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                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Studējošie/ 

studējošo 

pašpārvalde 

1. Līguma noslēgšanas 

dienā informācijas 

saņemšana par pētniecību 

Koledžā.  

2.Informācijas par 

pētniecībā balstītām 

studijām Koledžā  

saņemšana pirmajā 

studiju dienā. 

3. Katedras vadītāja 

sniegtas instruktāžas 

saņemšana par Koledžas 

prasībām pētniecības 

veikšanai, prezentēšanai. 

4.Informācijas saņemšana 

par gatavošanos 

ikgadējiem ar pētniecību 

saistītiem pasākumiem: 

1)Koledžas lietišķo 

pētījumu rudens 

konference, 

1.   Pētniecības metožu izmantošana studiju 

procesā.  

2.   Piedalīšanās priekšlikumu izteikšanā par 

pētniecības virzieniem Koledžā.  

3.   Piedalīšanās ar lasījumu vai stenda 

ziņojumu/elektronisko stenda ziņojumu 

Koledžas lietišķo pētījumu rudens 

konferencēs. 

4.   Piedalīšanās kā klausītājam: 

1)   1.studiju gadā Koledžas zinātniski 

praktiskajā konferencē "Studējošo 

pētnieciskā darbība: Teorija un prakse" un 

studējošo ikgadējā seminārā 

"Kvalifikācijas prakse”; 

2)   Koledžas zinātniski-praktiskajās 

konferencēs ik pēc gada. 

5.   Ieteicama piedalīšanās 

nacionālā/starptautiskā mēroga 

konferencēs Latvijā, Eiropā. 

6.   Pētniecības konferenču sagatavošana,    

      vadīšana. 

7.   Sadarbošanās ar pētniekiem Latvijā,    

  

Procesu virziens PAMATDARBĪBA 

Atbildīgais Katedras vadītājs 

Process Studējošo pētniecība 

Īpašnieks Studiju kursa “Mārketinga pētījumi un analīze“ vadītājs 

Dokuments “Studiju un pārbaudījumu kārtība”,  

“Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.” 



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

2) Zinātniski praktiskā 

konference "Studējošo 

pētnieciskā darbība: 

Teorija un prakse" 

3) Studējošo ikgadējais 

seminārs "Kvalifikācijas 

prakse”. 

 

     Eiropā.  

8.  Atbalsts Koledžā pieteikto pētījumu   

     veikšanai.  

 

Nozare/sabiedrība 1. Informācijas saņemšana    

   par: 

1) pētījuma pasūtījuma    

    iespējām; 

2) par koledžā rīkotām  

    konferencēm (koledžas  

    iniciētām, 

    vieskonferencēm). 

1.  Pētījuma tēmu iesniegšana. 

2.  Pētījuma pasūtīšana Koledžai. 

3.  Piedalīšanās tikšanās ar studējošajiem ar 

pētījuma pieteikuma izklāstu. 

4.   Piedalīšanās Koledžas lietišķo pētījumu 

rudens konferencēs, zinātniski 

praktiskajās 

konferencēs "Studējošo pētnieciskā 

darbība: Teorija un prakse", studējošo 

ikgadējos semināros "Kvalifikācijas 

prakse”, Koledžas zinātniski-praktiskajās 

konferencēs. 

5.  Informācijas sniegšana Koledžai par 

iespējām pētniecībai savā uzņēmumā, 

nozarē Latvijā, Eiropā. 

6.  Piedalīšanās kursa darbu prezentēšanā, 

kvalifikācijas eksāmenā, kā klausītājam, 

pēc studējošā uzaicinājuma (saskaņojot ar 

profilējošās katedras vadītāju). 

  



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Docētāji 1. Studējošo pētījumu tēmu 

sagatavošana. 

2.Studiju kursu satura 

izklāsta aktualizēšana 

(Latvijas/Eiropas/pasaules  

pētniecības rezultāti).  

1.Koledžas pētījumu virzienu aktualizēšana 

katedru sēdēs. 

2.Studējošo pētījumu tēmu pieteikšana. 

3.Studējošo konsultēšana, instruēšana, 

motivēšana. 

4.Studējošo piesaistīšana pētniecības 

kopdarbam ar docētāju. 

Studējošā veiktā 

pētījuma gaitas 

pārraudzīšana. 

 

Lietvedības 

sekretārs 

 1.Piedalīšanās Koledžas lietišķo pētījumu 

    konferences sagatavošanas darba grupā. 

  

Katedras  

vadītājs 

1.Instruktāžas sniegšana 

studējošajiem par 

Koledžas prasībām 

pētniecības veikšanai, 

prezentēšanai; par 

akadēmisko godīgumu. 

2.Informācijas sniegšana par 

studējošo gatavošanos 

ikgadējiem ar pētniecību 

saistītiem pasākumiem: 

1)Koledžas lietišķo 

pētījumu rudens 

konference, 

2) Zinātniski - praktiskā 

konference "Studējošo 

pētnieciskā darbība: 

Teorija un prakse" 

1. Ierosinājumu par pētniecības virzieniem   

      apkopošana. 

2. Ierosinājumu par pētniecības virzieniem 

izskatīšana katedras sēdē. 

3. Tabulas “Pētījuma tēmas, konsultanti,  

      pētnieki” kopīgošana One Drive mākonī    

      ar studējošajiem, docētājiem. 

4. Piedalīšanās Koledžas lietišķo pētījumu 

      konferences sagatavošanas darba grupā. 

5. Studējošo motivēšanas pasākumu  

organizēšana dalībai pētniecībā. 

 

1.Tēmu 

piedāvājuma no 

docētāju puses 

pārraudzīšana. 

2.Tēmu izvēles 

no studējošo 

puses 

pārraudzīšana.  

1. Procesa 

optimizācija, 

uzlabošana.  

2. Informēšana par 

izmaiņām procesa 

norisē. 



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

3) Studējošo ikgadējais 

seminārs "Kvalifikācijas 

prakse”. 

 

Programmas 

direktors 

1. Rakstiskas informācijas 

sniegšana (infostends, e-

pasts) par dalības 

iespējām konferencēs 

Latvijā, Eiropā. 

   

Direktora 

vietnieks studiju 

jomā 

1. Sabiedrības informēšana 

par pētniecību koledžā. 

 

1. Informācijas par pētniecībā balstītām 

studijām Koledžā  sniegšana studējošajiem 

pirmajā studiju dienā. 

2. Informācijas sniegšana docētājiem rīta 

informatīvajās sanāksmēs pirmdienās par 

aktualitātēm pētniecībā.  

3. Sadarbošanās ar Latvijas nacionālo 

bibliotēku ISBN kodu saņemšanā.  

4. Piedalīšanās Koledžas padomes sēdē, kurā 

apstiprina Koledžas pētniecības virzienus 

akadēmiskajam gadam. Paskaidrojumu, 

informācijas sniegšana. 

5. Koledžas lietišķo pētījumu rudens 

konferences sagatavošanas darba grupas 

izveidošana, vadīšana. 

6. Ierosinājumu saņemšana, apkopošana par 

pētniecības procesa uzlabošanu koledžā. 

 

1.Informācijas 

saņemšana no 

katedras 

vadītāja par 

pētniecībā 

balstīta studiju 

procesa 

īstenošanu  

akadēmiskā 

gada laikā. 

2. Studējošo   

    dalība  

    konferencēs   

    ar lasījumiem.  

 

 

Direktors  1. Piedalīšanās Koledžas padomes sēdē, kurā 

apstiprina Koledžas pētniecības virzienus 

akadēmiskajam gadam. 

2. Piedalīšanās Koledžas lietišķo pētījumu 

rudens konferencēs ar uzrunu, pētījumu. 

3. Kontaktu veidošana ar potenciālajiem  

sadarbības partneriem pētniecībā.    

  



                  Cikli/                     

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Koledžas padome  1. Koledžas pētniecības virzienu    

      akadēmiskajam gadam apstiprināšana. 

2. Priekšlikumu procesa uzlabošanai   

iesniegšana. 

  

 

 

 


