
 
 APSTIPRINĀTS  

Studiju padomes sēdē  

11.05.2010. protokols Nr.10 
 

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS (RA) STUDIJU PROGRAMMU 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA 

 

1. Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana balstās uz Augstskolu 

likumu, Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtību, 

Nolikumu par studiju programmas direktoru Rēzeknes Augstskolā (RA) un Nolikumu 

par Rēzeknes Augstskolas (RA) akadēmiskajām un profesionālajām studijām un 

studiju programmām. 

2. Studiju programmu pašnovērtējuma mērķis ir studiju programmu un to realizācijas 

kvalitātes uzlabošana. 

3. Pašnovērtējuma galvenie uzdevumi: 

 sekot studiju programmu izmaiņām; 

 analizēt problēmas studiju programmas realizācijā; 

 iezīmēt studiju programmas attīstības iespējas nākošam studiju gadam; 

 pilnveidot studiju kvalitāti. 

4.  Pašnovērtējuma ziņojumu par katru studiju programmu izstrādā studiju programmas 

direktors, izskata un izanalizē fakultātes Dome un attiecīgā Studiju programmu 

padome, vērtē Studiju padome un apstiprina Senāts.  

5.  Pašnovērtējuma ziņojumu par iepriekšējo studiju gadu sagatavo atbilstoši šīs kārtības 

1.pielikumam.  

6.  Studiju padome sagatavo Senāta lēmuma projektu par pašnovērtējuma ziņojumu 

apstiprināšanu. 

7.  Līdz 15.septembrim pašnovērtējuma ziņojumus fakultātes elektroniskā formā izsūta 

Senāta sekretāram.  

8.  Līdz 15.oktobrim Senāta apstiprinātus pašnovērtējuma ziņojumus Senāta sekretārs 

ievieto RA mājas lapā www.ru.lv. 

9.  Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumā jāatspoguļojas informācijai  tikai par 

iepriekšējā studiju gadā veiktām aktivitātēm.   

10.  Obligāti vismaz vienu reizi gadā jāveic studentu, absolventu un darba devēju aptaujas 

(ieteicamos anketu paraugos skat. 2., 3., 4.pielikumos. Atbilstoši studiju programmu 

specifikai un informācijas iegūšanas vēlmēm ieteicamos anketu paraugus var arī 

mainīt, piemērojot, piemēram, SVID u.c. anketas). 

 

 

 

 

 



 



1.pielikums 

 
RĒZEKNES AUGSTSKOLAS (RA) STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Fakultāte:  

Katedra:  

Studiju programmas nosaukums:    

Kods:   

Apjoms (KP):    

Studiju veids un ilgums:  Pilna laika klātiene ………………………………………………...gadi 

Nepilna laika neklātiene …………………....……………………...gadi  

Prasības, uzsākot studiju 

programmu: 
 

Iegūstamais grāds/kvalifikācija:  

Licence Nr.  

izsniegšanas datums 
 

Akreditācijas lapa Nr.  

termiņi 
 

Direktors:    

 
Nr. 

p.k. Pašnovērtējuma kritēriji 
Akad. 

gads  

Akad. 

gads  

Akad. 

gads  

Akad. 

gads  

Akad. 

gads  

Akad. 

gads  

1.  Studiju programmas struktūra       
Obligātā daļa (KP)  

Obligātās izvēles daļa 

(KP) 

Brīvās izvēles daļa (KP)  

 

 

Vispārizglītojošie studiju 

kursi (KP) 

Nozares teorētiskie 

pamatkursi (KP) 

Nozares profesionālās  

specializācijas kursi (KP) 

Brīvās izvēles kursi (KP) 

Prakse  (KP) 

Valsts pārbaudījumi (KP) 

      

      

      

      

      

2.  Studējošo skaits uz akadēmiskā gada 01.10.(skaits)       

No tiem 
pilna laika klātiene        

nepilna laika neklātiene       
3.  1.kursā imatrikulēto skaits        

4.  *Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs 

apmaiņas programmu ietvaros 
      

5.  Ārzemju studējošo skaits programmā       

6.  Absolventu skaits        

No tiem  
Strādā %       

Turpina studijas %       

7.   

Studiju programmā 

iesaistītais 

akadēmiskais 

personāls 

Kopā       
 

Vēlētais  

Skaits       
%       

 

Viesdocētāji 

Skaits       
%       

8.  No tiem:        

Profesori Vēlēti RA 

Skaits        
% no docētāju 

kopskaita stud. 

programmā 

      



Asoc. profesori Vēlēti RA 

Skaits        
% no  docētāju 

kopskaita stud. 

programmā 

      

Docenti 

 
Vēlēti RA 

Skaits        

% no docētāju 

kopskaita stud. 

programmā 

      

Lektori 

 

Vēlēti RA 
Skaits       

% no docētāju 

kopskaita stud. 

programmā 

      
 

Asistenti  

 
Vēlēti RA 

Skaits       

% no docētāju 

kopskaita stud. 

programmā 

      

9.  Docētāju zinātniskā kvalifikācija:       

Doktori 

Vēlētie RA 

Skaits       
% no docētāju 

kopskaita stud. 
programmā 

      

Viesdocētāji 

Skaits       
% no docētāju 

kopskaita stud. 

programmā  

      

Maģistri 

Vēlēti RA 

Skaits       
% no docētāju 

kopskaita stud. 
programmā 

      

Viesdocētāji 

Skaits       
% no docētāju 

kopskaita stud. 
programmā 

      

Studē doktorantūrā  

 

Skaits       
No tiem pabeiguši 

teorētisko daļu 
      

10.  Infrastruktūra (atbilstoši programmas 

specifikai) 

      

Iepirktās grāmatas  (nosaukums, skaits) 

 

      

      
Laboratoriju aprīkojums (nosaukums, skaits)       
Savs variants        

11.   *LR zinātnes padomes 

grantu skaits 

Vadība       
Līdzdalība        

12.  *Starptautisko projektu 

skaits (ESF nav 

starptautiskie projekti) 

Vadība        
Līdzdalība        

13.  * Starptautiskā 

akadēmiskā personāla 

apmaiņa 

RA docētāji       
Ārvalstu vieslektori       

14.   *Līdzdalība 

starptautiskajās 

konferencēs: 

organizēšanā       

piedalīšanās ar 

referātu 

 (docētāju skaits) 

      

15.   *Reģionālās nozīmes 

projektu skaits 

Vadība        
Līdzdalība        

16.  

 
 *RA granti Vadība        

Līdzdalība        
 



17. Izmaiņas studiju programmā (nebūtiskas izmaiņas – līdz 20 %, būtiskās izmaiņas – virs 20 %) 

Izmaiņas obligātajā 

un obligātās izvēles 

daļā   

Studiju kursu apjomā KP   

Studiju kursu nosaukumos  

Akadēmiskajā sastāvā   

 

18 .Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas iepriekšējā studiju 

gadā (profesoriem ir jābūt vismaz divām publikācijām, bet asoc.profesoriem - vienai  publikācijai 

starptautiski citējamos vai starptautiski recenzējamos izdevumos vienā ievēlēšanas periodā) 

Docētāja vārds, uzvārds Publikācijas nosaukums  Kur publicēta  

   

   

   

 

19. LR Zinātnes Padomes granti 

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais personāls  

   

   

   

   

   

 

20. Starptautiskie projekti, kuri tiek realizēti sadarbībā ar ārzemju partneriem 

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais personāls  

   

   

   

   

   

 

21. Reģionālās nozīmes projekti 

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais personāls  

   

   

   

   

   

 

22. RA granti 

Nosaukums  Darbības termiņš  Iesaistītais personāls  

   

   

   

   

   

 

23.  Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros 

Studenta vārds, uzvārds  Studiju vieta  Studiju ilgums  

   

   

   

   

   

 

24. RA akadēmiskā personāla stažēšanās  

Docētāja vārds, uzvārds  Stažēšanās vieta  Stažēšanās veids  Stažēšanās ilgums  

    

    

    

    

    



25. RA viesdocētāji 

Viesdocētāja vārds, uzvārds  Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Amats Pamatdarba vieta 

    

    

    

    

    

 

26. Veiktās aptaujas (obligāti – vismaz 1 reizi gadā) 

Aptaujas veids  Svarīgākie secinājumi 

Studējošo aptauja   

Absolventu aptauja   

Darba devēju aptauja   

 

27. Studiju programmas stipro un vājo pušu analīze 

Stiprās puses  

Vājās puses  

 

28.  Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde (ārējo ekspertīzes ieteikumu 

izpilde, sadarbības partneru priekšlikumu realizācija) 

 

 

29. Pašu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai 

Iepriekšējā pašnovērtējuma 

ziņojuma priekšlikumu 

īstenošana 

 

Priekšlikumi turpmākai 

programmas attīstībai 

 

 



2.pielikums 
 

RĒZEKNES  AUGSTSKOLAS  STUDENTU APTAUJAS 

A N K E T A   Nr. 1 

 

Cienījamais student! 

 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par studiju procesa 

organizēšanu,  tā kvalitāti un ar to  saistītiem jautājumiem. 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas katra studiju kursa un docētāja 

novērtējuma statistisko datu veidošanai, analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju procesa 

kvalitātes uzlabošanai. 

 Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti.  

 

Studiju gads :___________________________________________________ 

Semestris:______________________________________________________ 

Fakultāte:______________________________________________________ 

Studiju programma:______________________________________________ 

Kurss:__________________________________________________________ 

Studiju forma:____________________________________________________ 

Programmas direktors:____________________________________________ 

 

1. Novērtējiet šī semestra laikā apgūtos studiju kursus un pasniegšanas līmeni.  

Katrs studiju kursa svarīgums tiek vērtēts: 

5 – ļoti svarīgs 

4 – svarīgs 

3 – vidēji svarīgs 

2 – mazsvarīgs 

1 – nav vajadzīgs 

 

Katra studiju kursa pasniegšanas līmenis tiek vērtēts: 
5 – ļoti augsts 

4 – augsts 

3 – vidējs 

2 – zems 

1 – ļoti zems 

 

Nr. 

p.k. 

Studiju  kursa  

nosaukums 

Studiju kursa 

svarīgums 

Studiju kursa 

pasniegšanas 

līmenis 

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 

2. Vai Jūs apmierina studiju programma, kuru esat izvēlējies? 

 Pilnīgi apmierina 

 Apmierina 

 Daļēji apmierina 

 Neapmierina 

 Pilnīgi neapmierina, nevēlos studēt šajā studiju programmā 

3. Kā jūs vērtējat studiju procesa plānošanu šajā studiju programmā? 

 Labi sastādīts nodarbību grafiks 

 Neapmierina sastādītais nodarbību grafiks 

 Plānveidīga patstāvīgā darba organizēšana 

 Nesabalansēts, apjomīgs patstāvīgais darbs 

 Savs komentārs____________________________________________ 

4. Cik stundu nedēļā Jūs veltāt patstāvīgajam darbam? 

 __________________________________ 

5. Vai ir pietiekams izvēles kursu piedāvājums? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs____________________________________________ 

6. Vai Jūsu izvēlētajā studiju programmā ir pietiekams studiju procesa 

nodrošinājums ar mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem 

līdzekļiem? 

 Jā 

 Nē 

 To papildus neizmantoju 

 Neesmu par to informēts 

 Savs komentārs____________________________________________ 

7. Vai Jūs studiju procesā izmantojat elektroniskos resursus? 

 Jā 

 Nē 

 Savs komentārs____________________________________________ 

8. Vai ir iespējams apgūt studiju kursus/to daļas  elektroniski? 

 Jā (nosaukt studiju kursus, vai docētāju uzvārdus) 

_________________________________________________________ 

 Nē 

9. Kā Jūs vērtējat informācijas  iegūšanu par studiju procesu fakultātē? 

 Ir pietiekams 

 Nav pietiekams 

 Savs komentārs ____________________________________________ 

 

Paldies par sniegto informāciju! 



RĒZEKNES  AUGSTSKOLAS  STUDENTU  APTAUJAS 

A N K E T A   Nr.2 

 
Cienījamais student! 

 Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par izvēlētās studiju programmas 

kvalitāti un ar to saistītiem jautājumiem! 

 Anketa ir anonīma. Atbildes tiks izmantotas studiju programmas novērtējuma 

analīzei. 

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju 

programmas kvalitātes uzlabošanai. 

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti. 

 
Studiju gads ___________________________________________________________ 

Fakultāte _____________________________________________________________ 

Studiju programma _____________________________________________________ 

Programmas direktors __________________________________________________ 

Skaidrojums: Aizpildot tabulu, Jums pieņemamo variantu atzīmējiet ar  - X 

 

Nr. 
p.k 

Jautājums 
Pilnībā 

apmieri- 

na 

Apmie- 

rina 

Neap- 

mierina 

Plnīgi 

Neap- 

mierina 

Nevaru 

pateikt 

1. 
Studiju kursu piedāvājums studiju 

programmā 
     

2. 
Studiju programmā noteiktais obligātās  

daļas kursu saturs 
     

3. 
Izvēles iespējas starp  izvēles daļas  

kursiem 
     

4. 
Izvēles iespējas starp brīvās izvēles daļas 

kursiem 
     

5. 
Piedāvātās iespējas attīstīt 

pētnieciskās/profesionālās prasmes un 

iemaņas 
     

6. 
Iegūtās prasmes efektīvi pielietot 

Informāciju tehnoloģijas 
     

7. 
Iegūtās prasmes strādāt ar informāciju 

(izvērtē, analizēt to) 
     

8. 
Iegūtās prasmes izklāstīt informāciju 

diskutēt un pamatot viedokli 
     

9. 
Iespējas apgūt attiecīgajā nozarē apgūt 

terminoloģiju svešvalodā 
     

10. Iespējas studiju kursus apgūt elektroniski      

11. 
Fakultātes personāla attieksme pret 

studentiem 
     

12. Sadarbība ar studiju kursu docētājiem      

13. 
RA piedāvātās iespējas izmantot 

informāciju tehnoloģijas 
     

14. 
Nodrošinājums ar mācību un zinātniski 

pētniecisko literatūru 
     

15. 
Materiāli-tehniskais nodrošinājums 

(telpas, mācību līdzekļi u.c.) 
     

17. 
Vai Jūs plānojat pēc šīs studiju 

programmas apguves strādāt atbilstoši 

iegūtajai izglītībai? 
     

Paldies par sniegto informāciju! 

 



3.pielikums 

 

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 

 

Cienījamais absolvent! 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par apgūto studiju programmu un 

saņemt Jūsu ierosinājumus tās kvalitātes uzlabošanai.  

Anketa ir anonīma. Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti 

pasākumi studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.  

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti. 

 

Dzimums:    Sieviete    Vīrietis  

     

Iepriekšējā izglītība:   Augstākā    Vidējā  

 

Darba vieta:   Valsts iestāde     

    Privātais bizness    

    Cits variants ________________  

 

1. Cik lielā mērā minētie faktori ietekmēja Jūsu izvēli studēt Rēzeknes 

Augstskolā? 

Tuvums dzīvesvietai      

Studiju maksas lielums      

Piemērots studiju grafiks      

Turpinājums iesāktajām studijām RA      

Programmas saturs      

Cits variants ______________________      

     

 2. Kā Jūs novērtējat studiju programmu kopumā?  
       

Lūdzu komentējiet atbildi!  

 

 

 

 

3.Kā Jūs novērtējat studiju kursu kvalitāti? 
  

 

(visu studiju kursu 

kvalitāte ir augsta, 

kursu saturs ir aktuāls 

un daudzpusīgs)  

 

 

(studiju kursu saturs ir 

aktuāls, bet 

informācijas apjoms 

varētu būt plašāks)  

 

 

(studiju kursu saturs 

atbilst programmai, 

bet kursu aktualitāte 

nav pietiekama)  

 

 

(ir studiju kursi, kuru 

saturs daļēji atbilst 

programmai, ir arī kursi, 

kuros docētāji nepilnā 

apjomā izklāsta studiju 

kursa vielu) 

4. Nosauciet studiju programmas kursus, kuros gūtās zināšanas Jums izrādījās 

visnoderīgākās: 
a) darbā 
b) personīgajā izaugsmē 
c) savs komentārs 

 



5. Kādus kursus (tēmas kursu ietvaros), Jūsuprāt, noteikti vajadzētu iekļaut 

studiju programmā? (Uzrakstiet, lūdzu, kursa vai tēmas nosaukumu!) 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

6. Cik lielā mērā studiju laikā Jūs apmierināja:  
 Pilnīgi Daļēji Nemaz 

Pasniedzēju darba metodes    
Praktisko prasmju, iemaņu treniņa iespējas    
Mācību literatūras izmantošanas iespējas    
Materiāli tehniskais programmas nodrošinājums    

 

7. Vai Jūs ieguvāt prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, kas ir 

nepieciešama turpmākajam pētnieciskajam darbam?  
   

Lūdzu komentējiet atbildi!  

 

 

 
 

8. Vai studiju programma pilnā mērā apmierināja Jūsu cerības, kādas Jums 

bija, uzsākot studijas tajā? 
Jā, pilnībā    

Drīzāk jā, nekā nē   

Drīzāk nē, nekā jā   

Nē, nemaz neapmierināja  

Lūdzu komentējiet atbildi!  

 

 

 

 

9. Vai Jūs ieteiktu šo programmu citiem?  
   

Lūdzu komentējiet atbildi!  

 

 

 

 

10. Vai iegūtais diploms palīdzēja Jums atrast darbu? 
   

Lūdzu komentējiet atbildi!  

 

 

 

 

11. Vai Jūs strādājat specialitātē, kuru apguvāt studijās? 
   

Lūdzu komentējiet atbildi!  

 

 

 



 

 12. Kādi Jums ir ierosinājumi, lai uzlabotu programmas īstenošanu?  
 

 

 

 

 

 

Paldies par sniegto informāciju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.pielikums 

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS 

_________________________  fakultātes   
 _______________________________________________  

 (studiju programma) 

DARBA DEVĒJU  APTAUJAS ANKETA 

 

 

Godājamais darba devēj! 

Rēzeknes Augstskola kopš 1993.gada 1.jūlija veiksmīgi realizē studiju 

programmas dažādu speciālistu sagatavošanai reģiona, kā arī visas Latvijas darba 

tirgum. Lūdzam Jūs piedalīties aptaujā, kuru veic Rēzeknes Augstskola. 

Šīs anketas mērķis ir noskaidrot RA absolventu profesionālo kompetenci. 

Atbildes tiks izmantotas, lai pilnveidotu programmā sniegtās izglītības kvalitāti, lai 

absolventi tiktu sagatavoti darbam. Anketas rezultāti tiks izmantoti studiju 

programmas ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai un studiju 

programmas akreditācijai.  

Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, tiks izstrādāti pasākumi studiju 

procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un objektivitāti.  

 

Datums_____________________ 

 

Uzņēmuma/ iestādes nosaukums____________________________________ 

 

RA absolventu skaits, kuri strādā uzņēmumā/ iestādē__________________  

 

 

1. Kā Jūs esat apmierināts ar RA absolventu profesionālo kompetenci? 

 

 

 

 

 

 

2. Cik lielā mērā Jūsu padotajiem (RA absolventiem) iegūtās teorētiskās 

zināšanas ir pietiekamas, lai pildītu amata pienākumus? 

 

 

 

 

 

 

3. Cik lielā mērā Jūsu padotajiem (RA absolventiem) ir pietiekamas praktiskās 

iemaņas, lai pildītu amata pienākumus? 

 

 

 

 



 

4. Kā Jūs vērtējat Jūsu pakļautībā esošo darbinieku (RA absolventu) 

profesionālo izaugsmi? 

a) augsts 

b) vidējs 

c) vājš 

d) _______________________________________________________________ 

(savs komentārs) 

  

5. Kā Jūs vērtējat Jūsu pakļautībā esošo darbinieku iespējas turpināt pildīt 

darba pienākumus? 

a) kvalitatīvi pilda darba pienākumus 

b) zināšanu un profesionālo prasmju līmenis ir nepietiekams, kas sagādā grūtības 

pienākumus veikšanā 

c) _______________________________________________________________ 

(savs komentārs) 

 

6. Kādas priekšrocības Jūs saskatāt atbilstošās studiju programmas speciālistu 

sagatavošanā RA? 

 

 

 

 

 

7. Kādus trūkumus Jūs saskatāt atbilstošās studiju programmas speciālistu 

sagatavošanā RA? 

 

 

 

 

 

8. Kādas ir RA absolventu izredzes konkurēt darba tirgū? 

a) labas izredzes 

b) vājas izredzes 

c) _______________________________________________________________ 

(savs komentārs) 

 

9. Kādi ir Jūsu priekšlikumi RA absolventu profesionālās darbības uzlabošanai 

un iespējamo trūkumu novēršanai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paldies par sniegto informāciju! 


