
ATSKAITE 

2008./2009. akadēmiskais gads 

Direktores vietniece pētniecības jautājumos 

 
1. Sagatavots un 27.08.2008.apstiprināts nolikums par kvalifikācijas darba izstrādāšanu un     

aizstāvēšanu. 

2. Sagatavoti metodiskie norādījumi, secība un plāns kvalifikācijas darba izstrādei. 

3. Apstiprināts koledžas ētikas kodekss. 

4. No studentiem saņemti kvalifikācijas darba tēmas pieteikumi, nozīmēti vadītāji un 

recenzenti. 

5. Sagatavoti rīkojumi par kvalifikācijas darbu tēmu, darbu vadītājiem un recenzentiem. 

6. 09.09.2008. un 14.10.2008. informēts akadēmiskais personāls par kvalifikācijas darba 

rakstīšanas un recenzēšanas jauno kārtību. 

7. Veikta salīdzinošā analīze par koledžas studentu 2007./2008.akadēmiskā gada 

kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas gaitu.  

8. Informēti studenti par prasībām 2008./2009.akadēmiskam gadam: M3A,B – 

23.09.2008., AP3A,B – 24.09.2008., P2A – 25.09.2008., R3A,B – 03.10.2008., L2A – 

01.10.2008., S2A – 29.09.2008., S2B – 06.10.2008., SR2A – 25.09.2008., S2C – 

26.09.2008. 

9. Notikušas priekšaizstāvēšanas: 27.01.2009. – L2A, 29.01.2009. – R3A, 30.01.2009. – 

R3B, 14.05.2009. – R3A,B, 13.02.2009. – AP3A, 17.02.2009. – AP3B, 26.02.2009. – 

P2A, AP3B, 27.02.2009. – S2A, 06.03.2009. – SR2A, 12.03.2009. – S2B, 25.03.2009. – 

S2C. 

10. Darbs pie pētījuma ”Māsu personāla resursu un izglītības attīstība ambulatorās 

veselības aprūpes sistēmā Latvijā”. 

11. LU Veselības zinātņu māszinībās studiju programmas bakalaura darbu vadīšana un 

recenzēšana. 

12. Dalība zinātniskās darbības attīstības projektu vērtēšanas komisijā, zinātniskās 

padomes sastāvā, ētikas komisijā un koledžas padomē. 

13. Paaugstināta kvalifikācija kursos un semināros.  

14. Dalība Baltijas radiogrāferu kongresa darba grupā un darba gaitā 12., 13. septembrī. 

15. Dalība konferencē „Neirālie un asinsvadu bojājumi cukura diabēta gadījumā”, 

13.03.2009. 

16. Dalība konferencē „Zinātniskās darbības attīstība Koledžā”, 12.02.2009. 

17. Dalība konferencē „Veselība kā vērtība sabiedrības sociālo problēmu skatījumā”, 

24.,25.martā. 

18. Organizēta Zinātniskā darbība koledžā, organizēta sarakste un atskaite ar IZM par 

sekojošiem projektiem: „Titāna un hidroksilapatīta slāņa ietekmes uz hematoloģiskiem 

rādītājiem izvērtēšanas analīzes metode”, „Pēcoperācijas sāpju novērtēšana kā viens no 

aprūpes procesa komponentiem”. 

19. Organizēta studentu dalība Sarkanā Krusta koledžas un Daugavpils koledžas 

konferencē. 

20. Dalība konferencē „Sabiedrības veselības mijiedarbība ar primāro veselības aprūpi”, 

06.12.2008. 

21. Dalība koledžas 70. gadu jubilejas pasākumu organizēšanā. 

22. Izvērtēts pieteikums un atļauts veikt pētījumu koledžā – LU studentei Z. Braznovskai. 

23. Atbalstīti koledžas informācijas dienu pasākumi. 

24. Paplašināti bibliotēku resursi.  

25. Informēts akadēmiskais personāls par zinātniskām konferencēm un semināriem. 

26. Organizēts seminārs pasniedzējiem „Pētījuma metodes kvalifikācijas darbā”. 

27. Dalība 2. Latvijas Māsu un vecmāšu kongresa zinātnes un satura komitejā. 

30.06.2009.   Direktores vietniece pētniecības jautājumos 


