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AUGSTSKOLAS FUNKCIJAS

• Trīs pamatfunkcijas:

1. Veikt pētījumus

2. Uzņemties ārējo līderību

3. Mācīties un mācīt: radīt un nodot zināšanas

• Augstskola – telpa, kurā notiek zināšanu radīšana, izplatīšana un 
pielietošana, asimilējot cilvēces jau radītās zināšanas un radot jaunas
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AUGSTSKOLA: DOMAS VEIDOTĀJA

• Tradicionālās idejas sekotāji un izaicinātāji

• Jaunas idejas un koncepcijas

• Kritiskās domāšanas veicinoša vide
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AUGSTSKOLA: PROFESIONĀĻA UN PERSONĪBAS 
VEIDOTĀJA
• Ģimene, skola, augstskola, sabiedrība

• Transformācija: Bērns – students - profesionālis
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VIENAS FAKULTĀTES ROBEŽAS: SPĒKS VAI VĀJUMS?

• Kādas zināšanas un prasmes vajadzīgas absolventam?

• Vienas fakultātes ietvaros iegūtās zināšanas

• Dzīves / starpnozaru / papildprasmes – kur tās iegūt?

• Vai augstskola ir atbildīga par absolventa karjeras, profesionālo 
iespēju, dzīvē noderīgu prasmju iegūšanu?

• Vēlme un nepieciešamību studentam sniegt papildprasmes
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DISCOM projekts: 6 augstskolu iniciatīva
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DISCOM projekts: 6 augstskolu iniciatīva
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• Mērķis: studiju procesā radīt iespējas apgūt starpnozaru 
papildprasmes

1. Profesionālo un akadēmisko mērķu izvirzīšana ar koučinga prasmēm

2. Darbs komandā

3. Laika plānošana

4. Starpkultūru komunikācija

5. Konfliktu diagnostika un risināšana

http://skills.turiba.lv/



DISCOM projekts: pirmspētījuma aptauja
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• Studējošo viedoklis (aptaujāti 342 studenti 6 valstīs)

• 54% gadījumu augstskolā nemāca nevienu no papildprasmēm

• 46% studējošo noteikti vēlas studiju laikā apgūt papildprasmes

• Visbiežāk atzīmētās papildprasmes:

1. Kritiskā domāšana 16,4% atbilžu

2. Komunikācijas prasmes 15,4% atbilžu

3. Konfliktu diagnostika un risināšana 12,6% atbilžu

4. Laika plānošana 10,7% atbilžu

5. Līderības veidošana 10,4% atbilžu



DISCOM projekts: pirmspētījuma aptauja

21.04.2022 9

• Pasniedzēju viedoklis (aptaujāti 76 pasniedzēji 6 valstīs)

• Papildprasmes ir izšķiroši svarīgas, lai absolventu karjera veidotos 
sekmīgi (89% respondentu)

• Visvājākās prasmes šobrīd studentiem ir:

- Konfliktu diagnostika un risināšana (43% atbilžu)

- Starpkultūru komunikācijas prasmes (35% atbilžu)

- Profesionālo un akadēmisko mērķu izvirzīšana, darbs komandā, laika 
plānošana, u.c.



DISCOM projekts: starpnozaru prasmju 
apguvei
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DISCOM projekts: starpnozaru prasmju 
apguvei
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• Atsevišķi / papildu studiju kursi?

• Integrēta pieeja atvērtiem pasniedzējiem?

• Augstskolu iespējas

• Fakultāšu sadarbība

• No tiešā mācību kursa atrauts laiks v. atšķirīga mācīšanas pieredze



Grāmata: "Interdisciplinary skills for 
cooperation and conflict management"
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• Individuālie uzdevumi

• Grupu darbi

• Metodoloģiskais materiāls pasniedzējiem

• Zinātniski raksti par starpnozaru prasmēm 



Mobilā aplikācija «SoftSkills»
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• Iespēja individuāli trenēt 
papildprasmes

• Interaktīvi uzdevumi

• Vairāki līmeņi

• Pareizās atbildes

• Attīstības iespējas

• Veidotāji no 6 valstīm

• Pieejama AppStore un 
Google play



Nākotnes profesionāļa veidošana – augstskolā
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• Prasmīgs komandas darbā: http://skills.turiba.lv/index.php?id=12

• Spējīgs izvirzīt mērķus un tos sasniegt: 
http://skills.turiba.lv/index.php?id=13

• Laika plānošanas meistars: http://skills.turiba.lv/index.php?id=14

• Veiksmīgs komunikācijā: http://skills.turiba.lv/index.php?id=15

• Spēj atrisināt strīdus: http://skills.turiba.lv/index.php?id=16

http://skills.turiba.lv/index.php?id=12
http://skills.turiba.lv/index.php?id=13
http://skills.turiba.lv/index.php?id=14
http://skills.turiba.lv/index.php?id=15
http://skills.turiba.lv/index.php?id=16
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Jautājumiem un atsauksmēm: 

dana.rone@turiba.lv

Paldies un radošu konferences dienu!


