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• Akadēmisk ās studiju programmas

• Profesion ālā izgl ītība
• Izgl ītības iest ādes bibliotek ārs (B programma)• Izgl ītības iest ādes bibliotek ārs (B programma)

• Pētnieciskais darbs
• Studentu pētnieciskie darbi
• Docētāju pētniecības projekti



Akadēmiskās studiju programmas

Bakalaura studiju programma
– Inform ācijas p ārvald ība

Maģistra studiju programma
–Bibliot ēkzinātne un inform ācija



Bakalaura programma

� Inform ācijas p ārvald ība (120 kp )

Programmas saturs (profesionālās kompetences + 
vispārīgās kompetences): 

– inform ācijas avotu pārvaldība, – inform ācijas avotu pārvaldība, 
– inform ācijas pakalpojumu pārvaldība; 

– Inform ācijas instit ūciju pārvaldība
– IKT pārvaldība

– visp ārīgi un citu soci ālo zin ātņu priekšmeti



Bakalaura programma

� Inform ācijas p ārvald ība

Programmas novērtējums
– Labs studentu vērtējums
– Programma saņēmusi augstāko novērtējumu (1.grupa – Programma saņēmusi augstāko novērtējumu (1.grupa 

pēc ekspertu novērtējuma (2012))

Iespējas studiju laikā
• iesaistīties pētniecībā
• Studēt semestri kādā ārzemju augstskolā
• Piedalīties starptautiskā studentu konferencē BOBCATSSS



Bakalaura programma

Inform ācijas p ārvald ība
Studiju formasStudiju formas

•• PLKPLK
•• NLNNLN

� Studiju programmas direktore - doc. Baiba Holma



Maģistra programma

� Bibliot ēkzinātne un inform ācija (80 kp )

Programmas saturs – bibliotēkzinātne / informācijas 
zinātne, vadošie speciālisti

Programmas novērtējums
– Labs studentu vērtējums
– Programma saņēmusi augstāko novērtējumu (1.grupa 

pēc ekspertu novērtējuma (2012))



Maģistra programma

�Bibliot ēkzinātne un inform ācija

�PLK – 10 vietas par valsts budžeta līdzekļiem

� Studiju programmas direktors – prof. Viesturs Zanders



Profesionālā maģistra 
programma

�Dokumentu un arh īvu pārvald ība (80 kp)
– Programmas saturs – dokumentu pārvaldība, arhīvu 

pārvaldība; (starpdisciplināra) 
– profesionālā maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā 

kvalifikācija „Dokumentu sistēmu vadītājs”.kvalifikācija „Dokumentu sistēmu vadītājs”.

– Programma saņēmusi augstāko novērtējumu (1.grupa 
pēc ekspertu novērtējuma (2012))

�Programmas direktore: doc. L īga Krūmiņa



B programma

� Izgl ītības iest ādes bibliotek ārs (5 kp) (2014.g. 
rudens semestris)

�Skolu bibliotekāriem (skolotājiem)



B programma



B programma

Studiju programmas direktore – doc. Daina Pakalna

Klātiene (3 reizes) + tālmācība
65 studenti, atsauksmes labas (intensīva mācīšanās)65 studenti, atsauksmes labas (intensīva mācīšanās)

.



Docētāji
Nodaļas, citu LU nodaļu / fakultāšu docētāji + nozares 

profesionāļi
– Piem., BA programmā nozares profesionāļi un 

mācībspēki – 52%mācībspēki – 52%

Kursu piel īdzināšanas iesp ējas
(MK) noteikumu Nr. 36 „Iepriekšējā izglītībā un 

profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 
noteikumi .



ASV vieslektori

– Prof. Džons Lubans (ASV)
– Šerila  Anspauga (ASV)

• Demokrātija darba vietā: pašvadošas komandas un 
sevis vadīšana (2011, 2013, 2014 ...)

• Vasaras seminārs “Pārmaiņu vadīšana” (2014)





Pētnieciskā darbība

Studentu nosl ēguma darbi:
� Inform ācijas resursi (dokumenti, datubāzes, digitālās 
kolekcijas, tīmekļa vietnes) – 16
� Lietot āju apkalpošana - 4 

– Bērnu bibliotekārā apkalpošana - 6– Bērnu bibliotekārā apkalpošana - 6
� Novadp ētniec ība - 5 
� Studiju procesa nov ērtējums - 4
� Inform ācijas tehnolo ģijas – 3
� Grāmatniec ība – 2
� Zināšanu p ārvald ība – 1
� Bibliot ēku profili/soci ālie t īkli - 1 



Pētnieciskā darbība

Docētāju pētniec ība

– ESF 1.1.1.2. aktivit ātes projekta
INOVATĪVU REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS DIAGNOSTIKAS 

INSTRUMENTU IZSTRĀDE

Iedzīvot āju inform ācijprat ības vajadz ību un l īmeņu noteikšana 
teritoriju att īst ībai: indikatoru izv ēle un diagnostikas 
instrumentu izstr āde



Pētījuma mērķi

1. Izstrādāt instrumentus, ar kuriem diagnostic ēt un 
novērtērt pieaugušo inform ācijprat ības (IP) zin āšanas 
un prasmes.

2. Izstrādāt metodolo ģiju IP līmeņu (4 līmeņi) izmērīšanai 2. Izstrādāt metodolo ģiju IP līmeņu (4 līmeņi) izmērīšanai 
un apmācības vajadzību noteikšanai, pamatojoties uz 
UNESCO Mēdiju un IP kompetenču matricu

3. Raksturot Ķekavas novada pieaugušo IP līmeņus un 
izglītības vajadzības.



Pētījuma teorētiskā bāze



Pētījuma rezultāti

Zināšanu nov ērtējums (piek ļuve, nov ērtēšana; 
rad īšana)
(anketēšana)

Respondentu vidējais līmenis:
1) Piekļuve – 2.līmenis1) Piekļuve – 2.līmenis
2) Novērtēšana - 3. līmenis;
3) Radīšana - 1.-2. līmenis



Pētījuma rezultāti

Prasmju nov ērtējums (piek ļuve, nov ērtēšana, 
rad īšana) (praktiskie uzdevumi)

1. Respondentu vidējais līmenis: 
1) Piekļuve – 2.līmenis 
2) Novērtēšana - 2. līmenis; 2) Novērtēšana - 2. līmenis; 
3) Radīšana – 1.līmenis.

2. Neskatoties uz to, ka 75.5% respondentu bija snieguši 
augstu pašnovērtējumu savām prasmēm atrast 
informāciju, praktisko uzdevumu izpilde parādīja diezgan 
daudzu prasmju trūkumu.



Paldies par uzman ību!

Baiba Holma 
(baiba.holma@lu.lv)


