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TĀLMĀCĪBAS STUDIJU KURSA SASTĀVDAĻU MĀCĪBU-METODISKO MATERIĀLU (CONTENT) PAMATPRASĪBAS
Sastāvdaļa kursā

Apraksts

1.

Ievaddaļa

2.

Autora uzruna un fotoattēls

3.

Video – audio ievadlekcija

4.

Literatūra
Kursa autora izstrādāts materiāls,
grāmatas, zinātniskie raksti,
normatīvie dokumenti un citi
informācijas avoti
Sudiju kursi, ar kuriem jāsaskaņo
izmantojamā terminoloģija.

Kursa autors pievieno elektroniskā veidā kursa aprakstu, kuru ir saskaņojis
ar programmas direktoru un katedras vadītāju.
Kursa autors izveido dažu ievadteikumu uzrunu, mācību panākumu
novēlējumu, kā arī pievieno savu fotoattēlu.
Kursa autors ieraksta video-audio ievadlekciju (ilgums 5 – 20 minūtes),
kurā iepazīstina ar studiju kursa apguves galvenajiem elementiem.
Kursa autors piedāvā dažādus materiālus, kas var būt:
1. paša izstrādātu mācību materiālu failu, kurš ir pieejams studentiem
elektroniskā veidā; 2. normatīvo dokumentu sarakstu, kuri attiecas uz
kursa saturu atbilstoši studiju kursa aprakstam, elektroniskā veidā papildus
literatūras sarakstu, zinātniskos rakstus un citus materiālus
Lai nodrošinātu terminoloģijas un metodoloģijas vienveidību, atbilstoši
studiju kursa aprakstam, jānorāda studiju kursi, kuriem ir jābūt apgūtiem
pirms attiecīgā studiju kursa.
Autors apraksta materiālu izpētes secību (nedēļās), iesaka, kā pareizi pildīt
studiju aktivitātes.
Sākotnēji iestrādāts visos kursos. Paredzēts, lai tikai pasniedzējs vai
administrators var ievietot informāciju, kuru kursa studenti saņem e-pastā.
Sākotnēji iestrādāts visos kursos. Paredzēts, lai pasniedzējs var ievietot
informāciju, kuru redz studenti, var piedalīties un iesaistīties diskusijā.
Sākotnēji iestrādāts visos kursos, lai sekotu nodošanas termiņiem.
Sākotnēji iestrādāts visos kursos, lai sadalītu failus grupās.
Sākotnēji iestrādāts visos kursos, lai komunicētu ar citiem lietotājiem.
Kursā var izvietot vārdnīcu (glosāriju) ar kursa galveno terminoloģiju vai
atsauci uz šādu glosāriju.
Autors norāda studiju kursa apgūšanas secību. Teorētisko materiālu var
piedāvāt prezentāciju vai tēmu materiālu veidā.
Katrai tēmai ir jāizstrādā prezentācija ar Autora komentāriem un
skaidrojumiem par tēmas pamatjautājumiem. Nepieciešams formulēt
pamatvārdus (tēmas saturs). Prezentāciju skaits:

Nr.

Grupa

5.
А

7.

Vadlīnijas darbam ar sadaļu
(tēmu) mācību materiāliem
Jaunumu forums

8.

Forums – Konsultācijas

9.
10.
11.
12.

Kalendārs
Aktivitātes
Tiešsaistes lietotāji
Vārdnīca (glosārijs)

13.

Teorētiskais materiāls

6.

Prezentācijas

14.
B

1 KP
ne mazāk
kā 2

2 KP
ne mazāk
kā 4

3 KP
ne mazāk
kā 6

4 KP
ne mazāk
kā 8

5 KP
ne mazāk
kā 10

6 KP
ne mazāk
kā 12

Komentāri un piemēri

Nosacījums

-

Obligāti

-

Obligāti

Fails tiek ierakstīts ar IT
nodaļas palīdzību vai patstāvīgi.

Obligāti

Kursa autora veidotajā materiālā
ir jābūt citātiem un atsaucēm uz
citu autoru materiāliem.

Obligāti

Piemēram, “Lai apgūtu “B”
kursu, papildus ir nepieciešams
apgūt “A” kursu”.
Piemēram, “Vadlīnijas kursa
apguvei”

Pēc autora
vēlēšanās
Obligāti

-

Obligāti

-

Obligāti

Pievieno administrators
Pievieno administrators
Pievieno administrators
Piemēram, terminu vārdnīca

Obligāti
Obligāti
Obligāti
Pēc autora
vēlēšanās

-

Obligāti

Papildus:
 veidlapa – ar RISEBA logo;
 ieteicamais slaidu skaits – ne
mazāk kā 20;
 Pie ilustrācijām un tabulām

Pēc autora
izvēles

1

Nr.

Grupa

Sastāvdaļa kursā

Video-audio materiāls

15.

Apraksts

Komentāri un piemēri

Kursa autors ieraksta video-audio materiālu (ilgums 10 – 30 minūtes) ar
tēmu skaidrojošiem elementiem. Materiālu skaits:

jābūt skaidrojošiem
komentāri.
Materiāls tiek ierakstītas ar IT
departamenta palīdzību vai
patstāvīgi. Ir jābūt pieminētai
RISEBA augstskolai.

1 KP
ne mazāk
kā 2

Tēmas materiāli

16.

Dokumenti, zinātniskie raksti un
konferenču materiāli
Studentu iegūto zināšanu,
prasmju, kompetences
pašpārbaudes un kontroles veidi

18.

Pastāvīgais (praktiskais,
pārbaudes) darbs

19.

С

23.

Kursa gala vērtējuma veidošanās
sistēma

24.

25.

Praktisko uzdevumu piemēri jeb
paraugi
Eksāmena norise

D

Eksāmens / kursa darba
aizstāvēšana

4 KP
ne mazāk
kā 8

5 KP
ne mazāk
kā 10

6 KP
ne mazāk
kā 12

2 KP
ne mazāk
kā 4

3 KP
ne mazāk
kā 6

4 KP
ne mazāk
kā 8

5 KP
ne mazāk
kā 10

6 KP
ne mazāk
kā 12

Katrai tēmai Autors piedāvā pēdējos 6 gados sagatavotu kursa autora
materiālu ar korekti lietotām atsaucēm, kā arī zinātniskos rakstus un
konferenču materiālus. Ja Autoram nav savu materiālu, tad var būt citu
autoru raksti un materiāli no publiski pieejamiem avotiem.
Autors piedāvā pašpārbaudes jautājumus, kuriem jāsatur norāde uz
pareizām atbildēm. Testu skaitu kursā nosaka autors. Jautājumu banka var
iekļaut neierobežotu jautājumu skaitu. Kursa autors var piedāvāt arī
atvērtos jautājumus, atsevišķi sniedzot atbildes vai norādes uz pareizo
atbildes virzienu.
Iespējamie pastāvīgo darbu varianti: atsevišķs uzdevums; radošie darbi;
tests vai vidējais vērtējums par testiem u.c. Darbu skaits kursā:
1 KP
1

20.

3 KP
ne mazāk
kā 6

Katrai tēmai Autors piedāvā vairākus failus tēmas apgūšanai un/vai
padziļinātām studijā. Failu skaits:
1 KP
ne mazāk
kā 2

17.

2 KP
ne mazāk
kā 4

2 KP
2

3 KP
3

4 KP
4

5 KP
5

6 KP
6

Autors var piedāvāt kursā praktisku uzdevumu izpildes piemērus jeb
paraugus
Autors apraksta eksāmena norisi un prasības. Ja eksāmens notiek mutiski,
jāpiedāvā eksāmena jautājumu sarakstu.
Autors apraksta studiju rezultātu novērtēšanas metodikas saturu un formu
(piekļuves prasības ieskaitei/eksāmenam un vērtēšanas kritēriji, vērtējuma
aprēķināšanas formula).
 eksāmena testa forma (bakalaura un profesionālajās programmās
tālmācības formā), ar iespēju automātiski pārbaudīt ar Moоdle
līdzekļiem;
 eksāmena formu (maģistra programmās vai klātienes formā) izvēlas
kursa autors (testēšana, mutiskā forma ar Skype programmu,
rakstveida forma ar nākamo pārbaudi);
 kursa darba aizstāvēšana mutvārdos ar Skype programmas palīdzību.

Papildus:
 Materiālu sagatavošanai
izmantot RISEBA
prezentācijas veidlapu.
Katrai tēmai ir jābūt vismaz
viens materiāls.
Testa jautājumi jāformulē tā, lai
būtu iespēja tos automātiski
pārbaudīt ar Moodle automātiskās pārbaudes līdzekļiem.

Piemēram, “Jautājumi, lai
sagatavotos eksāmenam”
Piem: gala vērtējums ir vienāds:
vērtējums par 2 kontroldarbiem2*20%, eksāmens 40%.
Gala pārbaudījuma veida
varianta izvēle ir atkarīga no
programmas līmeņa un kursa
apraksta

Nosacījums

Obligāti

Obligāti

Obligāti

Obligāti

Obligāti
Pēc autora
vēlēšanās
Obligāti
Obligāti

Obligāti

2

