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Priekšvārds
Ikgadējās mācību metodiskās konferences LLU ir laba un ilgstoša tradīcija. Tās mērķis rosināt mācībspēkus
sistemātiski attīstīt un pilnveidot didaktisko kompetenci un dalīties savos panākumos ar kolēģiem.
LLU mācību metodiskā konference Kvalitatīvas studijas notika 2010. gada 22. janvārī. Konferences darbs
bija organizēts divās sekcijās un tās konteksts - Boloņas procesa principi, studiju kvalitātes saglabāšana un
nodrošināšana, kā arī studiju atbalsta pilnveide. Konferences tematika:
1.sekcija Studiju kvalitātes saglabāšana un nodrošināšana
•
•
•
•
•
•

studiju nodrošināšana pēc štatu samazināšanas un mācībspēku darba intensificēšanas;
akadēmiskā atzīšana - pielīdzināmā studiju kursa mācībspēka loma atzīšanas procesā;
studiju rezultāti (learning outcomes) studiju kursos un studiju programmās kopumā absolventu konkurētspējas
nodrošināšanai;
informācijas tehnoloģiju loma studiju procesa intensificēšanā un kvalitātes uzlabošanā;
studentu un mācībspēku resursu taupīšanas iespējas maģistra studijās;
akadēmiskais godīgums.

2.sekcija Nepabeigtas studijas: situācijas raksturojums, iemesli un iespējamie risinājumi
•

•
•
•
•
•

studiju atbalsta sistēma:
o psiholoģiskās palīdzības dienests TF, studiju padomnieki (tutori) un kuratoru institūcija: situācijas
raksturojums, padarītais un risinājumi;
o dekanāta, studiju programmu direktoru, katedru/institūtu un katra mācībspēka loma.
informācija un studiju materiāli tiešsaistē;
mācībspēku konsultācijas un sastopamība: situācijas raksturojums un iespējamie uzlabojumi;
studiju veidi (pilna un nepilna laika) un formas (klātiene, neklātiene, tālmācība): iespējas un risinājumi;
studiju organizācijas pilnveidošanas iespējas (moduļveida studiju plāns, motivācija patstāvīgajām studijām,
u.c.);
nodarbību plānojums, klātienes sesiju plānojums, "logi nodarbību sarakstā".
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1. Referātu materiāli
Konferences referenti - LLU mācībspēki, studenti un viesi, kas pieteikušies, lai ar referātiem uzstātos
konferencē. Šajā konferences krājumā publicēti 11 referātu materiāli.

1.1. Moduļu sistēmas ietekme uz studiju kvalitāti Meža fakultātē
Dagnis Dubrovskis, MF dekāns

Publikācijā izmantoti autora sagatavotie uzstāšanās materiāli no MS PowerPoint.
Moduļu sistēmas studiju plāna raksturojums
LLU semestru sistēmas plāns

Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes (SLU) Mežsaimniecības fakultātes moduļu sistēmas raksturojums
(EUROFORESTER)

LLU Meža fakultātes moduļu sistēmas raksturojums
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LLU Meža fakultātes moduļu sistēmas raksturojums
Fakultātē ieviesta 2005.gadā;
Pēc moduļu sistēmas tiek apgūtas pilna laika III un IV kursa programmas;
Līdzīgas sistēmas ieviestas daudzās ar meža izglītību saistītās universitātēs.
Moduļu sistēmas priekšrocības
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Studentu un mācībspēku mobilitāte (Erasmus u.c.);
Teorijas un prakses apgūšana vienkopus;
Intensīvāks darbs, prasības pēc labākiem metodiskajiem materiāliem;
Studentiem iespējams koncentrēties uz atsevišķu studiju kursu;
Iespējams piesaistīt nozares profesionāļus;
Iespējams labāk izvērtēt un ievērot studiju kursu pēctecību;
Studiju kursu ietvaros iespējams organizēt ekskursijas nozares uzņēmumos;
Labākas iespējas mācībspēku komplektēšanai;
Plašākas iespējas konkurencei starp mācībspēkiem;
Labākas studiju kvalitātes kontroles iespējas;
Mācībspēkiem iespēja racionālāk plānot laiku zinātnei.

Studentu viedoklis par moduļu sistēmu
neapmierina; 14;
17%

nevaru
novērtēt; 1; 1%

apmierina; 19;
23%

vairāk
neapmierina,
nekā apmierina;
19; 23%

vairāk
apmierina, nekā
neapmierina; 29;
36%

59% studentu moduļu sistēmu vērtē pozitīvi.
Par priekšrocībām
43

Var labāk plānot laiku
Dodu priekšroku intensīvai studiju kursu apguvei īsākā laika
periodā

35
32

Var biežāk un labāk kontaktēties ar mācībspēku

25

Var labāk savienot mācības ar darbu

20

Nav sesiju, eksāmens katra moduļa beigās

15

Var labāk izstrādāt praktiskos darbus

12

Citas priekšrocības

8

Nodrošina mācību vielas pilnīgāku, kvalitatīvāku apguvi
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Par trūkumiem
50

Kavējumu gadījumā grūtāk nokārtot parādus
Nenodrošina mācību vielas pilnīgāku, kvalitatīvāku apguvi

44

Pietrūkst laika, lai sagatavotu praktiskos darbus

43
20

Grūtāk savienot mācības ar darbu
Dodu priekšroku studiju kursa pakāpeniskai apguvei visa
semestra laikā
Nestabils nodarbību grafiks
Grūtāk kontaktēties ar mācībspēku
Citi trūkumi

19
16
11
9

Nav sesiju, eksāmens katra moduļa beigās 4
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LLU MF īstenotās moduļu sistēmas trūkumi
1.
2.
3.
4.
5.

Grūtāk saskaņot studiju plānus, plānošanas problēmas;
Nodarbību kavēšana (slimības vai komandējumi) rada problēmas studiju kursa apgūšanā;
Nepietiekams metodisko materiālu nodrošinājums ievērojami pazemina studiju kvalitāti;
3.kursa pirmajā modulī studentiem grūti pielāgoties jaunajai kārtībai;
Mācībspēku darbu apgrūtina organizatoriskās problēmas: vienlaicīgi jāstrādā pēc dažādiem nodarbību
plānojuma grafikiem, grūti apvienot lekciju lasīšanu dažādu studiju programmu un dažādu kursu (III un IV)
studentiem;
6. Mācībspēkam rodas pārslodze, ja moduļa formā ir jāvada vairāki kursi vienlaicīgi;
7. Studentiem var rasties patstāvīgā darba pārslodze.
Secinājumi
1. Mācībspēku attieksme pret moduļu sistēmu ir kopumā pozitīvāka par studentu attieksmi. Tikai diviem no
aptaujātajiem mācībspēkiem uzskata, ka no tās vajadzētu atteikties, taču pārējiem tā būtu pieņemama pēc
konkrētu uzlabojumu veikšanas. Studentu attieksme ir daudz kritiskāka, taču viņu vidū nav vienprātības: ir
noliedzēji, bet ir arī atbalstītāji, kuru ir nedaudz vairāk;
2. Jāpārskata atsevišķo moduļus iekļauto kursu saderība;
3. Jāpārskata mācību prakšu organizēšanas kārtība, tās iekļaujot moduļos;
4. Jānovērš auditoriju un laika plānošanas problēmas;
5. Mainīt studiju procesa finansēšanas kārtību, pārņemot SLU pieredzi.
Īpašs paldies LLU SZF Socioloģisko pētījumu grupai.

1.2. LLU mācībspēku profesionālo kompetenču paaugstināšana datu
apstrādes tehnoloģijās
Anna Vintere, Mg. math.

Anotācija
Referāts sniedz kopsavilkumu par iespējamiem IKT izmantošanas veidiem studiju procesā, kas var ievērojami
sekmēt tā intensificēšanu, vienlaicīgi bagātinot moderno tehnoloģiju izmantošanu mācīšanās un mācīšanas
procesā. Baltoties uz teorētiskajām atziņām, tiek apskatīts jautājums par IKT izmantošanas studiju procesā
veicinošām dimensijām. Teorētiskās atziņas ilustrētas ar piemēriem no matemātikas studiju procesa attīstības
plānošanas.
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Trīs galvenās tradicionālās pasniegšanas un mācīšanās filozofijas iezīmes akcentē: studējošo apmācību,
mācīšanās procesa kontroli un sasniegumu līmeņa pārbaudi. Bet 21. gadsimtā uzsvars tiek likts uz
individualizēto mācīšanos un vispusīgu attīstību. Mācīšanās kā process, lai iegūtu informāciju, transformējas
uz mācīšanos, kura kļūst par individuālu saskarsmes procesu starp personu un viņa/viņas apkārtējo vidi, kurā
apmācāmās personas subjektīvā realitāte tiek aktīvi veidota un uzlabota. Informācijas komunikāciju
tehnoloģijas (IKT) ir tās, kas noved pie mācīšanas un mācīšanās izmaiņām.
Visnozīmīgākais labums no IKT izmantošanas izglītībā, ir cerības, ka tiks uzlaboti mācīšanās rezultāti, kas
nodrošinātu nepieciešamo kvalificēto darbaspēku sabiedrībai, tai pašā laikā paaugstinot izmaksu/labuma
proporciju. Ne mazāk svarīga ir cerība paātrināt mācīšanās procesu, kā arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana
visiem. Lai gan kvalitatīva mācīšanās prasa nozīmīgas pūles gan no studentiem, gan mācībspēkiem, ar IKT
izmantošanu, pats mācīšanās process varētu būt daudz vieglāks un patīkamāks (Pale, 2005.). Taču par spīti
lielajām cerībām, ievērojamiem pūliņiem un vēl ievērojamākiem ieguldījumiem un izdevumiem, IKT
izmantošana labāku rezultātu iegūšanā ir joprojām problemātisks jautājums. Jāatzīmē, ka joprojām ir daudzas
diskusijas par to, kā un cik lielā mērā IKT var uzlabot mācīšanās rezultātus. Taču skaidri ir redzams, ka
prasmīga IKT izmantošana izglītības procesā var ievērojami intensificēt šo procesu.
Lai apzinātu un izvērtētu IKT izmantošanas veidus studiju procesā, kas var ievērojami sekmē tā
intensificēšanu un kvalitāti, bagātinot moderno tehnoloģiju izmantošanu mācīšanās un mācīšanas procesā,
jābūt pilnīgai skaidrībai par IKT labumiem un arī izmaksām. IKT izmantošanu izglītībā var iedalīt trīs jomās
(Pale, 2005.): administratīvās, tehniskās un citas atbalstošās funkcijas izglītībai un automatizācija, mācīšanās
un mācīšanas asistēšana un palīdzība; kā arī pilnīgi jaunas mācīšanās un mācīšanas metodes, tehnikas un
instrumenti.
Izglītības procesa intensifikācijas nolūkos der apsvērt domu par izglītība procesa atbrīvošanu no ”ne-izglītības”
pasākumiem, tādiem kā: administrācija, atbalsts, organizācija u.c., tos minimizējot, automatizējot vai deleģējot.
Atbalsta funkcijas ir tās, kuras ir nepieciešamas izglītības procesā, bet pašas par sevi tās nepalielina
studentu zināšanas vai prasmes, piemēram, ieskaitīšana kursos vai programmās; nodarbību un pārbaudījumu
sarakstu sastādīšana; apmeklētības uzskaite; resursu izlietošanas uzskaite; dažādu pārskatu, statistikas un
ziņojumu sagatavošana; bibliotēku nodrošināšana un izmantošana; konsultācijas un palīdzība studentiem u.c.
Šīm funkcijām izlietots būtisks studentu un mācībspēku laika daudzums tiek. Ar intensīvu, plašu un piemērotu
IKT pielietojumu visas minētās funkcijas var samazināt, automatizēt vai vispār no tām izvairīties. Vajadzētu
izvairīties no fiziskas klātbūtnes visās šajās darbībās (kur iespējams). Piemēram, ja datus lietotājs ievada
sistēmā, tiem vajadzētu būt pieejamiem visā sistēmā un tos nevajadzētu no jauna ievadīt katram lietotājam.
Katru darbību, ko iespējams aprakstīt ar likumu un programmēt, vajadzētu izpildīt datoram automātiski,
neprasot cilvēka pūles. Komunikācijai starp visiem izglītības procesa dalībniekiem vajadzētu būt pieejamai
tiešsaistē, izmantojot komunikāciju tehniku daudzveidību. Tas nozīmē, ka izglītības iestādēs lielāka uzmanība
jāvelta administratīvo un automatizēto informācijas sistēmas un digitālās bibliotēku izveidei, videokonferenču
izmantošanai, virtuālo kopienu izveidei u.c.
Savukārt mācīšanās un mācīšanas asistēšana un palīdzība ir visas tās funkcijas, kas nodrošina palīdzību
un atbalstu mācīšanās un mācīšanas procesā. Tās ir cieši saistītas ar studiju saturu un procesu, bet arī tieši
nepaaugstina studējošo zināšanas vai prasmes konkrētajā mācīšanās jomā. Tās ir resursu un sistēmu
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veidotas, kas padara mācīšanos un mācīšanu ātrāku, vieglāku, labāk koncentrētu, plašāku un dziļāku, tādējādi
intensificējot studiju procesu un uzlabojot izpratni un zināšanu un prasmju apgūšanu. Uz šo jomu var attiecināt
arī tās sistēmas, kas uzlabo un padziļina gan pašu mācībspēku, gan studentu zināšanas ārpus attiecīgās
tēmas. Tāpēc studenti jānodrošina ar visu nepieciešamo un vēlamo informāciju un zināšanām, darot to digitālā
formā, kas derīga jebkuram apstrādes veidam. Šobrīd svarīgs kļūst uzdevums iespēju nodrošināšana atbrīvot
studentu no fiziskas klātbūtnes. Protams, tas iespējams, ja studentam ir pieejami visi nepieciešamie resursi,
kā arī apmācība un atbalsts prasmīgi tos lietot un ir kur griezties pēc palīdzības, ja ir šaubas vai vajadzīgas
konsultācijas.
Šos mērķus var sasniegt, digitalizējot esošos mācīšanās un mācīšanas materiālus un izveidojot jaunus emateriālus, padarot tos pieejamus tiešsaistē, kā arī sekmējot digitālo bibliotēku izveide. Der atcerēties, ka arī
studentu iepriekšējo pārbaudījumu rezultāti, kā arī jautājumi un atbildes ir nenovērtējams avots un palīgs
mācīšanās procesā. E-pasta komunikācija ar mācībspēkiem un citiem studentiem, virtuālās darba grupas,
distances sinhrona (tiek veikta reālā laikā ar mācībspēku, kas pieslēdzies sistēmai, tieša komunikācija ar
mācībspēku un citam ar citu) un asinhrona (IKT ir pašas par sevi un komunikācija ar mācībspēku ir iespējama
caur e-pastu, ziņojumu dēļiem, diskusiju grupām) mācīšana, lekciju konspekti, vingrinājumi un citi notikumi
lielā mērā uzlabo un vienkāršo mācību procesu.
Ļoti īpaša un nozīmīga nākotnes mācīšanās IKT komponentes izpausme ir e-mācības, t.i., interneta
tehnoloģiju lietošana, lai piegādātu risinājumus, kas vairo zināšanas un veikumu, izpildoties sekojošiem
izglītības atbalsta servisiem: e-mācības notiek tīklā; tās tiek piegādātas datorā, lietojot standarta interneta
tehnoloģijas; tajās students komunicē ne tikai ar mācību materiālu, bet arī ar mācībspēku un citiem
studentiem, un tās fokusējas uz paplašinātu mācīšanās redzējumu (Rosenberg, 2001.). E-mācības tiek
definētas arī kā tehnoloģiju izmantošana dažādu veidu apmācību izvēlei, atlasei, izstrādei, reģistrācijai,
piegādei, pārvaldīšanai, mācīšanai un atbalstam (Masie, 2007.).
Kļūdains ir uzskats, ka e-mācības ir piemērotas tikai tālmācībai. Tās sekmīgi var tikt lietotas arī klasē. Klasisko
mācīšanas modeli „vaigu vaigā” papildinot ar e-mācību elementiem, sauc par kombinēto mācīšanos
(blended learning). Tādējādi, mācībspēku ziņā ir plānot studiju programmu īstenošanu, īpaši izvērtējot, kuras
programmas tēmas, sarežģītības līmeņi, moduļi vai pārbaudījumi veicami, izmantojot e-mācību elementus.
Acīmredzami, veiksmīga mācību modeļa „vaigu vaigā” kombinācija ar e-mācību elementiem, ir viens no
nozīmīgākajiem studiju procesa intensificēšanas veidiem.
Tehnoloģijām ir potenciāli liela, bet bieži vien neizmantota, loma mācīšanas un mācīšanās jomā. Nākotnes
vīzijā pieaugošā informācijas plūsma ir saistīta ar vairāk autonomām mācīšanās vidēm, kas atbalsta studentu
mācīšanos. Jaunā mācīšanās ir kopīgs nosaukums jaunām metodēm, tehnikām un instrumentiem mācīšanā
un mācīšanās procesā, kas būtiski izmaina rezultātus, mācīšanās veids un pieredze. Tas ir novatorisks veids,
kas bez IKT izmantošanas būtu neiespējams, nepraktisks un dārgs. Tas ietver pilna mācīšanās procesa
pielāgošanu studējošā vajadzībām un spējām, kā arī koncentrēšanos uz izpratni ilgtspējīga nozīmīguma
zināšanu moduļu apgūšanu.
Jaunā mācīšanās var tikt īsteno vairākos veidos. Viens no novatoriskākajiem veidiem ir virtuālās laboratorijas,
kur var veikt dažādus (pat bīstamus, neiespējamus, u.c.) eksperimentus bez papildus izmaksām. Virtuālās
darba grupas – arī jaunās mācīšanās veids. Pašpārbaudes instrumenti ir tie, kas nodrošina studentu ar
orientēšanās punktiem. Te var runāt arī par teleklātbūtnes izmantošanu studiju procesā, kas ietver attālinātu
8
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subjekta un objekta mijiedarbību, kuras laikā vienai pusei rodas otras puses klātbūtnes izjūta. Teleklātbūtne
dod mācībspēkiem iespēju neatkarīgi no fiziskās atrašanās vietas vadīt studentu grupas nodarbības, sniedzot
informāciju studentiem un saņemot to momentāno reakciju. Savukārt studenti, kas izmanto teleklātbūtnes
sistēmu, var piedalīties citu universitāšu nodarbībās (Kuzmins, Kuzmina, 2006.). Teleklātbūtnes izmantošana
studiju procesā, īpaši organizējot universitātes filiāļu darbu, ir īpaši nozīmīga tā intensificēšanā. Šeit
jautājumiem ir tikai par pašreizējo izmaksu un izmaksu šādas sistēmas izveidei attiecību.
Lai izglītības iestādēs ieviestu IKT, tām ir nepieciešama vīzija par IKT izmantošanu, nepieciešams formulēt
skaidrus stratēģiskos mērķus, kā šo vīziju sasniegt, kā arī plānot un organizēt IKT lietošanu studiju procesā.
Izvēlētie mērķi ir tās lietas, kuras, ieviešot IKT studiju procesā, ir vēlams sasniedz. Tajā pašā laikā izvēlētie
mērķi ir arī IKT lietošanas rezultāts, kuru vēlas sasniegt visas ieinteresētās puses.
Balstoties uz zinātniskās literatūras un citu informācijas avotu analīzi, autore izdala četras IKT izmantošanas
studiju procesā veicinošas dimensijas (Tabula), kas ilustrētas ar piemēriem no LLU matemātikas studiju
procesa attīstības plānošanas.
Tabula
IKT izmantošanas studiju procesā veicinošās dimensijas
Matemātikas studiju procesa attīstība
2007./2008.

Komponenti

2006./2007.

Izglītības
iestādes vide

Vadīšana un plānošana,
atbildība, mācību procesa
organizācija un atbalsts

Studiju programmu
pilnveide (saturs, apjoms
un iegūstamās
kompetences)

Programmu attīstība:
• MathCad izmantošana
• Padziļināto kursu izveide

Mācībspēku
IKT atribūti

Iztēle un ieguldījums,
integrācija un lietošana,
spējas un izjūtas

Docētāju kompetenču
paaugstināšana

Izglītības
iestādes IKT
iespējas

Infrastruktūra: aparatūru,
programmatūru un tīkla
savienojamību, digitālo
resursu materiālus, kā arī
tehniskais atbalsts un
uzturēšana
IKT prasmes un izpratne,
neatkarība un elastīgums,
personīgā atbildība,
pašdisciplīna

•Matemātikas studiju materiālu
elektroniskās versijas izveide
•Kursi mācībspēkiem LLU estudiju sistēmas izmantošanā
MathCad
and
Mat
Lab
programmu iegāde

Studentu
raksturojums

•2 datorklases
•Klēpjdatori
mācībspēkiem
•Modernas prezentācijas
tehnoloģijas
-

2008./2009.

Sadarbība ar Šauļu
Universitāti (studiju moduļu
izveidei, sagatavošanās kursu
(e-vidē), padziļināto kursu
izveidei)
•Matemātikas studiju materiālu
elektroniskās versijas izveide
•Kursi mācībspēkiem LLU estudiju sistēmas izmantošanā
Pieeja studiju materiāliem
internetā (LLU e-studiju
sistēmā)

-

-

Literatūra
1.

2.
3.
4.

Kuzmins, J., Kuzmina, L. Virtuālā klātbūtne mācību procesā. Latvijas Universitātes raksti 2006. 697.sēj.: Izglītības vadība, 123.128.lpp.
Masie E., The Masie Centre. What Is E-Learning? http://www.academyinternet.com/elearning/index.html.
Pale P. Objectives of ICT in Education. University of Zagreb, 2005.
Rosenberg M. E-learning. McGraw-Hill, 2001.

1.3. Kvalitātes modelis studiju programmu pašnovērtēšanai un
uzlabošanai
Sandra Sproģe, Mg.paed., Rudīte Čevere, Dr. sc. comp.

Anotācija
Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datoru sistēmu katedrā kā viens no zinātniskajiem virzieniem, kuriem
pēdējo gadu laikā tiek pievērsta liela uzmanība, ir studiju procesa un studiju programmu kvalitātes
uzlabošanas jautājumi. Ir izstrādāti priekšlikumi studiju programmu iekšējās un ārējās kvalitātes modelim, kas
ir veidots pēc līdzības ar programmatūras produkta kvalitātes modeli. Modelis var būt attiecināms uz noteiktu
Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2010
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studiju programmu un tajā ietverto kvalitātes atribūtu mērķis ir sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem: vai
programmā ir ietverti nepieciešamie zināšanu un prasmju elementi; vai programmu ir viegli lietot (mācīt un
mācīties); cik efektīva ir programma; cik viegli ir modificēt programmu. Šajā referātā galvenā uzmanība tiek
pievērsta diviem kvalitātes nodrošināšanas aspektiem: studiju programmu un kursu un to satura kvalitātes
novērtēšanai un studentu iesaistīšanai kvalitātes nodrošināšanā.
Studiju procesa un studiju programmu kvalitātes uzlabošana ir jautājumi, kuri augstākās izglītības institūcijām
vienmēr ir bijuši vairāk vai mazāk aktuāli. Īpaši izteikta šī aktualitāte ir šobrīd, kad augstākās izglītības jomā
visā Eiropā notiek darbs pie vienotas izglītības telpas veidošanas. Saskaņā ar Boloņas procesa ietvaros
pieņemtajiem lēmumiem, lielākā atbildība par studiju procesa kvalitāti gulstas uz pašām augstākās izglītības
institūcijām.
Aplūkojot esošos kvalitātes vērtējumus, tajā skaitā studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumos ietvertos
datus, var secināt, ka visas vērtēšanas, atbilstoši kvalitātes definīcijai, tiek veiktas attiecībā pret kādām
definētām prasībām. Pārsvarā visi vērtējumi ietver prasības vērtēt arī studiju programmu kvalitāti. Piemēram,
MK „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība” punktā „Studiju
programmas novērtējums” ir ietverta tāda informācija, kā „vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles
pamatojums un rezultātu analīze)”. Lielā daļa no eksistējošajiem vērtējumiem ir ārējie novērtēšanas pasākumi,
kad vērtēšanu veic ārējas institūcijas, tomēr nozīmīga loma ir eksistējošai pašnovērtējuma sistēmai.
Pašnovērtējuma ziņojumi ir arī viens no informācijas avotiem, kuru izmanto ārējās vērtēšanas institūcijas.
Līdz ar to, izglītības institūcijas veiktie pašauditi un pašnovērtējuma ziņojumi ir nozīmīgi rīki studiju procesa
uzlabošanā. Lai pilnveidotu pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanu un to izmantošanu studiju programmu
uzlabošanā, kā arī aktivizētu studentu iesaistīšanu studiju kvalitātes novērtēšanā, vispirms tika veikts pētījums
par LLU studiju programmu 2008./2009. studiju gada pašnovērtējumu ziņojumiem. Pašnovērtējuma ziņojumi
tika aplūkoti, balstoties uz MK noteikumi Nr. 821 Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu
akreditācijas kārtība, kuros noteikts, ka:
I. Katru gadu augstskola vai koledža sagatavo pašnovērtējuma ziņojumu par katru akreditēto studiju
programmu. Pašnovērtējuma ziņojumus apstiprina augstskolas senāts.
II. Augstākās izglītības programmas pašnovērtējuma ziņojums ir pieejams jebkurai personai. Augstskolas
senāts vai koledžas padome, apstiprinot augstskolas vai koledžas pašnovērtējuma ziņojumu, nosaka,
kāda tā daļa ir publicējama augstskolas vai koledžas mājas lapā internetā.
III. Ikgadējā studiju programmas pašnovērtējumā ir jāietver studējošo aptaujas un to analīze, kā arī
programmas attīstības plāns.
LLU kopā ir 75 studiju programmas:
•

37 pamatstudiju programmas;

•

25 augstāka līmeņa studiju programmas

• 13 doktorantūras studiju programmas.
Pētījuma rezultāti
I. Katru gadu augstskola sagatavo pašnovērtējuma ziņojumu par katru akreditēto studiju programmu
Par visām 75 studiju programmām ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi ir sagatavoti un apstiprināti Senātā.
Veicot ziņojumu izpēti, gribētos atzīmēt, ka lielākai daļai no tiem ir vienota struktūra (to nosaka MK noteikumi),
taču tika novērotas sekojošas nepilnības:
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1) atsevišķu programmu ziņojumiem ir patvaļīga struktūra;
2) atsevišķu programmu ziņojumiem nav satura rādītāja;
3) programmu ziņojumu pielikumi atrodas atsevišķā failā, vai arī tekstā ir norādes uz pielikumiem, bet
pašu pielikumu nav.
4) vienas fakultātes vairāku programmu ziņojumi ir apvienoti vienā teksta failā; ja nepārzina programmu
sadalījumu pa fakultātēm, tad grūti atrast vajadzīgo ziņojumu.
II. Augstākās izglītības programmas pašnovērtējuma ziņojums ir pieejams jebkurai personai
Lai ziņojumi būtu pieejami jebkurai personai, tie būtu jāpublicē LLU portālā vai fakultāšu mājas lapās. Tā kā
visām fakultātēm nav savas mājas lapas (no 9 universitātes fakultātēm 6 ir savas mājas lapas), tad, lai izpildītu
šo MK noteikumu, pašnovērtējumu ziņojumi būtu jāpublicē LLU portālā. 1. tabulā ir apkopoti pētījumā iegūtie
rezultāti par pašnovērtējumu ziņojumu publisko pieejamību.
1. tabula
2008./2009. studiju gada pašnovērtējumu ziņojumu publiskā pieejamība
Fakultāte Studiju programmas
EF
3 pamatstudiju
2 augstākā līmeņa
1 doktora
LF
2 pamatstudiju
2 augstākā līmeņa
1 doktora
LIF
9 pamatstudiju
5 augstākā līmeņa
4 doktora
TF
7 pamatstudiju
3 augstākā līmeņa
2 doktora
MF
4 pamatstudiju
5 augstākā līmeņa
2 doktora
PTF
5 pamatstudiju
2 augstākā līmeņa
1 doktora
VMF
2 pamatstudiju
2 augstākā līmeņa
1 doktora
SZF

3 pamatstudiju
3 augstākā līmeņa

ITF

2 pamatstudiju
1 augstākā līmeņa
1 doktora

LLU portāls
Pieejami tikai 2007./2008. studiju gada
ziņojumi

Fakultātes mājas lapa
Lapā nav atvēlēta sadaļa
pašnovērtējuma ziņojumiem

Pieejami tikai 2007./2008. studiju gada
ziņojumi. Ziņojumi par visām
programmām apvienoti vienā failā
Nav pieejams neviens ziņojums

Fakultātei nav mājas lapas

Nav pieejams neviens ziņojums
Nav pieejams neviens ziņojums
Pieejami tikai 2007./2008. studiju gada
ziņojumi. Vienai augstākā līmeņa studiju
programmai ziņojuma nav.
Pieejami tikai 2007./2008. studiju gada
ziņojumi
Pieejams tikai 2006./2007. studiju gada
ziņojums
Pieejami tikai 2007./2008. studiju gada
ziņojumi. Ziņojumi par visām
programmām apvienoti vienā failā
Portālā pieejami aktuālie
pašnovērtējuma ziņojumi

Lapā ir sadaļa – pašnovērtējumu
ziņojumi un tajā publicēti visu
programmu ziņojumi
Lapā ir sadaļa – pašnovērtējumu
ziņojumi un tajā publicēti visu
programmu ziņojumi
Pieejami tikai 2007./2008. s.g.
ziņojumi.
Fakultātei nav mājas lapas
Lapā nav atvēlēta sadaļa
pašnovērtējuma ziņojumiem
Fakultātei nav mājas lapas
Lapā ir sadaļa – pašnovērtējumu
ziņojumi un tajā publicēti visu
programmu ziņojumi

Pētījums parādīja, ka:
1. No visām 75 studiju programmām tikai 34 programmu 2008./2009. studiju gada ziņojumi ir pieejami
publiski.
2. LLU nav vienotas sistēmas, kur tiek publicēti programmu pašnovērtējumu ziņojumi, jo ne visas
fakultātes, kurām ir savas mājas lapas tos publicē tajās, un savukārt ir fakultātes, kuras šo ziņojumus
publicē gan savā lapā, gan LLU portālā.
Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2010
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3. Nepārzinot LLU portāla struktūru, ir grūti atrast vietu, kur ir publicēti pašnovērtējuma ziņojumi, jo tiem
nav atvēlēta atsevišķa izvēlne. Loģiski spriežot, tiem vajadzētu atrasties pie studiju programmu
aprakstiem, bet tie ir izvietoti sadaļā pie fakultātes struktūras un vēstures aprakstiem (sk. 1. attēlu).

1. att. LLU portāls
III. Ikgadējā studiju programmas pašnovērtējumā ir jāietver studējošo aptaujas un to analīze, kā arī
programmas attīstības plāns
Tā kā tikai 34 studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi ir pieejami publiski, tad lai izpētītu vai un kā tiek
veiktas studentu aptaujas, tika analizēti Senātā iesniegtie visu programmu pašnovērtējuma ziņojumi.
Gribētu atzīmēt, ka LLU katru studiju gadu tiek veiktas aptaujas – mācībspēks studentu vērtējumā. Taču šīs
aptaujas rezultāti netiek atspoguļoti programmu pašnovērtējuma rezultātos un šīs aptaujas nenoskaidro
studentu viedokli par studiju kursu kvalitāti, jo no 16 aptaujas jautājumiem tikai 3 ir saistīti ar studiju kursa
satura kvalitatīvo vērtējumu:
1. Studiju kursam ir pārdomāta struktūra un apjoms.
2. Teorija un prakse viena otru savstarpēji papildina.
3. Jūsu vērtējums par studiju kursu.
Tā kā aptauja ir viens no mācībspēka darba kvalitātes vērtēšanas sistēmas elementiem, tad šo aptauju
rezultāti nav publiski pieejami. 2. tabulā ir apkopoti pētījumā iegūtie rezultāti par pašnovērtējuma ziņojumos
ietverto studentu aptauju un to analīzi, kā arī programmas attīstības plāna esamību.
Pētījums parādīja, ka:
1. No visām 75 studiju programmām tikai 17 programmās 2008./2009. studiju gadā bija veiktas studentu
aptaujas.
2. Veiktajās studentu aptaujas pamatā tiek noskaidrots studentu viedoklis par mācībspēku darbu un
savstarpējo komunikāciju, studiju organizēšanas procesu un materiāli tehnisko nodrošinājumu,
piemēram, izpētot ITF fakultātes aptaujas anketu, ir redzams, ka no 7 grupās sadalītajiem 26
jautājumiem tikai viens attiecas uz kursa satura vērtējumu (Vai Jūs apmierina praktisko nodarbību
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(laboratorijas) un lekciju sabalansētība studiju programmā?), pārējie raksturo mācībspēku zināšanas
un darbu, kā arī studiju atbalsta procesus.
3. LLU nav vienotas studentu aptaujas anketas, lai noskaidrotu studiju kursa satura kvalitatīvo
vērtējumu.
4. Studiju programmu pašnovērtējumā tiek doti priekšlikumi tās kvalitātes uzlabošanai, lai gan pamatā tie
ir priekšlikumi procesu kvalitātes uzlabošanai, bet nevis satura.
2. tabula
2008./2009. st. gadā veiktās studentu aptaujas un studiju programmu attīstības plāni
Fakultāte
EF

Studiju
programmas
3 pamatstudiju
2 augstākā līmeņa

LF
LIF
TF

1 doktora
2 pamatstudiju
2 augstākā līmeņa
1 doktora
9 pamatstudiju
5 augstākā līmeņa
4 doktora
7 pamatstudiju

3 augstākā līmeņa

MF

PTF
VMF

SZF
ITF

Studentu aptauja un analīze
Visās programmās veiktas
aptaujas un dota to analīze
Visās programmās veiktas
aptaujas un dota to analīze
Nav veikta
Nav veiktas

SVID analīze, priekšlikumi
kvalitātes uzlabošanai

2 programmās veiktas aptaujas un
to analīzes, 1 ir bijusi, bet nav
atspoguļota tās analīze, 4
programmās aptaujas nav veiktas
2 programmās veiktas aptaujas un
to analīzes, 1 nav veikta

Priekšlikumi kvalitātes
uzlabošanai, programmu
attīstības plāni

Nav veiktas
2 veikta un dota to analīze, 9
programmās nav veikta

5 pamatstudiju
2 augstākā līmeņa
1 doktora
2 pamatstudiju

Nav veiktas

2 pamatstudiju
1 augstākā līmeņa
1 doktora

SVID analīze, priekšlikumi
kvalitātes uzlabošanai
Vienai programmai SVID analīze
un pilnveides virzieni, otrai
attīstības plāns
Nav dots
Nav dots

Nav veiktas

2 doktora
4 pamatstudiju
5 augstākā līmeņa
2 doktora

2 augstākā līmeņa
1 doktora
3 pamatstudiju
3 augstākā līmeņa

Programmas attīstības plāns

Priekšlikumi kvalitātes
uzlabošanai, programmas
attīstības plāns
attīstības virzieni un plāns
Priekšlikumi kvalitātes
uzlabošanai, 1 programmai veikta
SVID analīze, 1 programmai nav
doti nekādi attīstības priekšlikumi
Programmu attīstības plāni

1 programmai veikta un dota tās
analīzes, otrai nav veikta
Nav veiktas

Programmu attīstības plāni

Ziņojumos ir teikts, ka aptaujas
tiek veiktas, bet nav dots to
apraksts un analīze
Visās programmās veiktas
aptaujas un dota to analīze

SVID analīze, programmu
attīstības plāni
Priekšlikumi kvalitātes
uzlabošanai

Lai uzlabotu kvalitātes vērtēšanu, ir būtiski izmantot noteiktu kvalitātes modeli (skat. 2. attēlu). Studiju
kvalitātes vērtēšanā ir jāņem vērā, ka šeit aktuāla ir kā procesa kvalitāte, tā arī dažādu procesu starprezultātu
un rezultātu kvalitāte. Piemēram, kvalitatīvi veikta studiju kursa sagatavošana, kuru veic atbilstošas
Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2010
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kvalifikācijas mācībspēki un eksperti, kā rezultātā tiek sagatavoti prasībām atbilstoši studiju kursa materiāli, ir
priekšnoteikums, lai tiktu sagatavots kvalitatīvs studiju kurss, bet nav garantija, ka tā būs. Ir nepieciešams
veikt arī satura kvalitātes vērtējumu, kas kopumā pa dažādu studiju programmu dažādiem kursiem ir ļoti
sarežģīts un daudzveidīgs darbs.

2. att. Kvalitātes modelis studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanai
Pēc studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” atkārtotas akreditācijas 2008. gadā, tika veiktas
būtiskas izmaiņas programmas studiju plānā. Šīs plāna izmaiņas ieviesa korekcijas arī studiju programmas
Programmēšana studiju plānā (tika mainīta studiju kursu apgūšanas secība), lai abu programmu studentiem
varētu organizēt kopējas lekcijas. Pašlaik pēc jaunajiem studiju plāniem mācās 1. un 2. kursa studenti. Lai
novērtētu veiktās plānu izmaiņas un iegūtu studiju kursu satura kvalitātes novērtējumu, 2009./2010. studiju
gada rudens semestra noslēgumā tika uzsākta studentu aptauja, kas turpmāk tiks veikta katra semestra
beigās līdz šī gada pirmā kursa studentu studiju beigām. Fakultātes abu pamatstudiju programmu 1. un 2.
kursa studentiem bija jānovērtē katrs studiju kurss pēc 10 kritērijiem ar vērtējumu no 1 līdz 5 (1 – ļoti slikti, 2 –
slikti, 3 – vidēji, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Studentu aptauja tika veikta elektroniski, izmantojot e-pastu. Aptaujā no
120 studentiem piedalījās 41 studenti (34%) un tika novērtēti 7 pirmā semestra un 9 trešā semestra studiju
kursi. 3. tabulā un 3. attēlā ir apkopoti iegūtie aptaujas rezultāti.
3. tabula
ITF studiju kursu kopējais novērtējums
Jautājums
1.kurss 1. sem. 2.kurss 3. sem.
Studiju kursā realizētā satura atbilstība definētajam kursa saturam
Kā kursā sniegtā informācija atbilda tam, ko Jūs no kursa gaidījāt
Studiju kursa saprotamība
Lekciju kvalitāte
Praktisko/Laboratorijas darbu kvalitāte
Lekciju un praktisko darbu nodarbību skaita attiecība kursā
Lekciju/praktisko darbu studiju materiālu kvalitāte
Literatūras atbilstība/pieejamība studiju kursa prasībām
Kā sapratāt kursa nozīmi
Studenta ieguldītais darbs studiju kursa apguves procesā
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4.1
3.8
3.4
3.9
3.9
3.8
3.9
3.7
3.7
3.6

4,1
3,9
3,7
3,8
4,1
4,0
3,8
3,5
3,8
3,9
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100%
90%

23%

24%

80%
70%
5 - ļoti labi

60%
46%

50%

46%

4 - labi
3 - viduvēji
2 - slikti

40%

1 - ļoti slikti

30%
20%
10%
0%

22%

22%

5%
4%

7%
2%

1. kurss

2. kurss

3. att. Statistika par studentu sniegtajām atbildēm kursu griezumā
Kopsavilkums
1. LLU būtu vēlams izstrādāt vienotu šablonu studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumam.
2. Pārdomāt studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu publicēšanu LLU portālā un veikt to savlaicīgu
aktualizēšanu.
3. ITF fakultātē tiks pilnveidota pašnovērtējumu ziņojumu izmantošana studiju kvalitātes uzlabošanai, tai
skaitā tiks rūpīgi analizēti un izvērtēti studentu aptaujā iegūtie studiju kursu novērtējuma rezultāti.
4. Studiju kursu satura novērtējuma aptauju rezultāti tiks uzkrāti, līdz būs iegūts pilns studiju programmas
vērtējums, un turpmāk salīdzināti ar iepriekšējā perioda rezultātiem.
5. Tiks izstrādāta procedūra studiju kursu satura kvalitātes novērtēšanas aptauju organizēšanai, kurā
vērtēšanu veiks mācībspēki un/vai eksperti.

1.4. Studiju kvalitātes saglabāšana maģistra studijās Ekonomikas
fakultātē
Baiba Rivža, Dr. habil. oec., prof.

Anotācija
Analizēti studiju kvalitātes nodrošinājuma faktori, studentu un mācībspēku resursu turpināšanas iespējas, kā
arī informācijas tehnoloģiju loma maģistra studiju procesā LLU Ekonomikas fakultātē. Uz socioloģiskā
pētījuma bāzes izstrādāti priekšlikumi studiju kvalitātes saglabāšanai.
Ievads
Viens no Eiropas un tajā skaitā Latvijas attīstības stūrakmeņiem ir zināšanu sabiedrības attīstības politika.
Izglītība, zinātne, radošums, uzņēmējdarbība, dzīves kvalitāte, ilgtspēja un drošība ir Nacionālā attīstības
plāna (2009.- 2013.), kā arī programmas Latvija-2030 galvenie uzstādījumi.
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Bet kāda ir situācija Latvijā 2010.gada sākumā? Latvijas Lauksaimniecības universitātē gada finansējums ir
samazinājies no 12,3 miljoniem latu 2008. gadā līdz 5,3 miljoniem latu 2010. gadā, valsts apmaksāto studiju
vietu skaits ir samazinājies vidēji par 10% (skat. tabulu). Kopā Latvijas universitātēs studiju vietu skaits ir
samazinājies par 357 vietām.
Tabula
Valsts apmaksāto studiju vietu skaits universitātēs (pamatstudijās)
Universitāte
Latvijas Universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Daugavpils Universitāte

2009.gads
3979
5302
2436
1942
1393

2010.gads
3739
5241
2207
2194
1314

Kādi riski te rodas? Pirmkārt ir drauds, ka palielinās plaisa starp vecās Eiropas valstu nodrošinājumu un
iespējām augstākajā izglītībā un praksē līdz ar to arī konkurētspēju un Latvijas iespējām.
Otrkārt, lielie samazinājumi augstākā izglītībā un zinātnē (vidēji vairāk kā 50%) liecina, ka joprojām ieguldītie
līdzekļi šajās jomās tiek uzskatīti tikai un vienīgi kā izdevumi, nevis ieguldījumi nākotnē.
Treškārt, finansējuma samazinājums apdraud izglītības pieejamību, kas ir viens no trim Eiropas
pamatprincipiem izglītībā (pieejamība, kvalitāte un efektivitāte). Var rasties situācija, ka vienai studentu
paaudzei pieejamības princips ir pārkāpts.
Ceturtkārt, katram procesa nodrošinājumam ir sava kritiskā masa, kuru pārkāpjot process ir apdraudēts.
Situācijas analīze
Lai izvērtētu situāciju 2009./2010. studiju gadā, kad finansu resursi ir būtiski samazinājušies, veikta 44
maģistra studiju studentu aptauja Ekonomikas fakultātē. Studentiem tiks uzdots jautājums „Vai Jūs jūtat
izmaiņas studiju procesā šajā gadā?” Vislielākās izmaiņas – vairāk kā puse maģistrantu (53,5%) izjūt studiju
nodrošinājumā, norādot, un krietni mazāk ir izdales materiālu, 34,9% studentu norāda uz izmaiņām
mācībspēku attieksmē (skat. 1. attēlu).

1.att. Apkopojums par atbildēm uz jautājumu “Vai Jūs jūtat izmaiņas studiju procesā šajā gadā?”
16
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Negatīvas izmaiņas studiju kvalitātē ir norādījis katrs ceturtais (25,6%) aptaujātais maģistrants, katrs piektais
maģistrants ir saskāries ar to, ka mācībspēki ir mazāk pieejami (1. attēls).
Lai gan lielākā daļa studentu atzīmē, ka krīze līdz šim studiju kvalitāti nav būtiski ietekmējusi, tomēr norāda, ka
manāmas bažas gan studentu, gan mācībspēku acīs par fakultātes un visas universitātes nākotni.
Studentiem tika jautāts par to vai viņi redz lielākas iespējas studiju resursu taupīšanā (2. attēls) īpaši attiecībā
uz mācībspēkiem, studentiem un arī telpām un parīkojumu.
Uz pētījuma pamata izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Lielākais vairums aptaujāto (88.4%) uzskata, ka
taupīt uz mācībspēkiem nedrīkst, jo tālāk samazinot algu mācībspēkiem zudīs motivācija strādāt, mācībspēki
nebūs pieejami un tas būs jūtams arī viņu attieksmē.

2.att. Apkopojums par atbildēm uz jautājumu “Kādas iespējas Jūs redzat studiju resursu taupīšanā?”
Līdzīgi ir arī ar pašiem studentiem, visi ir uztraukti par budžeta vietu samazinājumu un iespējām sevi finansiāli
nodrošināt.. Vairāk kā puse aptaujāto (51,2%) maģistrantu uzskata, ka vienīgā iespēja ir ekonomēt elektrību
(neatstāt gaismu tukšās auditorijās) un siltumu. Ir arī daži ekstrēmi priekšlikumi, kā, piemēram, vienu dienu
nedēļā slēgt un nekurināt fakultāti, kā arī iznomāt daļu telpu. Studenti iesaka kopēt materiālus uz jau vienreiz
lietota papīra otras puses, kā arī lekciju materiālus nosūtīt uz kopējo kursa e-pasta adresi, t.i. maksimāli
izmantojot informāciju tehnoloģijas (skat. 3. attēlu).

3.att. Apkopojums par atbildēm uz jautājumu
“Kā Jūs vērtējat informāciju tehnoloģiju lomu studiju procesā?”
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Pēc studentu domām informāciju tehnoloģiju izmantošanai ir liela nozīme studiju procesa nodrošinājumā un
tas ir arī zināms atspaids ekonomiskās krīzes situācijā. Tomēr students aicina neaprobežoties tikai ar lekcijas
lasīšanu no MS PowerPoint attēliem, bet izmantot dažādas metodes.
Informācijas avoti
1.
2.
3.

LLU stratēģiskais plāns no 2007. – 2010.gadam un perspektīvā līdz 2013.gadam. www.llu.lv
Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013. http://www.nap.lv/lat/
Programma Latvija -2030. www.latvija2030.lv/upload/scenariji.doc

1.5. Veterinārmedicīnas fakultātes studentu praktiskās apmācības
organizācija
Aleksandrs Ozols, Mg.med.vet., lekt., Ilze Pētersone, Mg.med.vet., lekt., Gunārs Pētersons, Dr.biol., asoc.prof.

Anotācija
Veterinārmedicīnas profesionālā augstākā izglītība Eiropas Savienībā ir reglamentēta un veterinārārsta
kvalifikācijas iegūšanai ir jāizpilda noteikta programma. Prasības ir saistošas un tās nodrošina Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas profesionālā otrā līmeņa studiju programma.
Veterinārārsta kvalifikāciju iegūst studenti, kuri ir sekmīgi apguvuši praktisko iemaņu apmācību, veicot
ārstnieciskās un diagnostiskās manipulācijas slimo dzīvnieku aprūpes ietvaros sertificētu veterinārārstu un
docētāju uzraudzībā. Tā saucamās ‘’pirmās dienas praktiskās iemaņas’’ studenti apgūst ‘’veterinārmedicīnas
izglītības centra’’ klīnikā un mobilajā lielo dzīvnieku klīnikā.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē 6 gadu klātienes studijās iespējams
iegūt 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību veterinārmedicīnā un veterinārārsta kvalifikāciju. Veterinārārstu
apmācībai Eiropas Savienībā pievērsta īpaša uzmanība un izstrādātas prasības mācību programmām un
apmācības procesam, kuru izpilde ļauj iegūt Eiropas Savienībā atzītu veterinārārsta kvalifikāciju. Prasību
nodrošināšanu uzrauga divas institūcijas: Eiropas veterināro augstskolu asociācija (EAEVE, European
Association of Establishments for Veterinary Education) un Eiropas veterinārārstu federācija (FVE, Federation
of Veterinarians of Europe).
Direktīvā 2005/36/EC noteikts, ka veterinārārstu apmācība ir vismaz 5 gadu klātienes studiju programma
universitātē, kuras laikā jāapgūst teorija un praktiskās iemaņas pamata zinātnēs, klīniskajās zinātnēs,
dzīvnieku valsts produkcijā, pārtikas higiēnā un profesionālajās zināšanās (t.sk. prakses menedžmentā).
Klīniskajām zinātnēm jābūt 40 % no studiju kopējā apjoma un praktisko iemaņu apmācībai pamatā jānotiek
intramurāli (ne mazāk kā 70 %). Ārpus universitātes (prakses apstākļos) students drīkst apmācīties 30 % no
kopējā praktisko iemaņu apguves laiku, visu pārējo laiku veterinārmedicīnas studentiem jāapgūst praktiskās
iemaņas strādājot mācībspēka ar atbilstošām zināšanām uzraudzībā. Praktisko iemaņu apguvei izveidotā
studentu grupa vienam mācībspēkam nedrīkst būt lielāka par trim cilvēkiem, darbs studentiem jāveic „ar
savām rokām”, un mācībspēka veiktas manipulācijas studenta klātbūtnē nav studenta praktisko iemaņu
apguve.
Veterinārmedicīnas otrā līmeņa studiju programmā noteiktais klīnisko zinātņu studiju laiks ir no 3. Līdz 5.
studiju gadam (ieskaitot) un to pamatā nodrošina VMF Klīniskajā institūtā. Teorijas studijas un laboratorijas
darbu izstrāde, kā arī daļu no praktiskajiem darbiem veterinārmedicīnas studenti strādā Klīniskā institūta
18
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mācību laboratorijās, bet praktisko iemaņu apguve dzīvnieku veselības aprūpes apstākļos notiek SIA
„Veterinārmedicīnas izglītības centrs” klīnikā un kopš 2008. gada nogales arī mobilajā klīnikā.
SIA „Veterinārmedicīnas izglītības centrs” klīnikā strādājošie veterinārārsti pamatā ir LLU VMF mācībspēki,
kas arī uzrauga studentu praktisko iemaņu apguvi. Klīnika darbojas 24 stundas diennaktī un dzīvniekus ārstē
gan ambulatori, gan stacionāri un manipulāciju veikšanā tiek iesaistīti 3. un 4. kursa veterinārmedicīnas
studenti, tā nodrošinot viņu profesionālajai praksei nepieciešamo pamatiemaņu nostiprināšanu. Klīnikas
pacientu skaits ir pietiekams mazo dzīvnieku (suņu un kaķu) medicīnā, bet mazs zirgu medicīnā, savukārt
slimu govslopu un aitu, cūku veterinārmedicīniskā aprūpe netiek nodrošināta. Klīnikā veterinārmedicīnisko
aprūpi gadā saņem vidēji 3200 suņu, 1700 kaķu, 180 zirgu, citu sugu istabas dzīvnieki 60.
2008. gadā izveidota mobilā klīnika nodrošinot studentiem iespēju apgūt profesionālās iemaņas fermas
apstākļos un govslopu, aitu un cūku veterinārmedicīniskajā aprūpē un diagnostikā. Mobilā klīnika strādā 24
stundas diennaktī un sertificēti veterinārārsti sniedz veterinārmedicīnisko palīdzību izbraucot uz fermām.
Mobilās klīnikas izbraukumos veterinārārstus pavada divi līdz trīs 5. kursa studenti.
Veterinārmedicīnas studiju 5. un 6. semestrī studenti uzsāk praktisko iemaņu apguvi un nostiprināšanu klīnikā
un klīniskajā laboratorijā. Katru darba dienu viens trešā kursa students (pēc apstiprināta grafika) 8.30 -10.00
VIC klīnikas slimo dzīvnieku stacionārā pārbauda pacientu fizioloģiskos rādītājus (temperatūra, pulsa
frekvence, elpošanas frekvence, ēstgriba, urinēšana, defekācija) izdarot attiecīgas atzīmes ārstēšanas kartē,
piedalās asiņu, fekāliju, urīna un ādas paraugu noņemšanā laboratoriskajai izmeklēšanai un dzīvnieku rīta
pastaigas nodrošināšanā. 10.00 - 13.00 trešā kursa students strādā VMF Klīniskā institūta klīniskajā
laboratorijā, kur kopā ar laboratorijas darbiniekiem sagatavo un izmeklē no rīta savāktos paraugus.
13.00 - 15.00 students atgriežas VIC klīnikas stacionārā un piedalās pacientiem nozīmēto ārstniecisko
manipulāciju un diagnostisko izmeklējumu veikšanā. Praktisko iemaņu klīniskās apmācības ietvaros
2008./2009. mācību gadā katrs trešā kursa students nostrādāja 48 stundas.
Veterinārmedicīnas studiju 7. un 8. semestrī jau divi studenti (pēc saskaņota grafika) 7 dienas nedēļā strādā
VIC klīnikā. 8.30 studenti sāk ar klīnikas stacionāra pacientu medicīnisku aprūpi, no 9.00 līdz 19.00 kopā ar
ārstiem izmeklē ambulatoros pacientus un stacionāra pacientus. Studentiem jāievāc anamnēze, jānodrošina
dzīvnieku fiksācija diagnostisko izmeklējumu laikā un pašiem jāveic diagnostiskās manipulācijas – oftalmoskopija, otoskopija, cistocentēze, urīnpūšļa katetrizācija, vēdera dobuma punkcija un rentgendiagnostika.
Ārsta uzraudzībā jāveic ķirurģijas pacientu sagatavošana anestēzijai, anestēzijas gaitas kontrole monitoros un
tās pieraksts, operācijas laukuma sagatavošana, brūču ķirurģiska apkope, šuvju uzlikšana un citi ikdienas
darbi. Mācību gada laikā katram 4. kursa studentam jāveic 2 prakses laikā novēroto klīnisko gadījumu mutiska
analīze. Gadījuma analīzi novērtē Klīniskā institūta nozīmēta komisija. 2007./2008. mācību gadā katrs VMF 4.
kursa students klīnikā nostrādāja 120 stundas.
Veterinārmedicīnas studiju 9. un 10. semestrī viens students piedalās VIC klīnikas pacientu
veterinārmedicīniskajā aprūpē no pulksten 19.00 līdz 8.30 un divi studenti (atsevišķos gadījumos trīs) no 9.00
līdz 8.30 brauc līdzi lielo dzīvnieku veterinārārstam mobilās klīnikas izbraukumos pie pacientiem. 2007./2008.
mācību gadā katrs 5. kursa students VIC klīnikā nostrādāja 60 stundas.
Studentu praktisko iemaņu apguves kontrolei ieviestas atzīmju grāmatiņas ar darbu uzskaiti, kas katram jāveic
lai saņemtu sekmīgu vērtējumu.
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Latvijas lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāti 2009. gada oktobrī atkārtotā vizītē
apmeklēja EAEVE ekspertu grupa. Ekspertu izsniegtajā atkārtotas vizītes ziņojumā norādīts, ka mobilās
klīnikas izveide var būt nozīmīgs solis studentu labākai praktiskai apmācībai Lauksaimniecības dzīvnieku
slimību diagnostikā un praksē. Obligātais darbs klīnikā 3.,4. un 5. kursu studentiem ir pareizs veids kā
palielināt studentu tiešo praktisko apmācību.
EAEVE eksperti norādījuši arī uz problēmu – nelielo slimo lauksaimniecības dzīvnieku skaitu klīnikās,
pietiekami liels skaits ir svarīgs lai studenti varētu apgūt diagnostisko domāšanu un procedūras gan
individuālu slimu dzīvnieku gadījumos, gan ganāmpulka veselības problēmu risināšanā.
Savukārt kā būtisks trūkums EAEVE ziņojumā ir minēts Veterinārmedicīnas fakultātes personāla nepietiekošs
skaits, jo īpaši profesoru un mācībspēku skaits.

1.6. Mašīnu projektēšanas un ražošanas studiju programmas bakalauru
konkurētspējas novērtējums un problēmas
Gunārs Vērdiņš, Dr.sc.ing., prof., Daina Kanaška, Dr.sc.ing., asoc. prof., Jānis Avotiņš, Mg.paed., doc.

Anotācija
Pirmais Mašīnu projektēšanas un ražošanas studiju programmas izlaidums dod iespējas vērtēt, studiju
procesa plusus un mīnusus. Pirmais bakalauru izlaidums apliecina, ka sagatavošanas līmenis apmierinošs un
absolventi stabili iekarojuši darba tirgu. Šāda studiju programma ir ļoti nepieciešama lauku reģionu attīstībai.
Vienlaicīgi apzināmies, ka pastāv vairākas problēmas, kas gaida risinājumus.
LLU mācību metodiskās konferences tematika - Studiju kvalitātes saglabāšana un nodrošināšana. - mūsu
skatījumā ir nozīmīgākais izdzīvošanas nosacījums. Pievērsīšos tikai divām būtiskām studiju procesa
sastāvdaļām. Pirmkārt, šodien lielākais īpatsvars studiju procesā tiek veltīts patstāvīgajam darbam. Tas
nozīmē, ka katram uzdevumam, vai tas būtu laboratorijas, grafiski analītiskais, vai kontroldarbs, ir jābūt
individuālam, ar nepārtrauktu sistemātisku kontroli. Otrkārt, tehnika un tehnoloģijas ražošanā mainās
nepārtraukti. Mums ir jāuztur nepārtraukti sakari ar ražotājiem, lai izzinātu viņu vajadzības. Tās jāietver mācību
procesā. Tikai tā nodrošināsim absolventu konkurētspējas darba tirgū. Pazeminot prasības studentiem,
samazinām konkurēt spējas
Pagājušajā vasarā notika pirmais Mašīnu projektēšanas un ražošanas profesionālās studiju programmas
bakalauru izlaidums. Ierosinātāji studiju programmas izveidei - Jelgavas Dome. Nenoliedzami, ka Jelgava
veidojas par vienu no mašīnbūves un metālapstrādes centriem ārpus Rīgas.
Licenci programmas atvēršanai saņēmām 2005. gada septembrī, kad jauno studentu uzņemšana bija
beigusies. No brīvprātīgajiem izveidojām grupu, kas ar pavasara semestri uzsāka apgūt jauno, perspektīvo
studiju programmu. Programma ir akreditēta uz maksimālo termiņu 6 gadiem. Reflektantu interese par šo
studiju programmu ir pietiekami liela, kas katru gadu ļauj nokomplektēt akadēmisko grupu pat ar zināmu
rezervi.
Pastāv viedokļi, kāpēc Tehniskai fakultāte gatavo rūpnieciska rakstura speciālistus. Atbilde ir tikai viena – ja
mēs gribam redzēt attīstītus reģionus, ne tikai Rīgu, tad nav cita varianta. To apliecina fakti. Pēc Mašīnbūves
un metālapstrādes asociācijas datiem, Latvijā darbojas aptuveni 160 šīs nozares uzņēmumu. Tie atrodas ne
tikai Rīgā, Daugavpilī vai Liepājā, bet daudzos lauku reģionos (1.tabula). Piemēram, Dobelē, Talsos, Salaspilī,
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Aizputē, Aucē, Lielvārdē, Olainē, Ozolniekos (4 uzņēmumi) u.c. Piemēram, Ozolniekos dislocētais „Dinex
Latvija” neskatoties uz šī brīža situāciju, ražošanu paplašina, konkurējot ar atbilstošiem Vācijas uzņēmumiem.
1.tabula
Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu izvietojums Latvijā
Reģions

Skaits

%

161
88
27
11
18
7
17
5
11
7

100
55
17

Latvijā,
no tiem: Rīgā
Vidzemē
t.sk. Rīgas raj.
Kurzemē
t.sk. Liepājā
Zemgalē
t.sk. Jelgavā
Latgalē
t.sk. Daugavpilī

11
10
7

Labākie jaunās studiju programmas absolventu konkurētspējas vērtētāji ir daba devēji. Lai runā fakti
(2.tabulā). Trīs no pagājušā gada absolventiem turpina mācības maģistrantūrā.
2.tabula
Mašīnu projektēšanas un ražošanas studiju programmas
2008./2009. studiju gada absolventu darba vietas un amati
Absolventa vārds,
uzvārds

Darba vietas
nosaukums

Ieņemamais amats

Mārtiņš Jansons

Lielvārde, - PRESO

Galv.konstruktors

Uģis Gailis

Jelgava, T.S.Rīga

Tehnologs

Ingus Zalviņš

Jelgava, T.S. Rīga

Konstruktors

Artūrs Kaņepe

Brocēni, Cemex

Konstruktors

Gints Skrodelis

Valmiera, Latūra LD

Tehnologs

Mārtiņš Jankevičus

LLU

Maģistrantūra

Jānis Elksnītis

LLU

Maģistrantūra

Matīss Pinka

LLU

Maģistrantūra

Pirmais izlaidums arī mums dod iespējas izvērtēt studiju procesa plusus un mīnusus. Apzināmies, ka pietiek
vēl darāmā pašiem, bet pastāv dažas problēmas, kas nav atkarīgas tikai no mums.
Pirmā - Profesionālās studiju programmas raksturo liels prakšu īpatsvars. Katrai no tām ir izstrādāta atbilstoša
prakses programma, bet šajos ekonomiski sarežģītajos apstākļos to izpilde ir ierobežota. Uzņēmumi ne
labprāt pieņem darbā praktikantus. Studenti atzīst, ka no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ, nav iespējams izpildīt
prakses programmas, reālā darba saturs praksēs dublējas. Esam vienojušies ar Mašīnbūves un
metālapstrādes asociācijas valdes priekšsēdētāju Rantiņa kungu, par kopīgu darbību radušos problēmu
risināšanā.
Otrā problēma skar akadēmisko atzīšanu. Vecākos kursos ieskaita studentus, kas pārnāk no citām studiju
programmām vai citām augstskolām. Iepriekš nokārtotie studiju kursi, ja tie pēc apjoma un satura atbilst, tiek
pielīdzināti un atzīti. Par to, pēc studiju programmas direktora ierosinājuma lemj fakultātes metodiskā komisija,
dažkārt konsultējoties ar kursa mācībspēku. Domstarpību šajos gadījumos parasti nav.
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Mums neloģiskas šķiet prasības par nepilna laika studentu metālapstrādes praksi. Pilna laika studentiem tā ir
mācību prakse, kas notiek fakultātes metālapstrādes darbnīcās. Tās uzdevums nodrošināt studentiem
minimālas praktiskas iemaņas metālapstrādes procesos. Prakses apjoms trīs nedēļas. Ar Fakultātes (TF)
Domes lēmumu prakse pārnesta no vasaras uz 2. un 3. semestri – atbilstoši pa 2,5 un 2 h nedēļā. Vairumam
nepilna laika studentu ir praktiskā pieredze metālapstrādē, atsevišķi studenti pat augsti kvalificēti. Tie ar
metālapstrādes jautājumiem sastopas ikdienā, bet mums Senātā 08.10.2008 apstiprinātais prakšu nolikums
neparedz iespējas prakses pielīdzināt.
Mācību darbnīcu tehniskais nodrošinājums atpaliek no ražošanas. Darba mašīnu parks fiziski un morāli
novecojis. Ja teorētiskajos kursos nepilna laika studentiem auditoriju stundu apjoms ir noteikts ar koeficientu
0,3 no pilna laika stundu apjoma, tad prakses apjomu nav atļauts pat saīsināt. Stundu apjomā tas noteikts
viens pret vienu. Lai nosūtītu mācību praksē nepilna laika studentus, tie trīs nedēļas, papildus astoņām sesijā
pavadītājām nedēļām, ir jāatrauj no darba savos uzņēmumos. To neatbalsta darba devēji. Otrā iespēja,
organizēt praksi sestdienās. Vai divpadsmit sestdienas studenti spēs izbraukāt? Vai ar to mēs neatbaidām no
studēšanas nepilna laika studentus? Ar katru gadu sarūk nepilna laika studēt gribētāju skaits. Par to bažas
pauž Rektors rakstā Zemgales Ziņas (15.08.2009. Nr.141).
Mūsu viedoklis, ka izņēmuma gadījumos mācību prakses varētu ieskaitīt pielīdzināšanas kārtībā. Ja to nevar
uzticēt mācībspēkam, tad ir programmas direktors, ir institūta vadība, pastāv institūta sēdes, kas sēdēs var
izskatīt strīdus gadījumus.
Trešā problēma - patstāvīgā darba kontrole. Tā pamatojas uz Mācību prorektora 20.05.2009. rīkojumu
Nr.02.1-03/13, „Par laika normām mācībspēku faktiskā studiju darba apjoma aprēķiniem stundās”. Rīkojums
paredz, ka referātu, kontroldarbu, aprēķinu un citu tamlīdzīgu darbu, kas paredzēti studiju kursa programmā,
labošanai un vērtēšanai noteiktas 0,25 h par studiju kursa 1 KP vienam studentam. Studiju kursa
„Metālapstrāde” programmas kopējais apjoms 3,5 KP un tajā paredzēti 17 grafiski analītiskie aprēķinu darbi,
16 no tiem ar individuāliem uzdevumiem, 5 kontroldarbi un viens mājas darbs, kopsummā 22 dažādi darbi.
Slodzē par to labošanu, pārrunām ar studentu un kļūdu izskaidrošanu katram studentu paredzētas 0,25 × 3,5
= 0,87 h jeb 52,2 minūtes, kas viena darba novērtēšanai atļauj vidēji – 2,37 minūtes. Mācībspēkiem nav laika
dialogam ar studentu. Tas nesekmē studiju kvalitāti. Kamēr nepastāvēja t.s. daļslodzes, mūs tas īpaši
neuztrauca. Papildus laika patēriņš tika kompensēts uz kopēja darba laika budžeta rēķina. Tagad, kad
normēta katra darba laika minūte, neatbilstošs normatīvs samazina kontroles iespējas. Baidāmies, ka var ciest
studentu zināšanu līmenis un absolventu konkurēt spējas darba tirgū. Nevienam no mums nav noslēpums, ka
studentu auditorija jūt, cik nopietnas ir prasības un cik nopietni pārbauda aprēķinu darbus.
Priekšlikumi:
1. Izņēmuma kārtā pieļaut nepilna laika studentiem ieskaitīt prakses pielīdzināšanas kārtībā.
2. Studiju daļai analizēt katra studiju kursa īpatnības un diferencēt referātu, kontroldarbu, un citu grafiski
analītisko aprēķinu darbu, labošanai un vērtēšanai paredzētos darbietilpības normatīvus.
3. Nosakot daļslodzes, ievērtēt, cik studiju kursus katrs no mācībspēkiem vada, kāds ir visu studiju kursu
kopējais KP apjoms, īpaši, ieviešot jaunās studiju programmas.
4. Nākošajā Mācību metodiskajā konferencē būtu lietderīgi izvērtēt patstāvīgā darba struktūru un kontroli.

22

Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2010

1.7. Informācijas tehnoloģiju izmantošana katedras plānošanas darbu
uzlabošanā
Rudīte Čevere, asoc. prof., Dr. sc. comp., Ingus Šmits, vieslekt., Mg. sc. ing.,
Uldis Vilsons, ITF maģistrants, Bc. sc. ing., Sandra Sproģe, Informatīvo sistēmu nodaļas vadītāja, Mg. paed.

Anotācija
Akadēmiskā un palīgpersonāla darba intensificēšanā nozīmīgu lomu spēlē informāciju tehnoloģiju
izmantošana ne tikai studiju procesu nodrošināšanā, bet arī atbalsta procesu realizēšanai. ITF Datoru sistēmu
katedrā pēdējo gadu laikā ir izstrādāti vairāki bakalauru un maģistru darbi, kuru rezultātā ir radīta integrēta
katedras informācijas sistēma, kurā var veikt Struktūrvienības kopējā normatīvā studiju darba apjoma
plānošanu un atskaišu veidošanu, katedras darbinieku individuālās darba slodzes plānošanu un akadēmiskā
personāla darba laika uzskaiti. Referātā tiek sniegta informācija par sistēmas pilotvariantu, kura
eksperimentāla izmantošana tiek uzsākta ar šī studiju gada otro semestri.
Aplūkojot informāciju, kura ir jāsagatavo un jāievada, veicot dažādus katedras darba plānošanas un uzskaites
uzdevumus, pamatā ir jāstrādā ar datiem, kuri iekļauti vairākos dokumentos un LLU informācijas sistēmā:
1) Plānotais kopējais normatīvais studiju darba apjoms.
2) Izpildītais normatīvais studiju darba apjoms.
3) Katedras mācībspēku mācību slodzes plānošanas priekšlikumi.
4) Mācībspēku stundu plāns.
5) Plānotā studiju darba kopsavilkums.
6) Darba laika uzskaites lapa.
7) Latvijas Lauksaimniecības universitātes IS (LLU IS).
8) Laika normas mācībspēku faktiskā darba apjoma aprēķiniem stundās.
9) Studiju programmas plāns.
Analizējot šo dokumentu saturu un sagatavošanas gaitu, ir redzams, ka ir vienādi informācijas vienumi, kuri
iekļaujami vairākos dokumentos. Minēto dokumentu analīze parādīja, ka tie kopumā ietver 27 dažādus
informācijas vienumus. Tikai 9 no tiem tiek izmantoti vienā vai divos dokumentos. Pārējie 18 tiek izmantoti no
3 līdz 7 dokumentos, tātad katrs no tiem var būt jāievada (jāuzraksta) 3 līdz 7 reizes [A.Kviesis, Maģistra
darbs, 2009.g.]. Ir sastopama arī daudzveidība viena un tā paša informācijas vienuma nosaukumos.
Piemēram, atbilstoši pašreizējai apstiprinātai LLU terminoloģijai, „Studiju kurss” dokumentos ir sastopams ar
šādiem nosaukumiem: Studiju kurss (kurss), prakse vai darba veids (1, 2); Mācību kurss (3); Plānotā darba
nosaukums (5); Veiktā darba nosaukums (6); Studiju kursa nosaukums (7); Studiju kurss (9).
Lai uzlabotu katedras mācību un palīgpersonāla darbu, samazinot nelietderīgo laika patēriņu, ITF Datoru
sistēmu katedrā pēdējo gadu laikā ir izstrādāti vairāki bakalauru un maģistru darbi, kuru rezultātā tiek veidota
integrēta katedras informācijas sistēma Slodze. Šajā sistēmā ir paredzēts veikt Struktūrvienības kopējā
normatīvā studiju darba apjoma plānošanu un atskaišu veidošanu, Katedras darbinieku individuālās darba
slodzes plānošanu un akadēmiskā personāla darba laika uzskaiti, realizējot kopēju katedras biznesa procesu
(skat. 1.attēlu).
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1.att. Katedras kopējā biznesa procesa shēma
Plānošanas darbs tiek uzsākts, sagatavojot Struktūrvienības kopējā normatīvā studiju darba apjoma plānu.
Vizuāli šo darbu veikšana ir iespējami pietuvināta pašreizējām Excel tabulām (skat. 2.attēlu). Rezultātus ir
paredzēts eksportēt uz Excel vidi, lai nodrošinātu pašlaik prasīto iesniegšanas formu. Šī pati sistēmas
funkcionālā daļa būs arī izmantojama, lai sagatavotu atskaiti Izpildītais normatīvais studiju darba apjoms.

2.att. Struktūrvienības kopējā normatīvā studiju darba apjoma plānošana
Pirmajā etapā ir realizēta tikai datu ievadīšana, kas nākamajā solī tiks papildināta arī ar pašreizējiem
aprēķiniem. Tas atļaus kontrolēt, lai IS un Excel vidē sagatavoto plānu SKP (studentu kredītpunkti) apjoms
sakristu.
24
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Nākamais plānošanas solis ir katedras mācībspēku individuālā darba plānošana visam studiju gadam, kas tiek
realizēta, katru Struktūrvienības kopējā normatīvā studiju darba apjoma plānā paredzēto rindu detalizēti
sadalot pa auditorijās nodarbību veidiem un mācībspēkiem. Līdz šim plānošana tiek veikta ar Excel tabulu
palīdzību, ļaujot aprēķināt katra mācībspēka vidējo auditorijas slodzi gadā (skat. 3. attēlu).

3.att. Mācībspēku individuālā auditoriju darba plānošana Excel tabulā
Sistēmā Slodze ir paredzēts, ka individuālos plānus sagatavos katedras lietvedes, bet pēc tam precizēs un
saskaņos mācībspēki (skat. 4. un 5.attēlu).

4.att. Mācībspēku individuālā auditoriju darba plānošana sistēmā Slodze – lietvedes skats

5.att. Mācībspēku individuālā auditoriju darba plānošana sistēmā Slodze – mācībspēka skats
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Auditoriju darba plānošanas laikā tiek aprēķināta mācībspēka gada vidējā auditorijas slodze un uzrādīta
minimālā normatīvā, kas atbilst katra mācībspēka amatam un slodzes apjomam.
Otra individuālā darba plānošanas daļa ir saistīta ar pārējā studiju darba, kā arī metodiskā, zinātniskā un
organizatoriskā darba plānošanu. Šī plānošana ir balstīta uz Laika normām mācībspēku faktiskā darba apjoma
aprēķiniem stundās (skat. 6. attēlu) - šo tabulu katra plānošanas perioda sākumā ir paredzēts importēt sistēmā
Slodze.

6.att.. Mācībspēku individuālā metodiskā, zinātniskā un organizatoriskā darba plānošana
Sagatavotos individuālos auditoriju un pārējo darba veidu plānus studiju gada laikā paredzēts izmantot katra
mēneša faktiski patērētā darba laika ziņošanai. Atkarībā no plānošanas režīma, šajā gadījumā ir paredzēts
mācībspēkam skatīt tikai faktiski ieplānotos konkrētā semestra darbus (skat. 7. un 8.attēlu).

7.att. Mācībspēku individuālā auditoriju darba atskaitīšanās
Uzrādot faktiski patērētās stundas par katru darbu, pakāpeniski tiek aprēķināts un parādīts arī kopējais
mēneša patērētais stundu skaits, kā arī kontrolei parādīts stundu skaits, kas atbilst mācībspēka slodzei.

8.att. Mācībspēku individuālā metodikā, zinātniskā un organizatoriskā darba atskaitīšanās
26
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Uz auditorijas plānu pamata tiks sagatavota informācija LLU Plānu daļai katra semestra nodarbību plānošanai
(skat. 9. attēlu).

9.att. Mācībspēku slodzes plānošanas priekšlikumi – lietvedes skats
Sākotnēji sagatavoto variantu lietvedes individuāli saskaņos ar katru mācībspēku, ievadot konkrētās prasības
un ierobežojumus plānošanai (skat. 10.attēlu).

10.att. Mācībspēku slodzes plānošanas priekšlikumi – mācībspēka skats
Saskaņotos slodzes plānošanas priekšlikumus paredzēts izdrukāt atbilstoši spēkā esošai veidlapai
iesniegšanai plānu daļā (Nodarbību plānošanas dienestam).
Studiju kursu nosaukumi un kodi tiek ņemti no LLU IS, importējot tos pirms katra studiju gada plānošanas
uzsākšanas, savukārt rezultātu izdrukas tiks veidotas atbilstoši LLU nododamo dokumentu prasībām.
Katedras mācībspēku saraksts tiks precizēts katra plānošanas perioda sākumā, vienlaikus sistēmā uzturot
pašreizējā, iepriekšējā un nākamā plānojamā studiju gada personāla sarakstu.
Informācijas sistēmas izmantošana nodrošina visiem katedras darbiniekiem attālinātu pieeju plānošanas un
atskaišu informācijai atbilstoši darbinieku pieejas tiesībām, izslēdz nepieciešamību atkārtoti ievadīt vienus un
tos pašus datus, kā arī nodrošina katedras plānošanas un atskaišu informācijas integritāti.
Plānošanas un uzskaites datu iekļaušana vienā sistēmā uzlabo un atvieglo kā katra mācībspēka darbu
plānošanu un ziņošanu, tā arī katedras vadītājam dod iespēju aplūkot katedras mācībspēku kopējo noslodzi,
tās sadalījuma vienmērīgumu, palīdz veikt plānošanas un faktiski izpildītās slodzes salīdzināšanu, kā arī citus
informācijas apstrādes un analīzes uzdevumus.
Sistēmas pilotvarianta eksperimentāla izmantošana Datoru sistēmu katedrā tiek uzsākta ar 2009./2010. studiju
gada otro semestri.
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1.8. Studiju pārtraukšana: aktualitāte un pētījumu problemātika
Agita Šmitiņa, Mg.psych., Latvijas Universitāte

Pēc IZM datiem, jau vairākus gadus Latvijas augstākās izglītības iestādēs stabili saglabājas tendence, ka
Latvijas augstskolās studijas pārtrauc vidēji 16-19% klātienē studējošo un ~19-25% neklātienē studējošo
studentu, pirmā studiju gada laikā šis skaitlis ir daudz augstāks. Par iemeslu tam parasti min dažādus
faktorus- gan to, ka daudzi jaunieši kļūdās izglītības ceļa izvēlē vai arī nav personiski sagatavoti jaunam un
atšķirīgam izglītošanās veidam – studijām, gan nespēju adaptēties studiju procesā, to var veicināt arī tas, ka
augstskolās nav izveidota vai attīstīta atbalsta sistēma studentiem, kas vērsta uz psiholoģiskā vai akadēmiskā
atbalsta sniegšanu jauniešiem, kuri studiju procesā sastopas ar dažāda veida grūtībām
Lai arī kopumā Latvijas studentu atbirums procentuāli nav lielāks kā daudzās Eiropas valstīs, tomēr studentu
atbiruma problēma Latvijā ir aktuāla no trīs līmeņu aspektiem:
1. Augstskolas līmenis
Studentu atbiruma procents ir iekļauts augstākās izglītības kvalitātes rādītājos un arī starptautiskos ziņojumos
tas ir kā viens no svarīgiem augstskolas kvalitātes indikatoriem. Lai arī tas, ka studentu, kurš pārtrauc savas
studijas, ne vienmēr var uzskatīt par neveiksminieku un ne vienmēr tam ir negatīvas sekas, tomēr augsts no
studijām atskaitīto studentu skaits var norādīt, ka augstskola nav apzinājusi un neizprot studenta vajadzības
(OECD, 2008). Aktuālās demogrāfiskās, kad studējošo skaits un attiecīgi grādu un kvalifikāciju ieguvušo
personu turpmākajos gados turpināsies samazināties, bet 2015.-2017.gadā to skaits tiek prognozēts uz pusi
mazāks nekā pašlaik esošais (IZM dati, 2008) un arī ekonomiskās krīzes iespaidā pastiprināsies augstskolu
savstarpējā konkurence par studentiem, tādejādi katrai augstskolai ir un būs svarīgs katrs esošais un
potenciālais students, kurš studijas turpina. Tāpat arī studentu atbiruma samazināšana ir ļoti svarīga lieta no
augstskolas resursu taupības viedokļa.
Pētnieki uzsver, ka liels studentu atbirums var ietekmēt arī pārējo studentu viedokli un gaidas par attiecīgo
izglītību, kā arī ietekmēt pasniedzēju sadarbību ar studentu grupu un pasniegšanas kvalitāti, aktuāls kļūst arī
jautājums par studiju rezultātu efektīvu sasniegšanu un nodrošināšanu. Jāatzīmē arī tas, ka augstskolas
reputāciju un tēlu veido arī studentu atsauksmes par izglītības kvalitāti, vidi. Studentiem, kuri domā par mācību
pārtraukšanu, vai kuri ir to izdarījuši, varētu būt negatīvāks viedoklis par augstskolu kopumā, ko viņi var paust
arī citiem
2. Sabiedrības līmenis
Pēdējos gados ir vērojama tendence, ka studijas ieilgst- augstskolu pametušie studenti pēc laika iestājas
augstskolā atkārtoti. Kopumā šī tendence, protams, ir pozitīva, tikai ar nosacījumu, ka šādā veidā netiek tērēta
valsts budžeta nauda. Ja students atkārtoti un nesekmīgi studē par valsts līdzekļiem, tas veido arī ekonomisko
problēmas slāni- nelietderīgi, bez sasniegta gala rezultāta izlietotu valsts naudu (bieži arī atkārtoti). Lai arī
ārzemju mēdiji ziņo par aprēķiniem, ko valstij izmaksā studijas pārtraukušie studenti (National Audite Office,
2003.,2006.), Latvijā netiek veikti aprēķini, cik valstij izmaksā atskaitītie studenti.
Pieaugot bezdarbam un saasinoties konkurencei darba tirgū, kā visapdraudētāko grupu nodarbinātības
speciālisti izdala tieši jauniešus bez iegūtas izglītības (pirmkārt, protams, pamatizglītības un vidējās, taču arī
bez augstākās izglītības) un noteiktām prasmēm un kompetencēm. Arī pēdējie nodarbinātības pētījumi rāda,
ka krīzes apstākļos augstākā izglītība sniedz labāku aizsardzību no bezdarba (Hazans, 2009.), tomēr tikai
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„komplektā” ar noteiktu darba pieredzi, prasmēm un kompetencēm. Paradoksāli, ka daudzi studenti pārtrauc
mācības ekonomisko apsvērumu dēļ un nolemj meklēt darbu, taču bez izglītības, profesijas, kompetencēm
darbā viņi neiztur darba tirgus konkurenci. Līdz ar to palielinās bezdarba problēma, tiek izlietoti valsts līdzekļi
šo cilvēku tālākizglītošanai nodarbinātības aģentūras piedāvātajos kursos, taču tas faktiski problēmu arī
nerisina- bez izglītības dokumenta cilvēkam vienalga ir grūti konkurēt darba tirgū. Nodarbinātības problēmu
saasina arī tas, ka jau tagad ir vērojama un arī vēl gaidāma jauna un vērienīga Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
iedzīvotāju aizplūšana uz ārzemēm (Hazans, 2009.),. Daudzi „atbirušie” studenti, kuri neizturēs vietējo
konkurenci var būtiski papildināt ievērojamo emigrantu vilni uz ārzemēm, turklāt nevis turpināt izglītoties, bet
strādāt vienkāršos darbus bez izaugsmes vai karjeras iespējām.
Lai gan šis aspekts nevarētu būt īpaši aktuāli tieši Latvijā, ārzemju pētnieki (Cassel, 2003.) uzsver arī to, ka no
studijām atbirušie jaunieši var neiekļauties sabiedrībā un, dzīvojot bez noteikta mērķa un ienākumiem,
apdraudēt arī sabiedrības drošību kopumā.
3. Indivīda līmenis
Kā svarīgs faktors var būt studentu individuālo ekonomisko resursu nelietderīgs izlietojums- daudzi studenti
tērē savus personīgos līdzekļus (arī ņemot studiju kredītus). Atskaitītajiem studentiem šie iztērētie līdzekļi
nedod cerēto gala rezultātu. Viņiem var būt vilšanās sajūta gan par studiju procesu kopumā, gan arī par savu
sniegumu attiecībā uz studijām. Students var būt apjucis attiecībā uz savu tālāko profesionālo nākotni,
izglītības un karjeras veidošanu. Atbalsta sistēmas trūkums šīs izjūtas tikai var padziļināt, kaut arī ,iespējams,
pie laicīgi sniegta atbalsta daudzi studenti labprāt studijas turpinātu. Jauniešiem, kuri paliek bez augstākās
izglītības ir lielāka iespējamība arī tikt pakļautiem jau iepriekš minētam sociālajiem (sociālās atstumtības
riskiem), ar nosacījumu, ja augstākā vai profesionālā izglītība netiek turpināta. Ir saprotami, ka studiju
nepabeigšana vēl nenozīmē pilnīgu laika zaudēšanu vai to, ka students neko šajā procesā nav ieguvis daudzi studenti veiksmīgi pabeidz vai noklausās tikai atsevišķus studiju programmas kursus, nebeidzot visu
izglītību kopumā. Lai arī tas nav tik viennozīmīgi, tomēr laika resursi arī tiek zaudēti- laiks, kad jaunietis būtu
varējis attīstīt savus intelektuālos, radošos resursus.
Pētījumu aktualitāte un problemātika
Studentu atbiruma problēma Latvijā ir bijusi kā tēma dažādās izglītības speciālistu diskusijās (interneta
portālos, laikrakstu rakstos, citos mēdijos), tomēr tikai diskusijās un komentāros iegūtie secinājumi neļauj
pilnvērtīgi izprast studentu atbiruma problēmas komplicētību un tās risināšanas iespējas. Latvijā ir veikti
atsevišķi pētījumi par skolēnu atbiršanas cēloņiem, akcentus liekot uz skolu, ģimeni un pašu jauniešu vēlmi
mācīties, tomēr trūkst visaptverošu pētījumu par studentu atbiruma galvenajiem iemesliem, kā arī par šo
iemeslu saistību ar vairākiem nozīmīgiem izglītības aspektiem: karjeras atbalsta sistēmu un izglītību gan
augstskolā, gan vidējās izglītības iestādēs, augstskolas studiju vidi un kvalitāti, atbalsta sistēmas nozīmīgumu
studentam.
Augstskolas studentu atbirumu mēģina regulēt katra ar saviem līdzekļiem, iespējams, nepārzinot situāciju
kopumā un nesaredzot dažādus paņēmienus, kā iespējams mazināt procentuālo atbirumu. Bieži vien
nepieciešams izprast sadarbību starp dažādām institūcijām, kā arī veicināt to starp dažādiem augstskolas
departamentiem. Lai arī ir publicēta citu valstu pieredze studiju atbalsta sistēmas veidošanā un aktivitāšu
veidos (Katzensteiner et.al, 2006.), tomēr trūkst ziņojumu un secinājumu, kā augstskolas Latvijā veicina
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studentu veiksmīgu adaptāciju augstskolā un kādu uzmanību un atbalstu pievērš tiem studentiem, kuriem ir
risks pamest augstskolu, nav arī apkopotas riska analīzes attiecībā uz studiju pārtraucējiem.
Latvijā ir veikti tikai atsevišķi pētījumi par studentu vajadzībām un adaptēšanos studiju procesā (Voitkāne,
2001., 2003.), kā arī atsevišķi praktiski pētījumi attiecībā uz nākošās izglītības izvēli (piemēram, Swedbank un
NVA gadskārtējie pētījumi), tomēr trūkst pētījumu tieši par studiju grūtībās nokļuvušajiem jauniešiem- kādi ir tie
iemesli, kāpēc viņi visbiežāk studijas pārtrauc, vai viņi augstskolā atgriežas, kādi ir viņu turpmākie karjeras
nodomi, kā viņi ir novērtējuši savu pieredzi augstskolā, un ko no augstskolas vēlējās sagaidīt? Tāpat aktuāli ir
arī izprast augstskolu nostāju šajā jautājumā- vai studentu atbalsta dienesti, karjeras centri augstskolās tiek
uzskatīti par „lieku greznību”, vai arī augstskolas apzinās un veicina atbalstu studentiem dažādās ar studiju
uzsākšanu un turpināšanu saistītās grūtībās. Vai augstskolas atbilstošos pasākumus saista arī ar reālajiem
studentu atbiršanas iemesliem, un kādi studentu noturēšanas pasākumi ir optimāli Latvijas vidē dažāda veida
augstskolās.
Pētījumi šajā jomā ir nepieciešami arī tāpēc, ka tas ir arī studentu ieguldījums kvalitātes veidošanā- atbirušo
studentu viedoklis var būt svarīgs, lai pilnvērtīgāk analizētu esošās problēmas studiju procesā. Pētījumu
veikšanas aktualitāte arī saistās ar jaunu aptauju izstrādi un adaptēšanu izglītības un karjeras vadības jomā.
Pētījumu problemātika Latvijā saistās, pirmkārt, jau ar izglītības iestāžu vadības nostāju pret šo jautājumu, kā
arī personāla ieinteresētību- vai šādi pētījumi tiek akceptēti un atbalstīti, kam tiek deleģēta atbildība par
pētījumu veikšanu, kā tiek interpretēti un tālāk nodoti pētījumu rezultāti. Problēma augstskolās bieži ir jau ar
atskaitīto studentu precīza skaita noteikšanu- bieži studenti pēc atskaitīšanas uzreiz tiek imatrikulēti atpakaļvai nu tajā pašā, vai bieži arī citā studiju programmā, līdz ar to atskaitīto studentu skaits ne vienmēr atbilst
patiesajai situācijai. Protams, ka mazajās augstskolās šo problēmu ir vieglāk kontrolēt un vieglāk tai izsekot,
taču lielajās augstskolās šādi studenti ne vienmēr tiek apzināti. Problemātiskā joma šādos pētījumos ir arī ar
atskaitīto studentu personīgo datu ieguvi un arī viņu atsaucību šādos pētījumos- pirmkārt, studentu personīgos
datus pēc studiju pārtraukšanas, augstskolas ne vienmēr vairs drīkst izmantot (tas varētu būt atkarīgs no
augstskolas vienošanās ar studentu), otrkārt, tā kā izglītības pārtraukšanu daudzi studenti tomēr uztver kā
relatīvu neveiksmi savā karjeras ceļā (kļūdu, izniekotu laiku), tad arī ne visi „uzrunātie” studenti vēlas analizēt
savu pieredzi augstskolā un sniegt atgriezenisko saiti par studiju pārtraukšanas iemesliem. Pētījumu
problemātika ir arī tajā, ka parasti studiju pārtraukšanai iemesli ir vairāki un šo problēmu ir jāanalizē no
vairākiem aspektiem, skatot situāciju kopumā. Atskaitītajam studentam ir savs, bieži subjektīvs, bieži arī
atributīvs viedoklis (bieži mēdz piedēvēt neveiksmes ārējiem faktoriem, nevis pašu pūliņu trūkumam), taču
nepieciešams pētīt arī augstskolas viedokli, sniegto atbalstu, studenta iepriekšējo pieredzi, akadēmisko
sniegumu u.c.
Protams, ka visu šādu pētījumu svarīgākie mērķi ir ne tikai iegūt secinājumus un rezultātus par studentu
atbiruma cēloņiem, bet arī uz problēmas kontekstuālā ietvara piedāvāt tās risināšanai noderīgas vadlīnijas un
atbalsta sistēmas (vai pasākumu) veidošanas vai attīstīšanas alternatīvas konkrētām augstskolām Latvijā.
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1.9. Informācija un studiju materiāli tiešaistē
Aldis Kārkliņš, Dr. habil. agr., prof.

Anotācija
Ja es vēlreiz gatavotos iestāties LLU nepilna laika studijās, kādu es vēlētos redzēt informatīvo materiālu,
ņemot vērā mūsdienu tehniskās iespējas. Pieņemot, ka man ir motivācija intensīvi studēt, taču es neko daudz
nezinu par studiju organizāciju, akadēmiskām prasībām, administratīviem uzstādījumiem un daudzām citām
detaļām. Manas spējas uztvert un ilgstoši atcerēties instrukcijas detaļās, kas kaut kad un kaut kur tiek dotas, ir
ierobežotas, prasības starp LLU struktūrvienībām un mācībspēkiem mēdz variēt, kaut kas ir pakļauts
izmaiņām, taču mani no LLU šķir attālums, kā arī piesaiste savam darbam. Kādas iespējas ir tikt pie šāda
veida informācijas, lai es: (1) vienmēr varētu gūt un saglabāt pilnu priekšstatu par kopējo uzstādījumu, kā tikt
līdz diplomam; (2) jebkurai darbībai zinātu prasības detaļās; (3) lai pirms studiju gada uzsākšanas es jau
zinātu tā plānu visās detaļās; (3) vajadzības gadījumā varētu atrast kontaktu ar nepieciešamo personu; (4) un
iespējams vēl kaut ko! Lai veltītu visus spēkus kvalitatīvām un intensīvām studijām, man ir nepieciešams
psiholoģisks komforts un stabilitātes sajūta. Es nevēlos savu enerģiju izniekot neziņā, domājot vai tas tā, vai
kaut kā citādi ...!
Nepilna laika studijas un mācību metodiskais nodrošinājums. Ko LLU var piedāvāt studentiem, kuri ikdienā
strādā, taču vienlaicīgi vēlas arī apgūt noteikta līmeņa studiju programmu tai paredzētā laika posmā. Vai LLU
mājas lapa var būt nepieciešamās informācijas avots, un, varbūt tās uzlabojumi būs kaut kas tāds, ko varētu
attiecināt uz E-studijām. Jāstudē katram ir pašam, taču labs un loģiski strukturēts informatīvais un metodiskais
atbalsts var veicināt šo procesu.
Ievads. Ja es vēlreiz gatavotos iestāties LLU nepilna laika studijās, kādu es vēlētos redzēt informatīvo
materiālu, ņemot vērā mūsdienu tehniskās iespējas. Pieņemot, ka man ir motivācija intensīvi studēt, taču es
neko daudz nezinu par studiju organizāciju, akadēmiskām prasībām, administratīviem uzstādījumiem un
daudzām citām detaļām. Manas spējas uztvert un ilgstoši atcerēties instrukcijas detaļās, kas kaut kad un kaut
kur tiek dotas, ir ierobežotas, prasības starp LLU struktūrvienībām un mācībspēkiem mēdz variēt, kaut kas ir
pakļauts izmaiņām, taču mani no LLU šķir attālums, kā arī piesaiste savam maizes darbam. Kādas iespējas ir
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tikt pie šāda veida informācijas, lai es: (1) vienmēr varētu gūt un saglabāt pilnu priekšstatu par kopējo
uzstādījumu, kā tikt līdz noteikta līmeņa diplomam; (2) jebkurai darbībai zinātu prasības detaļās; (3) lai pirms
studiju gada uzsākšanas es jau zinātu tā plānu visās detaļās; (4) vajadzības gadījumā varētu atrast kontaktu
ar nepieciešamo personu; (5) un iespējams vēl kaut ko! Lai veltītu visus spēkus kvalitatīvām un intensīvām
studijām, man ir nepieciešams psiholoģisks komforts un stabilitātes sajūta. Es nevēlos savu enerģiju izniekot
neziņā, domājot vai tas tā, vai kaut kā citādi ...! Arī man sava dzīve ir dzelžaini jāplāno, lai vienlaicīgi varētu
pelnīt sev iztiku un arī sekmīgi studēt.
Man ir interese par studijām LLU, kā kļūt par studentu? LLU mājas lapas sadaļā Nāc studēt – ir apkopota
informācija par uzņemšanas procedūru, studentu dzīvi u.tml. Tikai tas vairāk domāts pilna laika studijām.
Piemēram, neatradu informāciju par to, kur un par kādām izmaksām es varētu dabūt vietu pārnakšņošanai
dienesta viesnīcā, kā arī kādas man ir iespējas nodrošināt savas sadzīves vajadzības sesiju laikā vai arī ja
braucu uz Jelgavu uz vairākām dienām. Tie ir būtiski jautājumi – vai es varu atļauties studēt Jelgavā.
Kura studiju programma būtu man piemērotākā? Īss apraksts ar formālām ziņām un ļoti koncentrētu
raksturojumu par nākotnes karjeras iespējām, ir atrodams. Tā kā visas programmas ir vienā sarakstā, tad
norādes vai grupējums kuras var realizēt tikai kā pilna laika, bet kurās ir arī iespēja nepilna laika studijām,
iztrūkst. Tāpēc katras programmas aprakstā šādas ziņas jāmeklē. Ko noteiktā programmā mācīs, kādi studiju
kursi un kādā secībā būs jāapgūst – to man atrast neizdevās pat LLU Informācijas sistēmas (IS) publiski
pieejamajā sadaļā. Mani tomēr tas ļoti interesētu gan studijas izvēloties, lai es apjaustu vai tas man pa
spēkam, gan arī turpmāk, lai vienmēr paturētu redzeslokā savu darāmo.
Kā noteiktā studiju programmā tiek organizētas nepilna laika studijas. Informāciju neatradu. Vai tomēr
sadaļā Nāc studēt! nebūtu jāsakopo informācija par nepilna laika studiju specifiku? Par to, ka galvenā darba
nasta un pienākumi būs uz paša studējošā pleciem, par klātienes sesijām – īsām un intensīvām, konsultāciju
iespējām un to, ka akadēmiskās prasības ir pilnīgi tādas pašas kā pilna laika studentiem. Tas tomēr
reflektantam dotu iespēju izvērtēt savas iespējas un apjaust darba nopietnību. Turpmākā informācija jau
detalizētā veidā jāsniedz fakultātei, aprakstot savas studiju programmas. Šeit es tomēr gribētu zināt ļoti daudz.
Klātienes sesiju grafiku un studiju kursu sadalījumu. Prakšu laikus. Kursa darbu, herbāriju un kolekciju
iesniegšanas termiņus un citus ar studiju tehnoloģiju saistītos jautājumus. Tie LLU mājas lapā nav atrodami.
Esmu students. Informatīvā nodrošinājuma nepieciešamība strauji palielinās. Vēlos zināt studiju kursu
sadalījumu pa gadiem, sesiju plānojumu, ieskaišu un eksāmenu grafiku u.tml. Mācībspēku pieņemšanas
laikus, kontaktinformāciju. Ar to mūsu mājas lapa nelutina. Mācībspēka (ja zina viņa vārdu) telefons ir
atrodams un tas arī viss. Tātad jābrauc uz Jelgavu, jāklausās ko saka instruktāžas, labi jānopēta dekanātu un
katedru/institūtu ziņojumu stendi un jācenšas to visu paturēt prātā. Diezgan arhaiski mūsdienu iespējām!
No iepriekšminētā izriet vēl viens būtisks jautājums. Pašreizējā studiju organizācija ir pakārtota tā, ka nepilna
laika studentam ir jābūt spējīgam pilnībā apmeklēt un darboties klātienes sesijā. Ja to tomēr neļauj darba
specifika, veselības stāvoklis, vai arī ģimenes vajadzības, tad rodas pārtraukumi, kuri ir par cēloni nesekmībai
un praktiski viena gada zaudēšanai. Taču ja mēs organizētu zināmus studiju kursu moduļus, vai blokus, kuros
koncentrētu kādu vienu vai dažus kursus, un šo moduli piedāvātu visiem studentiem, kuriem šis kurss ir
saistošs, vienlaicīgi, tad varbūt vienas nedēļas studijās tomēr būtu iespējams izpildīt visus praktiskos –
laboratorijas darbus, lai pēc tam sekojošā patstāvīgā darba brauktu kārtot ieskaiti vai eksāmenu. Vēl, kāpēc
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šādiem pārbaudījumiem nevarētu reģistrēties ar interneta starpniecību? (nepārprotiet – šeit nav domāta Evēstule mācībspēkam)!
Akadēmiskās prasības. Studiju darbā ir iesaistītas ļoti daudzas personas, tāpēc ir nepieciešami savi „spēles
noteikumi”. LLU ir Studiju nolikums, paslēpts tālu no studentu acīm sadaļā Par LLU. Bet kāpēc ne tur kur ir
visa informācija par studijām un ne pašā priekšplānā? Cerams, ka students to tomēr atradīs, ja nē – tad
vajadzības gadījumā tiks atgādināts par tā esamību. Taču ja runājam par tā realizāciju, jeb ievērošanu, tad
šajā ziņā esam ļoti liberāli. Man jau nu gan (šoreiz kā mācībspēkam) gribētos, ka tur būtu sakopots tikai tas,
ko reāli spējam pildīt un skaidri būtu nodalītas atbildības sfēras. Tas varētu izskatīties aptuveni tā. Studiju
organizācija un administrēšana – Studiju daļas un Dekanāta kompetence. Pie mācībspēka (arī kārtot
akadēmiskās neizdarības jeb astītes) students nāk ar dokumentu – kopējā studentu lapa (saraksts) vai
individuāls dokuments, kas apliecina, ka students ir tiesīgs piedalīties un veikt atbilstošu darbību. Visi
studējošā legālie statusi, studiju kursu noilgumi un citas nianses ir jau pārbaudītas pie atbilstoša līmeņa
administratoriem. Jābeidz līdzšinējā prakse, kad administratori saka – aizej pie mācībspēka sarunāt! Ko
sarunāt? Kā apiet ar līkumu skaidri definētas un redzamas lietas? Man personīgi šie kompromisi gaužām
nepatīk un ik pa reizei ar kādu no tiem nepatikšanas vien sanāk. Kaut vai tik vienkāršā lietā – ja kāda studiju
nolikumā neparedzēta pretimnākšana izdarīta attiecībā uz vienu studentu, tad kādas tiesības līdzīgā situācijā
atteikt citam.
Taču, ja es atkal atgriežos nepilna laika studenta pozīcijās, tad nelielu izbrīnu rada tas, ka LLU nepastāv
vienoti noteikumi studiju darbu noformēšanā. Rakstu kursa darbu (vai referātu) iesniegšanai, piemēram, LF
mācībspēkiem, savi noteikumi, bet vai rakstot iesniegšanai TF – vai tie arī būs tādi paši, jeb tur būs kaut kas
cits?
Ja rokas, šo to par studiju organizāciju LLU mājas lapā atrast var. Tikai katrai fakultātei savs izkārtojums,
materiāls vienai vairāk, citai mazāk. Informācija bieži vien uzlikta kā Word, Excel, Adobe formāta faili. Vai šo
studijām tik būtisko informāciju nevajadzētu visas LLU ietvaros koordinēt un pasniegt vienotā strukturētā
veidā? Tas nozīmē, ka fakultātes sadaļas „titullapa” ir iekārtota pēc viena formāta, kurā ir obligātās sadaļas.
Piemēram, nodarbību saraksti, prakšu, pārbaudījumu grafiki u.c. kalendārā informācija. Tad mācībspēku
kontaktinformācija, pieņemšanas laiki, kurā ir (un to varētu izdarīt) atzīme, ja viņš vai viņa ir komandējumā vai
atvaļinājumā. Pēc tam viss pārējais, ko nu fakultāte uzskata par vajadzīgu. Tas tomēr piedotu vairāk
lietišķuma un atvieglotu informācijas meklēšanu.
Protams, jo mazāk būs jāatver pievienotie faili, bet vairāk informācijas būs tiešsaistē, skaisti noformētās
veidnēs, jo būs vieglāk, ērtāk un iedvesmojošāk. Jo pašlaik, atsevišķu pievienoto dokumentu noformējums
man nešķiet tāds, kādu es (kā students) iedomājos augstas klases paraugam atbilstošu, vai es (kā
mācībspēks) vēlētos saņemt no saviem studentiem.
Nobeigumā, ja atļauts pasapņot. Daudzās studiju programmās E-studiju koncepcijas realizācija šķiet diezgan
problemātiska. Sevišķi tur, kur kaut nedaudz nepieciešams darboties ar savām rokām, strādāt ar kolekcijām
un citiem materiāliem, kur tomēr nepieciešama mācībspēka klātbūtne. Taču ja vadošajiem mācībspēkiem vai
studiju kursam kā tādam būtu savs profils, kurā es kā oficiāli reģistrējies students varu autorizēti paciemoties,
tad iespējams, es tur atrastu sev vērtīgas metodiskās norādes, uzskates materiālus u.c. lietas. Tur es varētu
nokārtot arī kontroldarbu, ja mācībspēks gribētu pārliecināties, ka es pirms klātienes sesijas esmu veicis
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nepieciešamo (un mācībspēka silti ieteikto) patstāvīgo darbu. Arī aktuālo informāciju, kas attiecas uz studiju
kursu, acīmredzot tur varētu atrast.
Nobeigumā es (kā mācībspēks) atvainojos, ja esmu kaut ko sarunājis, kas jau tagad ir iespējams. Piemēram,
veidot savu profilu. Taču man šķiet, ka LLU mājas lapa nevar būt kā krātuve, kur katrs kaut ko iemet un kaut
ko pielipina. Tā jāveido prasmīga arhitekta vadībā un daudzviet ir nepieciešamas specifiskas zināšanas.
Tāpēc būtu ļoti vēlams, lai šāda profesionāla veidotāju komanda strādātu un vienlaicīgi arī pārējos mācītu,
vismaz tiktāl, cik nepieciešams savu materiālu sagatavošanai un ievadei.

1.10. Modulāri veidoti mācību materiāli internetā Leonardo da Vinci
projektā „Modulārā apmācība starpdisciplinārajā sistēmbioloģijā”
(MOSBIO)
Egils Stalidzāns, Dr.sc.ing., doc.

Anotācija
Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas ietvaros laika posmā no
2007 līdz 2009 gadam tika realizēts inovāciju pārneses projekts „Modulārā apmācība starpdisciplinārajā
sistēmbioloģijā” (MOSBIO). Projekta mērķis ir izveidot mācību materiālus cilvēkiem darba tirgū, lai radītu
iespēju uzsākt karjeru starpdisciplinārajā nozarē sistēmbioloģijā.
Ievads
Nesenie izcilie bioloģijas sasniegumi – vairāku organismu genomu pilnīga sekvencēšana – ir devusi milzīgu
zināšanu daudzumu par biomolekulām. Jauno sasniegumu ieviešana bija ļoti daudzsološa, bet gaidītais
progresa ātrums nav realizēts. Lai arī ir zināms visai daudz par bioloģiskiem organismiem, joprojām nav
detalizētas informācijas par to, kā biosistēmu veidojošas molekulārās komponentes mijiedarbojas, dzīvības
formu radīšanā.
Sistēmbioloģija kā nozare cenšas izprast dzīvo būtņu darbības principus, lai iegūtu to ārstniecības un
modifikācijas prasmes (Palsson 2000). Cita sistēmbioloģijas definīcija uzsver sistēmbioloģijas uzdevumu
izprast dzīvību molekulārā līmenī: sistēmbioloģija ir zinātne, kas atklāj dzīvības funkcionālo īpašību rašanos
makromolekulu mijiedarbības rezultātā (Alberghina and Westerhoff, 2005.).
Viens no sistēmbioloģijas attīstības un tās rezultātu ieviešanas priekšnosacījumiem rūpniecībā ir dažādu,
savstarpēji nesaistītu nozaru speciālistu – biologu un mediķu (bioloģiskie eksperimenti un interpretācija),
informācijas tehnologu (datu apstrāde, modelēšana, programmatūras izstrāde, vadības sistēmu izstrāde),
matemātiķu un fiziķu (modelēšana, datu apstrāde) un citu sadarbība. Šādas sadarbības priekšnosacījums ir
starpdisciplināra izglītība (Reiss, 2005.).
Ir veikti vairāki starpdisciplinārās apmācības mēģinājumi sistēmbioloģijā un tai tuvajā bioinformātikā:
inženierzinātņu izglītības iestādes ir apmācījušas inženierus un informācijas tehnologus bioloģijas virzienā un
otrādi. Šo pieredzi var kombinēt ar mūžizglītības metodēm, kas ir specifiskas, ja apmācāmie ir augsta līmeņa
speciālisti kādā no nozarēm un iesācēji citā. Modulāri veidoti mācību materiāli var būt pašizglītības ceļš uz
starpdisciplināru izglītību tādējādi veicinot savas vērtības pieaugumu darba tirgū izvēloties izglītības ceļu, kas
nepieciešams vēlamo kompetenču sasniegšanai un ir individuāls katram atkarībā no sākotnējā zināšanu
līmeņa.

34

Ikgadējā LLU mācību metodiskā konference 2010

Rakstā apskatīts Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas ietvaros
laika posmā no 2007 līdz 2009 gadam tika realizēts inovāciju pārneses projekts „Modulārā apmācība
starpdisciplinārajā sistēmbioloģijā” (MOSBIO) un tajā pielietotās mācību materiālu izveides un prezentācijas
metodes.
MOSBIO partnerība un darbības lauks
Partnerība sastāv no sešiem partneriem no piecām valstīm. Ir pārstāvētas trīs universitātes, divi mazie un
vidējie uzņēmumi (MVU) un viena profesionālā asociācija. Tātad partneri labi pārstāv pedagogus un
zinātniekus, tehnologus, kā arī uzņēmumu vadītājus un darbiniekus, kā arī kontaktus ar rūpniecību liekot
pamatu cerībām par sekmīgu projekta iznākumu. Partneri ir: projekta koordinators Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (docents Egils Stalidzans), Rostokas universitāte (Prof. Olaf Wolkenhauer) no Vācijas, Tartu
universitāte (Prof. Maido Remm) no Igaunijas, Medicel Oy (Christophe Roos) – uzņēmums no Somijas, Noray
Bioinformatics SLU (Julio Font) - uzņēmums no Spānijas un Latvijas Biotehnoloģijas asociācija (Juris Vanags).
Pašreizējais stāvoklis sistēmbioloģijā un tās izglītībā nosaka projekta galvenos spēka pielikšanas punktus
inovāciju pārnesē.
1. Pastāv atšķirīgs sistēmbioloģijas un biotehnoloģijas attīstības līmenis projektā iesaistītajās valstīs.
Augstākais attīstības līmenis ir Vācijā, Somijā un Spānijā. Sistēmbioloģija Latvijā un Igaunijā ir
mazattīstīta. Eiropas Savienība, savukārt atpaliek no ASV un Japānas gan zinātnes, gan tās
sasniegumu ieviešanas ziņā (Reiss, 2005). Projektam būtu jāsekmē zinību pārnese no attīstītākajām
valstīm uz pārējām.
2. Cits izaicinājums ir nepieciešamība pārnest jaunos zinātnes atklājumus uz rūpniecību tādējādi stiprinot
ES rūpniecības uz zinībām balstīto potenciālu.
3. Nepieciešama arī tehnoloģiju pārnese un adaptācija starp dažādā pielietojuma sfērām. Parasti ātrāk
attīstās ar lielu finansējumu saistītā medicīna, kurā izmēģinātās metodes būtu jāievieš arī citās
biotehnoloģijas jomās.
Apmācību mērķa grupas
Projektā tika definētas mērķa grupas, kuras būtu iesaistāmas inovāciju pārneses procesā no zinātnes uz
apmācību un tālāk uz rūpniecību: uzņēmumu vadītāji, tehnologi, zinātnieki un pedagogi.
Rūpniecisko un zinātnisko institūciju vadītājiem būtu jāzina galvenās sistēmbioloģijas idejas, lai stimulētu
jaunās starpdisciplinārās pieejas pielietojumu konkrētās darbības sfērās. Vadītāji parasti ir apmācīti tikai vienā
ar sistēmbioloģiju saistītajā nozarē vai tikai biznesa vadībā. Tiem būtu jāgūst vispārēja izpratne par
starpdisciplināro sistēmbioloģiju un tās biznesa potenciālu.
Tehnologiem, atkarībā no to sākotnējām zināšanām un rūpniecības nozares, vajadzētu apgūt trūkstošos
zināšanu moduļus, lai varētu domāt un darboties starpdisciplināri vismaz spējot komunicēt ar citas izglītības
sistēmbioloģijas speciālistiem un izprast sadarbības perspektīvu.
Zinātniekiem, kas sāk darbību starpdisciplinārajā nozarē, ir nepieciešamas pārskats par sistēmbioloģijas
problēmsfēru, kā arī labi strukturēts mācību materiāls. Tas var palielināt zinātnieka vērtību plašajā zinātnes
nozarē.
Pedagogi ir svarīga mērķa grupa. Tie paaugstina savu vērtību vienlaikus piedaloties projekta rezultātu un
sistēmbioloģijas popularizēšanā un ieviešanā.
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Mācību materiāliem un to pieejamībai izvirzītās prasības
Ņemot vērā iepriekšminēto projekta specifiku par mācību materiālu publiskošanas veids ir internets, kas
sniedz pieeju svaigākajiem mācību materiāliem ļaujot arī projekta realizētājiem pēc mājas lapas statistikas
spriest par materiālu izvēles īpatnībām. Mācību moduļiem ir jābūt labi strukturētiem un jāsatur īss apraksts,
kurš, vēlams, būtu rakstīts vienkāršā valodā. Moduļos būtu apkopojama jebkādas formas (interneta saites,
lekciju prezentācijas, raksti, video lekcijas, noderīgu informāciju saturoši firmu prezentācijas materiāli)
informācija, kuru nozares speciālisti atzinuši par adekvātu un noderīgu.
Projekta rezultāti
Projekta rezultāti ir mājas lapa ar mācību materiāliem, mācību moduļu nosaukumi un to īsi apraksti, mācību
moduļi, MOSBIO pilotkursi un MOSBIO konference.
Mājas lapa internetā (www.mosbio.eu) darbojas kā komunikācijas līdzeklis starp partneriem un mērķa grupu
pārstāvjiem: tehnologiem un zinātnes un attīstības (R&D) speciālistiem, skolotājiem un vadītājiem, kas ir vai
būs iesaistīti sistēmbioloģijas pasaulē. Moduļi ir sadalīti četrās lielās grupās, kuras nodala, piemēram,
eksperimentālās tehnoloģijas no modelēšanas tēmām tādējādi ļaujot konkrētam interesentam labāk orientēties
materiālos, jo visu sistēmbioloģiju un ar to cieši saistītās nozares apgūt praktiski nav iespējams. Mājas lapas
pielietošanas intensitāti raksturo statistika: reģistrēti apmeklētāji no 23 ES valstīm un vēl 32 valstīm ārpus
Eiropas Savienības, dienā vidēji 293 failus skatījuši 27 apmeklētāji. Kopumā 2009. gada laikā bijuši 6727
apmeklējumi un apskatītas 74775 datnes.
Internetā pieejamie mācību moduļi satur īsu moduļa satura aprakstu, kas paredzēts, lai pieņemtu lēmumu par
iedziļināšanās lietderību konkrētajā modulī. Paši mācību materiāli sastāv no lekciju prezentācijām, rakstiem,
video lekcijām, interneta saitēm un citiem par noderīgiem atzītiem materiāliem.
Projekta ietvaros realizēti pieci pilotkursi četrās valstīs (Latvijā, Igaunijā, Somijā un Spānijā), lai savlaicīgi
iegūtu viedokli no potenciālajiem mācību materiālu lietotājiem 1-2 dienu garās apmācībās. Par veiksmīgāko
mācību materiālu formu tika atzītas prezentācijas ar molekulāro procesu animācijām un videolekcijas. Kopumā
pilotkursos piedalījās 133 cilvēki.
Projekta konferencē 2009. gada septembrī Tartu universitātē tika apkopoti projekta rezultāti un notika
starptautiska diskusija par sistēmbioloģijas mācību metodēm un rezultātiem.
Secinājumi
Modulāri veidotie mācību materiāli internetā Leonardo da Vinci projektā „Modulārā apmācība
starpdisciplinārajā sistēmbioloģijā” (MOSBIO) ir sadalīti 4 moduļu grupās (skat. www.mosbio.eu). Kopējais
moduļu skaits ir 119. Internetā pieejamie mācību moduļi satur īsu moduļa satura aprakstu, kas paredzēts, lai
pieņemtu lēmumu par iedziļināšanās lietderību konkrētajā modulī. Paši mācību materiāli sastāv no lekciju
prezentācijām, rakstiem, videolekcijām, interneta saitēm un citiem par noderīgiem atzītiem materiāliem. Mājas
lapas lietošanas intensitāti raksturo statistika: reģistrēti apmeklētāji no 23 ES valstīm un vēl 32 valstīm ārpus
Eiropas Savienības, dienā vidēji 293 failus skatījuši 27 apmeklētāji. Kopumā 2009. gada laikā bijuši 6727
apmeklējumi un apskatītas 74775 datnes.
1-2 dienu ilgajos MOSBIO pilotkursos, par veiksmīgāko mācību materiālu formu tika atzītas prezentācijas ar
molekulāro procesu animācijām un video lekcijas.
Literatūras saraksts
Alberghina L., Westerhoff H. (Ed.) (2005) Systems Biology: Definitions and Perspectives, Springer, 408p.
Palsson B. (2000) The challenges of in silico biology. In: Nature Biotechnology 18, pp.1147-1150.
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1.11. Mācībspēks studenta vērtējumā: LLU ikgadējās aptaujas rezultāti
Voldemārs Bariss, Dr.phil., asoc.prof., Liene Krasovska, Bc.sc.soc., socioloģe-metodiķe

Anotācija: Aptauja „Mācībspēks studenta vērtējumā” Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek veikta kopš
1996.gada. Sākotnēji aptauju veica tikai par tiem mācībspēkiem, kuri piedalījās konkursā uz amata vietu, bet
kopš 2006.studiju gada aptauja tiek veikta par katru LLU mācībspēku, kuram kārtējā studiju gadā ir aptaujai
pietiekams kontaktstundu skaits. Šajā publikācijā ir atspoguļota aptaujas datu analīze, raksturojot
2008./2009.studiju gada rezultātus LLU kopumā, mācībspēku vecuma grupu un amatu griezumā, parādīts
novērtējums atsevišķu vērtējuma kritēriju aspektā, kā arī atspoguļotas studiju kvalitātes stiprās, vājās puses un
rezultātu izmaiņu tendences iepriekšējo 3 gadu periodā.
Aptaujai „Mācībspēks studenta vērtējumā” ir divas daļas: kvantitatīvā un kvalitatīvā. Kvantitatīvajā daļā
studenti 5 ballu vērtējuma skalā (5-vispozitīvākais vērtējums) novērtē mācībspēka darba kvalitāti (1.-7.
kritērijs) un apgūtā studiju kursa kvalitāti (8.-10. kritērijs), bet kvalitatīvajā daļā (apraksta veidā) izsaka savu
vērtējumu un priekšlikumus. 2008./2009. studiju gadā tika veikta aptauja par 461 mācībspēku.
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Studiju gads

1. att. Novērtēto mācībspēku skaits pa studiju gadiem
Kvantitatīvā vērtējuma rezultāti
Kopumā, novērtējot LLU mācībspēku darba kvalitāti un apgūto studiju kursu kvalitāti, studentu vērtējumos
izmaiņas ir nebūtiskas. Taču pagājušā gada vērtējumos ir vērojams neliels pozitīvā vērtējuma kritums. Pēc
Socioloģisko pētījumu grupas domām, tas varētu būt skaidrojams tādējādi, ka studenti daudz atklātāk izsaka
savu kritisko viedokli nekā iepriekšējos gados.
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1. tabula
Aptaujas rezultāti par pēdējiem 3 studiju gadiem LLU kopumā
Vērtējuma vidējā balle studiju gadā
Nr.

Vērtēšanas kritēriji

2006./2007.

2007./2008.

2008./2009.

1.

Pārzina mācāmo studiju kursu

4,59

4,58

4,53

2.

Savlaicīgi iepazīstina studentus ar studiju kursa programmu un
savām prasībām

4,36

4,37

4,26

3.

Saprotami izklāsta mācību vielu

4,03

4,03

3,96

4.

Nodibina un uztur labu kontaktu ar studentiem

4,02

4,06

3,98

5.

Prot ieinteresēt

3,81

3,79

3,71

6.

Ir labas oratora prasmes

3,94

3,94

3,84

7.

Vērtē objektīvi

4,12

4,14

4,05

8.

Studiju kursam ir pārdomāta struktūra un apjoms

3,98

3,97

3,87

9.

Mācīšanas metodika atvieglo studiju kursa apguvi

3,89

3,89

3,78

4,09

4,06

3,98

10. Nodarbībās praktiskie piemēri un teorija viens otru papildina

Visaugstāk studenti vērtē mācībspēku kompetenci mācāmajā studiju kursā (4.53), bet viszemāk – prasmi
ieinteresēt (3.71) un metodiskās prasmes (3.78). Šo studiju kvalitātes faktoru vērtējums ir viszemākais arī
iepriekšējo gadu aptaujās. Aptaujas kvalitatīvā daļa rāda, ka studenti vēlas daudzveidīgākas nodarbības,
mācību metodes, kā arī gūt argumentētu motivāciju kursa un tā atsevišķu tematu apguvei.
Aptaujas rezultātus var skatīt arī fakultāšu griezumā, tomēr salīdzināšana un ranžēšana šeit nebūtu korekta,
jo, kā rāda aptaujas pieredze, katra fakultāte zināmā mērā ir unikāla, ko nosaka studiju programmu specifika,
fakultātes lielums, akadēmiskās tradīcijas utt.
Fakultāšu dekāniem būtu jāpievērš uzmanība vērtējuma kritēriju vidējās balles izmaiņām pēdējo gadu laikā.
Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, nelieli uzlabojumi vērtējumos ir VMF, taču kritumi ir LF, LIF un ITF.
Pagājušajā studiju gadā vairākās fakultātēs (EF, TF, MF, PTF, VMF, ITF un SZF) būtiski ir uzlabojies rādītājs
vērtējumā „teorija un prakse viens otru savstarpēji papildina”. Turpretim mācībspēku prasme ieinteresēt ir
negatīvāk vērtēta visās fakultātēs.
Studiju kvalitātes stiprās un vājās puses atspoguļo mācībspēku skaita sadalījums pa vērtējumu līmeņiem:
 5- 4,5 – (vispozitīvākais),
 4,4- 4,0,
 3,9-3,5,
 3,5-3,0,
 <2,9 (visnegatīvākais, neapmierinoši).
2. attēlā, kurā iekļauti visi aptaujas kvantitatīvajā daļā ietvertie kritēriji, redzams, ka LLU mācībspēkiem nav
būtisku problēmu ar mācāmo studiju kursu pārzināšanu, studiju kursu programmām un savu prasību
noteikšanu. Turpretim ir liels skaits mācībspēku, kuriem problemātiskas ir oratora prasmes (N=48), spēja
ieinteresēt studentus sava kursa apguvē (N=72), kā arī metodiskās prasmes (N=52).
Līdzās profesionālajai kompetencei studiju programmas jomā, daudziem mācībspēkiem ir jāpievērš uzmanība
savas metodiskās kompetences pilnveidei.
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2. att. Mācībspēku skaita sadalījums pa vērtējuma līmeņiem 10 kritērijos (N=461)*
*2008./2009. s.g. aptaujas rezultāti
Īpaša uzmanība jāpievērš tiem vērtējumiem, kuri ir zemāki par 2,9, kas norāda uz ļoti kritisku studentu
attieksmi. 2. tabula parāda šī vērtējuma līmeņa sadalījumu pa fakultātēm. Te gan jāņem vērā, ka viens
mācībspēks vairākās pozīcijās var saņemt vērtējumus zem 2,9.
Augstu studiju kvalitāti rāda tie vērtējumi, kuros vidējā balle ir 4,5-5 punktu robežās. 3.tabulā var redzēt šādu
vērtējumu sadalījumu pa vērtēšanas kritērijiem fakultātēs.

2. tabula
Zemākā vērtējuma līmeņa (<2,9) sadalījums pa fakultātēm atbilstoši vērtēšanas kritērijiem*

EF

LF

LIF

TF

MF

PTF

VMF

ITF

SZF

Kopā

Fakultāte

1. Pārzina mācāmo studiju kursu

1

1

2

0

0

0

1

0

0

5

2. Savlaicīgi iepazīstina studentus ar studiju kursa
programmu un savām prasībām

3

2

6

0

2

0

0

0

3

16

3. Saprotami izklāsta mācību vielu

9

4

8

0

4

3

3

2

7

40

4. Nodibina un uztur labu kontaktu ar studentiem

10

4

9

0

3

3

3

4

4

40

5. Prot ieinteresēt

16

7

16

0

4

5

5

5

14

72

6. Ir labas oratora prasmes

10

4

10

1

3

3

5

5

7

48

7. Vērtē objektīvi

3

1

4

0

2

1

2

2

2

17

8. Studiju kursam ir pārdomāta struktūra un apjoms

5

4

8

1

4

2

3

1

8

36

9. Mācīšanas metodika atvieglo studiju kursa apguvi

8

4

14

3

3

2

5

2

11

52

10. Nodarbībās praktiskie piemēri un teorija viens otru
papildina

3

3

7

0

4

1

5

1

4

28

KOPĀ (novērtēto mācībspēku skaits): 18

8

20

4

6

6

7

8

18

95

Nr.

Vērtēšanas kritēriji

*2008./2009. s.g. aptaujas rezultāti
3. tabula
Augstākā vērtējuma līmeņa (4,5-5) sadalījums pa fakultātēm atbilstoši vērtēšanas kritērijiem*
EF

LF

LIF

TF

MF

PTF

VMF

ITF

SZF

EF

Kopā

Fakultāte

1.

Pārzina mācāmo studiju kursu

43

25

51

43

18

37

27

28

37

7

316

2.

Savlaicīgi iepazīstina studentus ar
studiju kursa programmu un savām
prasībām

29

11

26

30

8

22

19

14

20

5

184

3.

Saprotami izklāsta mācību vielu

13

7

11

17

6

16

19

2

12

4

107

4.

Nodibina un uztur labu kontaktu ar
studentiem

19

8

14

27

3

14

14

6

17

5

127

5.

Prot ieinteresēt

12

4

4

18

3

9

12

1

8

5

76

6.

Ir labas oratora prasmes

12

3

5

18

4

6

12

3

10

3

76

7.

Vērtē objektīvi

16

7

11

20

4

15

14

8

8

6

109

8.

Studiju kursam ir pārdomāta
struktūra un apjoms

12

2

6

13

5

11

11

4

10

4

78

Mācīšanas metodika atvieglo studiju
kursa apguvi

11

4

1

13

3

8

8

2

3

5

58

Nodarbībās praktiskie piemēri un
teorija viens otru papildina

15

4

8

18

3

16

14

4

10

5

97

KOPĀ (novērtēto mācībspēku skaits):

47

26

52

46

20

37

31

30

40

7

336

Nr.

9.
10.

Vērtēšanas kritēriji

*2008./2009. s.g. aptaujas rezultāti
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Analīze pa vērtējuma līmeņiem LLU tika veikta arī mācībspēku amatu un vecuma grupu griezumos. Vismaz
vienu vērtējumu, kas ir zemāks par 2,9 ballēm, ir saņēmuši 9 asistenti, 51 lektors, 17 docenti un 18 profesori.
Vecuma grupu griezumā šāda vērtējuma sadalījums ir aplūkojams 4. tabulā.
4. tabula
Zemākā vērtējuma līmeņa (<2,9) sadalījums pa vecuma grupām atbilstoši vērtēšanas kritērijiem*
Nr.

Vērtēšanas kritēriji

Mācībspēku skaits vecuma grupās (<2,9)
līdz 30
31-40
41-50
51-60 >61
0
2
1
1
1

Kopā
5

1.

Pārzina mācāmo studiju kursu

2.

Savlaicīgi iepazīstina studentus ar studiju kursa
programmu un savām prasībām

0

6

1

4

5

16

3.

Saprotami izklāsta mācību vielu

0

8

7

10

15

40

4.

Nodibina un uztur labu kontaktu ar studentiem

0

11

8

8

13

40

5.

Prot ieinteresēt

1

17

17

14

23

72

6.

Ir labas oratora prasmes

3

13

8

6

18

48

7.

Vērtē objektīvi

0

3

6

4

4

17

8.

Studiju kursam ir pārdomāta struktūra un apjoms

1

8

4

6

16

35

9.

Mācīšanas metodika atvieglo studiju kursa apguvi

1

8

9

14

20

52

10.

Nodarbībās praktiskie piemēri un teorija viens otru
papildina

0

6

4

6

12

28

3

23

19

20

29

94

KOPĀ (novērtēto mācībspēku skaits):

*2008./2009. s.g. aptaujas rezultāti
Tomēr jāņem vērā, ka katrā vecuma grupā ir atšķirīgs mācībspēku skaits, tāpēc jārēķina negatīvu novērtējumu
saņēmušo mācībspēku īpatsvars. Vismazākais – 5,5%, tas ir vecuma grupā „līdz 30”, bet pārējās vecuma
grupās tas ir 20-25% robežās. Jāpievērš uzmanība tam, ka visvairāk zemāko vērtējumu un visaugstākais to
īpatsvars ir kritērijam „mācīšanas metodika atvieglo studiju kursa apguvi” vecuma grupā „>61”.
Kvalitatīvā vērtējuma rezultāti
Anketas kvalitatīvā daļa paredz iespēju studentam izteikt savu viedokli izvērstā formā par mācībspēku, viņa
vadīto studiju kursu, kā arī sniegt priekšlikumus.
Aizpildot šo anketas daļu, studentu atsaucība ir atšķirīga dažādās fakultātēs: savus vērtējumus un
priekšlikumus aktīvi izsaka PTF, SZF, VMF, EF studenti, savukārt šajā sadaļā reti ko ieraksta TF, MF, LIF
studenti, jo tiek minēts arguments, ka „tāpat jau nekas nemainīsies”. Minēto fakultāšu studentiem ir vērojama
arī formālāka attieksme pret anketu aizpildīšanu.
Anketas kvalitatīvās daļas analīze uzrāda dažas kopīgas tendences:
1. Pagājušajā studiju gadā studenti sniedz daudz informācijas par studiju kursu vietu un nozīmi konkrētās
studiju programmās. Priekšlikumi ir saistīti ar šo kursu apjoma samazināšanu vai palielināšanu, kursu
secību, pēctecību, kursu satura dublēšanos, to svarīgumu studiju programmas apguvē. Šie priekšlikumi
varētu būt ļoti noderīgi studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, taču tas nozīmē, ka katedru vadītājiem
šī informācija ir jāsniedz programmu vadītājiem, un jāveic kopīga sniegto priekšlikumu analīze. Šādu
priekšlikumu īpatsvars ir liels attiecībā uz EF, VMF, TF, MF programmām.
2. Studentu aptauja netieši parāda, ka daudzu studiju kursu apjoms nav pareizi novērtēts kredītpunktos, un
faktiski tas ir lielāks. Aptauju anketās studenti bieži norāda uz lekciju sasteigto tempu, atsevišķu tematu
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pārāk ātru izskatīšanu, laika trūkumu vielas nostiprināšanai, apjomīgiem mājas darbiem utt. Tas liecina, ka
faktiski kursam vajadzīgā laika kalkulācija nav notikusi vai ir neadekvāta.
3. Ļoti daudz iebildumu ir izteikts par lekciju un praktisko darbu savstarpējo atbilstību, īpaši tādos gadījumos,
ja šīs viena kursa daļas vada dažādi mācībspēki (EF, ITF, MF, VMF). Tiek atzīmēti šādi trūkumi:
lekciju un praktisko darbu satura neatbilstība, pat pretrunīgums, bet reizēm arī satura dublēšanās;
kursa tematu izskatīšanas atšķirīga secība lekcijās un praktiskajos darbos;
teorētiskajām atziņām lekcijas laikā nav pietiekama praktiska pamatojuma un izskaidrojuma;
atšķirības mācībspēku darba kvalitātē, kas, vadot vienu studiju kursu, studentiem kļūst īpaši acīmredzamas.

Daudzos gadījumos studenti uzsver, ka būtu jāatsakās ne tikai no prakses, ka dažādas kursa daļas
(lekcijas un praktiskos darbus) vada dažādi mācībspēki, bet arī no strikta teorētiskās un praktiskās daļas
iedalījuma (matemātika, fizika, datorzinības u.c.).
4. Šī mācību gada aptaujā parādās jauna tendence – ļoti izteikta studentu interese par studiju kursu
programmu pieejamību un skaidrību, kritiskas piezīmes par kursa tematu strukturētību un pēctecību. Šim
jautājumam īpaša uzmanība būtu jāvelta VMF un Valodu katedrai. Parādās studentu piezīmes par studiju
kursu neatbilstību programmai, par studiju satura neatbilstību kursa nosaukumam utt. Tāpat studenti jau
semestra sākumā vēlas zināt precīzu kontroldarbu, kolokviju un iesniedzamo darbu precīzus termiņus, lai
varētu plānot savu laiku.
5. Studiju kursu satura vērtējumā dominē:
aicinājums vairāk laika veltīt praktiskajiem darbiem, kā arī vairāk piemēru izmantot (arī rēķināt) lekcijās (t.sk.
matemātikā, fizikā, ķīmijā);
prasība pēc jaunākas, aktuālākas informācijas iekļaušanas studiju kursos; īpaši jutīgas ir IT studiju
programmas, kur tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un studenti asi reaģē uz „vecu lietu mācīšanu”;
prasība tuvināt fakultātes un studiju programmas specifikai to studiju kursu saturu (svešvalodas, ķīmija u.c.),
kurus studiju programmā lasa mācībspēki no citām fakultātēm.

6. Netieši pamanāma tendence, ka katedras plāno darbu citās fakultātēs tiem mācībspēkiem, kam varbūt ir
mazāka pieredze vai ne tik augsta kompetence. Mācībspēki ne vienmēr ņem vērā citu fakultāšu specifiku,
tāpēc studenti reizēm atzīmē, ka mācītais kurss ir maz saistīts ar studiju programmu. Līdz ar to studentiem
veidojas kritiska attieksme pret citu fakultāšu kursiem konkrētās studiju programmas īstenošanā.
7. Lai arī studenti ļoti pozitīvi vērtē MS PowerPoint prezentāciju kā lekciju formu, tomēr tiek atzīmēts, ka tā
nedrīkst pārvērsties par „diktēšanu no ekrāna”. Līdztekus informācijai studenti vēlas skaidrojošu un
izpratni veidojošu pieeju. Prezentāciju materiālus studenti vēlas saņemt izdales formā vai e-pastā, nevis
tērēt laiku tos pārrakstot.
8. Atsevišķos gadījumos studenti atzīmē mūsdienu prasībām neatbilstošu praktisko darbu tehnisko
nodrošinājumu (īpaši VMF, TF, LIF Zemes ierīcība).
9. Svešvalodu, fizikas un matemātikas kursu apguvē studenti iesaka studiju kursa klausītājus sadalīt pēc
zināšanu līmeņiem.
10. Bieži vien mācībspēki apšauba studentu vērtējuma objektivitāti, apgalvojot, ka viņu stingro prasību dēļ arī
parādās studentu kritiska attieksme. Tomēr ļoti daudzos augsta pozitīva vērtējuma anketās var atrast
vērtējumu kombināciju: „Augstas prasības, taču vērtē objektīvi”, „Stingri vērtē, taču labas attiecības ar
studentiem”. Negatīvi vērtējumi parādās tad, ja mācībspēks izvirza augstas prasības studentam, taču ne
sava darba kvalitātei.
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2. Laureāti
Jau tradicionāli konferences noslēgumā tika paziņotas aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā, skaitot
punktus par līdzdalību un panākumiem 2009.gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursā un par
piedalīšanos mācību metodiskajās konferencēs pēdējos 3 gados, kā arī noskaidrotas konferences dalībnieku
simpātijas ieguvušās akadēmiskās struktūrvienības par 2009. gadā sagatavotajiem studiju materiāliem.

2.1. Aktīvākās struktūrvienības metodiskajā darbā
1. vieta Augsnes un augu zinātņu institūts
2. vieta Arhitektūras un būvniecības katedra
3. vieta Uzņēmējdarbības un vadības katedra

2.2. Akadēmiskās struktūrvienības – konferences dalībnieku simpātijas
1. vieta Augsnes un augu zinātņu institūts (24 balsošanas taloni)
Agrobiotehnoloģijas institūts (16 balsošanas taloni)
Datoru sistēmu katedra (12 balsošanas taloni)
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