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Priekšvārds
LLU mācību metodiskās konferences ir laba un ilgstoša tradīcija (kopš 1981.gada). Tās mērķis rosināt
mācībspēkus sistemātiski pilnveidot didaktisko kompetenci un dalīties savos panākumos ar kolēģiem.
LLU Akadēmiskā konference Studiju kvalitātes nodrošināšana ikdienā – studiju rezultāti notika 2016.
gada 29. janvārī.
Konferences konteksts
Ikdienas darbs ar studējošajiem studiju kursos – studiju kvalitātes pamats. Studiju rezultāti, to formulēšana,
sasniegšanas metodes un sasniegto rezultātu vērtēšana. Jau vairākus gadus studiju kursiem ir formulēti
studiju rezultāti. Kā veicas ar to sasniegšanu?
Konferences tematika:


studiju rezultātu sasniegšana tradicionālajās studijās:
 studiju organizācija studiju kursos/praksēs;
 sekmīgu studiju prasības;
 noslēguma vērtējuma iegūšana;
 studentu pastāvīgā darba organizēšana;
 studentu vērtējums par kursa/prakses studiju rezultātiem un to sasniegšanu tā studiju
noslēgumā;
 metodes dažādu studiju rezultātu sasniegšanai;
 kursa/prakses studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji - 10 ballu skala un citi kritēriji, piem., punkti,
vērtējot studiju rezultātus savos studiju kursos utt.



studiju rezultātu sasniegšana un vērtēšana e-studijās;



studiju rezultātu formulēšana un formulējumu pilnveide.
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1. Referātu materiāli
Konferences referenti - LLU mācībspēki un viesi, kas pieteikušies, lai ar referātiem uzstātos konferencē. Šajā
krājumā publicēti 9 referātu materiāli.

1.1. Atvērta augstākā izglītība Eiropā - iespējas vai draudi?
Irina Pilvere, Dr.oec., prof., rektore

Anotācija
Ņemot vērā jaunās paaudzes vērtības un tehnoloģiju ienākšanu visās dzīves jomās, augstskolām, ja tās
gribēs saglabāt savu konkurētspēju, būs jādomā par atvērtas izglītības organizēšanu vai vismaz tās elementu
ieviešanu un pielietošanu studijās atvērtības sekmēšanai. Eiropas Komisija gatavo vadlīnijas atvērtas
izglītības sistēmas raksturošanai šobrīd ir paredzētas 6 pamatdimensijas - pieejamība (minimālas izmaksas,
elastīgas studijas, minimāli iestāšanās nosacījumi), saturs (bezmaksas atvērtās izglītības resursi un saturs),
pedagoģija (studējošais uzņemas iniciatīvu un atbildību par savu studiju procesu, personalizēta apmācība,
laika un vietas brīvība, sadarbība un apmācības tīkla), atzīšana (novērtēšana, identifikācija, uzticamība,
caurskatāmība, iepriekšējās izglītības ātra atzīšana, kvalifikācija, sociālā atzīšana), sadarbība (iekšēji
institūcijā, starp institūcijām, nacionāli, starpnacionāli), pētniecība (atvērta, atvērta informācijas un datu
pieejamība, “pilsoņu” zinātne). Un 4 horizontālās dimensijas atvērtai izglītībai – stratēģija, tehnoloģijas,
kvalitāte un līderība.
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1.2. Kvalitatīvu studiju programmu izveides pīlāri - mācīšanās rezultāti,
Eiropas kredītpunktu sistēma un Eiropas standarti/vadlīnijas
Sandra Kraže, Banku augstskola, starptautiskās sadarbības projektu vadītāja

Anotācija
Studiju programmu izveidē ir svarīgi definēt saprotamus mācīšanās mērķus, elastīgus mācīšanās ceļus un
piemērotas mācīšanās rezultātu novērtēšanas metodes. Saprotami studiju programmas mācīšanās rezultāti ir
viens no kvalitātes indikatoriem, kas studējošajiem sniedz iespējas izvērtēt, kādu izglītību var iegūt studējot
attiecīgā studiju programmā, kā arī norāda studiju turpināšanas iespējas. Lai veicinātu studentu pareizo
karjeras izvēli, svarīgi, lai studējošie izvēlētos studiju programmas pēc programmā definētiem mācīšanās
rezultātiem. Augstākās izglītības iestādēm ir jānodrošina iespējas izvērtēt studijās iegūtās zināšanas un
prasmes, kuras apliecina to diplomi. Tas ir svarīgi kā studentiem tā darba devējiem vietējā un starptautiskā
mērogā. Eiropas standartu un vadlīniju iedibināšana nodrošina vienotu pieeju kvalitātes nodrošināšanas
sistēmām valstu un Eiropas līmenī, nodrošina savstarpēju uzticību. Ieviesta iekšējās kvalitātes novērtēšanas
politika un procesi sekmē uz studentu orientētas vides izveidi un veicina studentu motivāciju studēt. ECTS
sekmīga sasaiste ar praktiskā darba apjomu un mācīšanās rezultātiem nodrošina caurskatāmu un salīdzināmu
grādu sistēmu Eiropā. Tādējādi augstskolas veicina absolventu karjeru, jo viņu iegūtās zināšanas un prasmes
ir identificējamas un salīdzināmas. Šīs prezentācijas mērķis ir skaidrot un atspoguļot augstākās izglītības
prioritātes: inovācijas pedagoģijā, digitālo tehnoloģiju priekšrocību izmantošanu un saiknes starp studijām un
pētniecību veicināšanu.

6

Ikgadējā LLU Akadēmiskā konference 2016

Ikgadējā LLU Akadēmiskā konference 2016

7

8

Ikgadējā LLU Akadēmiskā konference 2016

1.3. Studiju rezultātu nepieciešamība un studentu attieksme pret tiem
Baiba Briede, Dr.paed., prof.

Anotācija
Ieguvumi no mācīšanās (studiju) rezultātu formulēšanas un to mērķtiecīgas izmantošanas mācību/studiju
procesā ir pamatoti daudzu pasaules līmeņa zinātnieku darbos, taču 21. gadsimta darba tirgus mobilitātes
situācijā ir akcentēti arvien jauni plusi, piemēram, rezultātu formulēšana, iesaistot darba devējus,
salīdzināmība u.c. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (LKI) mācīšanās rezultāti ir raksturoti kā formulējumi par
to, ko students zina un izprot, prot un spēj izmantot attiecīgu mācību/studiju (programmas, kursu, moduļu un
tml.) noslēgumā, un tie ir izteikti terminos: zināšanas, prasmes un kompetence. Mācīšanās rezultātiem jābūt
īsi un skaidri formulētiem un tie jāvar konstatēt/izmērīt. Vispopulārākā ir Bendžamina Blūma mācīšanās
mērķu/līmeņu taksonomija, uz kuru balstoties, LKI semināros iesaka veidot mācīšanās rezultātus. Studiju
rezultātu formulēšanas nozīme, secība, grūtības un komunikācija ar studentiem par tiem tika apspriesta arī
mācībspēku grupā 2015. gada oktobrī. LLU 1. un 3. kursa studentu attieksme pret mācīšanās rezultātiem tika
pētīta no 2015. gadā. Pētījums tika veikts aptaujas formā visās fakultātēs. Jautājumi tika uzdoti par
mērķtiecību sasniegt studiju rezultātus un, vai studenti paši izvērtē studiju kursu rezultātus.
Ievads
Dažādu valstu izglītības sistēmu ietvaros piešķirto kvalifikāciju salīdzināšana un skaidrošana ir problemātiska,
jo katrai valstij ir savas izglītības procesa īpatnības, piemēram, izglītības ilgums. Tāpēc tika izveidota
mācīšanās rezultātu (learning outcomes) pieeja, kur EKI kontekstā tie tiek skaidroti kā apgalvojumi par to, ko
skolēns/audzēknis/students zina, saprot un spēj paveikt kāda mācību posma noslēgumā.
Latvijā Augstskolu likumā studiju rezultāti (learning outcomes) tiek skaidroti kā studiju programmas, studiju
moduļa vai studiju kursa noslēgumā iegūstamais zināšanu, prasmju un kompetences kopums. (Augstskolu
likums, 01.08.2011.)
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, līdzīgi EKI, sastāv no astoņiem atsauces līmeņiem un aptver visas
izglītības pakāpes un veidus. Šie līmeņu apraksti ir ietverti MK Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju
un apraksti balstās uz mācīšanās rezultātiem, izsakot tos trīs dimensijās: zināšanas (zināšanas un izpratne);
prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes); kompetence (analīze, sintēze un
novērtēšana) (Par LKI, http://www.nki-latvija.lv/par-lki ).
Eiropā un daudzās pasaules valstīs, kur arī izstrādā vai ievieš kvalifikācijas ietvarstruktūras, ir aktuāls
normatīvo dokumentu izstrāde un pētījumi par terminoloģijas saskaņošanu, mācīšanās rezultātu sasniegšanu,
vērtēšanu, kā arī to formulēšanas metodiku.
Metodika
Teorētiskais pētījums tika veikts 2015. gadā, analizējot mācīšanās rezultātu pētnieku atziņas un normatīvos
dokumentus par EKI un LKI.
Empīriskais pētījums tikai veikts 2015. gada maijā, oktobrī un decembrī. Maijā un decembrī tika izmantota
aptaujas metode, anketējot studentus. Anketa ietvēra dihotomiskās izvēles un rangu skalas veida atbilžu
jautājumus (Kristapsone, 2008). Jautājumi tika uzdoti, vai studenti paši izvērtē savus studiju rezultātus, vai
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spēj izmantot apgūto turpmākās studijās un vai viņiem nepieciešams padomdevējs studijās. Respondenti –
294 pirmā un 218 - trešā kursa astoņu fakultāšu studenti. Kopā - 512 studenti.
2015.
gada
oktobrī,
izmantojot
fokusgrupu
metodi
(Fokusa
grupu
diskusijas,
http://aptaujucentrs.com/lv/page/pakalpojumi/centrs-diskusijam-un-testiem/fokusa-grupu-diskusijas)
LLU
mācībspēku grupā (20 dalībnieki no sešām fakultātēm (LF, PTF, MF, ITF, TF, ESAF) un Valodu centra), tika
diskutēti un izzināti viedokļi par studiju rezultātu formulēšanas jēgu.
Rezultāti
Mācīšanās rezultātu formulēšanas un izmantošanas nozīme ir pamatota gan Eiropas un Latvijas līmeņa
normatīvajos dokumentos, gan zinātnieku pētījumos, gan speciālistu diskusijās. Mācīšanās rezultātu nozīme:
• Tiem ir ievērojama loma nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru attīstībā Eiropā. Šajā jomā mācīšanās
rezultātu noskaidrošana var nodrošināt organizējošo faktoru, kas skaidri definē plaša
skolēnu/audzēkņu/studentu loka sasniegumus, neatkarīgi no notikušās mācīšanās tipa, veida vai ilguma
(CEDEFOP, 2008);
• Mācīšanās rezultāti tiek izmantoti kā viens no efektivitātes veicināšanas veidiem, kas ļauj atkāpties no
tādām izglītības programmām un sistēmām, kas tiek definētas pēc to ilguma. Kā efektivitātes veidi

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

minama atbrīvošana no mācībām atsevišķās izglītības programmas daļās, kā arī pieaugoša institucionālā
atbildība, pamatojoties uz izglītības procesa rezultātiem (kas definēti kā mācīšanās rezultāti) (CEDEFOP,
2008);
Sagaidāms, ka mācīšanās rezultāti ietekmēs vērtēšanas metodes. Taču šobrīd pierādījumi vedina domāt,
ka pašlaik mācīšanās rezultātiem ir ierobežota ietekme uz mācīšanās vērtēšanas veidiem (CEDEFOP,
2008);
Padara izglītības sistēmas atvērtākas tam, lai atzītu iegūto izglītību, neatkarīgi no tā, kur tā iegūta (Eiropas
Savienības Publikāciju birojs, 2011);
Mācīšanās rezultātu pieeja ļauj savienot formālajā un neformālajā izglītībā apgūto un tādējādi paver
iespējas mūžizglītībai (Rauhvargers, 2011);
Veicina iespēju piemērot izglītību individuālajām vajadzībām (veicināt „aktīvu mācīšanos”) un kopēju
valodu, kas spēs uzlabot dialogu starp ieinteresētajām pusēm: no izglītības jomas un no darba tirgus
(Zarifis, 2014; Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2011; Rauhvargers, 2011);
Palīdz studentiem izprast, kas no viņiem tiek gaidīts un tādā veidā veicina viņu motivāciju un mācīšanās
nozīmes izpratni (Zarifis, 2014);
Palīdz mācībspēkiem skaidrāk fokusēties uz to, ko viņi patiesībā vēlas, lai studenti sasniedz attiecībā uz
zināšanām un prasmēm; kopīga mācīšanās rezultātu valoda veicina arī diskusijas ar kolēģiem; palīdz
koriģēt kursa saturu un konkretizēt mācībspēka ieceri (Zarifis, 2014; LLU mācībspēku grupa, 2015);
Palīdz izmērīt mērķi un saprast kursa apguves pamatus/būtību; izsaka/precizē kursu pēctecību; mazina
nevajadzīgu dublēšanos (LLU mācībspēku grupa, 2015);
Palīdz motivētajiem mācībspēkiem un studentiem (LLU mācībspēku grupa, 2015);
Palīdz efektīvāk noteikt vērtēšanas kritērijus (Zarifis, 2014; Rauhvargers, 2011);
Mācīšanās rezultāti apraksta nevis skolotāja/mācībspēka nodomus, bet gan skolēna/studenta iegūtās
zināšanas prasmes un kompetences (Rauhvargers, 2011);

10

Ikgadējā LLU Akadēmiskā konference 2016

•

Centrā vairs nav mācīšanās saturs, bet gan tās rezultāti un tas ir pamats konkrēto kursu vai kopējo

mācību/ studiju programmu izveidei un periodiskai korekcijai (Rauhvargers, 2011);
• Pāreja uz mācīšanās rezultātos balstītām programmām ļauj iedibināt nepārtraukto programmu kvalitātes
pilnveidi (Rauhvargers, 2011).
Kritēriji studiju rezultātu formulēšanai: jāformulē tā, lai varētu pārbaudīt; nav sajaukts ar mērķiem (ir
konkrēts un tādēļ ir izmērāms); raksturo skolēna/studenta mācīšanās rezultātu, nevis programmas
uzdevumus; ir formulēti tā, lai tie nebūtu kursa/ nodarbības… satura pārstāsts; Katrs mācīšanās rezultāts
redzami izriet no mērķa; katram mērķim ir piesaistīts vismaz viens mācīšanās rezultāts (Zarifis, 2014;
Rauhvargers, 2011); rezultātiem jābūt reāli sasniedzamiem konkrētā laikā.
Empīriskais pētījums studentu vidū tika veikts par trim jautājumiem.
1. Studentu atzinums, kādā mērā viņi paši izvērtē savus studiju rezultātus studiju kursos?
Kurss/studentu skaits Augsts % Vidējs % Zems %
1/294
56
41
3
3/218
51
42
7
2. Studentu atzinums, ka viņi spēj izmantot zināšanas, prasmes un kompetenci jaunās situācijās studijās.
Kurss/studentu skaits Augsts % Vidējs % Zems %
1/294
41
55
4
3/218
36
57
7
3. Padomdevēja nepieciešamība studijās.
Kurss/studentu skaits
1/294
3/218

Jā %
35
25

Nē %
65
75

Secinājumi
• Mācīšanās rezultātu nozīme un to sasniegšana veicina regulāru programmu un rezultātu formulējumu
pārskatīšanu, kas savukārt rosina uzlabot esošo formulēšanas līdzekļu piedāvājumu.
• Studenti kopumā seko līdzi saviem mācīšanās rezultātiem un ir motivēti tos sasniegt. Tas veicina gan
viņu, gan mācībspēku atbildību par studiju kvalitātes uzlabošanu.
• Terminu daudzveidība, neviennozīmība, lietošana un to jēdzieniskie skaidrojumi attiecībā uz kvalifikāciju
ietvarstruktūrām, tai skaitā mācīšanās rezultātiem, rosina jaunas diskusijas Latvijā, kuras 2015. gada
15. decembrī iesāka AIC un tiks turpinātas.
Bibliogrāfija
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1.4. Izaicinājumi studiju rezultātu sasniegšanā inženierzinātnēs
Ulvis Skadiņš, Dr.sc.ing., doc.

Anotācija
Elektroniskie mācību materiāli kļuvuši par neatņemamu mūsdienu studiju procesa sastāvdaļu. Tomēr izvērtējot
autora, kā e-studiju metodiķa, darba redzētos materiālus, var secināt, ka liela daļa mācībspēku pietiekami
neizprot elektroniskā mācību materiāla pilnvērtīgas izstrādes nosacījumus. Lai nodrošinātu mūsdienīga un
kvalitatīva elektroniskā mācību materiāla izveidošanu, nepieciešams ievērot noteiktas izstrādes prasības,
piemēram, jāņem vērā, ka interaktīvā elektroniskā materiāla saturs jārealizē tā, lai tas būtu maksimāli pielāgots
cilvēka uztverei, ietverot gan lasīšanu, gan klausīšanos, gan patstāvīgu darbošanos, papildus jāņem vērā, ka
tas ir mācību materiāls, tam arī jārealizē didaktikas noteiktie uzdevumi – zināšanu sniegšana, prasmju un
iemaņu izkopšana un pārbaude. Lai realizētu veiksmīgu elektronisko mācību materiālu, jāievēro gan tehniskās
prasības, gan prasības formai jeb dizainam, gan prasības saturam. Minētās prasības plānots sīkāk iztirzāt
referāta ietvaros.
Mainoties laikiem un tehnoloģijām, paveras plašas iespējas arī studiju procesā. Studentam ar vājām
zināšanām atrisināt patstāvīgo darbu, izstrādāt kursa projektu, nokārtot eksāmenu un visbeidzot iegūt
inženiera diplomu ir salīdzinoši viegli. Tehnoloģijas ļauj aprēķināt vissarežģītākos inženieru uzdevumus, pat
nesaprotot neko no tā, kas tiek rēķināts. Studiju kursa beigās iegūtais rezultāts bieži nav saistīts ar zināšanām,
bet ar studenta neatlaidību. Kā mācībspēkiem veidot studiju procesu un arī izmantot tehnoloģijas (piem., estudijas) izvirzīto studiju rezultātu sasniegšanā? Kā panākt, lai starp studiju kursa sākumu un beigām lielākajā
daļā studentu notiek izaugsmes process vēlamajā virzienā un apjomā? Šajā referātā ir apkopota pēdējo gadu
pieredze un atziņas darbā ar būvniecības specialitātes studentiem atsevišķos profilējošos studiju kursos.
Ievads
Izglītības sistēma mūsdienās saskaras ar vairākiem būtiskiem izaicinājumiem. Daļa no tiem ir saistīta ar
studentu spējām un attieksmi. Savā mācībspēka praksē Būvniecības specialitātē kopš 2004. gada regulāri
saskaros ar trim izaicinājumiem:
- vājā studentu sagatavotība (iepriekšējie izglītības līmeņi);
- disciplīnas trūkums – darbi tiek atstāti uz pēdējo brīdi;
- negodīgi izmantotās tehnoloģijas.
Lai šādos apstākļos panāktu labus studiju rezultātus, mācībspēkiem ir jāiegulda liels darbs un izdoma.
Iespējams, tas jādara visa darba mūža garumā.
Studijas atbilstoši studentu līmenim
Apmācības kvalitāti skolās ietekmēt es nevaru. Atliek pielāgoties tam, sagatavojot lekcijas un praktisko darbu
uzdevumus, kā arī konsultējot studentus. Vēlos minēt divus aspektus, kuriem es pievēršu uzmanību: tēmas
praktiskais pielietojums un tehnoloģijas.
Tēmas praktiskais pielietojums
Abstrakta domāšana ir augsts līmenis. Studentiem cenšos abstraktu piemēru vietā sagatavot ar ikdienas dzīvi
saistītus. Piemēram, skaidrojot spēka momenta jēdzienu, tradicionāli izmanto abstraktu vispārīgas formas
ķermeni (1.(a) att.). Tā vietā sagatavoju dažādus ar reālo dzīvi saistītus piemērus (1.(b) att.).
12
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Tehnoloģijas studiju procesā
Viena no labākajām tehnoloģijām, kas studentiem palīdz uztvert mācībspēka lekciju ir tāfele ar krītu. Kā
mūsdienīga alternatīva, kas paver iespējas efektīvākam darbam, ir planšetdators ar augstas kvalitātes
rakstāmrīku. Ar to var apvienot prezentāciju un tāfeles priekšrocības. Turklāt lekciju pieraksti tiek saglabāti pdf
formātā. Šādu ierīci lietojot jau pusotru gadu, vairākkārt esmu saņēmis atzinīgus vārdus no studentiem.
Lētāka un, iespējams, efektīvāka ierīce ir dokumentu kamera. Vieglāk strādāt kā ar kodoskopu. Ērti lietojama
mācībspēkiem, kuriem jaunās tehnoloģijas grūti apgūt.
Saistībā ar tehnoloģijām noteikti jāmin e-studiju vide.

(a)

(b)
1. att. Divi iespējamie risināmo uzdevumu veidi:
teorētisks, abstrakts (a) un saistīts ar reālu dzīves situāciju (b)

E-studijas
E-studiju vide ir viens no vērtīgākajiem ieguldījumiem LLU apmācību sistēmā. Savos kursos šo vidi izmantoju:
aprēķina uzdevumu veidošanai, studentu pastāvīgo darbu izstrādei (viki lapas), zināšanu pārbaudes testiem,
apmeklējuma reģistrēšanai, vērtējumu apkopošanai, informācijas apmaiņai, aptauju veikšanai un saziņai ar
studentiem.
Īpaši jāuzsver aprēķina uzdevumu veidošana un zināšanu pārbaudes testi. Piemēram, jaunizveidotajā studiju
kursā „Būvju teorijas pamati” ir izveidoti apmēram 500 testa jautājumi un uzdevumi. No tiem vairāk kā 200 ir
paredzēti praktisko uzdevumu risināšanai. Inženieru studijās uzdevumu sagatavošana e-studiju vidē ir
darbietilpīgs process, jo rezultāta aprēķināšanai jāizmanto vairākas formulas. E-studiju Kalkulējamie jautājumi
ir paredzēti tikai vienai formulai, bez starprezultātiem. Lai to risinātu, jautājumi tiek veidoti ar koplietojamām
datu kopām. Tas noved pie ļoti garām formulām (2. att.). Turklāt šādi uzdevumi grūtāk pakļaujas variantu
dažādībai.
Disciplīnas veicināšana
Viena no galvenajām panākumu atslēgām labu studiju rezultātu sasniegšanā, manuprāt, ir individuāls studentu
darbs visa semestra garumā. Tālāk ir daži veidi, kā es cenšos to veicināt.
Apmeklējums tiek prasīts 80% apmērā no kopējo nodarbību skaita. Par katriem trūkstošiem 10% ir jāizstrādā
viens patstāvīgs darbs, kas būs noderīgs nākamiem studentiem kā izglītojošs materiāls. Lai apmeklējums
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nebūtu tukša atsēdēšana, studentiem uz izdalītām lapiņām ir jāuzraksta viens ierosinājums eksāmena
jautājumam par dzirdēto lekcijas tēmu. Apmeklējums tiek reģistrēts pēc saņemto lapiņu skaita.
({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})))))

(a)

(b)

2. att. Piemērs kalkulējamajam jautājumam ar koplietojamu datu kopu:
ievades lauks testā (a) un pareizās atbildes formula ar 1087 rakstu zīmēm (b)
Patstāvīgie aprēķina uzdevumi tiek veidoti e-studiju vidē, un tie ir pieejami tikai no datorklases datoriem
praktisko nodarbību un pieņemšanu laikā. Izpildot darbus drīkst izmantot visu, izņemot gatavus aprēķinu failus
(MathCad, Excel). Ja ir šādas prasības, vēlams organizēt papildus pieņemšanas laikus.
Kontroldarbi ir veids, kā pievērst studentu uzmanību savam studiju kursam. Kuros kursos iespējams, veidoju
3-4 kontroldarbus semestrī. Kontroldarbi ir e-studiju vidē, pārsvarā testa jautājumu formā. Tas atbrīvo no
kontroldarbu labošanas. Tomēr kontroldarba izveidošana prasa daudz laika. Piemēram, viena kontroldarba
jautājuma izdomāšanai un izveidošanai (veidojot variantu dažādību) man nepieciešama vidēji viena darba
diena. Vienā kontroldarbā ir 10-15 jautājumi. Nākotnes plānos ir veidot paralēlus testus, kurus studenti var
pildīt attālināti, savu zināšanu pārbaudīšanai.
Kursa projektu savlaicīga izpildīšana tiek veicināta ar novērtējuma sistēmu. Astoņas balles par pareizi
izstrādātu un labi aizstāvētu darbu var saņemt tie, kas savu darbu izstrādā praktisko nodarbību un konsultāciju
laikā. Mājās pildītajiem darbiem maksimālais iespējamais vērtējums ir tikai 6 balles – tātad 4 balles nopelnīt
būs grūtāk.
Atsevišķos kursos studentiem ir jāizstrādā patstāvīgais darbs mājās. Lai šie darbi netiktu atstāti uz pēdējo
brīdi, e-studiju uzdevumiem tiek uzlikts piekļuves ierobežojums – pie uzdevuma pildīšanas tiek pielaisti tikai
tie, kas patstāvīgo darba izstrādā savlaicīgi.
Negodīga tehnoloģiju izmantošana
Lai mazinātu studentu praksi negodīgi izmantot tehnoloģijas kursa projektu izstrādē, iespējami vismaz divi
risinājumi:
1. prasīt kursa projektu izstrādi ar roku – nepieņemt datorrakstu;
2. izveidot individuālus sagataves failus, kur students var aizpildīt tikai norādītos laukus.
Studiju kursā „Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas” esmu izveidojis kursa projekta elektronisku „darba
burtnīcu”. Tas ir pdf formāta dokuments, kas satur studenta identifikācijas datus, nedaudz paskaidrojošā
teksta un daudz laukus skaitļu un teksta ievadīšanai (sk. 3. attēlu).
14
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3. att. Fragments no interaktīvas elektroniskās „darba burtnīcas” kursa projekta izstrādei
Šai metodei galvenie trūkumi ir 1) papildus darbs individuālu uzdevumu sagatavošanai jeb ģenerēšanai un 2)
studentu ierobežotās iespējas apgūt prasmi darba struktūru veidošanā un savas domas rakstiskā
formulēšanā. Lai daļēji novērstu otro trūkumu, esmu paredzējis teksta ievades laukus secinājumiem.
Kopsavilkums
Liela daļa studentu ir gatavi darīt jebko, lai diplomu iegūtu, neko nedarot. Tehnoloģijas atļauj studentam slinkot
un „izspiest” vismaz minimālo vērtējumu diploma saņemšanai. Mācībspēki var radīt tādus apstākļus, lai
studentiem vieglākais ceļš līdz kvalifikācijas vai grāda iegūšanai būtu kvalitatīvas individuālās studijas.
Studentu darba kontrole un veicināšana jāveic visa semestra garumā. Tam noderīgi rīki ir pielāgota vērtējumu
sistēma un e-studiju vide. Nepieciešams izstrādāt testa jautājumus un treniņu uzdevumus, lai studenti varētu
pārbaudīt savas zināšanas attālināti.
Lai mazinātu negodīgu tehnoloģiju izmantošanu, pēc iespējas, visi patstāvīgie darbi/uzdevumi jāpilda
universitātes telpās, mācībspēka klātbūtnē. Kursa projekta formai jābūt tādai, lai apgrūtinātu plaģiātisma
iespējas – tas jāizstrādā rokrakstā, vai aizpildot ievades laukus katram studentam sagatavotā datnē.
Lekcijām un praktiskajiem darbiem jābūt uztveramiem un saistītiem ar praktisko ikdienas dzīvi. Ļoti ieteicams
izmantot dokumentu kameras vai piemērotus planšetdatorus, ar kuriem iespējams apvienot tāfeles un
prezentāciju priekšrocības.
Mācībspēkiem studiju kursu sagatavošanas un vadīšanas procesam jāvelta ļoti daudz laika un izdomas. Tieši
nepieciešamais lielais laika apjoms visticamāk ir iemesls tam, kāpēc vairums pasniedzēju nav un nekad nebūs
gatavi ieguldīt savu darbu un enerģiju iepriekš minēto pasākumu ieviešanā. Un, ja nestrādās mācībspēki, tad
nestrādās arī studenti.
Referāta prezentācija
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1.5. "Pirmās dienas prasmju" nodrošināšana veterinārmedicīnas
izglītībā
Ilmārs Dūrītis, Dr.med.vet., asoc.prof.; Linda Kokoreviča, lekt.; Armands Vekšins, lekt.

Anotācija
"Pirmās dienas prasmes" ir zināšanu un praktisko iemaņu minimums, kurš nepieciešams jaunajam
speciālistam, lai uzsāktu kvalitatīvu veterinārārsta darbu. Referātā tiks izklāstīts, kā Veterinārmedicīnas
fakultāte nodrošina prasmju un zināšanu apguvi un to kontroli studiju laikā. Svarīga ir arī studentu sasniegto
rezultātu analīze un tās ietekme, jeb atgriezeniskā saikne uz studiju procesu. Jaunā speciālista sagatavotība
darba tirgum ir kritiski svarīga esošās konkurences apstākļos.

18
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1.6. Kvalitātes vadības sistēma augstskolā: risinājumi un iespējas
studiju kvalitātes nodrošināšanā
Māra Zeltiņa, Liepājas Universitāte, studiju prorektore; Daiga Ercuma, Liepājas Universitāte, Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja

Anotācija
Liepājas Universitātē (turpmāk tekstā – LiepU) kopš 2008. gada iekšējās kvalitātes pārvaldība tiek
nodrošināta, uzturot sertificētu kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2009 standartam. LiepU
kvalitātes vadības sistēmas ietvaros tiek nodrošināta vispusīga klientu apmierinātības mērīšana, izmantojot
dažāda veida aptaujas: studentu vispārējās apmierinātības aptauja, absolventu aptauja, mācībspēku
novērtēšana, studentu aptauja par eksmatrikulācijas iemesliem pēc paša vēlēšanās. Visu iepriekš minēto
aptauju dati tiek analizēti gan studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumus, gan studiju virzienu un fakultāšu
pašnovērtējumos, kā arī LiepU Vadības pārskatā.
Piemēram, viena no 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 izmantošana ikgadējā, nepārtrauktā studiju
programmu kvalitātes uzraudzībā.
Izdarīti secinājumi par LiepU iekšējās kvalitātes pārvaldības sistēmu kā ārējās kvalitātes kontroles prasību
nodrošināšanas veicinātāju, novērtētas iekšējās kvalitātes sistēmas attīstības iespējas.

20
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1.7. Pedagoģijas objektīvie un subjektīvie aspekti
Viesturs Kreicbergs, Dr.chem., prof.

Anotācija
Augstākās izglītības sistēma ir mainīga līdzīgi kā izglītības sistēma vispār. Mainās prioritātes atsevišķās
studiju programmas un kursos, jāveido jauni studiju kursi. Galvenais šo procesu realizētājs ir pasniedzējs.
Katram pasniedzējam savā darbā ir jārēķinās ar objektīvajiem un subjektīvajiem aspektiem. Objektīvie aspekti
ir vienādi visiem pasniedzējiem, un tie ir trīs – studiju kursa programma, studiju kursam atvēlētais stundu
22
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skaits un studentu gatavība apgūt attiecīgo studiju kursu. Subjektīvos aspektus veido pasniedzēja meistarība
realizēt objektīvos nosacījumus. Subjektīvie aspekti ir individuāli. Studiju kursa specifika noteiks to, kādas
pedagoģijas metodes ir piemērotākās. Piemēram, atšķirsies pasniegšanas metodika ķīmijas, ekonomikas vai
sociālo zinātņu studiju kursos. Arī vienu un to pašu studiju kursu dažādi pasniedzēji var mācīt atšķirīgi. Lielākai
daļai LLU jauno pasniedzēju savas subjektīvās pieejas meklējumi ir apgrūtināti, jo viņi nav mācījušies
pedagoģijas pamatus - retoriku, psiholoģiju u.c. Jaunais kolēģis iztiek ar to kas ir: uzklausa vecāko kolēģu
padomus, atceras savu labāko skolotāju darba stilu un metodes u.c.
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1.8. E-studijas, to pielietojums un efektivitāte
Aldis Kārkliņš, Dr.habil.agr., prof.

Anotācija
E-studijas, līdzās citiem tehnoloģiskiem uzlabojumiem, ir kļuvušas par neatņemamu LLU studiju darba sastāvdaļu. Tā kā
tās ir tikai instruments, kas nodrošina iespējas, bet automātiski negarantē rezultātu, tad nepieciešams analizēt sasniegto
– apjaust tehnoloģiju piedāvātās iespējas, izvērtēt to pašreizējo izmantošanas pakāpi, saskatīt nepilnības un diskutēt par
iespējamiem attīstības virzieniem. Jebkurai modernai tehnoloģijai, kas strauji ienāk mūsu ikdienā, diemžēl piemīt ne tikai
pozitīvais, bet ir arī savas ēnas puses, kuras sākotnējā to ieviešanas gaitā varbūt pat nebija apjaustas. Nepārtraukti
papildinot e-studiju krātuves ar studiju materiāla konspektiem, lekciju prezentācijām u.c. apkopotiem un kondensētiem
informācijas nesējiem, mēs pakāpeniski attālinām studentu no studiju pamatmateriāliem. Ja „pirmstehnoloģiju” laikmetā
studējošie centās sagatavot „špikeri” cītīgi konspektējot mācību grāmatas, tad mūsdienu pārbaudes darbu neformālais
palīglīdzeklis ir nokopēts un samazināts prezentācijas materiāls tieši no e-studiju vides. Gatavošanās eksāmenam – īsa
pārskriešana caur prezentācijām iepriekšēja vakarā! Mana personīgā pašizglītošanās atziņa tomēr ir tāda – bez grāmatu
sistemātiskas un rūpīgas lasīšanas pie stabilām zināšanām netikt!
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1.9. Absolventu iekļaušanās darba tirgū - viena no augstākās izglītības
prioritātēm
Aina Dobele, Dr.oec., prof.

Anotācija
Latvijai, esot Eiropas Augstākās izglītības telpas (EAIT) dalībniecei, skar visas šīs izglītības telpas attīstības
tendences. Kopējo standartu un vadlīniju ievērošana un izprašana, ko nosaka Boloņas process, ietekmēs
studiju programmu starptautisko atzīšanu akreditācijas procesā. Viens no pamatpīlāriem (Erevānas komunikē)
EAIT ir nodarbinātības veicināšana. Iekļaušanās darba tirgū ir atkarīga arī no studiju ilguma, kas Latvijā
salīdzinājumā, ar citām EAIT valstīm, pirmā cikla studiju programmās ir viens no garākajiem. Absolventu
nodarbinātības pamati mainīgajos darba tirgus apstākļos veidojas jau studiju procesā, pakāpeniski veidojot
nepieciešamās prasmes un kompetenci. Veidojot akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika”
saturu tiek ņemts vērā, ka vienā gadā apmēram 60 vienādi absolventi var arī neatrast pieprasījumu darba
tirgū, tāpēc aktuāli ir veidot atšķirīgas un specifiskas kompetences, kas tiek nodrošinātas ar specializācijas
virzieniem. Vērtējot studentu iekļaušanos darba tirgū jau studiju laikā, akadēmiskā bakalaura studiju
programmas „Ekonomika” studentu aptaujas dati pierāda, ka uzkrājot zināšanas un kompetenci, studentu
nodarbinātība pieaug, bet īpaši to ietekmē prakse, kad apmēram 40% studentu tiek piedāvāts darbs.
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Latvijai, esot Eiropas Augstākās izglītības telpas (EAIT) dalībniecei, skar visas šīs telpas attīstības tendences.
Kopējo standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai ievērošana un izprašana, ko nosaka Boloņas process,
ietekmēs studiju programmu starptautisko atzīšanu akreditācijas procesā.
EAIT valstu ministru tikšanās Erevānā 2015.gada maijā iezīmēja jaunas nianses augstākās izglītības
pārmaiņas. Erevānas komunikē izdalītas šādas prioritātes:
1. Mācīšanās un pasniegšanas kvalitātes un to atbilstīguma palielināšana ir EAIT galvenā misija,
2. Viens no EAIT nozīmīgiem mērķiem ir veicināt absolventu nodarbinātību, viņu darba dzīves
garumā un strauju mainīgajos darba tirgus apstākļos, kurus raksturo tehnoloģiju attīstība, jaunu amatu
profilu rašanās, un pieaugošās iespējas nodarbinātībai un pašnodarbinātībai,
3. Padarīt iekļaujošas augstākās izglītības sistēmas ir būtisks EAIT mērķis, jo iedzīvotāju grupas kļūst
arvien daudzveidīgākas, notiek integrācija un demogrāfiskas pārmaiņas,
4. Turpināt strukturālās reformas, kas noteiktas iepriekšējos posmos (kopīga grādu struktūra,
kredītpunktu sistēma, kopīgi kvalitātes nodrošināšanas standarti un vadlīnijas u.c.). (Erevānas
Komunikē, 2015)
Viens no pamatpīlāriem EAIT ir nodarbinātības veicināšana. Iekļaušanās darba tirgū ir atkarīga arī no studiju
ilgums.

v
Avots: The European Higher Education Area in 2015.

1. att. Pirmā cikla studiju programmu ilgums Eiropas Augstākās izglītības telpas valstīs
2013./2014.studiju gadā
1.attēlā ievietotā informācija parāda, ka Latvijā lielāko īpatsvaru sastāda 4 gadu (240 ECTS/160 KP)
programmas, galvenokārt profesionālās programmas, kuru ilgumu (vismaz 160 KP) nosaka LR Augstskolu
likums. Igaunijā un Lietuvā pirmā cikla studiju programmas ar 3 gadu apmācības ciklu ir lielāks īpatsvars.
Savukārt Beļģijā, Francijā, Itālijā, Lihtenšteinā un Šveicē pamatstudijas apjoms ir 180 ESTC jeb trīs studiju
gadi, bet ilgāks otrā cikla studiju programmu garums.
Savukārt 2.attēlā apkopotā informācija liecina, ka 53% Latvijas augstskolu absolventu veic augsta līmeņa
vadītāju un profesionāļu darbu, jo ir pietiekamas zināšanas risināt problēmas, izmantojot teorētiskās
zināšanas. Taču 23% absolventu veic arī izpilddarbus.
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Avots: The European Higher Education Area in 2015.

2. att. 25-34 gadu vecu strādājošu augstskolu absolventu sadalījums pa Starptautiskās standartizētās
profesiju klasifikācijas (International Standard Classification of Occupations ISCO) līmeņiem 2013.gadā
Šie rādītāji ir aktuāli nosakot, gan studiju programmā, gan atsevišķos studiju kursos sasniedzamos rezultātus.
Veidojot akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” saturu tiek ņemts vērā, ka vienā gadā
apmēram 60 vienādi absolventi var arī neatrast pieprasījumu darba tirgū, tāpēc aktuāli ir veidot atšķirīgas un
specifiskas kompetences, kas tiek nodrošinātas ar specializācijas virzieniem: biznesa procesu vadība,
grāmatvedība un finanses, reģionālā attīstība un pārvalde, tiesību zinātnes, agrārā un vides ekonomika.
Absolventu nodarbinātības pamati mainīgajos darba tirgus apstākļos veidojas jau studiju procesā, pakāpeniski
veidojot un uzkrājot nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci studiju kursos. Nenoliedzami darba
iemaņas attīstās studentiem vienlaicīgi ar studijām arī strādājot.
1. tabula
Strādājošo studentu īpatsvars akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Ekonomika”
Avots: studentu aptauju dati
Kurss
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
1.kurss
18.3
17.6
14.9
31.7
2.kurss
18.6
29.4
28.0
35.6
3.kurss
30.7
42.3
37.7
36.7
4.kurss
49.7
56.7
62.5
57.0
Informācija, kas iegūta no programmas pilna laika studentu aptaujas (1. tabula) liecina par augstu studentu
darba aktivitāti studiju laikā, taču tā ir mainīga pa gadiem, bet ar augošu tendenci. Studiju gads darba devējam
ir kā signāls jau par uzkrātām zināšanām, prasmēm un kompetenci. 4. kursā vairāk kā puse līdzās studentu
studijām arī strādā, taču tas nepasliktina studiju rezultātus, tieši pretēji ļauj izprast teorijas un praktiskā darba
mijietekmi.
Vērtējot studentu iekļaušanos darba tirgū jau studiju laikā, akadēmiskā bakalaura studiju programmas
„Ekonomika” aptaujas dati pierāda, ka uzkrājot zināšanas un kompetenci, studentu nodarbinātība pieaug, bet
īpaši to ietekmē prakse, kad apmēram 40% studentu tiek piedāvāts darbs. Studiju programmā prakse
organizēta noslēguma semestrī, lai studentiem iegūstot pastāvīgu darbu, tas nav par ierobežojumu studijām.
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2. tabula
Darba devēju darba piedāvājums studentiem prakses laikā
Avots: studentu aptauju dati

Studiju gads

2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.

Jā, darba
devējs bija
apmierināts
ar manām
zināšanām un
prasmēm

Jā, bet man
nepatika
darba
piedāvājums

25.3
35.2
37.1
38.0

12.1
3.2
9.3
8.7

Veidošu savu
uzņēmumu

Darba
devējam
šobrīd nebija
vajadzīgi
darbinieki

Darba devējs
nebija
apmierināts
ar manām
prasmēm

3.3
8.0
15.1
14.9

59.3
50.6
38.5
38.4

0
3.0
0
0

2. tabulā apkopotā informācija uz aptaujas jautājumu „Vai studiju programmā paredzētās prakses laikā Jums
tika piedāvāts darbs?” liecina, ka darba devēji ir apmierināti ar studiju laikā iegūto kompetenci un darba
piedāvājums ir augsts. Sadarbībai ar darba devējiem ir jau izveidojušās tradīcijas, kad ierodoties pie 4.kursa
studentiem (piemēram VID, auditoru firmas), viņi tiek aicināti praksē un tad arī darbā.
Ir attaisnojies arī darbs pie programmas pilnveidošanas uzņēmējspēju realizācijai, jo apmēram 15% pilna laika
absolventu domā uzsākt savu uzņēmējdarbību.
Izmantotā literatūra
1. Erevānas komunikē. http://www.izm.gov.lv/images/presidency/Erevanas_komunike_LV_2015.pdf
2. The European Higher Education Area in 2015. Bologna Process Implementation Report.
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/132824.pdf
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2. Laureāti
Jau tradicionāli konferences noslēgumā tika paziņotas aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā, skaitot
punktus par līdzdalību un panākumiem 2015. gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursā, par
piedalīšanos (papildus punkti par referātiem) 2015. gada Akadēmiskajā konferencē un aktivitātēm
(mācībspēku un studējošo darbību skaits) studiju kursos e-studiju vidē (2014./2015. s.g. pavasara un
2015./2016. s.g. rudens semestrī), kā arī noskaidrota konferences dalībnieku simpātijas ieguvusī akadēmiskā
struktūrvienība par 2015. gadā sagatavotajiem studiju materiāliem.

2.1. Aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā
1. vieta Datoru sistēmu katedra
2. vieta Meža izmantošanas katedra
3. vieta Vadības sistēmu katedra

2.2. Akadēmiskā struktūrvienība – konferences dalībnieku simpātija
Klīniskais institūts (10 balsošanas taloni)
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