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Aktualitāte 

    

   Mācīšanās rezultāti (learning outcomes) EKI 

kontekstā tiek skaidroti kā apgalvojumi par to, 

ko skolēns/audzēknis/students zina, saprot 

un spēj paveikt kāda mācību posma 

noslēgumā 

 

 



 

 

   Latvijā Augstskolu likumā studiju rezultāti 

(learning outcomes) tiek skaidroti kā 

studiju programmas, studiju moduļa vai 

studiju kursa noslēgumā iegūstamais 

zināšanu, prasmju un kompetences 

kopums. (Augstskolu likums, 01.08.2011.) 

  



    

   Eiropā un daudzās pasaules valstīs, kur 

arī izstrādā vai ievieš kvalifikācijas 

ietvarstruktūras, ir aktuāls normatīvo 

dokumentu izstrāde un pētījumi par 

terminoloģijas saskaņošanu, mācīšanās 

rezultātu sasniegšanu, vērtēšanu, kā arī to 

formulēšanas metodiku 

 



Mērķis 

 

 

    Analizēt studiju rezultātu nozīmi un studentu attieksmi 

pret tiem 



Metodika 

• Teorētiskais pētījums tika veikts 2015. gadā, analizējot 

mācīšanās rezultātu pētnieku atziņas un normatīvos 

dokumentus par kvalifikāciju ietvarstruktūrām.  

• Empīriskais pētījums tikai veikts 2015. gada maijā, 

oktobrī un decembrī. Maijā un decembrī tika izmantota 

aptaujas metode, anketējot studentus. Anketa ietvēra 

dihotomiskās izvēles un rangu skalas veida atbilžu 

jautājumus  

    Respondenti –294  

    pirmā un 218 trešā  

    kursa  astoņu  

    fakultāšu studenti  

    Kopā  - 512  



   2015. gada oktobrī, izmantojot fokusgrupu 

metodi LLU mācībspēku grupā (20 

dalībnieki no sešām fakultātēm (LF, PTF, 

MF, ITF, TF, ESAF) un Valodu centra ), 

tika diskutēti un izzināti viedokļi par studiju 

rezultātu formulēšanas jēgu    

 



Mācīšanās rezultātu nozīme 
 

   Mācīšanās rezultātu formulēšanas un 

izmantošanas nozīme ir pamatota gan 

pasaules, Eiropas un Latvijas līmeņa 

normatīvos dokumentos, gan zinātnieku 

pētījumos, gan speciālistu diskusijās 



Globālais aspekts 

    

   Mācīšanās rezultāti ir tieša atbilde uz 

pieaugošo cilvēku, darba vietu, kā arī 

institūciju un programmu mobilitāti, un 

līdz ar to arī pasaulē palielinās 

nepieciešamība pēc skaidras un valīdas 

mācīšanās atzīšanas nacionālos, 

reģionālos un starptautiskos līmeņos  (United 

Nations Educational, Scietific and Cultural Organization (Unesco), 2015. Level-setting 

and recognition of learning outcomes. The use of level descriptors in the twenty-first 

century) 

 

 



   UNESCO pētījuma mērķis bija atbalstīt 

plašāku iniciatīvu, lai pētītu iespēju, kā 

attīstīt uz mācīšanās rezultātiem 

balstītas starptautiskās vadlīnijas  

izglītības kvalitātes nodrošināšanai, 

koncentrējoties uz kvalifikāciju 

starptautisko atzīšanu atbilstoši 

līmeņiem  

 

(Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra  

paredz astoņus līmeņus no pamata izglītības 

līdz doktora līmenim) 



• Tiem ir ievērojama loma nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru 

attīstībā Eiropā. Šajā jomā mācīšanās rezultātu 

noskaidrošana var nodrošināt organizējošo faktoru, kas 

skaidri definē plaša skolēnu/audzēkņu/studentu loka 

sasniegumus, neatkarīgi no notikušās mācīšanās tipa, veida 

vai ilguma (European Centre for the Development of Vocational Training 

CEDEFOP, 2008) 

• Mācīšanās rezultāti tiek izmantoti kā viens no efektivitātes 

veicināšanas veidiem, kas ļauj atkāpties no tādām izglītības 

programmām un sistēmām, kas tiek definētas pēc to ilguma. 

(CEDEFOP, 2008); 

 



 

    

   Padara izglītības sistēmas atvērtākas 

tam, lai atzītu iegūto izglītību, neatkarīgi 

no tā, kur tā iegūta (Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 

2011) 

 



Darba tirgus aspekts 

 

• Mācīšanās rezultātu pieeja ļauj savienot 

formālajā un neformālajā izglītībā apgūto un 

tādējādi paver iespējas mūžizglītībai (Rauhvargers, 

2011) 

• Veicina iespēju piemērot izglītību individuālajām 

vajadzībām (veicināt „aktīvu mācīšanos”) un 

kopēju valodu, kas spēs uzlabot dialogu starp 

ieinteresētajām pusēm: no izglītības jomas un 

no darba tirgus (Zarifis, 2014; Eiropas Savienības Publikāciju 

birojs, 2011; Rauhvargers, 2011); 



Personības, studiju programmas un 

kursa aspekts  

• Palīdz studentiem izprast, kas no viņiem tiek 

gaidīts un tādā veidā veicina viņu motivāciju un 

mācīšanās nozīmes izpratni (Zarifis, 2014) 

• Palīdz mācībspēkiem skaidrāk fokusēties uz to, 

ko viņi patiesībā vēlas, lai studenti sasniedz 

attiecībā uz zināšanām un prasmēm; kopīga 

mācīšanās rezultātu valoda veicina arī 

diskusijas ar kolēģiem; palīdz koriģēt kursa 

saturu un konkretizēt mācībspēka ieceri (Zarifis, 

2014; LLU mācībspēku grupa, 2015) 



 

• Palīdz izmērīt mērķi un saprast kursa 

apguves pamatus/būtību; izsaka/precizē 

kursu pēctecību; mazina nevajadzīgu 

dublēšanos (LLU mācībspēku grupa, 2015) 

• Palīdz motivētajiem mācībspēkiem un 

studentiem (LLU mācībspēku grupa, 2015) 

• Palīdz efektīvāk noteikt vērtēšanas 

kritērijus (Zarifis, 2014; Rauhvargers, 2011) 

 



• Mācīšanās rezultāti apraksta nevis 

skolotāja/mācībspēka nodomus, bet gan 

skolēna/studenta iegūtās zināšanas 

prasmes un kompetences (Rauhvargers, 2011) 

• Centrā vairs nav mācīšanās saturs, bet 

gan tās rezultāti un tas ir pamats konkrēto 

kursu vai kopējo mācību/ studiju 

programmu izveidei un periodiskai 

korekcijai (Rauhvargers, 2011) 

 



Studentu aptauja par studiju rezultātu 

izvērtēšanu 

 Jautājums Respondentu 

skaits/kurss 

 % 

 
 augsts     vidējs   zems 

Paši izvērtē studiju 

rezultātus 

294 

218 

 

1 

3 

56 

51 

41 

42 

3 

7 

Spēj izmantot 

zināšanas, prasmes, 

kompetenci jaunās 

situācijās studijās 

294 

218 

1 

3 

41 

36 

55 

57 

4 

7 

Termiņu ievērošana 

atbilstoši studiju 

prasībām 

294 

218 

1 

3 

28 

29 

56 

48 

16 

23 



Studentu komentāri 
Paši izvērtē studiju rezultātus:  

• izvērtēju, jo tas palīdz pilnveidoties 

• vērtējot labāk izprotu savas problēmas 

atsevišķos kursos 

• vērtēju, jo tā es sevi motivēju 

• uzticos  mācībspēku vērtējumam 

• mācībspēku vērtējums brīžiem subjektīvs 

• nav vajadzības pašam vērtēt, jo izliek atzīmes  



   Spēj izmantot zināšanas, 

prasmes,kompetenci jaunās situācijās 

studijās: 

• spēju atsevišķos kursos 

• tādu situāciju ir maz 

• spēju izmantot tikai to, kas ir ļoti interesējis 

• kad jādara praktiski, tad atceros 

• pirmajā reizē nē, bet otrajā noteikti 

• vēl joprojām ir grūti sasaitīt studijas ar praksi 

• var meklēt arī grāmatās, ja nesaprot 

 

 

 



   Termiņu ievērošana atbilstoši studiju 

prasībām: 

• nesanāk, neprotu saplānot laiku 

• nepietiek laika 

• strādāju 

• slinkums 

• daudz interesantu lietu 

• neprotu novērtēt savas spējas un prioritātes 

• daru pēdējā brīdī 

• viss saplānotais vienalga izjūk 

 

 



Padomdevēja/tjutora/badija (studiju 

drauga) nepieciešamība     

 

   No 294 pirmā kursa studentiem 35% atzīst 

nepieciešamību, 65% - nē 

   No 218 trešā kursa studentiem 25 – jā, 75 % - nē 

 

    



Studentu komentāri 

Pirmais un trešais kurss – jā:  

• nepieciešama palīdzība eksaktajos kuros 

(fizika. ķīmija, matemātika)  

• īss un precīzs  problēmas skaidrojums un tās 

risinājums  

• apjukums informācijā un tam nepieciešama 

palīdzība nekavējoties, lai tiktu galā ar kursa 

prasībām un termiņiem 

 



Pirmā kursa studenti (35%) uzsver palīdzības 

nepieciešamību: 

• studiju procesa un universitātes sistēmas 

izpratnē 

• studiju procesa organizācijā: laika 

plānošana, atsevišķi jautājumi par studijām, 

atmiņas trenēšana 

• ikdienas jautājumos 

• daudzi kursi ir stipri sarežģīti – palīgi var būt 

vecāko kursu studenti;  

• individuālu palīdzību un draudzīgu attieksmi 

no mācībspēkiem 

 

 



   Trešā kursa studenti (25%) uzsver palīdzības 

nepieciešamību: 

• pieredzes apmaiņu ar mācībspēkiem un vecākiem 

studentiem 

• informāciju par praksēm uzņēmumos un to darbību, 

lai varētu plānot savu nākotni 

• tikšanos ar darba devējiem, lai varētu pieņemt 

lēmumus par praksi un darba vietu izvēlēm.  

• studiju padomnieks kā autoritatīva persona un 

motivētājs, kura viedoklī būtu vērts ieklausīties 

• palīgs bakalaura darba rakstīšanā, kur svarīga būtu 

pieredzes apmaiņa 

 



Secinājumi 

• Mācīšanās rezultātu nozīme un to sasniegšana veicina 

regulāru programmu un rezultātu formulējumu 

pārskatīšanu, kas savukārt rosina uzlabot esošo 

formulēšanas līdzekļu piedāvājumu 

 

• Studenti kopumā seko līdzi saviem mācīšanās 

rezultātiem un ir motivēti tos sasniegt. Tas veicina gan 

viņu, gan mācībspēku atbildību par studiju kvalitātes 

uzlabošanu, taču ir jāpievērš uzmanību rādītājiem, kuru 

uzlabošana varētu pozitīvi ietekmēt mācīšanās 

rezultātus, piemēram, prasmīgs sava laika 

menedžments 

 



 

• Terminu daudzveidība, neviennozīmība, 

lietošana un to jēdzieniskie skaidrojumi  

attiecībā uz kvalifikāciju ietvarstruktūrām, tai 

skaitā mācīšanās rezultātiem, rosina jaunas 

diskusijas Latvijā, kuras 2015. gada 15. 

decembrī iesāka AIC un tiks turpinātas 



Paldies! 

27 


