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Saturs

• Ekspertu darbības plāns un pētījuma struktūra
• Zināšanu sabiedrība Latvijas Universitātē
• Doktorantūra un tās produkti
• Vai mēs spējam būt patiesi?
• Programmu un IETVARU invarianti



Ekspertu (Larss Ekholms, Andrejs Rauhvargers)

darbības plāns un pētījuma struktūra
Izlases grupa:
• Universitātes vadība (3)
• Dekāni (8)
• Centrālā administrācija (7)
• Profesori un .. (12)
• Doktoranti un jaunie zinātnieki (8 + 8)
• Studenti (12)

Tēmas:
• Attieksme pret reformām
• Bakaluri un maģistranti (programmu reformas)
• Kredītu pārneses problēmas un realitātes
• Kvalitātes vadība
• Saite starp pētniecību un studijām



Zināšanu sabiedrība Latvijas 
Universitātē

Dati (informācija), to ticamība (zināšanas)
Laikam atbilstoša analīze (zināšanas)
Jaunas zināšanas
Ko darīt ja es maz zinu?



Doktorantūra un tās produkti

Doktorantūras veidols
Doktorantūras invarianti:
• Doktori
• Piesaistītais finansējums, kas palielina pašu kapitālu
• Publikācijas pareizajos izdevumos & citējamība
• Sekmes pētījumu rezultātu komercializācijā
Reālais derīgo iznākums



Vai mēs spējam būt patiesi?

www.lu.lv, mācītājs Jānis Bitāns Liekulība, 
kas kļūst par dzīvesveidu neļauj adekvāti 
just.
Jūs saņemat liekulīgu atteikuma vēstuli, kura sākas ar
vārdiem: „Mēs ar lielu interesi izskatījām jūsu
projektu…”, pēc tam divas trešdaļas lappuses ir
aizņemtas ar dažādiem uzslavinājumiem, bet vēstules
beigās ir uzrakstīts: „…taču mums ir jāpaziņo, ka jūsu
piedāvājumu šoreiz nevaram apstiprināt, tomēr mēs
novēlam jums veiksmi jaunos startos”. Tad, kad šādas
nedrosmīgas atrunas kļūst par tipveida vēstulēm, 
liekulība ir dzīvesveids. 

http://www.lu.lv/




Programmu un IETVARU invarianti

Zināšanas
Zināšanas praktiskai rīcībai
Zināšanas jaunu zināšanu radīšanai
Nezināšanas testi indivīdiem un programmām
Universālas vārdnīcas un korekta saruna



Paldies par uzmanību!
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