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Izaicinājumi 

• Studentu disciplīna 

• Negodīgi izmantotas tehnoloģijas 

• Zems sagatavotības līmenis 

 

Kā sasniegt nepieciešamos rezultātus, 
saglabājot draudzīgas attiecības ar studentiem? 



Mani secinājumi 

• Jāvērtē studenta darbs semestrī,  
nevis tikai eksāmenā. 

• Jāveido tādi uzdevumi, kur students nevar 
izmantot tehnoloģijas negodīgi. 

• Studenti nav gatavi studēt. Ir tēmas, kuras 
viņiem vēl ir jāiemāca / jāiemācās. 



Mani risinājumi 

• Vērtēšanas sistēma, kas liek studentiem strādāt 
visa semestra garumā. 
– piemēram, apmeklējums 80% 

• Individuālie uzdevumi e-studiju vidē. Piekļuve 
tikai no vienas datorklases. 

• Kursa projektu izstrādei sagatavotas individuālas 
darba burtnīcas 

• Kursa projektu maksimālais vērtējums tiem, kuri 
to izstrādā nodarbībās un pieņemšanas laikos 

• u.c. 





Pieredze: Būvju teorijas pamati 

• 24 lekcijas (apmeklējums 80%) 

• Individuālie uzdevumi no datorklases  
(33 gab., 100% pareizi) 

• 3 kontroldarbi 

• 4 laboratorijas darbi (jāaizstāv) 

• Gala tests pa visu tēmu (50% pareizi) 

• Eksāmens 



Mācībspēka ieguldījums 

• 922 jautājumu vienības 

• Vairāk kā 300 jautājumu kategorijas 

• Viens kontroldarba jautājums – vidēji 1 pilna 
darbadiena. 
Kopējais jautājumu skaits kontroldarbos un 
gala testā 65 gab.  

• Papildus pieņemšanas laiki. 

• Darbs visu vasaras atvaļinājuma laiku, studiju 
laikā arī pa vakariem, dažreiz pa naktīm. 





Pareizās atbildes formula 

({Iy_U}+{A_U}*pow(({t_loksneB}+{h_IPE})/10-(({A_U}*({t_loksneB}/10+{h_IPE}/ 
10+{xc_U})+{A_IPE}*({t_loksneB}/10+{yc_IPE})+{t_loksneB}/10*{b_loksneB}*({ 
t_loksneB}/20))/({A_U}+{A_IPE}+({t_loksneB}/10*{b_loksneB})))+{xc_U},2)+{Ix 
_IPE}+{A_IPE}*pow((({A_U}*({t_loksneB}/10+{h_IPE}/10+{xc_U})+{A_IPE}*({t_ 
loksneB}/10+{yc_IPE})+{t_loksneB}/10*{b_loksneB}*({t_loksneB}/20))/({A_U}+{ 
A_IPE}+({t_loksneB}/10*{b_loksneB})))-{t_loksneB}/10-{yc_IPE},2)+(pow(({t_lo 
ksneB}/10),3)*{b_loksneB}/12)+({t_loksneB}/10*{b_loksneB})*pow((({A_U}*({t 
_loksneB}/10+{h_IPE}/10+{xc_U})+{A_IPE}*({t_loksneB}/10+{yc_IPE})+{t_loksn 
eB}/10*{b_loksneB}*({t_loksneB}/20))/({A_U}+{A_IPE}+({t_loksneB}/10*{b_lok 
sneB})))-{t_loksneB}/20,2))/(max(({t_loksneB}+{h_IPE}+{b_U})/10-(({A_U}*({t_l 
oksneB}/10+{h_IPE}/10+{xc_U})+{A_IPE}*({t_loksneB}/10+{yc_IPE})+{t_loksneB 
}/10*{b_loksneB}*({t_loksneB}/20))/({A_U}+{A_IPE}+({t_loksneB}/10*{b_loksne 
B}))),(({A_U}*({t_loksneB}/10+{h_IPE}/10+{xc_U})+{A_IPE}*({t_loksneB}/10+{yc 
_IPE})+{t_loksneB}/10*{b_loksneB}*({t_loksneB}/20))/({A_U}+{A_IPE}+({t_loks 
neB}/10*{b_loksneB}))))) 







Kādi bija rezultāti? 

• Apmeklējums    90,3% (vidēji) 

• Uzdevumi (33 gab.)  22 no 23 studentiem 

• Kontroldarbi semestrī 2-3 balles (vidēji) 

– sekmīgi 1. kontroldarbā 1 students 

– sekmīgi 2. kontroldarbā 3 studenti 

– sekmīgi 3. kontroldarbā 4 studenti  

 



Gala tests 
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Vērtējums 

Eksāmena rezultāti 



Divi studenti 

8 (ļoti labi) 

2 (ļoti vāji) 



Turpmākais darbs 

• Izvērtēt un koriģēt pašreizējo darbu, prasības 
un rezultātus. 

• Paralēli testi, uzdevumi treniņam. 

• Ilustrējoši mācību līdzekļi, piem., īsas video 
ilustrācijas. 



Secinājumi 

• Panākumu atslēga – individuāls studentu 
darbs semestra garumā 

• Mācībspēks var panākt, ka students ir spiests 
darboties visu semestri 

• Vēl ir jāstrādā pie tā, lai students būtu spiests 
arī apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes 

• Kvalitatīvas studiju/mācību vides sagatavošana 
prasa ļoti daudz laika 

 

 



Iespējas darboties Universitātē 

• Veidot studiju kursus un apmācīt studentus 
• Veikt zinātniskos pētījumus 
• Vadīt katedras darbu 
• Reklamēties un piesaistīt skolniekus 
• Rīkot starptautiskas konferences 
• Meklēt partnerus un slēgt sadarbības līgumus 
• Uzturēt un attīstīt fakultātes mājas lapu 
• Rūpēties par specialitātes tēlu sociālajos medijos 
• Rakstīt projektus 
• Piesaistīt finansējumu 
• Piedalīties starptautiskās organizācijās 
• u.c. 



Sirsnīgs paldies par 
uzmanību! 


