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• Ārējie studiju kvalitātes uzraudzības principi 

     un kritēriji 

• Iekšējā kvalitātes pārvaldība LiepU, izmantojot 
kvalitātes vadības sistēmu: pieredze un sistēmas 
attīstība 



ĀRĒJĀS STUDIJU KVALITĀTES PRASĪBAS STARPTAUTISKAIS 
UN NACIONĀLAIS KONTEKSTS 

Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās 
izglītības telpā  

MK 14.07.2015. noteikumi Nr.407 «Augstskolu, koledžu un studiju 
virzieni akreditācijas noteikumi» 

MK 14.07.2015. noteikumi Nr.408 «Studiju programmu 
licencēšanas noteikumi» 



• No 2008. gada Liepājas Universitātē  (LiepU) iekšējās kvalitātes pārvaldība 
tiek nodrošināta, uzturot sertificētu kvalitātes vadības sistēmu, atbilstoši 
ISO 9001:2009 standartam 

 

• Viena no ISO 9001:2009 standarta pamatprasībām ir klientu 
apmierinātības vērtēšana, kas tieši sasaucas ar MK 14.07.2015. 
noteikumos Nr.407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas 
noteikumos” noteikto par studentu, absolventu un darba devēju aptauju 
rezultātu izmantošanu ikgadējā, nepārtrauktā studiju programmu 
kvalitātes uzraudzībā 

 



KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMĀ ORGANIZĒTĀS APTAUJAS 

• Studentu vispārējās apmierinātības aptauja 

• Absolventu aptauja  

• Mācībspēku novērtēšanas aptauja  

• Eksmatrikulācijas iemeslu pēc pašā vēlēšanās aptauja 

• Studiju rezultātu izvērtējums  

• Studenta prakses vietas izvērtējums (veic students) 

• Prakses izvērtējums (veic prakses vadītājs) 

 



STUDENTU VISPĀRĒJĀS APMIERINĀTĪBAS APTAUJA* 

• Ikgadēja aptauja, plānveidīgi tiek organizēta kopš 2007.gada 

• Norises laiks – pavasara semestra beigas 

• Respondenti – visi pilna  un nepilna laika pamatstudiju un maģistrantūras 
studenti 

•  Aptaujas veids – klātienē 

•  Nosacījums – anketēšanu veic pasniedzēji, ne programmu direktori 

•  Anonimitāte – programmu direktori rezultātus saņem apkopotā veidā  

 

 

 

 MK noteikumi Nr.407  

18.6.  «Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā» » 



STUDENTU VISPĀRĒJĀS APMIERINĀTĪBAS APTAUJA [TURP.] 

Anketā ietverti jautājumi par: 

• studiju programmas izvēles nosacījumiem 

• studentu apmierinātību ar izvēlēto studiju programmu 

• programmas stiprajām un vājajām pusēm 

• studiju programmas konkurētspēju, atbilstību darba tirgus prasībām 

• studiju maksas atbilstību kvalitātei 

• informācijas kvalitāti par programmu, pārbaudījumiem, izvēles kursiem 

• prakses plānošanu, norisi un satura kvalitāti 

• patstāvīgajiem darbiem un to novērtēšanas kvalitāti 

• ERASMUS+ studiju un prakses iespēju izmantošanu 

 



Ieguvumi 
• dati ir salīdzināmi dažādos griezumos un laika periodos 
• kopējie dati par fakultātēm un kopējie dati par LiepU pieejami visiem darbiniekiem 
• atklāto jautājumu komentāri un ieteikumi arī tiek publiskoti LiepU darbiniekiem 

Problēmas 
• Datu analīzes dziļums 
• Datu subjektivitāte  



ABSOLVENTU APTAUJA* 

• Organizēti tiek veikta absolventu kontaktu vākšana un apkopošana  

• Notiek elektroniski  

• Norises laiks - vasara 

• Maza absolventu atsaucība 

• Studiju programmu direktori – atslēga absolventu  

     atsaucībai, personīgie kontakti, sociālie tīkli. 

 

MK noteikumi Nr.407 

18.7. «Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā» 



ABSOLVENTU APTAUJA [TURP.] 

Anketā ietverti jautājumi par: 

• absolventu nodarbinātību un ieņemamo amatu 

• teorētisko zināšanu pietiekamību, lai sekmīgi pildītu amata pienākumus 

• praktiskām iemaņām 

• profesionālās sagatavotības līmeni 

• ieteikumiem studiju procesa pilnveidei 

 

Rezultāti tiek apkopoti dažādos griezumos: 
• pa studiju programmām 
• pa fakultātēm 



EKSMATRIKULĀCIJA PĒC PAŠA VĒLĒŠANĀS 

Tiek veikta kopš 2007.gada 

Notiek brīdī, kad students fakultātē raksta iesniegumu par eksmatrikulāciju 
pēc paša vēlēšanās 

Anketā ietverti jautājumi par: 

• studiju formu un finansējumu 

• nākotnes plāniem turpināt studijas 

• iemesliem, kādēļ tiek pārtrauktas studijas 

Rezultāti tiek apkopoti pa fakultātēm un studiju programmām, tiek iekļauti 
fakultāšu pašnovērtējuma ziņojumos 



MĀCĪBSPĒKU  NOVĒRTĒŠANA 

• KVS noteikts, ka katrs mācībspēks jānovērtē reizi studiju gadā (arī 

pieaicinātie mācīspēki) 

• Anketēšanu veic fakultāšu darbinieki 

• Rezultāti tiek paziņoti katram mācībspēkam personīgi fakultātes izraudzītā 

veidā studiju gada beigās 



KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS 

• Vērtēšanas kritēriju izvērstāka sasaiste ar MK 14.07.2015. 
noteikumiem Nr.407 

• Integrēt studiju kvalitātes novērtēšanas sistēmu LiepU esošajā 
Kvalitātes vadības sistēmā  

• Publicitātes aktivizēšana studiju kvalitātes veicināšanai 

• KVS dokumentu (vadības pārskatu) izvērtējumu izmantošana 
stratēģiskajā plānošanā 

 



SECINĀJUMI 

• KVS veicina uz studējošo interesēm centrēta studiju procesa 
pilnveidi (piemēram, prakšu nodrošinājuma izvērtēšana, darba 
devēju viedokļu akcentēšana) 

• KVS ietvaros iegūtie dati sekmē studiju programmu un studiju 
virzienu ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanu 

• KVS pilnveidei tiks izstrādāta metodika darba devēju viedokļu 
noskaidrošanai 

• KVS sertificēšanas nepieciešamība – LiepU stratēģijas (2016-
2020) izstrādes procesā risināms jautājums 


