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 Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai 

Eiropas augstākās izglītības telpā (2015) 

 



 Augstskolas vai koledžas akreditācija 
• Augstskolas vai koledžas vērtēšanas kritēriji 

 

 Studiju virziena akreditācija 
• Studiju virziena vērtēšanas kritēriji 

• Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 



 Vadība 

 Resursi (finanses, materiālais un tehniskais 

nodrošinājums, cilvēku resursi) 

 Zinātniskā pētniecība un akadēmiskā personāla 

un studējošo zinātniskās pētniecības vai radošais 

darbs 

 Sadarbība un internacionalizācija 

 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 



 Vai studiju virziena stipro un vājo 
pušu, iespēju un draudu analīze 
veikta kvalitatīvi un vai objektīvi 
izvērtēti studiju virziena attīstības 
iekšējie un ārējie nosacījumi? 

 

 Vai studiju virziena attīstības 
plānošanā un īstenošanā tiek 
ievērotas darba tirgus vajadzības? 

 

 

 Vai studiju virziena īstenošanas 
vadība ir efektīva studiju virziena 
mērķu sasniegšanai, demokrātiska, 
ar skaidri noteiktiem administratīvā 
personāla, akadēmiskā personāla 
un studējošo pienākumiem un 
atbildību? 

 Ikgadējie pašnovērtējumi + 

EKAAS 2018 + ikgadējais 

rīcības plāns 

 

 

 Darba dēvēju aptaujas 

 Daba tirgus pētījumi 

 Absolventu nodarbinātības 

iespējas 

 

 EKA darbības pamati 

 Biznesa kalendārs 

 

Kritēriji Izpilde 



 Finanses 

 Mācībspēka kvalifikācijas 

atbilstība virzienam 

 Mācībspēku svešvalodas 

zināšanas 

 Studiju kursa satura atbilstība 

studiju virziena mērķiem 

 Plānošana un kontrole 

 Personāla novērtēšana 

 

 Personāla novērtēšana 

 

 Saturs atbilst programmai un 

virzienam 

 Saturs nemainās, mainoties 

studiju formai 

Kritēriji Izpilde 



 Informātīvais atbalsts (mācību 

līdzekļī, bibliotēka u.tml.) 

 Tenhniskais atbalsts (iekārtas, 

laboratorijas, e-vide u.tml.) 

 

 Bibliotēka 

 E-vide 

 Auditoriju aprīkojums 

 Laboratorijas u.tml. 

 

Kritēriji Izpilde 



 Mācībspēku un studējošo 
pētniecības un radošo darbu 
tematikas saistība ar virzienu 

 
 Vai pētījumu rezultāti ir 

publicēti starptautiski 
pieejamos un recenzējamos 
izdevumos (izstādēs, skatēs, 
uzvedumos u. tml.) vai 
praktiski izmantoti? 

 
 Vai studiju programma ir 

saistīta ar atbilstošiem 
grantiem vai projektiem? 

 Publikācijas 

 Konferences 

 Mācību līdzekļi 

 Projekti un granti 

 

 

Kritēriji Izpilde 



 Iespējas apgūt atsevišķus 

studiju moduļus, studiju kursus 

vai iziet praksi citu Latvijas un 

ārvalstu augstskolu vai 

koledžu studiju programmās 

 Akadēmiskā personāla 

apmaiņa un citu sadarbības 

projektu īstenošana 

 ERASMUS 

 

 Darba devēju dalība virziena 

īstenošanā 

 Kopīgie moduļi un/vai studiju 
kursi ar Latvijas izglītības 
iestādēm 
 

 
 

 Ārvalstu lektoru piesaiste 
 Ārvalstu studentu piesaiste 
 Dalība starptautiskos projektos 
 Sadarbības iestāžu tīkla 

paplašināšana: īpaši projektu 
vajadzībām 

 Darba devēju iesaistīšana 
studiju procesā 

Kritēriji Izpilde 



 Kvalitātes nodrošināšanas 

politika 

 

 

 Skaidri aprakstīti studējošo 

uzņemšanas, studiju 

pabeigšanas un arī 

eksmatrikālcijas procesi 

 Personāla politika: darba 

pieņemšana, novērtēšana 
 

 Publicitāte 

 Ārējā kvalitātes novērtēšana 

 Kvalitātes norošināšanas 
nolikums – balstīts uz 
Standartiem un vadlīnijām 
kvalitātes nodrošināšanai 
Eiropas augstākās izglītības 
telpā (2015) 

 EKA darbības pamati – skaidri 
aprakstīti procesi 

 Biznesa kalendārs – procesu 
vadība 
 

 E-Nexus – personāla datu bāze 
– personāla kvalifikācijas 
monitorings un novērtēšana 
 

 Informācijas izvietošana mājas 
lapā, sociālos tīklos 

 Aptauju sistēma – studējošie un 
personāls 

Kritēriji Izpilde 



 
Studiju virziens 

Mērķi un 
uzdevumi 

Rezultāti 

Studiju programma/-as 

Mērķi un 
uzdevumi 

Rezultāti 

Studiju kursi 

Mērķi un udevumi Rezltāti 



 Rezultāti jāformulē ņemot vērā: 
• Profesijas standarts; 

• Kvalifikācijas ietvarstruktūra; 

• Darba tirgus prasības; 

• Novērtēšanas metodes – kā pārbaudīt šī rezultāta 

sasniedzamību 

 



 Precīzi formulēt mērķus un rezultātus 

 Kursa apjoms: 1KP=40 akadēmiskās stundas 

 Kursa aprakstā jābūt stundu sadalījumam: lekcijas, patstāvīgie darbi 

u.tml.  

 Kursa aprakstā jāparedz: 

• Patstāvīgo darbu apjoms: tēma, darba veids, stundu skaits 

• Obligāta lasīšana – stundu skaits un pārbaudes veids 

 

 



 Zinātniskā un pētnieciskā darbība: 
• Publikācijas 

• Konferences 

• Mācību līdzekļi 

• Projekti un granti 

 Studējošo iesaiste zinātniskajā un pētnieciskajā 

darbībā 

 Svešvalodas 

 Moderno tehnoloģiju izmantošana 

 Dalība apmaiņas programmās 

 



 Latvijas augstākās izglītības iestādes 

 Ārvalstu augstākās izglītības iestādes 

 Darba devēji un to organizācijas 

 



 No 2015.g. decembra divi virzieni tiek gatavoti 
akreditācijai: 
• Tiesību zinātne 

• Informācijas tehnoloģijas 

 Plānots dokumentu iesniegšanas termiņš 2016.g. 
oktobris 

 

 Nākama akreditācija – 2019.g. 

 Svarīgākie uzdevumi: 
• Studiju kursu aprakstu aktuālizācija 

• Zinātne un pētniecība 

• Dalība projektos 



 

 

Paldies par uzmanību! 


