Darba uzdevums un Tehniskā specifikācija SIA „Biznesa augstskola Turība” līgumam par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
8.2.2.0/18/A/019 “Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros organizētajai
cenu aptaujai “Akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču pilnveides mācības”.

Darba uzdevums
1. Darba uzdevuma pamatnosacījumi:
1.1. Priekšmets: Akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču pilnveides mācības
1.1.1. Akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču pilnveides mācības par digitālo rīku pielietošanu
akadēmiskajā darbā – 2 kursi.
1.1.2. Projekta uzdevuma un sasniedzamā rezultāta apraksts

Profesionālās pilnveides programmas mērķis: dot iespēju augstskolas akadēmiskajam personālam
pilnveidot pedagoģisko kompetenci un sekmēt profesionālo izaugsmi, apgūstot zināšanas par
jaunākajām tendencēm, inovācijām konkrētajā nozarē, pētniecībā, u.c.
Kā galvenie programmas kopējie uzdevumi tiek izvirzīti (attiecībā uz mācībām):
 Veicināt esošā akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju pilnveidi paredzot iespēju
apgūt specializētas mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla kompetences atbilstoši
konkrētā brīža vajadzībām un specifikai.
1.2. Akadēmiskā personāl profesionālo kompetenču pilnveides mācību (1 kurss 8 stundu apjomā) kopējā summa
ir nepārsniedzot: 1200 EUR.
1.3. Pretendents var pieteikties tikai uz abiem kursiem kopā, lai tādejādi nodrošinātu tēmu secīgumu un pēctecību.
2. Prasības apmācību kursa par digitālo rīku pielietošanu pasniedzējam:
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: dalība LZP, citu valsts finansēto pētījumu vai starptautiskos projektos par e-risinājumu
izmantošanu un integrāciju mācību procesā.
2.4. vismaz 3 zinātniskās publikācijas recenzētos izdevumos par digitālo rīku izmantošanu mācībās un izglītības
procesā.
3. Pasniedzēja uzdevuma apraksts:
3.1. Pasniedzējs nodrošina detalizēta mācību kursa apraksta izstrādi. Apraksts satur mācību mērķus, uzdevumus,
satura izklāstu un sasniedzamos rezultātus.
3.2. Pasniedzējs nodrošina mācību materiālu izstrādi – prezentāciju, ko pēc apmācībām saņem kursa dalībnieki;
3.3. Speciālists nodrošina mācību vadīšanu 2 kursu apjomā (katrs 8 akadēmisko stundu apjomā, dalot katru kursu
divās daļās – ne vairāk kā 4 stundas vienā dienā).
3.4. Datumi var tikt mainīti saskaņojot tos ar pasniedzēju un pasūtītāju.
3.6. Mācības notiek tiešsaistē Cisco Webex platformā.
4. Piedāvājuma iesniegšana
Pretendents līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktajam datumam uz e-pastu kristine.tihanova@turiba.lv nosūta
savu piedāvājumu norādot: piedāvāto cenu (iekļaujot visus nodokļus), apliecinājumu (brīvā formā) par gatavību
izpildīt darbu (atbilstoši Darba uzdevumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajam) un atbilstību pasniedzēja
prasībām (Darba uzdevumā, punkts nr.2). Papildu jāiesniedz savs CV latviešu valodā.

Tehniskā specifikācija
Akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču pilnveides mācības par digitālo rīku pielietošanu akadēmiskajā
darbā.
Prasības kursu saturam
Nr.p.k.
Pakalpojums

1.

Obligātās mācību tēmas un
provizoriskie datumi

Kursa mērķis:
Veicināt akadēmiskā personāla digitāli
pedagoģiskās
kompetences
pilnveidi
digitālo rīku izmantošanā studiju materiālu
veidošanā.
Kompetences:
Pārzina digitālos rīkus un to izmantošanas
iespējas studiju materiālu, tai skaitā,
Profesionālo
prezentāciju, darba lapu, video, mācību
kompetenču
spēļu, interaktīvu plakātu, veidošanai,.
pilnveides kurss Pedagoģiski pamatoti izvērtē un izvēlas
“Digitālo
rīku digitālos rīkus studiju materiālu veidošanai.
izmantošana
Kursa tēmas:
studiju materiālu - Pieejamie un pielietojamie digitālie rīki
veidošanai”
studiju materiālu veidošanai, to praktiskā
analīze un apskats.
- Rīku izvēle atkarībā no mācību materiāla
un kursa specifiskajām vajadzībām.

Akadēmisko
stundu skaits

Indikatīvais
dalībnieku
skaits

8 akadēmiskās
stundas

1 grupa,
aptuveni 60
dalībnieki

8 akadēmiskās
stundas

1 grupa,
aptuveni 60
dalībnieki

Provizoriskais norises laiks:
16.03.2022., 15:00-18:00 (1.daļa, 4 ak.st.)
21.03.2022., 15:00 -18:00 (2.daļa, 4 ak.st.)

2.

Profesionālo
kompetenču
pilnveides kurss
“Digitālo
rīku
izmantošana
studiju procesā
attālinātajās un
hibrīda lekcijās”

Kursa mērķis:
Veicināt akadēmiskā personāla digitāli
pedagoģiskās
kompetences
pilnveidi
digitālo rīku izmantošanā attālinātās un
hibrīda lekcijās.
Kompetences:
Izprot digitālo rīku izmantošanas nozīmi
un analīzē to izmantošanas ieguvumus un
trūkumus.
Prot izvēlēties un izmantot digitalos rīkus
studentu iesaistei, atgriezeniskās saites
nodrošināšanai un studentu sadarbības
sekmēšanai.
Pedagoģiski pamatoti plāno dažādu digitālo
rīku izmantošanu nodarbību attālinātu un
hibrīdu lekciju īstenošanā.
Kursa tēmas:
- Pieejamie un pielietojamie digitālie rīki,
un to izmantošana studentu iesaistei,
atgriezeniskās saites nodrošināšanai un

studentu
sadarbības
sekmēšanai
attālinātajās un hibrīda lekcijās.
- Rīku izvēle un izmantošana atkarībā no
mācību satura un kursa specifiskajām
vajadzībām.
Provizoriskais norises laiks:
04.04.2022., 15:00 – 18:00 (1.daļa, 4
ak.st.)
06.04.2022., 15:00 – 18:00 (1.daļa, 4
ak.st.)

