
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mācību metodiskā konference 

 
 

Studiju internacionalizācija. 
Profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmu attīstība 
 
 

Konferences materiāli 
 
 
 
 
 
 

 
Jelgava 2012 



                                                                                                                    Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2012 2 

 
 
Studiju internacionalizācija. Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu 
attīstība. Ikgadējās LLU mācību metodiskās konferences materiāli / Atbildīgā par 
izdevumu R. Millere. – Jelgava :LLU, 2012., 23 lpp. 
 
 
Izdevumu sagatavoja: 
Vilnis Tomsons, mācību prorektora vietnieks studiju jautājumos 
63005686, Vilnis.Tomsons@llu.lv 
 
 

mailto:Vilnis.Tomsons@llu.lv


Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2012 3 

Saturs 

PRIEKŠVĀRDS ................................................................................................................................................................ 3 

1. REFERĀTU MATERIĀLI .......................................................................................................................................... 4 

1.1. STUDIJU INTERNACIONALIZĀCIJA LLU KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANAI......................................................... 4 
1.2. BOVA UNIVERSITĀTES TĪKLS – PIEREDZE UN IESPĒJAS STARPTAUTISKO STUDIJU ATTĪSTĪBĀ .................................. 7 
1.3. ĀRZEMJU STUDENTU ADAPTĀCIJAS PILNVEIDE ......................................................................................................... 7 
1.4. LATVIJAS AUGSTĀKĀ MEŽSAIMNIECĪBAS IZGLĪTĪBA EIROPAS TELPĀ, STUDIJU PROGRAMMU SATURA 

SALĪDZINĀJUMS ............................................................................................................................................................. 11 
1.5. AUGSTSKOLU PIRMĀ UN OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMU INTEGRĒŠANA UN TĀS NOZĪME ...... 12 
1.6. STUDIJU KURSU UN MODUĻU PIEDĀVĀJUMS PARTNERAUGSTSKOLU STUDĒJOŠAJIEM MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ 

ERASMUS ................................................................................................................................................................... 15 
1.7. STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS IESPĒJAS MAĢISTRA PROGRAMMU ATTĪSTĪBĀ LLU ............................................... 18 
1.8. STUDIJU PROGRAMMU PILNVEIDE, ATBILSTĪBA PROFESIJAS STANDARTAM, SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM ....... 19 
1.9. STUDIJU PROGRAMMU UN STUDIJU KURSU STUDIJU REZULTĀTI ............................................................................. 20 

2. LAUREĀTI .................................................................................................................................................................. 23 

AKTĪVĀKĀS STRUKTŪRVIENĪBAS METODISKAJĀ DARBĀ ............................................................................................... 23 
 

Priekšvārds 

Ikgadējās mācību metodiskās konferences LLU ir laba un ilgstoša tradīcija. Tās mērķis rosināt mācībspēkus 

sistemātiski attīstīt un pilnveidot didaktisko kompetenci un dalīties savos panākumos ar kolēģiem. 

LLU mācību metodiskā konference Studiju internacionalizācija. Profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmu attīstība notika 2012. gada 27. janvārī. Konferences darbs bija organizēts divās sekcijās 

un tās konteksts - Studiju internacionalizācija, Boloņas process, profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmu attīstība, studiju kvalitātes nodrošināšana – problēmas, risinājumi un partneraugstskolu pieredze. 

Konferences tematika: 

1.sekcija Studiju internacionalizācija 

 Studiju programmu piedāvājums ārzemju studentiem; 

 Ārzemju studentu piesaistīšanas iespējas pamatstudiju un maģistra programmās; 

 Studiju programmu piedāvāšana angļu valodā; 

 Pieredze starptautisko studiju organizēšanā (BOVA aktivitātes, RTU u.c. partneraugstkolu pieredze). 

 

2.sekcija Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu attīstība 

 Profesionālās augstākās izglītības studiju programmu veidošana un attīstība atbilstoši profesiju standartiem; 

 Profesiju standartu aktualizēšanas kārtība sadarbībā ar darba devējiem (PINTSA u.tml.); 

 Studiju programmu un studiju kursu studiju rezultāti (learning outcomes); 

 Partneraugstskolu (RTU u.c.) pieredze. 
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1. Referātu materiāli 
Konferences referenti - LLU mācībspēki, studenti un viesi, kas pieteikušies, lai ar referātiem uzstātos 
konferencē. Šajā konferences krājumā publicēti 9 referātu materiāli. 

1.1. Studiju internacionalizācija LLU konkurētspējas paaugstināšanai 

Agris Dobrovoļskis, LLU Ārējo sakaru koordinators 

Globalizācijas rezultātā, kad liela daļa pasaules valstu un ģeogrāfisko reģionu ir cieši saistīti, kā arī 

palielinoties starptautiskās sadarbības nozīmei, konstruktīvākai un mērķtiecīgākai jākļūst arī tās organizēšanai 

un attīstīšanai. Atslēgas jēdziens ir internacionalizācija – komplekss pasākumu kopums, kura attīstīšana ir 

jāsaprot kā ieguldījums universitātes nākotnē.  

Pievēršot uzmanību jēdzienam augstākās izglītības internacionalizācija, mēs bieži vēl turamies pie 

vecajiem uzskatiem un ar to saprotam tikai dažādu apmaiņas programmu un studentu, mācībspēku/darbinieku 

mobilitātes realizēšanu, taču mūsdienu izpratnē internacionalizācija nes daudz plašāku nozīmi. Lai gan 

vienotas definīcijas augstākās izglītības internacionalizācijai nav, tomēr par to ļauj spriest ES līdzšinējās 

(Boloņas deklarācija, Lisabonas stratēģija) un arī turpmākās (Boloņas deklarācija, EU 2020) izglītības politikas 

stratēģiskie virzieni un augstākās izglītības pieaugošais starptautiskais raksturs, kas norāda uz 

nepieciešamību veidot kopēju uz zināšanām balstītu sabiedrību un turpināt strādāt pie uzsāktajām reformām 

vienotas augstākās izglītības telpas izveidē. Augstākās izglītības internacionalizācija tātad pēc būtības iekļauj 

visaptverošu augstākās izglītības integrāciju vienotā izglītības sistēmā un starptautiskajā tirgū darboties 

gatavu speciālistu sagatavošanu. 

Augstākās izglītības internacionalizācija Eiropā 

Lai izprastu Augstākās izglītības attīstības tendences Eiropā un pasaulē, ļoti nozīmīga un interesanta ir 

Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) veiktā pētījumu sērija „Trends” par Boloņas procesa īstenošanas 

rezultātiem. Pēdējais pētījums „Trends 2010” tika publicēts 2010. gada martā, kur, salīdzinot ar iepriekšējiem, 

plašāk un dziļāk tiek apskatītas un analizētas izmaiņas augstākajā izglītībā. Šajā pētījumu sērijā uzskatāmi 

tiek parādīta dažādu Eiropas valstu augstākās izglītības iestāžu prioritāšu maiņa, attīstības tendences un 

internacionalizācijas attīstības nozīme. Turpmāk daži piemēri. Pētījumā institūcijām tika jautāts par 

nozīmīgākajiem pārmaiņu nesošiem faktoriem, kuri sekmējuši attīstību pēdējos trīs gados un minēti tika 

sekojoši: 

 

1.attēls. Faktoriem, kuri sekmējuši augstskolu attīstību pēdējos trīs gados Eiropā 

Avots: EUA Trends 2010 
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Kā redzams 1. attēlā, tad Boloņas procesa īstenošana (78%) un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi pēc 

respondentu domām bijuši visnozīmīgākie, internacionalizāciju kā nozīmīgu pārmaiņas nesošu faktoru 

minējuši 61% respondentu. Interesanti, ka, jautājot augstskolām par būtiskākajiem pārmaiņu virzieniem 

nākamajos 5 gados, internacionalizācija pēc svarīguma tiek likta pirmajā vietā, kas visā visumā liecina par to, 

ka Boloņas procesa mērķi daļai augstskolu ir sasniegti un notiek stratēģiju maiņa. Mainoties stratēģijai, 

mobilitāte vairs netiek uzskatīta kā internacionalizācijas raksturīgākā iezīme un tā vietā internacionalizācija 

aptver integrētu studiju un pētniecības attīstību, kas vairs nav tikai ārējo sakaru daļu kompetence, bet gan 

institūcijas kopējās stratēģijas attīstības virziens. Vēl viena būtiska iezīme pie stratēģiju maiņas ir augstskolu 

profilēšanās un dalība tīklos. Internacionalizācija un sadarbības partneru meklēšana notiek balstoties uz 

stratēģijā nospraustām prioritātēm. 

Būtisks starptautiskās sadarbības attīstības pakāpes rādītājs ir mobilitāte. Runājot par mobilitāti, ES 

valstis var sadalīt eksportētājās, importētājās un valstīs, kurās novērojams balanss.  

 EUA Trends III (2003)                                  EUA Trends 2010 

 
Kā redzams 2. un 3. attēlā, tad Latvija 2010. gadā tāpat kā iepriekš 2003. gadā ir bijusi eksportētāja un 

LLU šajā ziņā ne ar ko no kopējās situācijas valstī neatšķiras. Līdzīgi ir Lietuvā. Igaunija savukārt līdz 2010. 

gadam ir spējusi panākt sabalansētu iebraucošo un izbraucošo attiecību, kam, pamatā ļoti iespējams ir 

augstākās izglītības internacionalizācijas stratēģija valsts līmenī (Strategy for the internationalisation of Estonian higher 

education over the years 2006–2015 http://www.tlu.ee/files/arts/264/KH%20RV4408e35c013e25e848df3a365fb841c9.doc). 

Lai gan pastāv virkne problēmu attiecībā uz studentu un pasniedzēju mobilitāti (neelastīga studiju perioda 

atzīšana, studijas ārzemēs kā apgrūtinājums, akadēmiskā kalendāra atšķirības, svešvalodas problēmas, 

ierobežots finansējums utt.), tomēr 31% respondentu redz internacionalizācijas iekļaušanu institūciju 

stratēģijās kā iespēju attīstīt akadēmiskās aktivitātes, 28% kā iespēju uzlabot reputāciju un atpazīstamību.  

Kā galvenās internacionalizācijas aktivitātes, kuras jāattīsta respondenti min: izglītības vai pētniecības 

apvienību attīstīšanu, dalības saglabāšanu tīklos un asociācijās, studiju piedāvājumu svešvalodās, atbalsta 

servisa piedāvāšanu ārvalstu studentiem, mobilitāti uz ārvalstīm kā daļu no studiju programmas u.c. (EUA 

Trends2010). 

LLU un internacionalizācija 

To, vai internacionalizācija LLU ir nepieciešama parāda mūsu paveiktie darbi pēdējos gados: aizvien 

pieaugošā aktivitāte un iesaiste ES mūžizglītības programmas aktivitātēs, pieaugošā studentu un mācībspēku 

http://www.tlu.ee/files/arts/264/KH%20RV4408e35c013e25e848df3a365fb841c9.doc
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interese par zināšanu un pieredzes papildināšanas iespējām ārzemēs, vēlme celt konkurētspēju piedāvājot 

studiju programmas un moduļus angļu valodā, pieaugošais starptautisko zinātnisko projektu un publikāciju 

skaits utt. Šādu notikumu secību līdz šim ir noteikuši dažādi ārējie faktori:  

 Boloņas process, kurš aizsākts, lai celtu Eiropas augstākās izglītības konkurētspēju pasaulē, un kas, pēc 

10 gadu darbības Budapeštas – Vīnes deklarācijā oficiāli pasludina Eiropas Augstākās izglītības telpu par 

izveidotu; 

 valsts izglītības politika, kas, kaut arī nedaudz, tomēr ir ar ievirzi intensificēt augstākās izglītības 

internacionalizēšanu un starptautisko aktivitāšu attīstīšanu (Latv. Nacionālais attīstības plāns 2007-2013, 

Latv. ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-

2013.gadam, Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012. 

gadam); 

 pieaugošas konkurences apstākļi – ne tikai ES valstu augstāko izglītības iestāžu starpā, bet pēc tirgus 

atvēršanas jebkura trešā valsts; 

 universitāšu rangu tabulas – ierocis cīņā par studentiem un reizē - prestiža jautājums. „Topi” ir dažādi, un 

arī tajos izmantotie instrumenti/indikatori pētniecības rezultātu un studiju procesa novērtēšanai ir dažādi. 

Tiek vērtēta arī starptautiskās sadarbības joma. Piemēram, „Latvijas augstskolu reitingā 2010” kā viens no 

kritērijiem tika izmantots ārzemju studentu īpatsvars  

(http://public.monitorings.lv/2010_05/Izglitiba/19/LA-19052010-24-25.pdf). Pēc QS ranžēšanas 

metodoloģijas skatīti tiek tādi starptautiskās sadarbības kritēriji kā ārzemju studentu proporcija, 

starptautisko programmu proporcija 

(http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/methodology/simple-overview). 

Kā jau iepriekš tika minēts, tad internacionalizācijas nozīme un līdzšinējās attīstības gaita LLU ir 

noprotama, taču ne pilnībā skaidra un definēta. Tāpēc, lai LLU stratēģijā nospraustā vīzija – kļūt par modernu 

starptautiski atzītu un prestižu universitāti, vienu no vadošajām nozares universitātēm Baltijā, kas aktīvi 

iekļaujas vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā (no LLU darbības stratēģijas 2010. – 2016. 

plānošanas ciklam) realizētos, internacionalizācijai un starptautiskās sadarbības veicināšanai ir jākļūst par 

vienu no LLU pamatuzdevumiem gan plānojot, gan realizējot administratīvo, zinātnisko un studiju darbu. 

Esošajā darbības stratēģijā vai jaunā plānošanas dokumentā (piem., internacionalizācijas stratēģija) 

universitātes vadības līmenī ir jābūt skaidrībai 3 sekojošās pozīcijās un no tām izrietošās apakšaktivitātēs: 

 pozicionēšanās pasākumi – ietver universitātes vadības stratēģisko nostāju, sadarbību starp 

struktūrvienībām, starptautiskās publiskās attiecības (PR) un mārketingu, dalību starptautiskajās 

organizācijās un sadarbības tīklos, prioritāro starptautisko partneru (izglītības, pētniecības iestāžu) 

noteikšanu; 

 studiju un zinātnes internacionalizācija – ietver studiju piedāvājumu angļu valodā, normatīvās bāzes 

pilnveidi, ārvalstu studentu un vieslektoru piesaisti, studentu un mācībspēku apmaiņu; 

 kvalitātes nodrošināšanas pasākumi – kvalitatīvu dzīvošanas apstākļu nodrošināšana, mentoru-

padomdevēju serviss, integrācijas pasākumi un beigu beigās studiju procesa, dzīves un sociālās vides 

novērtēšana. 

Šeit varētu rasties jautājums – ja ir vairāk vai mazāk skaidri redzamas pozīcijas un risināmie jautājumi, 

tad kāpēc internacionalizācijas pasākumu ieviešana un īstenošana notiek tik lēni vai dažās pozīcijās vispār 

http://public.monitorings.lv/2010_05/Izglitiba/19/LA-19052010-24-25.pdf
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/methodology/simple-overview
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nenotiek? Šeit gribētu atbildēt ar jautājumu „Kā darīt vajadzīgo darbu, ja esi nesaprasts un citi nevēlas tevi 

saprast? Otrs, un ne mazāk svarīgs, jautājums ir jāuzdod katram pašam sev saistībā ar internacionalizācijas 

kā kompleksa pasākumu kopuma realizēšanu, proti, zinot, ka internacionalizācija aptver gan studijas, gan 

pētniecību, gan kvalitātes nodrošināšanu, tad ko es esmu spējīgs un gatavs darīt kopējā internacionalizācijas 

procesa veicināšanai? Protams, abi šie jautājumi neizslēdz jau iepriekš minētās internacionalizācijas 

stratēģijas un konkrētu pasākumu plānu nepieciešamību. 

1.2. BOVA universitātes tīkls – pieredze un iespējas starptautisko 
studiju attīstībā 

Rūta Zaļeckīte, BOVA projektu vadītāja 

 
Anotācija 

BOVA universitātes tīkla darbība mērķtiecīgi virza partnerinstitūcijas uz intensīvāku studiju internacionalizāciju, 

kas mūsdienu apstākļos ir vitāli konkurētspējas saglabāšanai. BOVA 15 gadu darbības rezultātā ir ieguvusi 

lielu pieredzi attīstot un realizējot kopējas aktivitātes maģistrantūras un doktorantūras līmenī intensīvo studiju 

kursu veidā gan Baltijas reģionā, gan sadarbībā ar Ziemeļvalstīm (NOVA UN). Rakstā ir atspoguļoti realizēto 

starptautisko studiju kursu modeļi, to izvērtējums, kā arī akcentēti problemātiskie jautājumi kā mācībspēku 

motivācija, studentu piesaiste u.c. BOVA ir platforma akadēmisko tīklu attīstībai, kuru galvenajam produktam 

būtu jābūt starptautiskām studijām. Turpmāk vairāk būtu jāpievēršas plašāka apjoma starptautisko studiju 

attīstībai un citu aktivitāšu intensifikācijai dažādu projektu ietvaros: NORDPLUS, ERASMUS IP, ERASMUS 

MUNDUS, TEMPUS.  

1.3. Ārzemju studentu adaptācijas pilnveide 

Anda Zvīgule, Mg.ed., lekt. 

Anotācija 

Mūsdienu straujajā dzīves ritmā jaunie studenti, tai skaitā ārzemju studenti, nereti sastopas ar dažādām 

problēmām formālās un neformālās izglītības vidē. Nespēja risināt tās patstāvīgi izraisa, labākajā gadījumā, 

mācību kvalitātes pazemināšanos, un sliktākajā gadījumā - mācību pārtraukšanu. Izvērtējot ES dalībvalstu 

pieredzi šajā jautājumā, atklājas, ka viena no iespējām risināt problēmu – ātri un nesāpīgi iekļauties studiju 

vidē – ir ieviest vienādranga konsultēšanas (peer support vai peer counselling) pakalpojumu nodrošinājumu 

universitātē. Šis risinājums palīdzētu atklāt maksimālo studentu izglītības potenciālu, samazināt studentu 

atbirumu (it īpaši pirmā kursa studentu un studentu ar īpašām vajadzībām vidū), kā arī paātrinātu un uzlabotu 

ārzemju studentu iekļaušanos jaunajā studiju vidē. Pirmā kursa studentu (268 respondenti) aptaujā (2011. 

gada oktobrī) tika noskaidrots viedoklis par studentu – konsultantu (tūtoru) lietderību. Rakstā tiek atainota 

studentu konsultēšanas vēsture LLU, kā arī pamatota studentu – tūtoru izglītošanas nepieciešamība 

vienādranga (peer support) konsultāciju ieviešanai LLU, kas uzlabotu arī ārzemju studentu adaptāciju jaunajā 

studiju vidē. 

Katru jaunu mācību gadu augstskolās tiek veidotas programmas, lai tajās studētu ne vien pašmāju, bet arī 

ārzemju studenti. Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte var lepoties ar vairāk kā 10 gadus ilgu 

pieredzi darbā ar ārzemju studentiem, kuru skaits katru gadu ir mērāms simtos. Eiropas augstskolās ārzemju 

studentu īpatsvars ir vēl daudz lielāks. Braucot uz citu valsti studēt, jaunais cilvēks noteikti rēķinās ar 
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izmaiņām viņam pierastajam dzīves stilam, ar jaunām prasībām un negaidītu uzdevumu strauju risināšanu, 

kas nebūt nav vienkārši, tādēļ katram ārzemju studentam visbiežāk tiek piedāvāta iespēja rast atbildi uz 

saviem jautājumiem, griežoties pie vienaudža, savas fakultātes (vēlams arī – savas specialitātes) vecākā 

kursa studenta. Konsultēt ārzemju studentus visbiežāk ir brīvprātīgs darbs, un visvairāk risināmo jautājumu ir 

pašā procesa sākumā. 

Ideālā gadījumā studentiem – konsultantiem būtu jāapgūst plašāks informācijas apjoms un metodes 

vienaudža konsultēšanai nekā tas notiek patlaban, kad students vienkārši godprātīgi veic savu uzdevumu – 

atbild uz ārzemnieka jautājumiem. 

Pētot Igaunijas augstskolu pieredzi (augstskolu mājas lapās un personīgos kontaktos), ir jāsecina, ka mūsu 

kaimiņi studentu atbalsta jomā ir aizsteigušies Latvijai priekšā. Pateicoties ES projektu atbalstam (PRIMUS 

projekts), kā arī paši universitāšu ieinteresētībai, augstskolās notiek studentu izglītošana, un ir speciāls studiju 

kurss 4 ETC apjomā (42 kontaktstundas Tallinas universitātē), kuros katru gadu konsultēšanas prasmes 

iegūst noteikts studentu skaits. Igaunijā šādus studentus sauc par „tūtoriem”. 

Tūtora definīcija: „Tūtors ir students – konsultants, kurš konsultē savu vienaudzi studiju un ārpusstudiju 

jautājumos, kas ir aktuāli it īpaši pirmkursniekam, studijas uzsākot”. 

Igaunijā tūtoru skološanas vēsture aizsākās 1999.gadā Tartu universitātē, bet šobrīd visprogresīvākie šajā 

jomā ir Tallinas universitātes Karjeras centra speciālisti, kuri jau trešo gadu izmanto Oksfordas universitātes 

mācību programmu (peer support programm), kuru vairākus semestrus arī vadīja Oksfordas universitātes 

psiholoģe un mācībspēks Anne W. Ford.  Peer support latviešu valodā tiek tulkots kā „vienādranga 

konsultēšana”. Oksfordas universitātē vienādranga konsultēšanas mācību kurss studentiem - konsultantiem 

aizsākās jau 1991. gadā. Sākotnēji tā bija tikai savu līdzaudžu problēmu apzināšana un risināšana, uzklausot 

un informējot. Šobrīd kursu ir pabeiguši vairāk kā 2000 studentu un katru gadu tiem pievienojas vēl vairāk kā 

120. Pēc Oksfordas universitātes parauga strādā arī Kembridžas (Cambridge) un Rīdingas (Reading) 

universitātes. Tāpat vienādranga konsultēšanā ir iesaistījušies arī Dublinas universitāte Īrijā (kopš 2000. 

gada), Gēteborgas universitāte Zviedrijā (kopš 2004. gada) un Kalabrijas (Calabria) universitāte Itālijā (kopš 

2006. gada). Tallinas universitātē vienādranga konsultēšanas programma papildina jau tradicionālās tēmas - 

studiju procesa pamati, publiska uzstāšanās, studentu konsultēšana un informēšana u.c. Igauņu studenti par 

tūtoriem kļūst ļoti labprāt, un viņu skaits četrās lielākajās Igaunijas augstskolās, kā redzam 1. tabulā, ir 

ievērojami liels. 

1. tabula 
Četru lielāko Igaunijas augstskolu studentu skaits un tajās esošie tūtori 

 Fakultāšu/studentu 
skaits 

Koledžas Specialitātes 

(Programmas) 

Tūtori 
kopā 

Fakultātēs Koledžās Ārzemju 
tūtori 

UT* 9/ 18 000 4 64 96 87 9 38 

TTU 8/ 14 000 4 30 + 4 institūti 170 165 5 Nav izdalīti 

TLU 19 institūti  

7 nozarēs/ 12 000 

5 16 institūtos ir tūtori 

2 koledžās ir tūtori 

56 53 2 20 

EMU 5 institūti/ 5000 1 39 nodaļas 26 25 1 Nav izdalīti 

 
* UT – Tartu universitāte TLU – Tallinas universitāte 

TTU – Tallinas Tehniskā universitāte EMU – Igaunijas Dabaszinātņu universitāte 
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Pēc 1. kursa atskaitīto PL studentu skaits
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1. attēls. Pēc 1. kursa atskaitīto pilna laika studentu skaits. 

 
Pirmā kursa studentu (t.sk. ārzemju studentu) adaptācija formālajai un neformālajai mācību videi ne vienmēr 

noris ļoti veiksmīgi, kā rezultātā notiek tā saucamais „studentu atbirums”, kuru cēloņi tiek uzskaitīti, bet ne 

vienmēr ir izdevies atklāt slēptos cēloņus. Reizēm studijas tiek pārtrauktas, nespējot atrisināt ļoti vienkāršus 

jautājumus, kuri laika gaitā ir samilzuši, kļuvuši neatrisināmi, jo kritiskajā brīdī ir pietrūcis padomdevējs. 

Nepieciešamību pēc izmaiņām studentu atbalstā LLU ataino lielais studentu atbirums pēc pirmā kursa - vidēji 

katru gadu tas pārsniedz 200 cilvēkus (1 attēls). 

Analizējot cēloņus (2. attēls), var secināt, ka tie ir formāli attiecībā uz studiju pārtraukšanas motivācijas analīzi, 

kāpēc studijas tiek pamestas. Ierosinājums būtu – likt studentam aizpildīt anketu ar plašākiem izklāsta datiem 

tad, kad viņš dekanātā raksta iesniegumu par eksmatrikulāciju. 

1. kursa PL studenti, atskatīti  no 01.09.2011 līdz 15.12.2011
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2) pēc paša vēlēšanās 

1)par stud. līg. saist.nepild.

 

2. attēls. 2011./2012. s.g. 1.semestrī (līdz 15.12.2012) atskaitīto studentu studiju pārtraukšanas cēloņi. 

 
LLU vēsture tūtoru izglītošanā ir diezgan sena, bet diemžēl epizodiska. Tehniskās fakultātes IMI mācībspēks 

T. Sēja (1956-2008) uzsāka LLU studentu – konsultantu izglītošanu jau 1998.gadā. Līdz tam Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē ļoti ilgus gadus studentu atbalsta veids bija kuratoru dienests – mācībspēks, 

kurš studentam vienmēr bija pieejams padomam vai neskaidrību risināšanas gadījumos. Kuratori sekoja pirmā 

kursa studentu gaitām, labi iepazīdami viņus, kā arī sekoja studentu sadzīvei, apmeklēdami kopmītnes. 



                                                                                                                    Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2012 10 

Latvijas atmoda mainīja šīs tradīcijas, un studentiem nācās kļūt patstāvīgākiem, tomēr neatrisināto jautājumu 

klāsts nemainījās, it īpaši studijas uzsākušo jauniešu vidū. Vienmēr atradās arī mācībspēki, kuriem prasīt 

padomu, bet efektīvāka informācijas apmaiņa, protams, būtu pašu studentu starpā, tāpēc arī radās ideja par 

studentu konsultēšanas dienesta izveidi. 

1998. gada 23. septembra studentu pašpārvaldes sēdes lēmums nr.10 „atzīst par nepieciešamu paātrināt un 

vienkāršot jaunuzņemto studentu adaptāciju... palīdzēt risināt jauno speciālistu karjeras problēmas”. Tiek 

minēts nosaukums „tūtors”, kā arī tiek lemts par viņu iespējamās atlases kārtību. 

Izvēles programma „Studiju padomnieks” tika piedāvāta 1998./1999. s.g. IMI lektora T. Sējas vadībā, bet reāla 

konsultantu darbība netika uzsākta. Studenti uzsāka studijas kursā „Studiju konsultants” 2001.gada rudenī. 

Jautājums par studiju un karjeras konsultāciju sistēmu aktualizējās visā valstī, un 2002. gadā LLU IMI 

iesaistījās projektā, kas tika atbalstīts no ES Leonardo da Vinči programmas līdzekļiem. Informācija par 

programmu bija lasāma arī „Studiju ceļvedī”.  

2001./2002.studiju gadā kursa teorētisko daļu noklausījās 68 studenti, un, kā ziņoja programmas vadītājs, 

programma tika īstenota par 80%, jo nesekoja prakse. Bet bija iespēja klausīties Anglijas lektora – karjeras 

speciālista lekciju.  

2002./2003. mācību gadā studijas turpināja 37 studenti, kuri saņēma arī attiecīgu sertifikātu (3. pielikums).  

2003./2004. mācību gadā 25 veterinārmedicīnas studenti pabeidza studiju kursu „Studiju un karjeras 

konsultēšana”, ar ko arī studentu konsultantu kustība apsīka. 

Pētot studentu atsauksmes par kursu, jāatzīst tās par ļoti pozitīvām, bet ir arī kritika un ieteikumi. 

Pozitīvais: 

 Vispārējās zināšanas par konsultēšanu un darbu ar cilvēkiem 

 Dziļāka izpratne par to, cik svarīgi ir laicīgi pievērsties karjeras izvēlei 

 Jauni iespaidi, diskusijas par studentiem ļoti svarīgām tēmām, iespēja būt lekcijā kopā ar citu fakultāšu 

studentiem, motivētiem tajā pašā virzienā; 

 Prasmes vienaudžiem labāk ieteikt, kas viņiem varētu būt piemērots 

 Lekcijas ar atgriezenisko saiti, iespēja izteikt savu viedokli; 

 Dažādība pasniedzējos 

 Programmā bija iekļautas lietas, ko katram ir jāzina 

 Iespēja klausīties vieslektoros 

 Projekta darbu izstrāde grupās, iespēja uzzināt citu viedokli par sāpīgām tēmām 

Kritika un ieteikumi: 

 Izmantot, pielietot gūtās zināšanas praksē 

 Redzēt konsultēšanu reālajā dzīvē – organizēt kādu ekskursiju; 

 Vēlās vakara stundas kā mīnuss; 

 Ieteikums – aizbraukt katram uz savu skolu un pastāstīt par studijām skolēniem!!! 

 Noformulēt – tieši cik un kā mēs varētu un drīkstētu konsultēt. 

Pozitīvo atziņu bija daudz vairāk kā negatīvo, kas liecina, ka studenti bija apmierināti ar informāciju. Diemžēl 

neizdodas atrast studentu projektu darbus, bet tie būtu laba pētniecība un salīdzināšanas iespēja, vērtējot 

studiju procesu laika plūdumā. 
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Veidojot jaunu studentu konsultantu programmu, ir jābalstās uz jau iestrādātām lietām, kas gadu laikā nav 

zaudējušas savu vērtību. 

LLU TF IMI 2006.gadā uzsāka darboties maģistrantūras studiju programma „Karjeras konsultants”– T. Sējas 

lolojums, kas 2009. gadā deva pirmos absolventus – profesionālā maģistra grāda ieguvējus karjeras 

konsultēšanā.  

Sākotnēji bija plānots arī maģistrantūras studentus piesaistīt ārzemju studentu konsultēšanā, informēšanā un 

padomdošanā, bet pietrūka saskaņotības un mērķtiecīgas koordinēšanas. 

2011. gada rudenī darbību uzsāka TF Studentu karjeras centrs, kura paspārnē atsākās tūtoru izglītošanas 

pasākumi, kur paralēli teorētiskajām zināšanām tika veiktas arī praktiskās nodarbības. 2011. gada septembrī 

vienu nedēļu karjeras centrā viesojās Igaunijas dabaszinātņu universitātes lektore Lilan Ariva, studentu 

konsultantu supervizore, vadot semināru „Tūtoru internacionālā nedēļa”, kurā piedalījās 12 studenti, saņemot 

sertifikātu 1 ECTS apjomā. Studenti noklausījās arī Somijas vieslektoru – Juvaskulas universitātes profesoru, 

karjeras speciālistu vieslekcijas 6 stundu apjomā. 

2011. gada oktobrī tika aptaujāti 268 pirmā kursa studenti (TF, EF un LIF). Informācija par to, ar ko nodarbojas 

tūtori, bija tikai 12% respondentiem, bet pēc iepazīšanās ar tūtoru definīciju, viņu pienākumiem, studentu 

skaits, kuri pieļāva iespēju, ka izmantotu viņu pakalpojumus, bija pietiekoši iespaidīgs - 72%. Ārzemju 

studentu viedokli diemžēl neizdevās iegūt. 

Secinājumi 

1. Ārzemju studentu nodrošināšana ar psiholoģisku atbalstu šobrīd ir stihiska un nekoordinēta. 

2. Ir jāorganizē studentu konsultantu (tūtoru) izglītošana (2 - 4 kredītpunktu izvēles studiju kurss) 

3. Ir jāpārņem Igaunijas pieredze, tā jāattīsta un jāpilnveido. 

Bibliogrāfija 
1. Sisco, P. (1992.) Peer counseling: an overview, http://www.independentliving.org/toolsforpower/tools22.html (resurss 

skatīts 25.11.11.) 

2. Smith, L. W. (2004.) Developing and Implementing a Peer Advising Team, dus.psu.edu/mentor/old/articles/040421ls.htm 

(resurss skatīts 25.11.2011.) 

3. Tartu universitātes mājas lapa www.ut.ee 

4. Tallinas Tehniskās universitātes mājas lapa www.ttu.ee 

5. Tallinas universitātes mājas lapa www.tlu.ee 

6. Igaunijas Dabaszinātņu universitātes mājas lapa www.emu.ee 

1.4. Latvijas augstākā mežsaimniecības izglītība Eiropas telpā, studiju 
programmu satura salīdzinājums 

Dagnis Dubrovskis, Meža fakultātes dekāns 

 
Anotācija 

Iesāktā 20 valstu vairāk nekā 100 Eiropas universitāšu mežsaimniecības studiju programmu plānu analīzes 

rezultāti varētu būt interesanti arī citu fakultāšu mācībspēkiem, jo parāda ievērojamas atšķirības LLU studiju 

programmu uzbūvē no daudzām citām Eiropas augstskolām, kas nav vērtējams viennozīmīgi. Skaidrs ir tas, 

ka šīs atšķirības kavē iespēju piesaistīt ārzemju studentus un faktiski apgrūtina bakalaura studiju programmu 

sinhronizēšanas iespējas ar kaimiņu valstīm. Piemēram, citās valstīs nav obligāto studiju kursu ar tik lielu 

apjomu (fizika, ķīmija, filozofija, socioloģija, ētika, svešvaloda u.c.), turpretī daudz vairāk speciālo kursu... 

http://www.independentliving.org/toolsforpower/tools22.html
http://dus.psu.edu/mentor/old/articles/040421ls.htm
http://www.ut.ee/
http://www.ttu.ee/
http://www.tlu.ee/
http://www.emu.ee/
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1.5. Augstskolu pirmā un otrā līmeņa profesionālo studiju programmu 
integrēšana un tās nozīme 

Aleksandrs Rubanovskis, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola 

 
Anotācija 

Rakstā ir noteikta izglītības nozīme saistībā ar tautsaimniecības attīstības līmeni un struktūru. Atklāti 

apstākļi, kas studentam varētu traucēt iegūt iecerēto augstākās izglītības līmeni uzreiz un iegūti risinājumi šī 

jautājuma risināšanai. Lai varētu veiksmīgāk atrisināt pārtrauktos izglītības jautājumus, pētītas iespējas ciešāk 

integrēt tuvu specialitāšu pirmā un otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas. Meklētas iespējas 

integrēt arī inženierzinātņu specialitāšu studiju programmas, lai, nepieciešamības gadījumā, varētu savlaicīgi 

pāriet no vienas specialitātes uz citu. 

Darba tirgus pieprasa izglītību. Darbi, kam vajadzīgs zemāks izglītības līmenis, kļūst arvien mazāk. Nāk 

arvien vairāk jaunu tehnoloģiju, kuru izmantošana prasa arvien augstāku izglītības līmeni, bet ne vienmēr 

augstāko izglītību. 

Lai iegūtu augstāku izglītības pakāpi, ir nepieciešami diezgan lieli finanšu līdzekļi, lai segtu ne tikai mācību 

(studiju) maksu, bet arī, lai iztiktu, iegādātos mācību līdzekļus (grāmatas, papīru u.c.) utt. Šie finanšu līdzekļi 

ne vienmēr ir pieejami nepārtraukti. 

Jo augstāks izglītības līmenis ir darbaspēkam, jo vieglāk to, nepieciešamības gadījumā, pārkvalificēt. Tas ir 

saistīts ne tikai ar izglītota speciālista individuālām īpašībām, piemēram, neatlaidību (tā ir vajadzīga, lai iegūtu 

arī augstāko izglītību, un diploms par to ir arī pietiekoši labs šīs raksturīpašības apliecinātājs), bet dod arī 

vispārējus kvalifikācijas rādītājus, piemēram, augstākā izglītība dod analītiķa spējas, kas darba tirgū ir ļoti 

nepieciešamas. Augstākā izglītība veicina indivīdam arī citas spējas, piemēram, uztveri u.c. [2]. 

Augstākai izglītībai, no tautsaimniecības interesēm, ir jādod augstāks darba ražīgums. Tomēr kompleksam 

„tautsaimniecība-izglītības līmenis” jābūt sabalansētam. Šajā jomā izsvērti tradicionāli ir rīkojušies vācieši 

agrākajā Vācijas Federatīvajā Republikā. 

Vācijā ģimnāziju beidzēji veido lielāko augstskolu studentu kopu. Pārējie jaunieši, kas neiestājās 

augstskolās un nemācījās ģimnāzijās, mācījās ar aroda apguvi saistītās skolās, kuru klāsts un profils ir ļoti 

plašs, piemēram, Berufschulen, Realschulen, Fachoberschulen, Fachgymnasien, Berufsfachschulen, 

Berufsaufbauschulen u.c. Vācijas izglītības sistēma 16-gadīgos sagatavo darba tirgum pietiekoši kvalitatīvi, un 

viņi ir spējīgi tajā iesaistīties un to papildināt [3]. 

Pētījumi un to rezultāti par Vācijas Federatīvās Republikas izglītību nav jāuztver kā atsevišķa vācu 

izglītības sistēma, kura varētu izspiest citas Rietumu izglītības sistēmas. Šī vācu izglītības sistēma iekļaujas 

ES izglītības novērtējumu sistēmā. 

Kā redzams no Vācijas pieredzes, tad darba tirgus konjunktūrai un indivīda iespējām atbilstošs izglītības 

līmenis, t.i., tautsaimniecības vajadzībām sabalansēts izglītības līmenis, dod arī augstu tautsaimniecības 

attīstības līmeni. Protams, tas nebija vienīgais faktors, kas veicināja Vācijas pēckara perioda tautsaimniecības 

attīstību. Tomēr tas bija vērā ņemams faktors. 

Kaut cik labāk ievērot darba tirgus konjunktūru, ņemt vērā indivīda iespējas un atklāt indivīda spējas, var 

palīdzēt tuvu kvalifikāciju 1.līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmu un 2.līmeņa 

augstākās izglītības (profesionālā vai akadēmiskā bakalaura) programmu savstarpējā integrēšana. Šo 

programmu savstarpējā integrēšana palīdz piesaistīt attiecīgo koledžu un augstskolu reflektantus. 
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Lai savstarpēji integrētu saistītās koledžu (1.līmeņa) un augstskolu (2.līmeņa) studiju programmas, ir 

jāsaskata divas programmu saiknes: 

 augstskola – koledža;  

 koledža – augstskola. 

Saikne augstskola – koledža 

Šajā saiknē ir jāparedz iespējas, ka students vēlas pāriet no augstskolas 2.kursa uz koledžu, t.i., iegūt 

augstākās izglītības 1.pakāpi. Šajā gadījumā var būt divi varianti: 

1. pāreja no akadēmiskā bakalaura programmas; 

2. pāreja no profesionālā bakalaura programmas. 

Pirmajā variantā jāpievērš uzmanība tiem faktiem, ka koledžas programmā paredzēta prakse (16 KP), 

kuras akadēmiskā bakalaura programmā nav, un kvalifikācijas darbs (8 KP), kas kopā aizņem 24 KP. Kā 

zināms, semestra slodze ir 20 KP. Tas nozīmē, ka šis beigu posms sākas 3.semestrī. Tāpēc akadēmiskā 

bakalaura programmas integrētie studiju kursi (priekšmeti) koledžas programmā un otrādi, jābūt izvietotiem 

šādi: 1.semestris – 20 KP; 2.semestris – 20 KP un 3.semestris – 16 KP. Savukārt studentam jāpieņem 

lēmums par pāreju uz koledžas integrēto programmu pirms trešā semestra beigām. Tāpat trešā semestra 

beigu posmā šim studentam, kopā ar konkrēto koledžu, jārisina un jāsāk īstenot nepieciešamo praksi. Trešā 

semestra pārbaudījumu sesija, loģiski, būtu pilnīgi jānokārto iepriekšējā augstskolā. 

Otrajā variantā arī jāpievērš uzmanība praksei (16 KP). Tā kā koledžās parasti prakses laiks ir pakārtots 

kvalifikācijas darbam, tad profesionālā bakalaura programmā ir jāparedz pirmā prakse (16 KP) 4.semestrī. 

Pārējo praksi no 26 KP [1], t.i., 10 KP var izvietot kā „pirmsdiploma” praksi 4.kursā. Tas atvieglotu pāreju 

koledžas beidzējiem uz integrētās programmas augstskolas 3.kursu (5.semestri). Studenta, kurš izlēmis pāriet 

uz koledžu, rīcībai jābūt tādai pašai (analogai) kā pirmajā variantā. 

Kopumā integrētās koledžu un augstskolu programmas radītu brīvu pāreju no augstskolas uz koledžu, 

neradot nekādu programmu neatbilstību un papildsaistības. 

Saikne koledža – augstskola 

Šajā saiknē jāpievērš uzmanība šādiem faktiem: 

1. Koledžas (1.līmeņa profesionālās augstākās) izglītības programmā paredzēts kvalifikācijas 

darbs (8 KP). Visu tā novērtējumu kredītpunktos attiecīgās programmās nav iespējams pielīdzināt kā 

izpildītus studiju kursiem (priekšmetiem). Ja augstskolas studiju programmā ir paredzēti patstāvīgi kursa 

darbi (projekti), bet nevis tie iekļauti kāda studiju kursa apjomā (tā kredītpunktos), tad, izvērtējot koledžas 

kvalifikācijas darbu, (tā sastāvdaļas un apjomus), šo darbu varētu pielīdzināt vienam vai diviem kursa 

darbiem (1 - 2 KP). Tas nozīmē, ka vēl var palikt nenosegti 6 - 7 KP. Ja kvalifikācijas darbam nav 

iespējams pielīdzināt nevienu kursa darbu, tad nenosegti paliek 8 KP. 

2. Koledžas programmā paredzēta arī prakse 16 KP. Ja salīdzinām ar akadēmiskā bakalaura 

studiju programmām, tad, pēc koledžas, iestājoties akadēmiskā bakalaura studiju programmas kursos, 

veidojas kopējais nenosegto kredītpunktu skaits – 22 – 24 KP. Tāds apjoms jau veido semestra apjomu. 

Tātad akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai ir vajadzīgi vēl 3 semestri, un iegūt šo grādu 3 gadu kopējā 

studiju laikā (koledža+augstskola) nav iespējams. 
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Ja salīdzina ar profesionālā bakalaura integrētām studiju programmām, tad, pēc koledžām iestājoties 

augstskolā, veidojas nenosegti 6 - 8KP, tāpat kā 1.punktā izklāstītajā faktā. Šajā gadījumā papildsemestris nav 

vajadzīgs, un koledžas beidzējs var kļūt par augstskolas 3.kursa studentu. 

Nenosegtos 6 - 8KP augstskolā var nokārtot vairākos variantos: 

1. Pēc individuāla studiju plāna (saistībā tikai ar nenosegtiem kredītpunktiem), kurā studentam, piemēram, 

3.kursa studiju laikā jānokārto bez pamatprogrammas arī šie nenosegto kredītpunktu studiju kursi. 

2. Augstskolai organizējot specgrupu, ja no koledžas vai vairākām radniecīgu studiju programmu 

koledžām iestājušies studenti, kuru skaits atbilst akadēmiskai grupai. Šai akadēmiskajai grupai izstrādā 

atbilstošu studiju programmu uz diviem semestriem, kas aptver pamatstudiju programmu un trūkstošos 

6-8KP studiju priekšmetus. Šīs speciālās studiju programmas apjoms semestrī – līdz 24 KP un tās 

ilgums – divi semestri (pamatstudiju 3.kurss). Tā rīkojas, piemēram, RTU. 

3. Iestājoties augstskolas radniecīgas studiju programmas nepilna laika vai tālmācības studiju veidā. Ja arī 

šī studiju veida attiecīgās studiju programmas ir integrētas ar attiecīgām koledžu studiju programmām, 

tad norādītie iztrūkstošie 6 – 8 KP neizraisa studiju pagarinājumu, un var iekļauties pamatstudiju 9 

semestros. Ja studiju programmas nav integrētas, bet līdzīgas, tad, salīdzinot ar pamatstudiju ilgumu, 

studiju ilgums var palielināties un sasniegt 10 semestrus. 

Studiju integrēšana 

Integrējamie studiju kursi (priekšmeti) augstskolā jāizvieto pirmajos trīs semestros un 1.prakse 16 KP 

apjomā – 4 semestrī. Koledžās apgūtiem studiju kursiem jābūt augstskolā atpazīstamiem. Tāpēc vēlams 

koledžas un augstskolas studiju priekšmetiem paredzēt vienādu apjomu un saturu. Piemēram, koledžās bieži 

paredz mikroekonomikai un makroekonomikai pa 3 KP, bet augstskolās nereti pa 4 KP. Tāpēc jānovērtē, ja ir 

4 KP, vai nevar apmierināties ar 3 KP vai otrādi – pāriet uz 4KP. Ja tik tiešām attiecīgie studiju programmu 

direktori (vadītāji) uzskata, ka koledžās vajag 3 KP, bet augstskolā 4 KP, tad kopīgi jāsaskaņo, ko izņems 

3 KP, to apjomu iekļauj augstskolā 1.-4.semestrī, bet 1 KP izņem kopīgi ar klātpienācējiem, sākot ar 

5.semestri (3.kursu). Šādi studiju priekšmeti vēl varētu būt tirgzinības, saimnieciskās un darba tiesības, 

finanses, valodas, organizēšana un plānošana u.c. Iespējams, ka studiju kursu (priekšmetu) apjomu starpība ir 

lielāka. Tad abās studiju programmās mazāko apjomu paredzēt kā pamatkursu, piemēram, Datormācība 

(pamatkurss) – 3 KP un augstskolā paredzēt Datormācību ekonomistiem – 2 KP. Līdzīgi varētu būt valodās 

u.c. studiju kursos. 

Sastādot augstskolu studiju programmas, vajadzētu tajās paredzēt vispārizglītojošo studiju kursu 

(priekšmetus) izvietošanu pirmajos studiju semestros. Tas atvieglotu indivīda pāreju no vienas studiju 

programmas uz citu, pat izteikti atšķirīgu programmu, piemēram, inženierzinātņu – humanitāro zinātņu un 

otrādi studiju programmā. 

Secinājumi: 

1. Akadēmisko bakalauru un profesionālo bakalauru studiju programmas var pilnīgi integrēt ar 

atbilstošām 1.līmeņa profesionālām augstākās (koledžas) izglītības programmām, un šī integrācija 

nodrošina studentam pāreju no augstskolas integrētās programmas uz integrēto koledžas 

programmu un absolvēt to ar kopīgo studiju ilgumu – 4 semestri. 

2. Koledžas integrētās programmas absolvents, bez papildsaistībām, nevar apgūt augstskolas 

pamatstudiju 2 gados (4 semestros). 
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3. Iestājoties integrētā akadēmiskā bakalaura studiju programmas 3.kursā, vēl vajadzīgi 3 semestri. 

Līdz ar to nepieciešamais kopējais studiju ilgums – 7 semestri. 

4. Iestājoties integrētā augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmas studijās, savlaicīgi 

izpildot papildsaistības, var pabeigt augstskolu vienlaicīgi ar pamatstudiju studentiem, t.i., kopējais 

studiju ilgums – 8 semestri. 

5. Koledžu studiju programmu un augstskolu tuvu studiju programmu integrēšana ļauj: 

 studentiem vairot pārliecību, ka viņš pakāpeniski, pārejot uz koledžu un, ja vajadzīgs, pēc kāda laika 

pabeigt arī bakalaura studiju programmas; 

 koledžu absolventiem vairot pārliecību, ka viņi tūlīt pēc koledžas absolvēšanas vai pēc kāda laika var 

turpināt bakalaura studijas, nevis tās uzsākot no sākuma; 

 studentam (indivīdam) saistībā ar izglītības iegūšanu labāk risināt savas finansiālās problēmas, turpinot 

studēt izglītības augstākā pakāpē, kad būs uzlabojusies viņa finansiālā situācija, kā arī kritiski novērtēt 

savas spējas studēt augstskolā; 

 izlemt par iekļaušanos darba tirgū. Ja augstskolas 1.-3.kursa students novērtējis, ka viņam kā 

augstskolas absolventam nebūs pietiekamas izredzes darba tirgū, bet kā koledžas absolventam 

izredzes darba tirgū var būt labākas, viņš var agrāk iekļauties darba tirgū. Tā var veidoties 

tautsaimniecības vajadzībām sabalansētāks izglītības līmenis. 

Tas viss kopumā var paaugstināt interesi par augstākās izglītības ieguvi un veicinās tās apguvi. 

Izmantotā literatūra: 

[1] – Ministru kabineta noteikumi Nr.481. (prot.Nr.57. 9§). Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu. Resurss skatīts 16.01.2012. www.likumi.lv/-doc.php?id=55887&from=off. 

[2] – Rubanovskis A. Mikroekonomikas teorijas pamati. – Rīga, STI, 2008. 

[3] – Köhler H. Der relative Schul- und Hochschulbesuch in der Bundesrepublik Deutschland 1952.-1975. Unveröffentlichtes 

Arbeitspapier. Marx-Plank-Institut für Bildungsforschung. Berlin, Dezember, 1977. 

1.6. Studiju kursu un moduļu piedāvājums partneraugstskolu 
studējošajiem mūžizglītības programmā ERASMUS 

Gatis Kasparinskis, LLU Ārlietu daļas ārējo sakaru koordinators 

 
Universitātes internacionalizācijas veicināšanai būtisks ir studiju piedāvājums ārvalstu studējošajiem 

svešvalodā. ERASMUS mobilitātes programma Eiropas Savienības (turpmāk ES) un ES kandidātvalstu 

augstskolu studējošajiem piedāvā iespēju studēt LLU sadarbības līgumu ietvaros, iepriekš vienojoties par 

mobilitātes apjomu, termiņu un ISCED (starptautiskās nozaru izglītības klasifikācija) kodu. Vizualizējot 

ERASMUS programmas iespējas un iespējamos mobilitātes apjomus, jāņem vērā, ka Latvijā vien ir 40 

augstākās izglītības iestādes, kuras atbilst nepieciešamajiem kvalitātes un izglītības līmeņu rādītājiem un 

saņēmušas ERASMUS Hartu, kas Eiropas akadēmiskajā un pētnieciskajā vidē ar saistītajiem pasākumiem, 

programmām un aktivitātēm uzlabo: 

 augstākās izglītības institūciju darbības kvalitāti; 

 starptautisko sadarbību; 

 valodu apguvi; 

 starpkultūru izpratni; 

 studentu un pasniedzēju mobilitāti Eiropas mērogā. 

http://www.likumi.lv/-doc.php?id=55887&from=off
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Viss iepriekšminētais uzskaitījums liecina par faktu, ka ES ir milzīgs skaits Mūžizglītības apakšprogrammā 

iesaistīto dalībnieku, kas norāda ne tikai uz ļoti lielo konkurenci, bet pie pareizas un pārdomātas ārvalstu 

studentu piesaistes koncepcijas paver iespējas LLU attīstīt mobilitātes apjomus. 

Tālāk ziņojumā apskatīsim LLU studiju iespēju piedāvājumu, attīstības scenāriju un nākotnes iestrādes 

efektīvākai iebraucošo apmaiņas programmu studentu mobilitātei, kā arī studiju kursu/moduļu piedāvājumu 

katrā fakultātē. 

Kopš 1999.gada 1.septembra Latvija un līdz ar to arī LLU pievienojās ES SOCRATES izglītības 

programmas apakšprogrammas augstākajai izglītībai (tagadējā ERASMUS). Šo 13 gadu laikā studiju 

piedāvājums apmaiņas studentiem ir attīstījies līdz 125 studiju kursiem svešvalodā un 6 dažādiem moduļiem 

(ieskaitot obligāto un brīvo izvēli), skatīt 1. tabulu. 

1. tabula  

Studiju kursu un moduļu piedāvājums apmaiņas programmas studentiem 

Fakultāte LF EF TF VMF LIF PTF MF SZF ITF Kopā 

Studiju kursi (vienības) 6 8 19 17 12 8 8 30 6 125 

ECTS 29 27 61 85,75 38,5 59,5 25 130 28,5 - 

Modulis  1   5     6 

 

Studiju piedāvājums ārvalstu apmaiņas programmas studentiem ir gana plašs ja to apskata vispārīgā 

kontekstā, tomēr jāpievērš uzmanība atsevišķu fakultāšu nepietiekamo nozares studiju kursu un ECTS 

skaitam, jo vismaz 30 ECTS ir minimālais kredītpunktu skaits, kas norādāms mobilitātes Studiju līgumā, 

respektīvi, ja students nevar atlasīt pietiekamu skaitu kredītpunktu, viņam vai nu jāatceļ studiju plāni vai 

jāizvēlas kādi citi studiju kursi no citām fakultātēm. Viena no EK piezīmēm saņemot Diploma Pielikuma 

kvalitātes zīmi attiecināma uz Latvijas izglītības sistēmā esošos studiju kursu kredītpunktu sadrumstalotību. 

Arī LLU mēs varam novērot šo problēmu. Visām fakultātēm būtu jāatgādina, ka sadrumstalotība studiju kursu 

kredītpunktu skaita ziņā nav labas prakses paraugs , turklāt studiju kursu apjomu būtu jānorāda naturālu 

skaitļu izpausmē, nevis ar vienībām aiz komanta. Šī ir problēma, ko ārvalstu studenti un studiju padomdevēji 

nereti neizprot. Tāpēc nepieciešams adekvāts risinājums, piemēram – studiju kursus izteikt moduļos ar 

obligāto un brīvo daļu un formulēt KP naturālu skaitļu izpratnē. 

Viens no tālākas perspektīvas scenārijiem par to kā veidot studentu grupas studējot angļu valodā kopā 

viesstudentiem būtu studiju kursu iekļaušana izvēles sarakstā, kur arī LLU studenti brīvprātīgi varētu izvēlēties 

studēt angļu valodā attiecīgo nozares priekšmetu vai vairākus priekšmetus. Ar šādu nosacījumu docētājiem 

nebūtu jāstrādā ar vienu vai pāris studentiem, bet studentu grupu, tādā veidā atrisinātos daudzi integrācijas un 

darba organizēšanas jautājumi. Protams šī kārtība būtu jāsamēro un jāpielāgo valsts izglītības organizēšanas 

standartiem.  

Studiju kursiem (esošā piedāvājumā) trūkst vienotas apraksta sistēmas, kas mainīsies ieviešot tiešsaistes 

pieteikšanās formu studijām un līdz ar to arī studiju līguma formēšanas sistēmu ar izvēlēto struktūru un 

funkcijām, padarot pieteikumu aizpildīšanas, saņemšanas un saskaņošanas sistēmu efektīvāku un vieglāk 

kontrolējamu. 

Apskatīsim situāciju ar piedāvātajiem moduļiem: 

 Ekonomikas fakultātē 1 modulis Ekonomikā ar 28 ECTS obligāto studiju kursu un 14 ECTS izvēles daļu;  
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 Lauku inženieru fakultātē 4 moduļi:  

- Ģeodēzija (26 ECTS obligātie studiju kursi un 12 ECTS izvēles);  

- Nekustamā īpašuma kadastrs (26 ECTS obligātie studiju kursi un 23 ECTS izvēles);  

- Zemes ierīcība (27 ECTS obligātie studiju kursi un 23 ECTS izvēles);  Zemes ierīcība 

maģistrantiem (27 ECTS obligātie studiju kursi un 12 ECTS izvēles);  

- Ainavu arhitektūra (21,75 ECTS obligātie studiju kursi un 26,25 ECTS izvēles).  

Moduļu bloku koncepcija ir nākotnes perspektīva. 

Ārvalstu studentu piesaistei apmaiņas studijām nepietiek tikai ar studiju kursiem svešvalodā, mobilitāte ir 

pakārtota starpuniversitāšu līgumiem, skat. 2. tabulu. 

2. tabula 

LLU divpusējie ERASMUS mobilitātes līgumi 

Fakultātes LF EF TF VMF LIF PTF MF SZF ITF Vairāknozaru  

Sadarbības līgumi 8 14 22 8 14 4 8 16 7 22 

 

2. tabulā redzams, ka LLU ir daudz sadarbības līgumu (kopā 123, jāpiebilst gan atsevišķi līgumi ar kādu 

konkrētu augstskolu ir noslēgti vairākām fakultātēm, tādējādi sadarbības augstskolu skaits ir mazāks nekā 

uzrādītais līgumu kopskaits), kas gan  nenorāda uz kvalitāti, drīzāk jau kvantitāti, jo kā redzams 1. attēlā, tad 

līguma nosacījumi atsevišķos gadījumos ir vērsti uz izejošo mobilitāti, bet iebraucošā mobilitāte ir salīdzinoši 

neliela. Kā piemēru, 1. attēlā redzam iebraucošo studentu skaita dinamiku 2008./2009. – 2011./2012. studiju 

gadiem attiecīgi katrā no fakultātēm. 

 

 

1.att. Iebraucošo studentu skaita dinamika fakultātēs 

 

No tā varam secināt, ka līgumu daudzums nav pakārtots iebraucošo studentu mobilitātei, tāpēc turpmāk 

būtu jāveic līgumu izvērtējums un jāpārskata to pagarināšanas vajadzība. 

Izvērtējot starpaugstskolu mobilitātes līgumu skaitu, fakultāšu piedāvātos studiju kursus/moduļos un 

iebraucošo studentu dinamiku 4 studiju gadu garumā varam secināt, ka LLU ERASMUS programmā ir 

optimāls līgumu skaits ar partneraugstskolām, kas reglamentē ārvalstu augstskolu studentu studijas un jomu, 

tomēr atsevišķās fakultātēs trūkst izpratnes vai iespējas piedāvāt studiju kursus vai izstrādāt moduļu blokus 
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angļu valodā tādā veidā kavējot iebraucošo studentu skaita dinamikas pieaugumu. Turklāt, studentam 

nepietiekamo kredītpunktu dēļ nākas izvēlēties papildus studiju kursus kā brīvās izvēles kursus no citu 

fakultāšu studiju kursiem, kas neveicina studentu motivāciju iegūt zināšanas savā studiju jomā pilnā apmērā. 

Tāpēc pastāv risks, ka potenciālais ārvalstu students savām apmaiņas programmas studijām izvēlas kādu citu 

Latvijas vai Eiropas augstāko izglītības iestādi. 

Iespējamais risinājums un situācijas uzlabojums. Katrai fakultātei individuāli būtu jāizvērtē katrs no 

esošajiem studiju kursiem un attiecīgā docētāja gatavība un kvalitātes rādītāji vadīt lekcijas, laboratorijas 

darbus utt. angļu valodā ārvalstu studentiem vai studentu grupām. Turklāt pēc izvērtējuma Ārlietu daļa vēlreiz 

apkopotu visu pieejamo informāciju par studiju kursiem vai moduļiem un pēc iepriekš izstrādāta plāna un 

ietvara integrētu ārvalstu studentu „Tiešsaistes pieteikšanās studijām sistēmā”, kas vēl ir tapšanas sākuma 

stadijā. Sistēma atvieglotu ārvalstu studentiem pieteikšanās procesu apmaiņas studijām un kā viens no 

pozitīviem indikatoriem motivētu izvēlēties studijas tieši LLU. Tāpēc būtiski ir pielietot modernās informācijas 

tehnoloģijas arī ERASMUS programmas vadīšanā. 

Jautājumi diskusijai: 

• finansējuma racionālāka izmantošana par lekciju/laboratorijas darbu vadīšanu ārzemju studentiem 

(slodze, stundu likmes vai „papildus” iespēju sistēmas jautājumus); 

• studiju (lekcijas, laboratorijas darbi, mācību izbraukumi utt.) organizēšana apmaiņas programmu 

studentiem LLU. Individuāls darbs vai plūsmā ar vietējiem studentiem. Esošā pieredze? Iespējamie 

risinājumi; 

• LLU studentu pieredze par studiju darba organizēšanu ārvalstu augstskolās (integrētas lekcijas, plūsmā 

ar vietējiem studentiem, valodas un terminu lietojums); 

• LLU mācībspēku pieredze ārvalstu augstskolās; 

• vieslektoru lekciju integrēšana LLU programmās. 

1.7. Starptautiskās sadarbības iespējas maģistra programmu attīstībā 
LLU 

Dzidra Kreišmane, Dr.agr., asoc.prof. 

 

Anotācija 

Starptautiskā sadarbība izglītības un zinātnes jomā īpaši svarīga ir tādai salīdzinoši nelielai valstij, kāda ir 

Latvija. Jaunajiem speciālistiem un zinātniekiem ir jābūt spējīgiem līdzdarboties un konkurēt starptautiskā 

darba tirgū, jo globalizācijas process virzās ļoti strauji un izvairīties no tā ne tikai nav iespējams, bet tas būtu 

arī ļoti tuvredzīgi. Tādēļ arī viens no studiju virzienu vērtēšanas kritērijiem ir starptautiskā sadarbība studiju 

programmu īstenošanā. Gatavojot studiju programmu pašvērtējuma ziņojumus ekspertu vērtējumam studiju 

programmu īstenotājiem fakultātēs ir iespējams apzināt situāciju un pārliecināties, ka ikvienā programmā ir 

veiktas zināmas iestrādes. To ir veicinājusi mācībspēku zinātniskā sadarbība, strādājot kopīgos projektos ar 

ārvalstu partneriem, kā arī BOVA un ERASMUS programmu īstenošana. Tomēr ne vienmēr ir iespējams 

lepoties ar plašu starptautisko darbību. Ir iespējami vairāki virzieni kā LLU izvērst un attīstīt šo procesu. Viens 

no veidiem būtu attīstīt sadarbību maģistra studiju līmenī, ņemot vērā to, ka augstākajā studiju līmenī 

studējošie kopumā labāk spēj komunicēt angļu valodā, kā arī to, ka maģistrantūra ir sagatavošanās posms 

tālākām studijām un zinātniskajai pētniecībai doktorantūras līmenī. 



Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2012 19 

Referātā tiks analizēti 2 virzieni: esošo akreditēto maģistra studiju programmu piedāvāšana studijām angļu 

valodā un jaunu programmu veidošanas iespējas, sadarbojoties Baltijas valstu lauksaimniecības augstskolu 

mācībspēkiem. 

Šobrīd ārvalstu studentiem ir pieejamas 11 maģistra programmas, kuras fakultātes piedāvā pasniegt angļu 

valodā. Šais programmās nav paredzēta citu augstskolu mācībspēku iesaistīšana programmu īstenošanā. Šis 

būtu programmu pilnveidošanas jautājums. 

Jaunu programmu veidošanai par pamatu var izmantot 15 gadus ilgušo BOVA Universitātes tikla darbības 

pieredzi, iepazītos kolēģus un apzināto situāciju. Baltijas valstīs normatīvajos aktos ir noteikta iespēja gan 

kopīgu programmu, gan dubulto grādu piešķiršanai. Jautājums diskusijai ir par to, kā ieinteresēt studiju 

programmu direktorus un mācībspēkus strādāt šai virzienā. 

Jautājumi diskusijai: 

• studiju kursu pasniegšana angļu valodā (prasme, finansējums); 

• studiju programmu piedāvājums angļu valodā (programmu popularizēšana un ārvalstu studentu 

piesaistīšana, organizatoriskā un finansiālā puse); 

• starptautisku studiju programmu veidošanas iespējas (ieinteresētība, organizatoriskā un finansiālā puse). 

1.8. Studiju programmu pilnveide, atbilstība profesijas standartam, 
sadarbība ar darba devējiem 

Andra Zvirbule- Bērziņa, EF maģistrantūras vadītāja 
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Jautājumi diskusijai: 

• kā aktivizēt darba devēju un LLU sadarbību studiju programmu pilnveidē; 

• kāpēc darba devēji nelabprāt piedalās profesijas standartu izstrādē un aktualizēšanā. 

1.9. Studiju programmu un studiju kursu studiju rezultāti 

Vilnis Tomsons, mācību prorektora vietnieks studiju jautājumos 

 

   
 

   
 



Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2012 21 
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Jautājumi diskusijai: 
• kam un kādēļ nepieciešami studiju rezultāti; 
• kāpēc ir svarīgi nejaukt studiju rezultātus ar studiju kursam un studiju programmai formulētajiem mērķiem; 
• studiju programmas satura pilnveide izmantojot studiju rezultātus 
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2. Laureāti 
Jau tradicionāli konferences noslēgumā tika paziņotas aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā, skaitot 

punktus par līdzdalību un panākumiem 2011.gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursā un par 

piedalīšanos mācību metodiskajās konferencēs pēdējos 3 gados.  

Aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā 

 

1. vieta Socioloģijas katedra 

2. vieta Lauksaimniecības enerģētikas institūts 

3. vieta Augsnes un augu zinātņu institūts 

 


