Curriculum Vitae

PERSONAS DATI

Pāvels Jurs
Liepāja
29746187
pavels.jurs@liepu.lv
www.pavelsjurs.lv

DARBA PIEREDZE
21.12.2020. – līdz šim laikam

Profesors
Liepājas Universitāte, Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija. www.liepu.lv
▪ Pētniecībā balstīts darbs skolas pedagoģijas apkašnozarē. Pētījuma tematiskais loks – pilsoniskā
izglītība un pilsoniskā līdzdalība. Kvalitatīvs akadēmiskais, docētāja darbs, studiju kursu izstrāde.
Studējošo kursa darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu un promocijas darba vadīšana. Pārraudzīt
un vadīt Liepājas Universitātes profesionālā maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants”
apakšvirzienu “Jaunatnes lietu speciālists”.
Nozare Augstākā izglītība

16.11.2020. – līdz šim laikam

Direktors
Liepājas 7. vidusskola
Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405, Latvija. http://7vsk.liepaja.edu.lv/
▪ Izglītības iestādes rezultatīva vadīšana
Nozare Vispārējā izglītība

01.09.2013.– līdz šim laikam

Pētnieks
Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija. https://www.liepu.lv/lv/158/izglitibas-zinatnu-instituts
▪ Izstrādāt inovatīvus pētījumus savā pētnieciskā darba tematikā – pilsoniskā izglītība, pilsoniskā
audzināšana, jauniešu pilsoniskā līdzdalība un jauniešu pilsoniskā attieksme.
Nozare Zinātne un pētniecība

04.01.2010. – 13.11.2020.

Vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola
O. Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405, Latvija. https://15vsk.liepaja.edu.lv/
▪ Stundu plānošana, sagatavošana un vadīšana. Metodiskās jomas vadīšana, skolēnu zinātnisko
darbu vadīšana, gatavošana olimpiādēm, konkursiem un valsts pārbaudes darbiem.
Nozare Vispārējā izglītība

24.11.2006.–12.03.2012.

Direktors
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Jaunatnes centrs”
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, Latvija.
▪ Pašvaldības iestādes vadīšana, jaunatnes politikas pārraudzība un veicināšana Liepājas pilsētā.
Starptautisko projektu vadība, pārstāvniecība valsts, pašvaldības institūcijās un starptautiskajās
organizācijās.
Nozare Valsts pārvalde
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Darba pieredze ārvalstīs:
16.04.2018.–21.04.2018.

Lekcijas ārvalstīs (viesdocētājs)
Stambulas privātā augstskola “Koç University”, Turcija
▪ Atklāto lekciju gatavošana un vadīšana, zinātniskās diskusijas organizēšana.

20.11.2017.–24.11.2017.

Lekcijas ārvalstīs (viesdocētājs)
Šauļu Universitāte, Lietuva
▪ Atklāto lekciju gatavošana un vadīšana, zinātniskās diskusijas organizēšana.

04.05.2016.–08.05.2016.

Lekcijas ārvalstīs (viesdocētājs)
Vestfālenes koledža, Vācija
▪ Atklāto lekciju gatavošana un vadīšana, zinātniskās diskusijas organizēšana

IZGLĪTĪBA
2012.–2016.

Dr. Pedagoģijas doktors (Diploma sērija D Nr. 0020)

Ja zināms, norādiet
EKI līmeni

Liepājas Universitāte
▪ Pedagoģija zinātņu doktora grāds skolas pedagoģijas apakšnozarē
2010.–2012.

Izglītības zinātņu maģistra grāds (Diploma sērija MD E Nr. 0122)

Ja zināms, norādiet
EKI līmeni

Liepājas Universitāte
▪ Akadēmiski pētnieciskās prasmes maģistra darba izstrādes kontekstā.
2006.–2010.

Vēstures un sociālo zinību skolotāja profesionālā kvalifikācija
(Diploma sērija PD G Nr. 0537)

Ja zināms, norādiet
EKI līmeni

Liepājas Universitāte
▪ Profesionālā pedagoģiskā kvalifikācija ar tiesībām pamatskolā un vidusskolā mācīt: sociālas zinības,
Latvijas un pasaules vēsturi, kulturoloģiju, politiku un tiesības, filozofiju, ekonomiku.
PRASMES
Dzimtā valoda

Krievu valoda, latviešu valoda

Citas valodas

RUNĀŠANA

SAPRATNE

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

Angļu

C1

C1

C1

C1

C1

Vācu

A2

A2

A2

A2

A2

Līmeņi: A1/A2: Pamatlīmenis - B1/B2: Vidējais līmenis - C1/C2 Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

Komunikācijas prasmes

▪ Ļoti labas komunikācijas prasmes, kas iegūtas, strādājot par pašvaldības iestādes vadītāju, vadot
pedagogu metodisko apvienību izglītības iestādē, kā arī vadot Liepājas Universitātes Senāta
attīstības komisiju.

Organizatoriskās / vadības
prasmes

▪ Ļoti labas organizatoriskās prasmes, kas iegūtas, strādājot par vispārizglītojošās izglītības
iestādes vadītāju, organizējot starptautiskas konferences un pārstāvot skolu, Liepājas pilsētu,
Liepājas Universitāti dažādās valsts institūcijās.

Ar darba pienākumiem saistītās
prasmes

▪ Pedagoģiskā darba pieredze jau vairāk nekā 10 gadi un 6 gadu pieredze akadēmiskā darbā. No
2020. gada 18. jūnija līdz 2023. gada 17. jūnijam ir piešķirtas eksperta tiesības pedagoģijā.
(Latvijas Zinātnes padomes 2020.gada 18. jūnija lēmums Nr. 70-2-1).
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Digitālās prasmes

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Informācijas
apstrāde

Komunikācija

Augstākais līmenis Augstākais līmenis

Satura
veidošana

Drošība

Problēmrisināšana

Vidējais līmenis

Augstākais līmenis

Vidējais līmenis

Līmeņi: Pamatlīmenis - Vidējais līmenis - Augstākais līmenis
Digitālās prasmes - Pašnovērtējuma tabula

▪ Ļoti labas biroja programmatūras prasmes
(teksta redaktors, izklājlapa, prezentāciju programmatūra)
Citas prasmes

Transportlīdzekļa vadītāja
apliecība

▪ Ugunsdrošības un darba aizsardzības speciālists: apliecība „Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
speciālists” Sērija PA Nr. 045794, apliecība „Darba aizsardzības speciālists” Sērija PA Nr. 051825
B

PAPILDU INFORMĀCIJA
Projekti

▪ 22/10/2020 – … vadošais pētnieks valsts pētījumu programmas projektā “Transformation of
Educational Value for Cultural and Economic Growth of Social Community (IzVeTSKKEI)”
projekta Nr. lzp-2020/1-0258.
▪ 30/09/2020 – 31/01/2021 eksperts Latvijas Universitātes īstenotajā Eiropas Sociālā Fonda
projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena
"Izglītība un pedagoģija" studiju programmas”.
▪ 01/10/2020 – 31/10/2020 viespētnieks Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta īstenotajā Eiropas Sociālā Fonda projektā Nr.
8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana –
Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums – ICCS 2022”.
▪ 01/09/2020 – 15/11/2020 pētnieks Liepājas Universitātes īstenotajā pētījumā (iepirkuma
identifikācijas numurs: IZM 2020/21/AK/ESF) “Pētījums par priekšnosacījumiem sekmīgai pārejai
no pirmsskolas izglītības uz sākumskolas izglītību” ESF projekta Nr.10.1.3.0/19/TP/002 “Atbalsts
pētījumiem ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu
izpildes nodrošināšanai izglītībā” ietvaros.
▪ 08/10/2018 – 15/07/2019 eksperts Eiropas Sociālā Fonda projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/005
“Daugavpils Universitātes studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas
izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai”.
▪ 15/10/2018 – 14/06/2019 eksperts Eiropas Sociālā Fonda projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas
Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports"
studiju programmas”.
▪ 05/09/2016 – 01/05/2019 eksperts “Erasmus+” starptautiski zinātniskajā projektā „Improving the
initial education of adult immigrants”. Nr. 2016-1-LT01-KA204-023223
▪ 03/04/2017 – 10/04/2017 pieaicinātais eksperts “Erasmus+” starptautiski zinātniskā projekta
izvērtēšanā „From Measuring to Learning: how to improve our programmes with joint evaluation”.
Nr. 2014-2-NL02-KA205-000785

Konferences

Kopumā, pēdējo 6 gadu laikā, piedalījos 20 starptautiskajās konferencēs: Turcija, Azerbaidžāna,
Kanādā, Vācijā, Čehijā, Portugālē, Spānijā un Lietuvā un 4 vietējās (Latvija) konferencēs.

Raksti zinātniskos krājumos,
monogrāfijās un tml.

Kopumā, pēdējo 6 gadu laikā, izstrādātas 32 publikācijas, tai skaitā, Web of Science datu bāzē –
skatīt atsevišķā pielikumā. Kā arī esmu līdzautors 2 monogrāfijām.
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Dalība redkolēģijās

Apbalvojumi

Pāvels Jurs

▪ Starptautiski zinātniskā žurnāla “International Journal of Smart Education and Urban Society”
recenzijas padomes loceklis: https://www.igi-global.com/journal/international-journal-smarteducation-urban/188335
▪ Starptautiski zinātniskā žurnāla “International Journal on Lifelong Education and Leadership” eISSN 2458-911X redkolēģijas loceklis: http://dergipark.gov.tr/ijlel
▪ Starptautiski zinātniskās konferences „International Conference on Lifelong Education and
Leadership
for
All-ICLEL”
redkolēģijas
un
zinātniskās komitejas
loceklis:
https://www.iclel.com/scientific-committee
▪ Starptautiski zinātniskā žurnāla „Universal Journal of Educational Research” ISSN: 2332-3205
(Print)
ISSN:
2332-3213
(Online) redkolēģijas
loceklis: http://ijlel.com/index.php/journal/editorialboard
▪ Gada balva zinātnē – „Gada pētniecības aktivitātes” par ar monogrāfiju „Pilsoniskā
līdzdalība: jauniešu potenciāls” (Liepājas pilsētas Dome, 18.12.2020.)
▪ Atzinība par ieguldīto darbu akadēmiskās maģistra studiju programmas “Izglītības
zinātnes” izveidošanā (Liepājas Universitāte, 04.09.2020.)
▪ Atzinība par intereses veicināšanu un atbalstu skolēnu zinātniskās pētniecības darbībai
(Valsts izglītības satura centrs, 12.04.2018.)
▪ Gada balva zinātnē – „Gada pētniecības aktivitātes” par pētījumu „Liepājas 9 – 12. klašu
skolēnu pilsoniskā attieksme” (Liepājas pilsētas Dome, 19.12.2017.)

▪ Gada balva zinātnē – jaunā zinātnieka balva par pētījumu „Jauniešu pilsoniskās
līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā” (Liepājas pilsētas Dome, 20.12.2016.)
SABIEDRISKAIS DARBS
03/2021 – līdz šim

▪ Liepājas Universitātes atbalsta fonda priekšsēdētājs

06/2018 – līdz šim

▪ Liepājas Universitātes senators
▪ Liepājas Universitātes Senāta attīstības komisijas priekšsēdētājs
▪ Liepājas Universitātes Promocijas padomes “Izglītības zinātnes” loceklis
▪ Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta Zinātniskās padomes loceklis

09/2017 – līdz šim

▪ Liepājas pilsētas Domes Izglītības komisijas loceklis

Liepāja. 2021. gada aprīlis
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