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DARBA GAITA 
 
Mērķis: analizēt stāvokli un sagatavot priek�likumus studiju kvalitātes pilnveido�anai Bioloģijas 
fakultātē. 
 
Dalībnieki: profesori un asociētie profesori, katedru vadītāji, studiju programmu direktori 
(obligāti), cits akadēmiskais un tehniskais personāls (ļoti vēlams) 
 
Norises vieta un laiks: Kolkas prakses bāze, Talsu rajons, Kolkas pagasts, Vecā skola. 17.-
18.01.2004. 
 
Aptuvenā darba kārtība: 
17.01.2004.  
8.00 Izbrauk�ana no Bioloģijas fakultātes 
11.00-
12.00 

Iera�anās Kolkā, iekārto�anās, kafija (uzsauc fakultāte). 

12.00-
13.00 

Semināra atklā�ana ( I.Mui�nieks,U.Kondratovičs, V.Spuņģis, ziņojumi - līdz 10 
minūtēm katram) - par studiju moduļiem, fakultātes attīstības stratēģiju un aptauju 
rezultātiem. Nodro�inātas multimediju prezentācijas iespējas.  
Darba grupu (DG) uzdevumu noformulē�ana un vadītāju izvirzī�ana. 

13.00-
14.00 

Pusdienas (uzsauc fakultāte) 

14.00-
19.00 

Diskusijas trīs darba grupās. Katras darba grupas rīcībā būs Flip-Chart tāfele ar 
papildekipējumu. Katra grupa atsevi�ķā telpā vienlaicīgi apsprie� vienu un to pa�u 
tēmu apmēram 30-45 minūtes. Grupa atzīmē tēmas pozitīvo, negatīvo un 
rekomendācijas. Lielajā klausītavā seko priek�likumu par pirmo tēmu kopīga 
apsprie�ana. Tad seko otrās un tre�ās tēmas apsprie�ana pa darba grupām. Pa 
starpu kafijas pauzes (uzsauc fakultāte).  

19.00 Semināra kopsavilkums. 
vakarā Semināra neformālā daļa (Chili & Chillout Session [G.Brūmelis], pirts, pastaigas, 

peldē�anās Baltijas jūŗā vai Rīgas Jūŗas līcī). 
18.01.2004. Rīts: tīrūdens dzer�ana, aču mazgā�ana, un viegla rīta kafija.  

Svētdienas priek�pusdienas tēmas: 
• Saullēkta putni (J.Priednieks) 
• Kolkas prak�u bāzes vēsture (N.Pētersons) 
• Kolkas piekrastes biotopi (D.Tjarve) 

Izbrauk�ana no Kolkas. Brokastīm (pusdienām) un atspirdzinājumam nodro�ināties 
ar līdzpaņemto proviantu!  
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SEMINĀRA TĒMAS 
 
1. tēma. Studiju struktūras pilnveido�ana un kvalitātes uzlabo�ana: 

• kursu moduļu izveide un dublē�anās novēr�ana; 
• akadēmiskā personāla atjaunotne; 
• A, B un C daļas kursu īpatsvars studijās; 
• studiju rezultātu vērtē�ana (studentu darba vērtē�ana). 

 
2. tēma. Studentu praktisko iemaņu pilnveido�ana: 

• praktisko darbu kvalitātes uzlabo�ana (metodes, aprīkojums, telpas); 
• lauka prak�u kvalitātes uzlabo�ana; 
• institūtu laboratoriju izmanto�ana. 

 
3. tēma. Informācijas aprites efektivitāte: 

• Informācijas nodo�ana un lēmumu pieņem�ana katedrās (ieskaitot informācijas �ķiro�anu); 
• konsultācijas studentiem; 
• bibliotēka un IT infrastruktūras uzlabo�ana; 
• atgriezeniskās saites princips studiju kvalitātes novērtē�anai. 

 
Lūdzam pārdomāt tēmu aktualitātes, jo ikviens no mums būs semināra dalībnieks un var arī kļūt 
par darba grupas vadītāju! 
 
Semināra organizatori: G.Brūmelis, U.Kondratovičs, V.Spuņģis. 
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 SEMINĀRA DALĪBNIEKI 
 
Nr. Amats Vārds, uzvārds Katedra u.c. 
 
1. darba grupa 
1. Prof.  Indriķis Mui�nieks MiBK 
2. As.prof. Uldis Kondratovičs AFK 
3. As.prof. Jānis Priednieks ZDzEK 
4. Lekt. Kamita Eglīte CDzFK 
5. Lekt. Didzis Tjarve BEK 
6. Pasn. Andris Čeirāns LVA 
7. Pētnieks Tūrs Selga MoBK 
8. Bak. stud. Egija Biseniece BEK 
 
2. darba grupa 
9. Prof.  Juris Imants Aivars CDzFK 
10. Prof. Valdis Ģirts Balodis BEK 
11. Prof. Viesturs Baumanis  MoBK 
12. Doc.  Natālija Matju�kova MiBK 
13. Lekt. Brigita Laime BEK 
14. Doktorants Oskars Kei�s ZDzEK 
15. Vec. lab. Dzintra Zaļā MiBK 
16. Bak. stud. Sindra Elksne BEK 
 
3. darba grupa 
17. Prof.  Ģederts Ieviņ� AFK 
18. As.prof. Guntis Brūmelis BEK 
19. As.prof. Voldemārs Spuņģis ZDzEK 
20. As.prof. Uldis Kalnenieks MoBK 
21. Lekt. Māris Lazdiņ� MoBK 
22. Lekt. Kristaps Vilks ZDzEK 
23. Asist. Zbigņevs Marcinkevičs CDzFK 
24. Pētnieks Ivars Druvietis BI Hidrobiol. lab. 
25. Tehniķis Nikolajs Pētersons Dekanāts 
26. Bak. stud.. Inga Prane MoBK 
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TĒMU APSPRIE�ANAS REZULTĀTI 
 

1. tēma. Studiju struktūras pilnveido�ana un kvalitātes uzlabo�ana 
 
Kursu moduļu izveide un dublē�anās novēr�ana 

 
Pozitīvais 

• Pēc būtības BF jau ir iesaistījusies studiju moduļu izveides principa realizē�anā, 
piemēram, Vispārīgās bioloģijas daļas. 

• Kā sadarbības un dublē�anās izslēg�anas piemēru var minēt da�ādu radniecīgu 
nozaru (ķīmija, fizika, matemātika, ģeogrāfija) studiju kursu iekļau�anu studiju 
programmās, un to docē�anu uzticot attiecīgo fakultā�u mācībspēkiem.  

• Vienlaicīgi vairākus bioloģijas studiju kursus citām LU fakultātēm (Cilvēka 
anatomija, Neirofizioloģija, Ģenētika, Bioķīmija, Parazitoloģija u.c.) nodro�ina 
BF mācībspēki. 

Negatīvais 
• Studiju programmu struktūrā tomēr joprojām vērojama kursu sadrumstalotība 
• Vairākas fakultātes līdz �im nav ievēroju�as nepiecie�amību izmantot BF 

mācībspēku darbu studiju programmās svarīgu kursu docē�anu. 
• Atsevi�ķos gadījumos netiek ievēroti studiju kursu apgū�anas priek�noteikumi, 

tādējādi studiju darbu padarot mazāk efektīvu.  
Priek�likumi situācijas uzlabo�anai 

• Moduļu darba grupu izveido�ana. Moduļa idejas izstrādā katedras, tad apsprie� 
starp radniecīgajām katedrām, tad fakultātes līmenī (variants: izveidot vienu 
DG ar katedru pārstāvjiem) 

• veikt pārrunas ar citām fakultātēm (ĶF, ĢZZF, MF) BF profilējo�o studiju 
kursu nodro�inā�anā un otrādi 

• Uzskatāma priek�noteikumu �evolūcijas koka� izveido�ana 
• Izlīdzino�ā moduļa izveido�ana, kas studentiem nodro�inātu zinā�anu 

papildinā�anu, ja mainās viņu pētījumu virzieni 
 
Akadēmiskā personāla atjaunotne 

 
Pozitīvais 

• BF darbojas pla�s akadēmiskā personāla spektrs 
• Pieaug uz daļslodzēm strādājo�ā akadēmiskā personāla īpatsvars 
• BF pastāv demokrātiskas un draudzīgas attiecības starp akadēmisko personālu 

un studentiem 
Negatīvais 

• Novērojama akadēmiskā personāla pakāpeniska noveco�ana 
Priek�likumi situācijas uzlabo�anai 

• Studentu iesaistī�ana pētniecības projektu realizācijā  
• Perspektīvāko doktorantu piesaistī�ana daļslodzēs  
• Pieredzēju�ā akadēmiskā personāla zinā�anu un prasmju izmanto�ana 
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A, B un C daļas kursu īpatsvars studijās 
 
Pozitīvais 

• Bioloģijas akadēmisko studiju programmu strukturē�anā vērojamas pozitīvas 
tendences - 
reāli darbojas 3 gadu bakalaura un 2 gadu maģistra akadēmiskās studijas 

Negatīvais 
• C daļas kursi ne vienmēr ir izvēlēti adekvāti studentu akadēmiskās karjeras 

veido�anai  
Priek�likumi situācijas uzlabo�anai 

• A daļas kursu apjomam jāveido 50 % no programmas apjoma 
• B daļas kursu apjoms varētu būt ~ 30 % no programmas apjoma 
• C daļa ar apjomu ~ 20 % faktiski jāveido kā obligātās izvēles daļa, liekot 

akcentu uz studentu akadēmiskajai karjerai nepiecie�amu kursu izvēli 
(informācijas tehnoloģijas, valodas u.tml.) 

 
Studiju rezultātu (studentu darba) vērtē�ana 

 
Pozitīvais 

• Studentu darbs tiek vērtēts, izmantojot pla�u kritēriju kompleksu Bakalaura un 
maģistra darbi tiek vērtēti pēc vienotiem, stingriem kritērijiem 

Negatīvais 
• Studentu darba vērtējums ne vienmēr ir objektīvs 
• Darba vērtē�anā bie�i tiek izmantots pārāk neliels kritēriju skaits, un rezultāts 

atspoguļojas tikai vienreiz iegūtā atzīmē pēc 10 baļļu sistēmas 
Priek�likumi situācijas uzlabo�anai 

• Veikt kursu kompleksu vērtē�anu ar atzīmēm un punktiem par noteiktām 
sadaļām (piem., teorētiskās zinā�anas, iegūtās prasmes, aktivitāte, prasme 
noformulēt domu un uzstāties utt.). Iegūto punktu summu izmantot vai nu 
vērtējumam pēc 10 baļļu sistēmas vai arī normālā sadalījuma iegū�anai. 
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2. tēma. Studentu praktisko iemaņu pilnveido�ana  
 
Praktisko darbu kvalitātes uzlabo�ana (metodes, aprīkojums, telpas) 

 
Pozitīvais 

• Izveidojusies pieredze daļu BF līdzekļu pie�ķirt katedrām par bakalaura, 
maģistra un doktora darbu vadī�anu. Līdzekļi tiek izmantoti katedru attīstībai 

• Finan�u izmanto�anā vērojama tendence apvienot līdzekļus 
Negatīvais 

• Novecojusi praktiskajos darbos izmantotā aparatūra un ekipējums 
• Novecojusi informācija laboratorijas darbos 
• Studentiem pārlieku maz tiek prasīts pierādīt prasmes un iemaņas zinā�anu 

vērtē�anai 
• Informācijas trūkums par praktisko darbu saturu starp katedrām un starp 

fakultātēm 
Priek�likumi situācijas uzlabo�anai 

• BF telpu izmanto�anas efektivitātes analīze 
• Lielo mācību laboratoriju izveide pamatstudiju praktisko darbu nodro�inā�anai 

(Kronvalda bulv. 4), neintensīvi izmantotos muzeju fondus izvietojot vienkopus  
• Studentu analītisko centru izveido�ana 
• ES finan�u fondu piesaistī�ana infrastruktūras attīstī�anai 
• Laboratorijas darbu satura atjauno�ana 
• Rotācijas principa izmanto�ana pētījumu aparatūras izmanto�anā 

 
Lauka prak�u kvalitātes uzlabo�ana 

 
Pozitīvais 

• Nostabilizējies lauka prak�u realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls 
• Palielināju�ies BF finan�u līdzekļu ieguldījumi Kolkas prak�u bāzē 
• Kooperācija starp BF un ĢZZF prak�u bā�u izmanto�anā 

Negatīvais 
• Neatbilstība starp Kolkas prak�u bāzes kapacitāti ( 50 cilv.) un studentiem (1.k. 

� 60 cilv.) un akadēmisko personālu (10 cilv.) 
• Nepietiekama �baltās� bioloģijas laboratoriju pētniecības meto�u izmanto�ana 

lauka prak�u laikā 
• Neapmierino�a IT infrastruktūra 

Priek�likumi situācijas uzlabo�anai 
• Stratēģijas izstrādā�ana jauna laboratoriju korpusa celtniecībai Kolkā 
• Datorklases izveido�ana prak�u bāzēs vasaras lauka kursu laikā 
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Institūtu laboratoriju izmanto�ana 
 
Pozitīvais 

• Vado�o pētniecības iestā�u ģeogrāfiskais tuvums 
• Labi BF un institūtu akadēmiskā personāla kontakti 

Negatīvais 
• Kopumā mazintensīva sadarbība ar institūtiem studiju programmu realizācijā, 

kas balstās galvenokārt uz pasniedzēju personīgo iniciatīvu 
Priek�likumi situācijas uzlabo�anai 

• Sadarbības līgumu slēg�ana ar institūtiem un citiem mācību un pētniecības 
centriem (Botāniskais dārzs, Engures, Raudas un Salacas bāzes u.c.)  

• Īpa�s akcents sadarbībā jāliek uz institūtu rīcībā eso�ās unikālās aparatūras 
intensīvāku izmanto�anu, tajā sevi�ķi iesaistoties doktorantūras studentiem 

 

3. tēma. Informācijas aprites efektivitāte (informācija un lēmumu 
pieņem�ana, konsultācijas, bibliotēka un IT infrastruktūra, studiju kvalitātes 
novērtē�ana) 

 
Pozitīvais  

• Informācijas apjoma pieaugums 
• Neliela un pārskatāma BF infrastruktūra 

Negatīvais 
• Nepietiekami attīstīta informācijas vertikālā un horizontālā plūsma 
• Akadēmiskā personāla nepieejamība studentiem 
• Neoptimizēta IT infrastruktūra  
• Nepietiekami intensīva bibliotēkas resursu attīstība 

Priek�likumi situācijas uzlabo�anai 
• Regulāra informācijas apmaiņas pasākumu organizē�ana (katedru sēdes, 

katedru vadītāju sēdes, fakultātes akadēmiskie semināri u.c.) 
• Atsevi�ķu BF e-pasta adre�u kopu izveide informācijas aprites uzlabo�anai 
• BF mājas lapas struktūras atjauno�ana un uzlabo�ana 
• Stenda izveido�ana ar BF personāla fotogrāfijām, kontaktinformāciju un 

konsultāciju laikiem (konsultācijas � vismaz 2 stundas vienreiz nedēļā), studiju 
ceļve�u regulāra atjauno�ana, tajos ietverot konsultāciju laikus 

• On-line �urnālu, datu bā�u abonē�ana bibliotēkai 
• Jaunas IT speciālista amata vietas izveido�ana 
• BF LAN optimizē�ana atbilsto�i datoru skaitam un datu apmaiņas ātrumam 
• Kursu aptauju centralizē�ana (dekanāts) 

 
 

 


