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• Uz studiju rezultātiem balstīts izglītības process kā 
efektīvas EKI/LKI izveides un darbības priekšnoteikums

• Izglītības piedāvājuma veidošana, precīzi definējot 
studiju rezult ātus – atbildīga pieeja, kas sniedz 
ieguvumus visām studiju procesā iesaistītajām pusēm

Studiju rezultāti – Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 

kodols
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Uz studiju rezultātiem balstīts studiju process palīdz 
atbildēt uz jautājumu:

vai ir v ērts maks āt konkr ētu naudas summu, par to, 
ka augstskola nodrošina iesp ēju stud ēt, sniedz 
zināšanas, prasmes un kompetences, k ā arī rada 
priekšnoteikumus studenta sagatavošanai veikt 
noteiktus darba pien ākumus un, pabeidzot studijas, 
pretend ēt uz prognoz ējamu atalgojamu
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Banku augstskola – valsts 
augstskola ar gandrīz pilnīgu privātu 

studiju finansējumu



• Klasiskais akad ēmiskais pied āvājums balstās uz noteiktu 
zināšanu vērtības prioritāti

• Zināšanu hierarhiju studiju procesā nosaka akadēmiskā instance

• Augsts risks, ka studiju programma veidosies kā akadēmisko 
autoritāšu teorētisko interešu reprezentatīvs salikums

• Profesionālajās studiju programmās tas var radīt situāciju, ka 
nepietiekamā apjomā tiek apgūtas profesionālajai karjerai 
nepieciešamās kompetences

Klasiskā akadēmiskā pieeja vs.
studentorientētā pieeja
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• Nedrīkst aizmirst, ka tā ir nevis prioritāri uz darba devēju 

vajadzībām, bet gan uz studentu un tā nākotnes iespējām 

orientēta pieeja, kas sniedz tam vienlaikus noteiktu iespēju 

lauku, līdztekus kompetencēm, kas nepieciešamas, lai uzsāktu 

profesionālo karjeru noteiktā jomā

• Kritiskā domāšana, analītiskās spējas un instrumenti, radošās 

spējas, plašs redzesloks kā studiju rezultāts

Problēmas var radīt arī pārāk šaura 
vajadzīgo zināšanu un prasmju izpratne 

un studiju satura reducēšana uz tām
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Vai šobrīd studenti pietiekami labi to apzinās? 

Vai realitātē studiju programmas izvēle notiek pēc SR principa nevis, 

balstoties uz ģeogrāfiskiem, finansiāliem u.tml. apsvērumiem?

Studiju rezultāti – ieguvumi 
studentiem?
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Tieši profesionālo kompetenču apgūšanai 
nepieciešamo studiju rezultātu prioritātes 

noteikšana vispilnvērtīgāk disciplin ē 
studiju procesu

Ieguvumi no kvalifikāciju 
ietvarstruktūras studiju procesa 

veidošanā
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Studiju programmu 
modernizācija 

Banku augstskolā
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• Studiju programmu m ērķu, uzdevumu un studiju 
rezult ātu defin ēšana , īpašu uzmanību pievēršot atsevišķu 
studiju kursu studiju rezultātu saskaņošanai ar studiju programmu 
kopīgajiem studiju rezultātiem

• Akadēmiskais personāls ir apguvis kvalifik ācijas 
ietvarstrukt ūras deskriptorus , kas ir priekšnoteikums 
veiksmīgai kvalifikāciju ietvarstruktūras standartam atbilstošu studiju 
programmu studiju rezultātu definēšanai

Studiju programmu 
modernizācija 

Banku augstskolā
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Studiju rezultātu pieejas 
pilnveidošana, pielāgojot to 
Skotijas profesionālās kvalifikācijas 
piešķiršanas prasībām

• Kredītpunkti kā studiju rezultātu 
sasniegšanas mērs

• Vērtējums
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Studiju rezultāti: 
ieguvumi studentiem

• Studiju procesa centrā studenta profesionālās kompetences 

• Izglītības kvalifikāciju caurskatāmība un kvalifikāciju atzīšanas 
garantijas turpinot izglītību vai uzsākot profesionālo karjeru

• Studentiem ir iespēja izvēlēties konkrētu studiju programmu, 
pakārtojot to no studiju rezultātu sasniegšanas izrietošās iespējas 
veidot profesionālo karjeru
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Studiju rezultāti: 
ieguvumi darba devējiem

• Diploms un diploma pielikums varētu sniegt skaidru un 
salīdzināmu informāciju par to, kādu kvalifikāciju ir ieguvis 
augstskolas absolvents – pretendents uz vakanci, kādas 
prasmes un kompetences viņš ir apguvis
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Kvalitātes 
apliecinājums
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RISKI
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RISKI
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Iespējas izveidot jaunas 
starpdisciplināras programmas 

Dilemma
mēģināt pielāgot tās kādam esošam 
profesijas standartam 
vai
panākt, ka tiek izveidots jauns standarts
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IZAICINĀJUMI

• Precīza mācīšanās rezultātu/studiju rezultātu izvērtēšanas metodikas 
izveide

• Efektīvu kvalitātes nodrošināšanas mehānismu iedibināšana

• Šai pieejai nepieciešamā akadēmiskā personāla pedagoģiskās 
kvalifikācijas paaugstināšana (un ar to saistītais finansējums)
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PROBLĒM(AS & )JAUTĀJUMI

• Vai darbs pie studiju rezultātu formulēšanas nav tikai izrādīšanās vai 
vingrinājums?

• Vai nepamatoti netiek samazināts vai palielināts studentiem darba 
apjoms?

• Vai nesamazinām aktīvas studijas? Kā tas ietekmē studēšanas «stilu»? 
Kas mainās studiju metodēs?

• Kādas problēmas rodas, definējot studiju rezultātu atšķirības dažādiem 
studiju līmeņiem? 
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

andris.sarnovics@ba.lv


