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Novērtēšanas ekspertu viedoklis



Novērtēšanas eksperti

• 105 eksperti

• Aptauja aptver 15 studiju virzienus 23 augstskolās un koledžās

• Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība - 29 eksperti, 

• Ekonomika - 23 eksperti, 

• Informācijas un komunikācijas zinātnes un Tiesību zinātne  - katrā 11 eksperti,

• Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 
datorvadība un datorzinātne - 8 eksperti

• Psiholoģija – 5 eksperti

• Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtikas higiēna un 
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības –
katrā 4 eksperti

• Arhitektūra un būvniecība, Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas, 
Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija, Mākslas, Veselības aprūpe, Vides 
aizsardzība un Veterinārmedicīna – 1 vai 2 eksperti katrā



Ekspertu - aptaujas dalībnieku sadalījums 
pēc pārstāvniecības

76,19%; 

AIKA uzaicinātie eksperti

15,24%; 

LDDK deleģētie 

eksperti

8,59%; 

LSA deleģētie eksperti
AIKA uzaicinātie

eksperti

LDDK deleģētie

eksperti

LSA deleģētie

eksperti



Sagatavošanās novērtēšanas vizītei I

Vidējais 
vērtējums



Sagatavošanās novērtēšanas vizītei II
Vidējais vērtējums













Augstskolu/ koledžu pārstāvju viedoklis



Augstskolu pārstāvju respondentu 
profils

37 respondenti no 20 AII

















Ieteikumi [1]

• Varētu būt konkrētāki, koncentrētāki un mazāk apjomīgi.

• Noteikti limitēt zīmju skaitu pie katras sadaļas.

• Ziņojuma struktūra ir skaidra, varētu būt vēl precīzāki 
punkti/jautājumi, uz kuriem jāatbild katrā sadaļā. 

• Vizītes ietvaros jāparedz tikšanās arī iestādes kvalitātes 
sistēmas vadītāju.

• Novērst pretrunas ārējā normatīvajā regulējumā



Ieteikumi [2]

• Pašnovērtējuma ziņojumiem jābūt kodolīgākiem, lai izvairītos 
no informācijas atkārtošanās.

• Iespējams, ir nepieciešams detalizētāk izvērtēt studiju 
programmu mērķus un saturu, ne tikai ievērot formālus 
kritērijus, sniegt vairāk informācijas lēmumu pieņēmējiem par 
atsevišķu studiju programmu lietderību un nepieciešamību.

• Iepazīties ar studentu nobeiguma darbiem. Būtu arī
interesanti apmeklēt konkrētas nodarbības un redzēt, kā
notiek mācīšana un mācīšanās.

• AII jābūt skaidriem kritērijiem, kādi darba devēji tiek aicināti 
uz ekspertu vizīti, tiem jābūt darba devējiem, ne tikai 
sadarbības partneriem. Arī absolventi vizītes laikā nedrīkst būt 
nodarbinātas personas, lai izvairītos no interešu konflikta.



Ieteikumi AIKA darba pilnveidošanai

• Palielināt kapacitāti, lai visus virzienus Latvijas augstskolas
( ja to vēlas) varētu novērtēt AIKA.

• Katra eksperta izvērtēšanu veikt klātienē pirms tā
apstiprināšanas.

• Nepieciešams izveidot "konsultāciju punktu" (gan
telefona zvaniem, gan klātienē) un bieži uzdoto
jautājumu sadaļu mājaslapā.

• Nodrošināt iekļaušanos grafikā.



Veicināt AII uzlabot 
pašnovērtējuma 

ziņojuma kvalitāti un 
atklātību 

novērtēšanas 
procedūras ietvaros

Veicināt ekspertu 
grupas atzinuma 

kvalitāti



Lietderīgi atcerēties

Pašnovērtējuma procesa mērķis Pašnovērtējuma ziņojuma mērķis 

Iegūt vispusīgu un padziļinātu
studiju virziena un tam 

atbilstošo studiju programmu 
analīzi, kas izmantojama 

turpmākai studiju virziena un 
tam atbilstošo studiju 
programmu pilnveidei

Studiju virziena novērtēšanas 
ekspertu grupa pašnovērtējuma 

ziņojumu izmanto, lai iegūtu 
vispusīgu informāciju par 
augstskolu/ koledžu un tās 
īstenoto studiju virzienu un 

novērtētu studiju virziena un tam 
atbilstošo studiju programmu 

kvalitāti.
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