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Jautājumi un bažas programmu 
uzsākot

• Kādi būs ārzemju studenti?
• Vai mūsu mācībspēki būs gatavi?
• Vai un kādi būs ieguvumi no apmācības 

angļu valodā?



1,5  gadu pieredze

• 2015./2016. studiju gads
• 2016./2017. gada 1. semestris



2015. gada studentu izcelsmes 
valsts un skaita dinamika

1. semestris

Valsts Skaits

Vācija 3

Somija 2

Lielbritānija 1

Honkonga/ Lielbritānija 1

Kopā 7



2015. gada studentu izcelsmes 
valsts un skaita dinamika

2. semestris

Valsts Skaits 
semestra sāk.

Eksmatri-
kulējušies

Vācija 2 1

Somija 2

Lielbritānija 1

Honkonga/ 
Lielbritānija

1

Kopā 6 1



2015. gada studentu izcelsmes 
valsts un skaita dinamika

3. semestris

Valsts Skaits 
semestra sāk.

Eksmatri-
kulējušies

Vācija 1 2

Somija 2

Lielbritānija 1

Honkonga/ 
Lielbritānija

1 1

Kopā 4 3



2016. gada studentu izcelsmes 
valsts un skaita dinamika

1. semestris

Valsts Skaits 
semestra sāk.

Eksmatri-
kulējušies

Vācija 7 2

Somija 1

Kopā 8 2



Mācībspēku anketēšana, lai  
noskaidrotu

• Kādi ir ārzemju studenti?
• Kāds ir mācībspēku pašvērtējums?
• Kāda ir mācībspēku apmierinātība ar 

atalgojumu?



Studentu vērtējums mācībspēku 
anketās (n=12)

1. Priekšzināšanas
2. Motivētība
3. Sekmība
4. Disciplīna
Izvēles: nav viedokļa, vāji, apmierinoši, labi, 

teicami



Studentu priekšzin āšanas

nav viedokļa; 1

vāji; 0

apmierinoši; 4

labi; 6

teicami; 1



Studentu motiv ācijas l īmenis
nav viedokļa; 0

vāji; 0

apmierinoši; 0

labi; 5

teicami; 7



Studentu sekm ība

nav viedokļa; 1

vāji; 0

apmierinoši; 1

labi; 6

teicami; 4
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Studentu disciplin ētība
nav viedokļa; 0

vāji; 0

apmierinoši; 2

labi; 2

teicami; 8



Pasniedzēju pašvērtējums aptaujas 
anketās (n=12)

1. Angļu valodas prasmju atbilstība
Izvēle: nav viedokļa, vāji, apmierinoši, labi, teicami
2. Angļu valodas uzlabošanas plāni
Izvēle: nav nepieciešams, jau daru, plānoju 

tuvākajā laikā
3. Informācijas papildus meklēšana angļu valodā
Izvēle: lielā mērā, mazliet, nemaz
4. Apmierinātība ar samaksu par ārzemju 

studentu mācīšanu
Izvēle: nav viedokļa, vāji, apmierinoši, labi, teicami



Ang ļu valodas l īmenis

nav viedokļa; 0

vāji; 0

apmierinoši; 4

labi; 6

teicami; 2



Ang ļu valodas uzlabošanas pl āni 

nav 
nepieciešams; 

5

jau daru; 5

plānoju 
tuvākajā 

nākotnē; 2



Ang ļu valod ā public ētu materi ālu izmantošanas 
pieaugums 

nemaz ; 3

nedaudz; 4

lielā mērā; 5



Apmierin ātība ar samaksu

nav viedokļa; 0

vāji; 3

apmierinoši; 6

labi; 3

teicami; 0



Galvenās atziņas

Par studentiem
• Augsti motivēti studēt
• Salīdzinoši centīgi un caurmērā sekmīgāki 

nekā vietējie studenti
• Salīdzinoši disciplinēti un apzinīgi



Galvenās atziņas

Par mācībspēkiem
• Vairāk kā puse aptaujāto mācībspēku guvuši 

motivāciju angļu valodas uzlabošanai
• Lielākā daļa mācībspēku vairāk izmanto 

literatūru, interneta resursus u.c. materiālus 
angļu valodā

• Puse no aptaujātajiem uzskata samaksas 
sistēmu par “apmierinošu”, viena ceturtdaļa par 
“labu” un viena ceturtdaļa par “vāju”





Paldies!

Aptaujas anketas aizpildījušiem 
mācībspēkiem

...un jums visiem par uzmanību


