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Par pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmu 

ieviešanu Latvijā 

 

ORGANIZĀCIJA                                                                                                                    

Latvijas Studentu apvienība (turpmāk — LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses nacionālā un 

starptautiskā līmenī. Saskaņā ar Augstskolu likumu apvienības biedri ir visu Latvijas augstskolu 

studējošo pašpārvaldes. LSA pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas 

studējošo viedokli. 
 

SITUĀCIJA  

Boloņas deklarācijā viens no mērķu    sasniegšanai veicamajiem uzdevumiem ir viscaur ieviest trīs 

ciklu (bakalaura - maģistra - doktora) grādu sistēmu. Pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses 

doktorantūras programmas tiek realizētas lielākajā daļā valstu, kuras ir pievienojušās Boloņas 

procesam. Latvijā šādu studiju programmu īstenošana ir ierobežota Augstskolu likuma 3. panta otrajā 

daļā, kas nosaka, ka pēc akadēmiskās studiju programmas apgūšanas tiek piešķirts akadēmiskais 

grāds, pēc doktorantūras studiju programmas apgūšanas tiek piešķirts doktora zinātniskais grāds, pēc 

profesionālās studiju programmas apgūšanas tiek iegūta profesionālā kvalifikācija un attiecīga līmeņa 

profesionālais grāds. 
 

Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2014. - 2020. gadam “Radošā Latvijā” minēts, ka, lai Latvijā 

nodrošinātu starptautiski konkurētspējīgas augstākās izglītības piedāvājumu kultūras nozarēs, ir 

jāizvērtē iespēja akceptēt pētniecībā balstītu mākslinieciskās prakses doktora studiju līmeni. 
 

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam minēts, ka 

jāatbalsta pētniecībā balstītu trešo studiju ciklu mākslā un dizainā, un tā sasaisti rūpniecisko inovāciju, 

tādejādi attīstot nozares cilvēkkapitālu. 
 

Tā kā Latvijā nav pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmas, Latvijas 

augstākās izglītības iestādes zaudē studējošos, kas mākslinieciskās prakses doktorantūras 

programmas izvēlas studēt ārvalstīs. 
 

NOSTĀJA 

LSA pauž nostāju, ka nepieciešams veikt izmaiņas Augstskolu likumā, ļaujot Latvijā ieviest 

pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmas, pēc kuru apgūšanas tiktu 

piešķirts mākslas doktora grāds. 
 



REZULTĀTS   

Studējošiem pēc mākslas doktorantūras programmas ir tiesības Latvijā iegūt mākslas doktora grādu.   
 

Īstenojot pētniecībā balstītas mākslinieciskās prakses doktorantūras programmas, tiek sekmēta 

pētniecības un radoši mākslinieciskās darbības ciešāka mijiedarbība, nodrošinot arī kultūrizglītības 

sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām. 
 
 

Prezidente                  M. Belova 

 

 

 


