Atskaite par Alberta koledžas zinātniskās un pētnieciskās darbības attīstības stratēģijas
2014.-2018.gadam izpildi (uz 30.10.2015.)

N.P.K.

AKTIVITĀTE

1. KVALITĀTE
Motivēt koledžas mācībspēkus veikt
kopīgus un individuālus pētījumus un
1.1.
izstrādāt publikācijas iesniegšanai
starptautiskos citējamos žurnālos, atbilstoši
docējamo studiju kursu tematikai.
Veikt regulāru mācībspēku zinātniskās un
1.2.
pētnieciskās darbības analīzi saskaņā ar
koledžas stratēģijas prasībām.

IZPILDES
TERMIŅŠ

REZULTATĪVIE
RĀDĪTĀJI

IZPILDĪTS /
NEIZPILDĪTS,
PLĀNOTĀS
DARBĪBAS

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

Vismaz viena publikācija
starptautiskajā citējamajā žurnālā
gadā katrā metodiskajā apvienībā

Izpildīts (kopā 19 autori, 15
raksti, no tiem 3 – citējamos
žurnālos).

2014.g. marts
un turpmāk reizi
gadā

Veikta mācībspēku zinātniskās un
pētnieciskās darbības analīze

Izpildīts.
Daļēji izpildīts Nordplus
projekta ietvaros (ir plānots
projekta rezultātus salīdzināt
ar citu valstu pētījumiem un
izstrādāt kopīgas publikācijas
2015./16.st.gadā).
Nav izpildīts.
Plānots izpildīt
2015./16.st.gadā,
sadarbojoties ar EKA.

1.3.

Veicināt koledžas mācībspēku sadarbību ar
ārvalstu kolēģiem kopīgu pētījumu
veikšanā un publikāciju sagatavošanā.

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

Vismaz divi mācībspēku kopīgie
pētījumi katrā metodiskajā
apvienībā gadā

1.4.

Organizēt pieredzes apmaiņas seminārus ar
mērķi iedrošināt mazāk pieredzējušos
kolēģus veikt pētījumus un izstrādāt
publikācijas.

2014.g. maijs
un turpmāk reizi
pusgadā

Organizēts viens pieredzes
apmaiņas seminārs reizi 6 mēnešos

1.5.

Piesaistīt ES finansējumu starptautisku
pētījumu veikšanai, dalībai konferencēs.

2015.g.
un turpmāk

Piesaistīts ES finansējums (atkarībā
no izsludinātiem projektu
konkursiem)

Daļēji izpildīts (Erasmus+ un
Nordplus finansējums).

1.6.

Izmantot sadarbību ar iestādēm un
organizācijām, lai sekmētu darba tirgum
nozīmīgu un aktuālu pētījumu veikšanu.

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

Vismaz viens pētījums katrā
metodiskajā apvienībā gadā

Izpildīts:
Ir noslēgti jauni sadarbības
līgumi (piem., ar LBA),

N.P.K.

AKTIVITĀTE

IZPILDES
TERMIŅŠ

REZULTATĪVIE
RĀDĪTĀJI

IZPILDĪTS /
NEIZPILDĪTS,
PLĀNOTĀS
DARBĪBAS
turpinās sadarbība ar
esošajiem sadarbības
partneriem (LSAKA,
LASAP, LPVA u.c.)
pētījumu veikšanā:
KMP - "Sporta nozares darba
tirgus tendences";
SA - „Latvijas novadu
pašvaldību interneta mājas
lapu kvalitātes pētījums”;
TUR - „Studentu un jauniešu
ceļošanas paradumi Latvijā”;
UZN - „Profesiju standarti un
darba devēju prasības
grāmatvežu, komercdarbības
speciālistu un vidējā līmeņa
vadītāju profesijas apguvē”;
IEST - „Profesiju standarti un
darba devēju prasības
personāla speciālistu
profesijas apguvē un
darbinieku adaptācijā”;
JUR - Aptaujas veikšana
kopā ar Konkurences padomi.
Daļēji izpildīts Nordplus
projekta ietvaros (neaptvēra
visu metodisko apvienību
nozares).

1.7.

Identificēt mācībspēkus, kuru publikāciju

2014.g. maijs
un turpmāk katru

Mācībspēku, kuru publikāciju skaits
nav pietiekošs (mazāks par 3 pēdējo

Nav izpildīts.

N.P.K.

AKTIVITĀTE

skaits nav pietiekošs, noskaidrot galvenos
traucējošos faktorus, un piedāvāt šiem
mācībspēkiem palīdzību pētījuma veikšanā
un publikācijas sagatavošanā.
2. CILVĒKRESURSI
Informēt akadēmisko personālu par
2.1.
iespējām studēt maģistrantūrā/doktorantūrā
par valsts finansējumu.
2.2.

Informēt par iespējām studēt
maģistrantūrā/doktorantūrā ārzemēs.

2.3.

Informēt par pieejamām stipendijām.

2.4.

2.5.

Nodrošināt skaidras karjeras attīstības
vadlīnijas mācībspēkiem ar
maģistra/doktora grādu.
Nodrošināt atbalstu (t.sk. materiālu)
esošajiem mācībspēkiem ar doktora grādu
pētnieciskās un zinātniskās darbības
turpināšanai un attīstībai.

IZPILDES
TERMIŅŠ
gadu

REZULTATĪVIE
RĀDĪTĀJI
5 gadu laikā), saraksts

2014.g. jūnijs
un turpmāk katru
gadu atjaunota

Izveidota datu bāze par iespējām
studēt maģistrantūrā/ doktorantūrā
par valsts finansējumu

2014.g. jūnijs
un turpmāk katru
gadu atjaunota
2014.g. jūnijs
un turpmāk katru
gadu atjaunota

Izveidota datu bāze par iespējām
studēt maģistrantūrā/ doktorantūrā
ārzemēs
Izveidota datu bāze par pieejamām
stipendijām maģistra/ doktora
studijās

2014.g. augusts

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

2.6.

Motivēt mācībspēkus piedalīties
zinātniskajos projektos.

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

2.7.

Informēt mācībspēkus par stažēšanās
iespējām Latvijas un ārvalstu izglītības

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

IZPILDĪTS /
NEIZPILDĪTS,
PLĀNOTĀS
DARBĪBAS

Daļēji izpildīts (ir izveidota
datu bāze par iespējām studēt
maģistrantūrā par valsts
finansējumu).
Nav izpildīts.
Nav izpildīts sakarā ar grantu
trūkumu aktuālajās nozarēs.

Izstrādātas karjeras attīstības
vadlīnijas

Nav izpildīts.

Nodrošināts atbalsts mācībspēkiem
ar doktora grādu pētījumu veikšanai
(saskaņā ar Alberta koledžas
Padomes lēmumu)

Izpildīts.

Līdzdalība vismaz divos
zinātniskajos projektos 2014.gadā
un turpmāk vismaz vienā
zinātniskajā projektā katrā
metodiskajā apvienībā gadā
Vismaz 2 koledžas mācībspēku
stažēšanās 2014.gadā un turpmāk
vismaz viena mācībspēka

Nav izpildīts.
Daļēji izpildīts Erasmus+
ietvaros (nav aptvertas visas
metodiskās apvienībās

AKTIVITĀTE

N.P.K.

IZPILDES
TERMIŅŠ

iestādēs.

REZULTATĪVIE
RĀDĪTĀJI
stažēšanās Latvijas un ārvalstu
izglītības iestādēs gadā katrā
metodiskajā apvienībā
Piesaistīts vismaz viens mācībspēks
katrā metodiskajā apvienībā
2014.gadā un turpmāk vismaz divi
mācībspēki no citām koledžām un
augstskolām katrā metodiskajā
apvienībā gadā

IZPILDĪTS /
NEIZPILDĪTS,
PLĀNOTĀS
DARBĪBAS
nepietiekoša finansējuma
dēļ).

Piesaistīt mācībspēkus ar lielu zinātniskās
un pētnieciskās darbības potenciālu no
citām koledžām un augstskolām.

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

3.1.

Identificēt valsts un nevalstiskās
organizācijas, sadarbojoties ar kurām būtu
iespējams īstenot pētījumus par sabiedrībā
un pasaulē aktuālām problēmām.

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

Noslēgts vismaz viens sadarbības
līgums ar valsts un nevalstiskajām
organizācijām katrā metodiskajā
apvienībā gadā

Izpildīts.

3.2.

Nodrošināt efektīvu un nepārtrauktu
sadarbību ar šīm organizācijām.

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

Nozīmēti atbildīgie par pētījumiem
sadarbībā ar valsts un
nevalstiskajām organizācijām katrā
metodiskajā apvienībā

Izpildīts.

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

Mācībspēku piedalīšanās vismaz
vienā publiskajā apspriedē vai
debatēs katrā metodiskajā apvienībā
gadā

Daļēji izpildīts (fokusgrupas
diskusija un diskusija
Nordplus projekta ietvaros).

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

Publicitāte par katru veikto
pētījumu

Izpildīts.

2.8.

Daļēji izpildīts.

3. IETEKME

3.3.

3.4.

4. RESURSI

Veicināt un atbalstīt mācībspēku
iesaistīšanu publiskajās apspriedēs, debatēs
ar mērķi noskaidrot aktuālo pētījuma
tematiku un popularizēt jau veikto pētījumu
rezultātus.
Nodrošināt publicitāti sabiedrībai
nozīmīgajiem pētījumiem, popularizējot
koledžas kā zinātniskās institūcijas tēlu.
Ievietot informāciju par sabiedrībai
aktuāliem pētījumiem koledžas mājas lapā.

N.P.K.

AKTIVITĀTE

IZPILDĪTS /
NEIZPILDĪTS,
PLĀNOTĀS
DARBĪBAS

IZPILDES
TERMIŅŠ

REZULTATĪVIE
RĀDĪTĀJI

2014.g. augusts

Izveidots pārskats par pieejamu ES
un citu finanšu finansējumu
pētnieciskai un zinātniskai darbībai

Daļēji izpildīts.

4.1.

Izveidot pārskatu par iespējamu Eiropas
Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu
finansējumu pētnieciskai un zinātniskai
darbībai.

4.2.

Piesaistīt sponsorus dažādām
pētnieciskajām un zinātniskajām
aktivitātēm.

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

Piesaistīts vismaz 1 sponsors
2014.gadā un turpmāk vismaz 2
sponsori gadā

Daļēji izpildīts (sponsori tika
piesaistīti divām
konferencēm, sadarbojoties ar
EKA studentu pašpārvaldi).

4.3.

Pārskatīt plānotās zinātniskās un
pētnieciskās aktivitātes, lai atrastu iespējas
kombinēt un integrēt vairākas aktivitātes,
ietaupot finanšu un cilvēkresursus.

2014.g.
un turpmāk katru
gadu

Izstrādāts zinātnisko un pētniecisko
aktivitāšu plāns

Izpildīts.

