
 
„Darba uzdevums” SIA „Biznesa augstskola Turība”  līguma par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/007 “Pārvaldības 

uzlabošana Biznesa augstskolā Turība” ietvaros. Vadības personāla profesionālo kompetenču pilnveides mācības. 
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1. Darba uzdevums 

1.1. Priekšmets  

1.1.1. Vadības personāla profesionālo kompetenču pilnveides mācības. Mācību kurss „Tiešsaistes mācību 

metodika” 

 

1.1.2. Projekta uzdevuma un sasniedzamā rezultāta apraksts 

Profesionālo kompetenču pilnveides mērķis: paaugstināt vadības personāla kompetences un prasmes, lai 

nodrošinātu studiju programmu kvalitāti un efektīvi izmantotu pieejamos resursus, attīstot stratēģiskās 

partnerības ar zinātnes un uzņēmējdarbības sektoru un izveidojot vadītāju un līderu loku, kas ir kompetenti un 

profesionāli darbam starptautiskā līmenī atbilstīgi Augstskolas attīstības stratēģijai.  

Uzdevumi: 

 Veicināt teorētisko atziņu, praktiskās darbības izvērtēšanu un inovāciju pielietojumu akadēmiskās 

darbības pārvaldībā atbilstīgi nozares attīstības vajadzībām. 

 Iepazīstināt ar jaunākajām tendencēm augstskolu didaktikā, modernizējot mācību un pārbaudījumu 

metodiku, iekļaujot mūsdienu tehnoloģijas studiju procesā. 

 Veicināt zināšanas un izpratni par tiešsaistes mācību materiālu izstrādi un mācību satura digitalizāciju.  

 

Mācību kursa fokuss: Tiešsaistes mācību metodikas specifika, studiju materiālu izstrāde un mācību satura 

digitalizācija 

 

Iekļaujamās tēmas mācību kursā: Tiešsaistes mācību metodika, Digitālie (tiešsaistes) mācību līdzekļi. 

 

Mācības tiek īstenotas semināru un praktisko nodarbību veidā saskaņā ar projekta “Pārvaldības uzlabošana 

Biznesa augstskolā Turība” uzstādījumiem un laika grafiku. 
 

 

 

2. Prasības apmācību kursa „Tiešsaistes mācību metodika” vadītājam:  
2.1. Nepieciešamā izglītība un kvalifikācija: pedagoģijas doktora zinātniskais grāds vai līdzvērtīgs. 

2.2. Nepieciešamā profesionālā pieredze: vismaz 10 gadu pedagoģiskā darba pieredze ar pieaugušajiem, tai skaitā 

pedagoģiskā darba pieredze augstskolā, pieredze pasniedzot vismaz vienu līdzvērtīgu mācību kursu, dalība 

starptautiskos projektos par digitālām tehnoloģijām un mācīšanos. 

2.3. Citas prasības: nav 

 

 

3. Apmācību vadītāja uzdevuma apraksts: 

3.1. Speciālists nodrošina detalizēta mācību kursa apraksta izstrādi. Apraksts satur mācību mērķus, uzdevumus, 

satura izklāstu un sasniedzamos rezultātus. 

3.2. Speciālists nodrošina satura un mācību materiālu izstrādi 6 akadēmiskajām mācību kontaktstundām un 

patstāvīgā darba mācību materiālus 6 akadēmiskajām stundām (kopā 12 akadēmiskās stundas); 

3.3. Speciālists nodrošina mācību vadīšanu 6 akadēmisko stundu apjomā provizoriski 18. un 31.martā BA Turībā 

Graudu ielā 68, Rīgā. Datumi var tikt mainīti saskaņojot tos ar ekspertu. Nodarbību laiks tiek saskaņots ar 

ekspertu ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms nodarbību norises.  


