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Pasākumu tabula no BVK studiju virziena “Tiesību zinātnes” stratēģijas 3.6. prioritātes
“Starptautiskās sadarbības veicināšana” īstenošanai ar pievienotām detalizētām
aktivitātēm:
Pasākums
Vieslekciju organizēšana,
iesaistot ārzemju
speciālistus

Ieviešanas
termiņi
Katru gadu

Atbildīgās
personas
Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Studiju virziena
vadītājs

Rezultatīvie rādītāji
Studiju virzienā vismaz
viena ārzemju vieslektora
vieslekcija semestrī

Aktivitātes pasākuma īstenošanai:
1) Katru gadu laikā no marta līdz maijam (pavasara semestrī) J. Supem organizēt
vieslekciju Tiesību zinātņu programmas studentiem ar ārvalstu vieslektora
piedalīšanos.
2) Katru gadu no oktobra līdz decembrim (rudens semestrī) J. Supem organizēt
vieslekciju Tiesību zinātņu programmas studentiem ar ārvalstu vieslektora
piedalīšanos.
3) Vieslektorus primāri piesaistīt no ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, ar kurām
noslēgti sadarbības līgumi.
4) Pēc vieslekcijām veikt apmeklētāju aptauju par vieslekcijas novērtējumu.
5) Katru gadu decembrī vadības grupā izvērtēt gada laikā paveikto mērķa
sasniegšanā un nepieciešamās korekcijas nākamā gada aktivitātēm.
Studējošo starptautiskās
Sākot ar
Direktora
Iesniegts studējošo
mobilitātes īstenošana,
2021./2022.
vietnieks
mobilitātes projekts.
uzsākot prakšu mobilitāti
mācību
attīstības
2021./2022. mācību gadā
gadu
jautājumos,
vismaz 1 mobilitāte.
Studiju virziena 2022./2023. mācību gadā
vadītājs
vismaz 2 mobilitātes.
2023./2024. mācību gadā
vismaz 3 mobilitātes.
Aktivitātes pasākuma īstenošanai:
1) Katru gadu VIAA noteiktajā termiņā iesniegt projekta pieteikumu studējošo
mobilitāšu īstenošanai (2021. gada projekts iesniegts maijā).
2) Katru semestri parakstīt sadarbības līgumu ar vismaz vienu jaunu augstākās
izglītības iestādi citā valstī, kas īsteno līdzīgu studiju programmu. J. Supem līdz
01.09.2021. sagatavot sarakstu ar potenciālajām partneraugstskolām ārvalstīs,
kuras īsteno līdzīgas studiju programmas.
3) Katra semestra beigās J. Supem studējošajiem nosūtīt aktuālo informāciju par
mobilitātes iespējām nākamajā semestrī. Sniegt individuālu atbalstu
studējošajiem pieteikumu sagatavošanā.
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4) Katru mācību gadu nodrošināt studējošo mobilitāšu organizēšanu, lai sasniegtu
rezultatīvo rādītāju (2021./2022. mācību gadā paredzēta studējošo prakses
mobilitāte; sākot no 2022./2023. mācību gada – arī studiju mobilitātes).
5) Katru gadu decembrī vadības grupā izvērtēt gada laikā paveikto mērķa
sasniegšanā un nepieciešamās korekcijas nākamā gada aktivitātēm.
Mācībspēku starptautiskās
Katru gadu
Direktora
2020./2021. mācību gadā
mobilitātes īstenošana
vietnieks
vismaz 3 mobilitātes.
attīstības
2021./2022. mācību gadā
jautājumos,
vismaz 4 mobilitātes.
Studiju virziena 2022./2023. mācību gadā
vadītājs
vismaz 5 mobilitātes.
2023./2024. mācību gadā
vismaz 5 mobilitātes.
Aktivitātes pasākuma īstenošanai:
1) Katru gadu VIAA noteiktajā termiņā iesniegt projekta pieteikumu mācībspēku
mobilitāšu īstenošanai (2021. gada projekts iesniegts maijā).
2) Katra semestra beigās J. Supem mācībspēkiem nosūtīt aktuālo informāciju par
mobilitātes iespējām nākamajā semestrī. Noskaidrot mācībspēku intereses
mobilitātēm (piem., specifiskas iestādes, augstskolas, uzņēmumi ārvalstīs).
Iespēju robežās organizēt mobilitātes uz mācībspēkus interesējošām
organizācijām. Sniegt individuālu atbalstu pieteikumu sagatavošanā.
3) Katru mācību gadu nodrošināt mācībspēku mobilitāšu organizēšanu, lai sasniegtu
rezultatīvo rādītāju.
4) Katru gadu decembrī vadības grupā izvērtēt gada laikā paveikto mērķa
sasniegšanā un nepieciešamās korekcijas nākamā gada aktivitātēm.
Pieredzes apmaiņas
Katru gadu
Direktora
Vismaz viens brauciens
braucienu un lekciju
vietnieks
gadā
vadīšanas ārvalstu
attīstības
augstskolu līdzīgās
jautājumos,
programmās organizēšana
Studiju virziena
un īstenošana
vadītājs
Aktivitātes pasākuma īstenošanai:
1) J. Supem katru gadu līdz maijam apzināt pieredzes apmaiņas brauciena
iespējamo uzņemošo organizāciju, programmu, laiku un dalībniekus. Organizēt
braucienu, iesaistīt tajā Tiesību zinātņu studiju virziena mācībspēkus.
2) Katru gadu decembrī vadības grupā izvērtēt gada laikā paveikto mērķa
sasniegšanā un nepieciešamās korekcijas nākamā gada aktivitātēm.
Studiju programmā vismaz
Sākot ar
Direktora
Studiju programmā
5 studiju kursu apguvi
2022./2023.
vietnieks
vismaz 5 studiju kursus
nodrošināt angļu valodā
mācību
attīstības
iespējams apgūt angļu
gadu
jautājumos,
valodā
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Direktora
vietnieks studiju
darbā,
Studiju virziena
vadītājs
Aktivitātes pasākuma īstenošanai:
1) 2020./2021. mācību gadā studējošajiem angļu valodā pieejams studiju kurss “ES
datu aizsardzības tiesības”. J. Supem organizēt studiju kursu sagatavošanu angļu
valodā pēc šāda plāna:
a. 2020./2021. gada pavasara semestrī – izveidot angļu valodā kursu
“Starptautiskās publiskās tiesības”;
b. 2021./2022. gada rudens semestrī – “Eiropas Savienības tiesības”;
c. 2021./2022. gada pavasara semestrī – “Starptautiskās privāttiesības”;
d. 2022./2023. gada rudens semestrī – “Latvijas un ES nodokļu un finanšu
tiesības”.
2) Pēc katra kursa izveidošanas angļu valodā popularizēt to studējošo vidū un
piedāvāt iespēju brīvprātīgi izvēlēties kursu apgūt angļu valodā.
3) Katru gadu decembrī vadības grupā izvērtēt gada laikā paveikto mērķa
sasniegšanā un nepieciešamās korekcijas nākamā gada aktivitātēm.
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