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Paaugstināt studiju kvalitāti un tās atbilstīgumu:

• Ieviešot pedagoģiskas inovācijas studentcentrētā vidē,

• Izmantojot digitālo tehnoloģiju potenciālās priekšrocības,

• veicinot saikni starp studijām un pētniecību ,

• stimulējot radošumu, inovācijas, uzņēmējdarbības prasmes. 

Palīgpasākumi paredz: 

 - caurskatāmus studiju rezultātus;

 - elastīgus mācīšanās ceļus;

 - piemērotas sekmju novērtēšanas metodes.

Erevānas ministru komunikē prioritātes 

2015-2018. gada posmam



Veicināt absolventu nodarbināmību

darba dzīves garumā un mainīgajos darba tirgus apstākļos

• Pēc katra cikla absolventiem jāpiemīt piemērotām kompetences, kas ļauj iesaistīties 
darba tirgū, lai absolventi spētu vēlāk darba dzīvē paši attīstīt jaunas, 
kompetences. 

Liela nozīme dialogam ar darba devējiem, 

 veidojot programmas ar teorijas un prakses līdzsvaru; 

 veicinot studentu uzņēmējdarbības un inovācijas prasmes; 

 sekojot līdzi absolventu karjeras attīstībai. 

Erevānas ministru komunikē prioritātes 

2015-2018. gada posmam



Politikas līmenī: Svarīgi dokumenti:

• ECTS

• kvalitātes nodrošināšanas standarti –

ESG (2015 g. maijs)

Erevānas ministru komunikē prioritātes 

2015-2018. gada posmam



Izstrādātāji: 

• Eiropas Asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā;

• Eiropas Studentu apvienība;

• Eiropas universitāšu asociācija;

• Eiropas augstākās izglītības iestāžu asociācija(EURASHE);

• Starptautiskā izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International) 

• Eiropas Darba devēju asociācija; 

• BUSINESSEUROPA; 

• EQAR – Reģistrs augstākajā izglītībā kvalitātes nodrošināšanai.

ESG-Eiropas Standarti un vadlīnijas 2015



ESG mērķi un principi:

• Veido vienotu pieeju kvalitātes nodrošināšanas sistēmām valstu un 

Eiropas līmenī;

• Veicina kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes uzlabošanu augstākajā 

izglītībā EAIT;

• Nodrošina savstarpēju uzticību, veicinot diplomatzīšanu, un tādējādi 

mobilitāti valstu iekšienē un pāri robežām;

• Sniedz informāciju par kvalitātes nodrošināšanu EAIT.

ESG-Eiropas Standarti un vadlīnijas 2015



Joma - Programmu veidošana un apstiprināšana 1.2.

STANDARTS Institūcijām jābūt formāliem

procesiem, kas paredz to programmu

izveidi un apstiprināšanas kārtību,

programma ir izveidota, lai atbilstu tās

mērķiem, ieskaitot mācīšanās rezultātus.

Kvalifikācija ir precīzi norādīta un attiecas

uz atbilstošu augstākās izglītības

kvalifikācijas ietvarstruktūru un atbilst AIEKI

un LKI. Ieviesta apstiprināšanas,

periodiskas pārskatīšanas un uzraudzības

kārtība.

VADLĪNIJAS Programma atbilst

mācīšanas misijai, nodrošina zināšanu un

prasmju apguvei, kas ir pārvedams

( transferable), kas ietekmē studējošo

personīgo izaugsmi un var pielietot savā

karjerā.

 Programmas ir izveidotas atbilstoši augstskolas stratēģijas 

mērķiem, tām ir  skaidri definēti  

sagaidāmie mācīšanās rezultāti;
 Programmas izveidē iesaistīti studējošie un citas 

ieinteresētās puses;

 Programma izmanto ārējos ekspertus un atskaites punktus;

 Ietver Eiropas Padomes augstākās izglītības 4 uzdevumus: 

1.sagatavošana nākotnes karjerai (nodarbināmība), 

2.sagatavošana dzīvei demokrātiskā sabiedrībā, 

3.personības attīstība, plašas zināšanu bāzes radīšana un 

4.zinātnes un inovāciju veicināšana (Council of Europe); 

 Ietver labi plānotas prakses iespējas, t.sk., praktisku 

apmācību vai citus studiju periodus;

 programmas tiek iekšēji apstiprinātas augstskolā.



Studiju programmu veidošana:

Akadēmiskajam personālam:

• mācīšanās rezultāti ir jāformulē tā, lai  tie ir skaidri saprotami visām ieinteresētām 

pusēm;

• lai tos nevarētu pārprast un, lai potenciālie studenti izvēlas studēt balstoties uz studiju 

programmas sagaidāmajiem studiju rezultātiem;

• studenti spēj formulēt iegūtās kompetences;

• mācīšanās rezultāti nosaka kursa satura izvēli, studiju procesa organizāciju( studiju 

kursa īstenošanu), mācīšanas un mācīšanās metodes,  zināšanu un prasmju 

vērtējuma procesu, studiju vidi un programmas īstenošanas plānu;

• ECTS ir nozīme tikai saistībā ar mācīšanās rezultātiem (kredīti  norāda uz 

kvantitāti, darba apjomu, Mācīšanās rezultāti- mācīšanās kvalitāti, mācīšanās  

rezultātu komplekts veido: kvalifikāciju, grādu
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Problēmas

• Vai mācīšanās rezultāti atbilst 

programmas mērķim?

• Vai nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra ir 

ņemta vērā: bakalaurs 6. līm., maģistrs 7 

līm., doktorants 8 līmenis( izglītības, 

profesiju standarti, likumdošana utt.)

• Kā mācīšanās rezultāti pārveidojas 

kompetencē?
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Joma - Studentcentrēta mācīšanās, pasniegšana un 

novērtēšana 1.3.

STANDARTS Institūcijām jāveido

programmas, lai veicinātu mācīšanās

procesā studentu aktīvu dalību, lai šo

pieeju atspoguļo studējošo novērtēšanas

metodes.

VADLĪNIJAS Studentcentrēta mācīšanās

motivē studentus un viņu pašanalīzi,

tādējādi ir svarīgi labi formulēt mācīšanās

rezultātus.

Pasniegšana rūpējas par studentu

vajadzību daudzveidību, veidojot

piemērotus mācīšanās veidus.

Izmanto dažādus programmu īstenošanas

veidus; Regulāri novērtē un uzlabo

pasniegšanas veidus un metodes;

Balstās uz studējošā patstāvību, vienlaicīgi

nodrošinot pasniedzēja vadību un atbalstu.

Ņemot vērā studentu vērtēšanas nozīmi studijās un nākotnes 

karjerā:

 Vērtētāji  pārzina pārbaudes un 

eksaminācijas metodes un saņem atbalstu 

savu prasmju pilnveidošanai šajā jomā;

 Tiek publiskoti vērtēšanas kritēriji un metodes 

atzīmju izlikšanai;

 Vērtēšanai jāparāda, kādā mērā studējošais ir sasniedzis 

sagaidāmos mācīšanās rezultātus;

 Ja vien iespējams vērtēšanu veic vairāki eksaminētāji;

 Vērtēšana notiek ar apstiprinātām 

procedūrām, tiek taisnīgi pielietota visiem 

studentiem un ir konsekventa;

 Veicina studējošā un pasniedzēja savstarpēju cieņu 

ieviestas atbilstošas procedūras studentu apelācijas 

izskatīšanai.

• Jāanalizē vai mācīšanās rezultāti un kredītpunkti 
attiecīgam studiju kursam ir pareizi formulēti, 
uzklausa studējošo viedokli, izdara izmaiņas  LO 
formulējumos, ja ir neatbilstība. 



Joma - akadēmiskais personāls 1.5.

STANDARTS Augstskolām jānodrošina

savu pasniedzēju kompetence.

Procedūrām savu pasniedzēju

pieņemšanai darbā jābūt taisnīgām un

atklātām.

VADLĪNIJAS Augstskolām ir atbildība par

sava personāla kvalitāti un atbilstošas

vides nodrošināšana, kas ļauj personālam

efektīgi veikt savu darbu.

Akad. pers. zināšanas, kompetences, tai

skaitā svešvalodas.

Augstskolas vide :

 Izveidotas un uzturētas atklātas un taisnīgas, 

caurspīdīgas procedūras pieņemšanai darbā;

Atbalstītas pasniegšanas metožu inovācijas un 

jaunu tehnoloģiju lietošana, kas dod iespēju 

pilnveidot savas prasmes;

Atbalstītas akadēmiskās aktivitātes, kas stiprina 

saiti starp izglītību un zinātni.

• Akad. personāla  pasniegtais studiju 
kurss un viņa pētnieciskā darbība 
ir saistīta;

• Pieejama un izmantota 
informācija par akad. personāla 
kompetenču apguvi, kursi, semināri 
utt.; 

• Jaunas metodes ar tehnoloģiju pielietošanu

• Kursa satura-tēmas saistība ar konkrēto 
sagaidāmo LO



Joma - Sabiedrības informēšana 1.8.

STANDARTS Augstskolām regulāri

jāpublicē skaidra, precīza, objektīva un

aktuāla informācija.

VADLĪNIJAS Informācija par augstskolu ir

noderīga gan nākošajiem un esošajiem

studentiem, gan absolventiem, gan citām

ieinteresētām pusēm. Tādēļ augstskola

sniedz informāciju.

ļAugstskola sniedz informāciju :

Par augstskolas darbību, studiju programmām un 

kritērijiem uzņemšanai tajās;

Programmu sagaidāmajiem mācīšanās rezultātiem;

Piešķiramo kvalifikāciju;

Izmantotajām pasniegšanas, 

mācīšanās un vērtēšanas 

procedūrām, minimālās sekmīgas 

atzīmes( prasības) atzīmju skalai;
Studentiem pieejamām mācīšanās iespējām, kā arī 

informāciju par absolventu nodarbinātību.

• Studējošiem ir pieejama informācija par studiju 
kursa novērtēšanas kritērijiem, iepazīstināti ar 
paraugiem (par kādu darbu saņem 7, 8 utt.).

• Skaidri patstāvīgā darba vērtēšanas kritēriji.



Joma - programmu apsekošana un regulāra pārbaude 1.9.

STANDARTS Augstskolas periodiski izvērtē

programmas, lai pārliecinātos, ka tās

sasniedz mērķus un , ka tās atbilst

studentu un sabiedrības vajadzībām.

VADLĪNIJAS Izvērtējamam jānonāk pie

nepārtrauktas programmu pilnveides.

Programmas pilnveidošanai jāanalizē :

konkrētās disciplīnas jaunākos 

pētījumus salīdzinot ar 

programmas saturu;

sabiedrības mainīgās vajadzības;

studentu mācību noslodzi, studiju gaitu un to 

pabeigšanu;

studentu vērtēšanas procedūru efektivitāti;

studiju vides atbilstību un atbalsta dienestus 

konkrētai programmai;

programmas tiek regulāri pārskatītas, iesaistot 

studentus un citas ieinteresētās puses;

Rezultātā programmas tiek pilnveidotas, uzlabotas; 

Izvērtēšanas rezultāti tiek publicēti.



Kompetence un mācīšanās rezultāti

• Studiju programmai definē sagaidāmos 

mācīšanās rezultātus, studenti demonstrē 

kompetenci.

• Dublinas deskriptoros termini  

professional, competence un research ir 

lietoti plašā nozīmē.

• Studiju kursiem  ir saskaņotība ar studiju 

programmas mācīšanās rezultātiem 
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Ieguvumi

Politikas līmenī: uzlabojas starptautiskā 
salīdzināmība, jo ir iespējams salīdzināt 
programmas, iespējams izveidot 
starpdisciplināras programmas,sekmē 
mūžizglītību(RPL)

Praktiķu līmenī: akadēmiskajam personālam 
nepieciešama kvalifikācijas celšana

( inovācijas ), studenti saprot, kādu izglītību iegūst, 
palielinās studējošo motivācija studēt, izprot 
novērtējumu un vērtējuma kritērijus
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Bažas

• Ierobežo studējošo jaunradi

• Neskaidrība vai MR atbilst mērķim

• Vai jauns birokrātijas instruments

• Saturam pieliek mācīšanās rezultātus-

programmā, studiju kursā nekas nemainās

• Sasniegtie mācīšanās rezultāti neatbilst 

plānotajiem MR
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Mācīšanās rezultāti un kvalitāte

• Jāiedibina, lai kvalitāte ir ikviena darbinieka 
atbildība

• Ir atbilstoša plānošana- izmērāmi mērķi un 
definēti uzdevumi, izveidotas procedūras, lai 
nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu, ir 
atgriezeniskā saite ar visām ieinteresētām 
pusēm( studenti, darba devēji, sabiedrība).

Joma - programmu apsekošana un regulāra pārbaude 1.9.

Kvalitāte nozīmē veikt darbu labā līmenī, kad 
neviens neskatās (Henrijs Fords)



Paldies!

Sandra.kraze@ba.lv
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