikas studiju procesa
organizācijas shēma (skat. 2.attēlu).
Matemātikas studiju novērtējumu veido eksāmens (70%) un sistemātisks darbs semestrī (30%). Lai tiktu
pie eksāmena, studentam nepieciešams ieskaitīt patstāvīgi risinātos individuālos uzdevumus un prast to
pareizību noteikt ar MathCad programmu. Semestra laikā paredzēti kontroldarbi pa atsevišķām tēmām, kuru
kopīgais rezultāts dod 30% no novērtējuma atzīmes.
Tādējādi, MATNET nozīmīgākais pienesums matemātikas studiju procesa pilnveidē ir: 1) radīti moderni
studiju materiāli, kas veicina studentu izziņas procesu, ir liels atbalsts studentu patstāvīgās studijās, kā arī
sekmē matemātikas integrēšanu profesionālajās kompetencēs; 2) nodrošināta studiju materiālu pieejamība
studentiem; 3) izveidota kopēja metodisko materiālu bāze, kas ir atbalsts Matemātikas katedras
pasniedzējiem.
Papildus jautājumi diskusijai:
• Elektronisko studiju materiālu kvalitātes prasības, autortiesību aizsardzība u.tml.
• Kādi varētu būt kritēriji mācību metodiskās konferences izstādē izvietojamajām metodiskajām izstrādnēm,
lai eksponāti būtu līdzvērtīgāki, salīdzināmāki?
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2. Laureāti
Jau tradicionāli konferences noslēgumā tika paziņotas aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā, skaitot
punktus par līdzdalību un panākumiem 2013.gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursā, par
piedalīšanos (papildus punkti par referātiem) 2013.gada mācību metodiskajā konferencē un aktivitātēm
(mācībspēku un studējošo darbību skaits) studiju kursos e-studiju vidē (2012./2013.s.g. pavasara un
2013./2014.s.g. rudens semestrī), kā arī noskaidrota konferences dalībnieku simpātijas ieguvusī akadēmiskā
struktūrvienība par 2013. gadā sagatavotajiem studiju materiāliem.

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

2.2. Akadēmiskā struktūrvienība – konferences dalībnieku simpātija
Agrobiotehnoloģijas institūts (21 balsošanas talons)
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