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Ziņojuma saturs
• Integrētie studiju kursi un to izveidošanas mērķis
• Integrētie studiju kursi LLU bakalaura studiju
programmās, piemēri
• Pieredze Lauksaimniecības fakultātē
• Ieguvumi
• Traucējošie faktori
• Nākotnes skatījums
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Kas ir integrēts studiju kurss?
• Starpdisciplinārs, starpnozaru u.c. (pedagoģijas
zinātnieki)

• Studiju kurss, kuru īsteno 2 vai vairāki
mācībspēki no dažādām zinātņu nozarēm,
– vai no vienas zinātnes nozares dažādām
apakšnozarēm,
– vai vienas zinātņu nozares mācībspēki, tā iekļaujot
kursa pasniegšanā labākās kompetences.
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Integrēto studiju kursu
izveidošanas mērķis
• Pēc iespējas pilnvērtīgāk nodrošināt profesiju standartos ietverto
zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi
• Samazināt sadrumstalotību studiju programmās
• Veicināt mācībspēku sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai
• Palīdzēt studentiem veidot integrētu pieeju specialitātes apguvē, jo viņi
neprot sasaistīt daudzus neliela apjoma studiju kursus
• Noteikumi studiju programmu veidošanai - ne mazāk kā 2 KP
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Integrētie studiju kursi MF
bakalaura studiju programmās
Studiju
programma

Kokapstrāde

Mežzinātne

Mežinženieris

2019.01.25.

% no
160 KP

Studiju programmu direktoru komentāri

46

Prioritāte: vieslektori no nozares un orientācija uz praksi,
organizē kompleksas prakses.
Svarīgi studiju kursos ieintegrēt prasmes uzņemties
atbildību un vadību, informācijas tehnoloģijas, pārdošanas
mākslu.
Bakalaura darbus izstrādā nozarei, konsultē nozares
speciālisti.

27.5

Paredz veidot vēl apjomīgākus kursus, iesaistīt nozares
speciālistus, sadarbība ar Silavas pētniekiem.
Iespēja elastīgāk plānot mācībspēku darbu, aizvietošanas
iespējas.
Ir iespēja sniegt studentiem atšķirīgu skatījumu uz vienām
un tām pašām lietām

51

Akcents uz sadarbību ar nozari, vieslektori.
Ja students bakalaura darbu izstrādā Silavā vai citur, ir otrs
vadītājs, bez maksas, darbojas brīvprātības princips.
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Integrētie studiju kursi LLU bakalaura
studiju programmās (piemēri)
Studiju programma

% no
160 KP

Studiju programmu direktoru komentāri

Datorvadība un
datorzinātne

11

Prioritāte – integrācija un cieša sadarbība ar
nozari. Vieslekcijas speciālajos kursos.

Informācijas
tehnoloģijas
ilgtspējīgai attīstībai
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Veido jaunus, integrētus kursus. Nozares
vieslekcijas vismaz reizi gadā speciālajos
kursos

Vide un
ūdenssaimniecība

37

Starpdisciplināra pieeja produktīvāka,
jāmeklē iespējas konsolidēt. Veido jaunus,
integrētus kursus: uzņēmējdarbība un darba
tiesības; Vides kvalitātes indikatorsugas
(MF+VBF); Ietekmes uz vidi novērtējums
u.c.
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Integrētie studiju kursi LLU bakalaura
studiju programmās (piemēri)
Studiju programma

% no
160 KP

Studiju programmu direktoru komentāri

Ekonomika

5

Lauksaimniecisko procesu organizācija (ESAF
+ LF)
Finanses un nodokļi - starpdisciplinārs

Lietišķā
enerģētika

17

Svarīga sadarbība ar nozari, organizē
vieslekcijas

Dizains un
amatniecība

10

Starpdisciplināri studiju kursi.
Izmanto labākās mācībspēku kompetences.
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Profesionālā bakalaura studiju
programmā «Lauksaimniecība»
iegūstamās profesijas
agronoms, profesijas kods – 2132

02.

ciltslietu zootehniķis, profesijas kods – 2132 09.
lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs, profesijas kods 1311

01.

Profesiju standarti: komplicēti, ietver daudzveidīgas
kompetences, prasmes un zināšanas un jāspēj tās pilnveidot
visa darba mūža garumā.
Studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas visas LLU fakultātes,
bet integrēto kursu - ESAF, ITF, PTF .
Ir starpdisciplināri kursi fakultātes ietvaros.
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Integrētie studiju kursi studiju
programmā «Lauksaimniecība»
Specializācijas
virzieni

% no
160 KP

Studiju programmu direktoru komentāri

Laukkopība

14

Ļoti svarīga mācībspēku sadarbība, īpaši – saskaņota
vērtēšanas sistēma.

Dārzkopība

9

Integrētajos studiju kursos, sevišķi tajos, kuros tēmas
viena otru papildina, ir nepieciešama ciešāka sadarbība
starp mācībspēkiem.

Ciltslietu
zootehniķis

18

Studentiem kopumā pozitīvi. Mācībspēkiem vieglāk
strādāt katram atsevišķi savā studiju kursā, neatkarīgi.
Svarīga ir sadarbība.

Uzņēmējdarbība
lauksaimniecībā

32

Izaicinājums – nodrošināt līdzsvaru starp vajadzīgajām
zināšanām un prasmēm uzņēmējdarbībā, tirgzinībās
lauksaimniecības produktu ražošanā, komunikācijā u.c.
Liels akcents uz komplekso profesionālo praksi (19 KP).
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Aptaujātie studenti, sk.

Vai integrēto studiju kursu
apguves laikā netika pazaudēts
tā apguves mērķis?
41
33
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Jā

Nē
vērtējums

Aptaujātie studenti, sk.

Novērtēt ieguvumu no integrētiem
studiju kursiem 5 ballu skalā
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Daļēji

Aptaujāti 84 LF studenti.
Piezīmes:
• tēmu pārklāšanās
• iekļautas mazāk aktuālas tēmas
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Novērtēt mācībspēku
sadarbību integrēto studiju
kursu īstenošanas laikā

Aptaujātie studenti, sk.
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Mācībspēku viedokļi par
integrētajiem studiju kursiem
(aptaujāti 19 šādos kursos strādājošie kolēģi)
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Vai pasniedzot studiju
kursu iedziļinieties kolēģa
vadītās kursa daļas saturā?
Aptaujātie
mācībspēki, sk.
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Aptaujātie
mācībspēki, sk.

Kā vērtējiet mācībspēka
ieguvumu no šāda studiju
kursa?
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Nē

Daļēji
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Vai saskaņojiet integrētā studiju
kursa pasniegšanas un kontroles
metodes?
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14
Aptaujātie
mācībspēki, sk.

Aptaujātie mācībspēki,
sk.

Vai kolēģu līdzdalība integrētā
studiju kursa īstenošanas laikā
palīdz kursu pasniegt
pilnvērtīgāk?
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Daļēji
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Nē
Daļēji
Vērtējums
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Aptaujātie mācībspēki, sk.

Kā vērtējiet kopumā integrēto studiju kursu
nozīmi bakalaura studiju programmu
īstenošanā?
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Ieguvumi

• Integrētie studiju kursi veicina studentu spēju sasaistīt
zināšanas dažādās jomās.
• Vieglāk pasniegt sarežģītos kursus, tiek papildinoši
izmantotas mācībspēku kompetences
• Jā kāds no studiju kursu pasniegšanas komandas «izkrīt»,
ir iespēja aizvietot un kurss sekmīgi tiek turpināts, vai
– ...ir iespēja iekļaut/nomainīt komandā mācībspēku ar
jaunu pieredzi.
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Trūkumi
• Gala vērtējums viens, taču studentiem katra daļa ir
jākārto atsevišķi (faktiski 2 vai vairāk ieskaites)
• Ja students kādu daļu nenokārto, pietrūkst pamats
turpināt nākamo daļu
• Studentu apbrīnojamā prasme izdzēst no atmiņas iepriekš
apgūto
• Nepilna laika studentiem atsevišķajās kursa daļās maz
stundu
• Tehniski sarežģītāk noformēt kursa pieteikumu IS,
– taču - atzinīgi vārdi nodarbību plānošanas dienestam
2019.01.25.
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Traucējošie faktori
• Esošā slodžu aprēķināšanas kārtība neveicina
starpdisciplinaritāti, katrai struktūrvienībai ir svarīgs slodzes
apjoms
• Mācībspēku nevēlēšanās sadarboties, jūt kolēģī konkurentu
• Integrētie bakalaura darbi – neskaidra slodzes aprēķināšanas
kārtība
• Vispārizglītojošo kursu mācībspēku ierosinātas netradicionālas
pieejas fakultātēs dažkārt uzņem rezervēti, taču viņi labprāt
sadarbotos
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Nākotnes skatījums
• Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekļaušana
studiju programmās (N. Vronskas promocijas darbs, 2012.).
ITF priekšlikums - kursu «Starpdisciplinārā skaitļošana»
visiem specializācijas virzieniem
• Vadošo nozares speciālistu iekļaušana studiju kursu
pasniegšanā, integrācija ar nozari
• Klimata izmaiņu jautājumi: pamats fizikas kursā, tālākais
specializācijas studiju kursos
• Patentzinības, inovāciju ieviešana, uzņēmējdarbības
prasmes u.c.: LLU kompetentākais kolēģis pasniedz visām
specialitātēm
• Integrētajos/starpdisciplinārajos kursos komandu veido
kompetentākie mācībspēki atbilstoši zinātņu nozarēm
• Ciešāka vispārizglītojošo kursu sasaiste ar speciālajiem
kursiem
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