
Studentu aptauju loma 

studiju kvalitātes  

nodrošināšanā 

ESAF Socioloģisko pētījumu grupa:  

Līga Paula 

     Laima Barisa 

LLU Studiju centra vadītāja 

        Sandra Sproģe 

 



 Ko mēs varam iegūt, izmantojot aptaujas 

rezultātus (individuāli un kopumā)? 

 

 Kas varētu aicināt studentus piedalīties 

aptaujā? 

 

 Kā ikvienam piekļūt aptaujas 

rezultātiem? 
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Studējošo apmierinātības ar studiju procesa 

kvalitāti apzināšanai Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē (LLU) 

pašreiz tiek īstenotas divas 

pamataptaujas: 

 

 Studentu aptauja „Mācībspēks 

studentu vērtējumā” 

 Studiju noslēguma aptauja  
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• Kopš 1996.gada LLU ESAF Socioloģisko 
pētījumu grupa veic studentu aptauju 
„Mācībspēks studentu vērtējumā” 
 

• Sākotnēji aptauju veica tikai par 
mācībspēkiem, kuri piedalījās konkursā uz 
akadēmisko amatu vietām LLU 
 

• Sākot ar 2006./2007. studiju gadu, 
pamatojoties uz 21.02.2007. rektora rīkojumu 
Nr.03-5 „Par kārtību, kādā veicama studentu 
aptauja par mācībspēku darbu”, aptauja tika 
veikta par visiem mācībspēkiem  
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• Sākot ar 2011./2012. studiju gadu LLU 

studenti piedalās interneta aptaujā, mainot 

līdz šim universitātē pastāvošo kārtību, kad 

aptaujas anketas tika drukātas un izdalītas 

studentiem papīra formātā 

 

• Pamatojoties uz 12.06.2013. LLU Senāta 

lēmumu Nr.8-17 „Par LLU Studiju nolikumu”, 

studējošajiem noteikts obligāti piedalīties 

aptaujā 
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Ko dod/var dot studentu aptauja? 

1)Aptauja sniedz atgriezenisko saiti par studiju 

rezultātiem no studiju satura un procesa viedokļa: 

 dod iespēju mācībspēkiem izvērtēt un pilnveidot savu 

darbu; 
  

 sniedz ieteikumus studiju programmu direktoriem, kā 

uzlabot studiju programmas saturu;  
 

 LLU vadība un katedru vai institūtu vadītāji var iegūto 

informāciju izmantot studiju kvalitātes pilnveidošanai 

universitātes līmenī. 

2) Aptauja ir studiju kvalitātes rādītāju būtiska 

sastāvdaļa, kas tiek ņemta vērā studiju virzienu 

akreditācijā 
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Aptaujas rezultāti var tikt/tiek 

izmantoti: 

 vērtējot mācībspēku kandidatūras konkursos 

uz akadēmiskajiem amatiem;  

 slēdzot darba līgumus ar vieslektoriem;  

 veicot izmaiņas studiju plānos, studiju kursu 

saturā un īstenošanas metodikā. 

 

Aptaujas rezultāti vispārinātā veidā 
tiek atspoguļoti un analizēti studiju 

programmu pašnovērtējumu ziņojumos. 
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• LLU ESAF Socioloģisko pētījumu grupa 
sadarbībā ar LLU Informācijas sistēmu daļu 
(LLU ISD) studentu elektronisko 
anketēšanu veic divas reizes studiju gadā – 
rudens un pavasara semestra beigās 

 

• Par 2014./2015. studiju gada 1.semestri 
aptauja notiek 15.12.2014. – 09.02.2015. 

 

• Aptaujas rezultāti tiek apkopoti automātiski 
LLU IS. Iegūto datu konfidencialitāti 
garantē datu apstrādes organizēšana 

 8 



Anketa „Mācībspēks studentu 

vērtējumā”  

Iekļauti: 
 

 11 vērtēšanas kritēriji par studiju kursa 
saturu, procesu, rezultātiem un 
mācībspēka darbu, par kuriem students 
sniedz savu vērtējumu 5 ballu skalā, kur 5 
– ļoti augsts vērtējums, 1 – ļoti zems 
vērtējums 

 1 atvērtais jautājums, kurā students var 
brīvi paust savu viedokli un izteikt savus 
priekšlikumus studiju kursa un mācībspēka 
darba pilnveidošanai  
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Aptaujas rezultāti LLU IS ir pieejami 

 katram mācībspēkam par saviem 
vadītajiem studiju kursiem  

 Katedru/centru vadītājiem/institūtu 
direktoriem par visiem savas 
struktūrvienības mācībspēkiem 

 Studiju programmu direktoriem par savu 
programmu visiem studiju kursiem 

 dekāniem par fakultātes mācībspēkiem 

 rektoram un studiju prorektoram par 
visiem aptaujas rezultātiem 
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Elektroniskās aptaujas „plusi” 

 Atvieglota aptaujas anketas sagatavošana. 

 Uzsākot novērtēšanas procesu, studentam 
automātiski tiek dota pieeja aptaujas 
anketām par katru studiju kursu, kuru viņš 
semestrī apguva. 

 Notiek automātiska datu apkopošana. 
Mācībspēks var sekot novērtēšanas 
procesam, jo datu apkopošana sākas līdz ar 
novērtēšanas uzsākšanu. 

 Tiek nodrošināta aptaujas anonimitāte. 

 Rezultāti ir pieejami dažāda līmeņa vadībai. 
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Elektroniskās aptaujas „mīnusi” 

 Zema studentu līdzdalība, līdz ar to nevar 

gūt adekvātu priekšstatu par studiju kursu 

kopumā un mācībspēka darbu, vadot šo 

studiju kursu.  

 Studenti nav pārliecināti par anonimitāti. 

 Studenti netic, ka aptaujas rezultāti tiks 

ņemti vērā. 
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Studentu līdzdalība aptaujās 

Semestris 

Studentu skaits, 

kuri piedalījās 

aptaujās 

% no kopējā 

studentu skaita 

2011.rudens 1566 31 

2012.pavasaris 828 19 

2012.rudens 1095 25 

2013.pavasaris 619 16 

2013.rudens 1142 27 

2014.pavasaris 527 17 

2014.rudens 655 16 
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LLU IS – studenta ekrāns 

14 



LLU IS – mācībspēka ekrāns 
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LLU IS – studiju programmas 

direktora ekrāns 
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LLU IS – katedras/institūta/centra 

vadītāja ekrāns 
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LLU IS – studiju prorektora ekrāns 
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Kopsavilkums 

◦ Kursu novērtēšanas tradīcija jāturpina. 

◦ Mācībspēkiem jāaicina studenti 

aizpildīt aptaujas anketas un jāseko 

novērtēšanas procesam. 

◦ Studentiem jāsaņem atgriezeniskā 

saite par novērtēšanas rezultātiem, 

jāredz, ka notiek kvalitātes pilnveides 

pasākumi.  

Novērtēšana nedrīkst būt tikai formāls 

pasākums.  
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Idejas, kā veicināt studentu piedalīšanos 

aptaujā, lūdzam iesūtīt e-pastā: 

 

esafspg@llu.lv 

 

sandra.sproge@llu.lv 
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Paldies par uzmanību! 
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