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Alberta koledžas zinātniskās un pētnieciskās darbības attīstības 

stratēģija 2014. – 2018. 

 

Mērķis: kļūt par līderi Latvijas koledžu vidū zinātnes un pētniecības attīstības jomā, 

maksimāli pietuvinoties augstskolu līmenim. 

Uzdevumi: 

1. Piesaistīt pētniekus un zinātniekus; 

2. Veicināt un atbalstīt koledžas mācībspēku pētnieciskās un zinātniskās aktivitātes; 

3. Veicināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un zinātniskām 

institūcijām kopīgu pētījumu un projektu izstrādei; 

4. Veicināt sadarbību ar darba devējiem, Latvijas organizācijām un uzņēmumiem darba 

tirgum aktuālo pētījumu veikšanai; 

5. Regulāri organizēt praktisko konferenci (darba devēji studentiem) un studējošo 

konferenci (studenti darba devējiem), kā arī zinātnisko konferenci; 

6. Izdot ikgadējus pētījumu un zinātnisko darbu krājumus, konferenču tēžu/publikāciju 

krājumus un/vai žurnālu; 

7. Nodrošināt publicitāti par pētnieciskām un zinātniskām aktivitātēm, veicinot koledžas 

kā zinātniskā un pētnieciskā instrumenta atpazīstamību. 

Stratēģija ir sadalīta četrās daļās: Kvalitāte, Cilvēkresursi, Ietekme un Resursi. 

1. Kvalitāte 

Koledžas mērķis ir ne tikai skaitliski palielināt pētījumu un publikāciju skaitu, bet arī veicināt 

kvalitatīvu pētījumu izstrādi, proti, publikācijas citējamos izdevumos un uzstāšanos 

starptautiskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. 

1.1. Esošā situācija 

Koledžas mācībspēku publikāciju skaits ir salīdzinoši neliels (skat. 1.pielikumu), vēl mazāks 

ir publikāciju skaits citējamos izdevumos. Zinātniskās un pētnieciskās darbības īpatsvars ir 

atšķirīgs dažādās studiju programmās (skat. 2. un 3.pielikumu). 

1.2. Pasākumi situācijas uzlabošanai 

1.2.1. Motivēt koledžas mācībspēkus veikt kopīgus un individuālus pētījumus un 

izstrādāt publikācijas iesniegšanai starptautiskos citējamos žurnālos, atbilstoši 

docējamo studiju kursu tematikai.  

1.2.2. Veikt regulāru mācībspēku zinātniskās un pētnieciskās darbības analīzi saskaņā ar 

koledžas stratēģijas prasībām.  

1.2.3. Veicināt koledžas mācībspēku sadarbību ar ārvalstu kolēģiem kopīgu pētījumu 

veikšanā un publikāciju sagatavošanā.  

1.2.4. Organizēt pieredzes apmaiņas seminārus ar mērķi iedrošināt mazāk pieredzējušos 

kolēģus veikt pētījumus un izstrādāt publikācijas.  

1.2.5. Piesaistīt ES finansējumu starptautisku pētījumu veikšanai, dalībai konferencēs.  
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1.2.6. Izmantot sadarbību ar iestādēm un organizācijām, lai sekmētu darba tirgum 

nozīmīgu un aktuālu pētījumu veikšanu.  

1.2.7. Identificēt mācībspēkus, kuru publikāciju skaits nav pietiekošs, noskaidrot 

galvenos traucējošos faktorus, un piedāvāt šiem mācībspēkiem palīdzību pētījuma 

veikšanā un publikācijas sagatavošanā. 

 

1.3. Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Aktivitāte 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

1. Mācībspēku kopīgie 

un individuālie 

pētījumi 

 2 x MA
*
 2 x MA 2 x MA 2 x MA 2 x MA 

2. Publikācijas 

starptautiskos 

citējamos žurnālos 

 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 

3. Veikta mācībspēku 

zinātniskās un 

pētnieciskās darbības 

analīze 

1 1 1 1 1 1 

4. Organizēti pieredzes 

apmaiņas semināri 
 

1 x 6 

mēn. 

1 x 6 

mēn. 
1 x 6 

mēn. 
1 x 6 

mēn. 
1 x 6 

mēn. 
5. Piesaistīts ES 

finansējums 
 Atkarībā no pieejamiem projektu konkursiem 

* MA – metodiskā apvienība 

2. Cilvēkresursi 

Mērķis ir piesaistīt mācībspēkus ar lielu un veiksmīgu pieredzi pētījumu veikšanā un 

publikāciju sagatavošanā, kā arī attīstīt zinātniskā un pētnieciskā darba prasmes un iemaņas 

esošajam akadēmiskajam personālam. 

2.1. Esošā situācija 

Koledžā strādā 50 mācībspēki ar maģistra grādu, 5 mācībspēki ar doktora grādu, 10 studē 

doktorantūrā. No tiem 27 regulāri iesaistās zinātniskajā un/vai pētnieciskajā darbā. 

2.2.  Pasākumi situācijas uzlabošanai 

2.2.1. Informēt akadēmisko personālu par iespējām studēt maģistrantūrā/doktorantūrā par 

valsts finansējumu.  

2.2.2. Informēt par iespējām studēt maģistrantūrā/doktorantūrā ārzemēs. 

2.2.3. Informēt par pieejamām stipendijām.  

2.2.4. Nodrošināt skaidras karjeras attīstības vadlīnijas mācībspēkiem ar 

maģistra/doktora grādu.  

2.2.5. Nodrošināt atbalstu (t.sk. materiālu) esošajiem mācībspēkiem ar doktora grādu 

pētnieciskās un zinātniskās darbības turpināšanai un attīstībai.   

2.2.6. Motivēt mācībspēkus piedalīties zinātniskajos projektos.  

2.2.7. Informēt mācībspēkus par stažēšanās iespējām Latvijas un ārvalstu izglītības 

iestādēs.  

2.2.8. Piesaistīt mācībspēkus ar lielu zinātniskās un pētnieciskās darbības potenciālu no 

citām koledžām un augstskolām. 
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2.3. Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Aktivitāte 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

1. Izveidota datu bāze par 

iespējām studēt 

maģistrantūrā/ 

doktorantūrā par valsts 

finansējumu 

1 atjaunota atjaunota atjaunota atjaunota atjaunota 

2. Izveidota datu bāze par 

iespējām studēt 

maģistrantūrā/ 

doktorantūrā ārzemēs 

 1 atjaunota atjaunota atjaunota atjaunota 

3. Izveidota datu bāze par 

pieejamām stipendijām 

maģistra/ doktora 

studijās 

 1 atjaunota atjaunota atjaunota atjaunota 

4. Izstrādātas karjeras 

attīstības vadlīnijas 
 1     

5. Nodrošināts atbalsts 

mācībspēkiem ar 

doktora grādu 

pētījumu veikšanai 

 

Saskaņā 

ar AK 

Padomes 

lēmumu 

Saskaņā 

ar AK 

Padomes 

lēmumu 

Saskaņā 

ar AK 

Padomes 

lēmumu 

Saskaņā 

ar AK 

Padomes 

lēmumu 

Saskaņā 

ar AK 

Padomes 

lēmumu 

6. Līdzdalība 

zinātniskajos projektos 
 2 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 

7. Stažēšanās Latvijas un 

ārvalstu izglītības 

iestādēs 

 2 cilv. 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 

8. Piesaistīti mācībspēki 

no citām koledžām un 

augstskolām 

 1 x MA 2 x MA 2 x MA 2 x MA 2 x MA 

 

3. Ietekme 

Koledžas pētnieciskai un zinātniskai darbībai ir jābūt aktuālai, tai ir jāanalizē galvenās 

tendences sabiedrības attīstībā, valsts pārvaldē, ekonomiskajos procesos, atbilstoši koledžas 

studiju programmu specifikai. 

3.1.  Esošā situācija 

Pētījumu tematika tiek mērķtiecīgi plānota koledžas konferenču līmenī, bet netiek plānota 

plašākā mērogā. Līdz ar to mācībspēku pētījumu un publikāciju tematika ne vienmēr atbilst 

pasniegtajiem studiju kursiem un/vai studiju programmai, kurā mācībspēks strādā, kas, 

savukārt, var negatīvi ietekmēt programmu kvalitāti un akreditācijas rezultātus. 

3.2.  Pasākumi situācijas uzlabošanai 

3.2.1. Identificēt valsts un nevalstiskās organizācijas, sadarbojoties ar kurām būtu 

iespējams īstenot pētījumus par sabiedrībā un pasaulē aktuālām problēmām.  

3.2.2. Nodrošināt efektīvu un nepārtrauktu sadarbību ar šīm organizācijām.  

3.2.3. Veicināt un atbalstīt mācībspēku iesaistīšanu publiskajās apspriedēs, debatēs ar 

mērķi noskaidrot aktuālo pētījuma tematiku un popularizēt jau veikto pētījumu 

rezultātus.  
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3.2.4. Nodrošināt publicitāti sabiedrībai nozīmīgajiem pētījumiem, popularizējot 

koledžas kā zinātniskās institūcijas tēlu. Ievietot informāciju par sabiedrībai 

aktuāliem pētījumiem koledžas mājas lapā. 

 

3.3. Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Aktivitāte 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

1. Noslēgti sadarbības 

līgumi ar valsts un 

nevalstiskajām 

organizācijām 

 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 

2. Nozīmēti atbildīgie par 

pētījumiem sadarbībā 

ar valsts un 

nevalstiskajām 

organizācijām 

 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 

3. Mācībspēku 

piedalīšanās 

publiskajās apspriedēs, 

debatēs 

 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 1 x MA 

4. 
Publicitāte par 

pētījumiem 
 

Pēc katra 

pētījuma 

Pēc 

katra 

pētījuma 

Pēc katra 

pētījuma 

Pēc 

katra 

pētījuma 

Pēc katra 

pētījuma 

 

4. Resursi 

Stratēģijas mērķa sasniegšanai ir nepieciešami finanšu un cilvēkresursi. 

4.1. Esošā situācija 

Pētnieciskai un zinātniskai darbībai atvēlēto budžetu veido: 1% no apgrozījuma. 

4.2. Pasākumi situācijas uzlabošanai 

Izveidot pārskatu par iespējamu Eiropas Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu 

finansējumu pētnieciskai un zinātniskai darbībai. Piesaistīt sponsorus dažādām pētnieciskajām 

un zinātniskajām aktivitātēm. Pārskatīt plānotās zinātniskās un pētnieciskās aktivitātes, lai 

atrastu iespējas kombinēt un integrēt vairākas aktivitātes, ietaupot finanšu un cilvēkresursus. 

4.3. Kvantitatīvie rādītāji 

Nr. Aktivitāte 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

1. Izveidots pārskats par 

pieejamu ES un citu 

finanšu finansējumu 

pētnieciskai un 

zinātniskai darbībai 

 
1 (visam 

plānošanas 

periodam) 
    

2. Piesaistīti sponsori  1 2 2 2 2 

3. Izstrādāts zinātnisko 

un pētniecisko 

aktivitāšu plāns 

 1 1 1 1 1 
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PIELIKUMI 
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1.pielikums 

Alberta koledžas mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība 

 

 2007./2008.
*
 2008./2009. 2010./2011. 2011./2012. 

Vēlētie 

docētāji 

Zinātniski pētnieciskās 

publikācijas 
75 23 66 73 

Referāti starptautiskajās 

konferencēs 
26 22 77 83 

Konferenču 

apmeklējums 
38 29 111 117 

Viesdocētāji  

Zinātniski pētnieciskās 

publikācijas 
58 16 119 119 

Referāti starptautiskajās 

konferencēs 
53 11 101 101 

Konferenču 

apmeklējums 
56 13 120 120 

* Publikāciju, referātu un apmeklēto konferenču skaits uz šo studiju gadu 
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2.pielikums 

Koledžas mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība (studiju programmu 

salīdzinājums) (dati par 2010./2011.studiju gadu) 

 

N.p.k. 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Zinātniski 

pētnieciskās 

publikācijas
*
 

Referāti 

starptautiskajās 

konferencēs 

Konferenču 

apmeklējums 

Vēlētie Viesdoc. Vēlētie Viesdoc. Vēlētie Viesdoc. 

1. 

Iestāžu darba 

organizācija un 

vadība 

60 26 68 14 92 15 

2. 
Informācijas 

tehnoloģijas 
38 62 38 56 40 59 

3. 

Izklaides 

industrijas 

vadība un 

producēšana 

56 7 49 8 71 12 

4. 

Kultūras 

tūrisma 

organizēšana 

60 9 66 4 86 10 

5. 
Mārketings un 

tā inovācijas 
54 16 42 11 44 13 

6. 
Sabiedriskās 

attiecības 
85 33 72 30 72 38 

7. Uzņēmējdarbība 46 47 57 32 78 35 
*
 Skaits 
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3.pielikums 

Koledžas mācībspēku zinātniski pētnieciskā darbība (studiju programmu salīdzinājums – dati par mācībspēkiem
*
)  

(dati par 2010./2011.studiju gadu) 

 

N.p.k. 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Zinātniski pētnieciskās 

publikācijas 

Referāti starptautiskajās 

konferencēs 
Konferenču apmeklējums 

Vēlētie docētāji Viesdocētāji Vēlētie docētāji Viesdocētāji Vēlētie docētāji Viesdocētāji 

+ - + - + - + - + - + - 

1. 

Iestāžu darba 

organizācija un 

vadība 

8 5 2 5 8 5 3 4 9 4 3 4 

2. 
Informācijas 

tehnoloģijas 
5 7 7 5 5 7 6 6 10 2 6 6 

3. 

Izklaides 

industrijas 

vadība un 

producēšana 

7 7 2 10 7 7 2 10 10 4 3 9 

4. 

Kultūras 

tūrisma 

organizēšana 

8 7 2 12 8 7 2 12 12 3 5 9 

5. 
Mārketings un 

tā inovācijas 
7 4 5 5 7 4 3 7 7 4 7 3 

6. 
Sabiedriskās 

attiecības 
8 7 2 11 8 7 2 11 9 6 3 10 

7. Uzņēmējdarbība 8 5 6 4 8 5 6 4 8 5 6 4 
*
 Mācībspēku skaits, kuriem ir/nav zinātniskās pētnieciskās publikācijas / referāti / konferenču apmeklējums 


