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STUDIJU PROCESA
NOVĒRTĒJUMS
Un problēmsituāciju risinājumi 

LLU fakultāšu studējošo pārvalžu apkopotā informācija 
ļāvusi noteikt galvenās problēmas studiju procesā, kā 
arī izvirzīt potenciālos to risinājumus.

STUDIJU PROCESS

LLU SP studiju virziena vadītāja K. Gaigala,

LLU SP iekšējā virziena vadītājs N. Balinskis



BIEŽĀKĀS PROBLĒMAS STUDIJU PROCESĀ

Lekciju kvalitāte
Burtisks prezentācijas satura atstāsts

Aktualitāte
Lekcijās tiek izmantoti 
novecojuši piemēri

E-studiju izmantošana
Tehnoloģija ir, potenciāls netiek realizēts

Akadēmiskais godīgums
Visiem pieejama un ievērota 
vērtēšanas sistēma, tās kritēriji, 
termiņi un atgriezeniskā saite
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PREZENTĒŠANAS 
PRASMES

Vairākās fakultātēs 
novērota pasniedzēju 
konservatīvā nostāja, 
atstāstot prezentācijās 
esošo informāciju

Pareizi
Akadēmiskas 

prezentācijas un 
stāstījums ar reāliem 

dzīves piemēriem

Ideja
Dot iespēju pelnīt 

punktus par vērtīgu 
diskusiju

Ideja
Dažādot lekciju 

konceptus ar workshop
un tamlīdzīgām 

metodēm

Nepareizi
Nedot piekļuvi lekciju 

materiāliem, lai 
motivētu klausīties

Ideja
Lekcijās diskutēt par 

jaunākajām tendencēm 
un to pielietojumu



INFORMĀCIJAS 
AKTUALITĀTE

Studenti alkst saņemt aktuālāko zināšanu 
kopumu, ko uzreiz pēc absolvēšanas iespējams 
likt lietā, diemžēl dažos studiju priekšmetos 
sniegtās zināšanas nāk no vecākiem avotiem, 
kas mūsdienās nav tik viegli pieejami.

STUDIJU PROCESS

2008
Sajūta, ka vēl tik vakar…
Tomēr 2008. gada 
informācija bijusi apritē 
jau vairāk kā 10 gadus un, 
iespējams, ikdienā vairs 
nav praktiski pielietojama

2019
Digitālajā laikmetā ir tik 
daudz iespēju, ka students 
novērtēs jebkuru svaigo 
avotu, lai turpinātu izzināt 
sev aktuālu tematu



Kursa e-pasts joprojām tiek izmantots materiālu, 
novērtējumu un informācijas apritei, radot vairākas 
problēmsituācijas

E-STUDIJU
IZMANTOŠANA

STUDIJU PROCESS

01
Standarts

02
Apguve

03
Ieguvumi

E-studijas = all-in-one
Mācībspēka pilnvērtīga izpratne par 
E-studiju izmantošanu, to iespējām 
un ieguvumiem savā darbā

Ieguvumi
Vienota, mantojama sistēma;

Privātuma aizsardzība.

Pārskatāmība
Katrs students, neatkarīgi no 
citiem studentiem, piekļūst sev 
aktuālajai informācijai

Diskusija
Tiešā komunikācijas platforma;

Nekļūdīga informācijas aprite
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ballu skala
Jāievēro Ministru kabineta 
noteikumi bez personīgām 
interpretācijām

Studiju procesa un 
vērtējumu caurspīdīgums un 
prognozētība ir daži no 
iemesliem, kas liedz sasniegt 
augstākus rezultātus

15
Darba dienas
Rekomendējamais maksimālais 
darbu labošanas termiņš, kam 
jābūt atrunātam attiecībā pret 
darba apjomu

30
procenti
Studenta potenciāls uzlabot 
savas sekmes, ja tiktu sniegti 
komentāri par iepriekš 
pieļautajām kļūdām

1:1
strīdus situācijas
Vienoties par procesu kā 
objektīvi apstrīdēt saņemto 
vērtējumu



SECINĀJUMI
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Vēlme darboties
Gan studentu, gan 

mācībspēku kopīgs mērķis 
kļūt labākiem

Atgriezeniskā saite
Nav vienpusēju lēmumu, ir 
uzklausīti viedokļi un kopēja 

darbība

Novērtējums
Organizatorisko lietu 

atrisinājums ļauj pievērsties 
objektīvai programmas 

stipro un vājo pušu 
noteikšanai

Spēcīga LLU
Harmoniska studentu un 

mācībspēka sinerģija ļauj celt 
studiju programmu un 
universitātes prestižu


