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Kvalitātes sistēma -  

RTU stratēģijas komponents 

• Misija  
– Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo 

augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību un sagatavot 
starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus 
augstas kvalitātes speciālistus 

 

• Stratēģijas komponenti 
– Zinātniskās darbības izcilība 

– Studiju izcilība  

– Organizācijas izcilība un atpazīstamība 

– Infrastruktūras izcilība  

 

• RTU kvalitātes politika ir vērsta uz RTU misijas īstenošanu 
un stratēģisko mērķu – zinātniskās darbības, studiju, 
infrastruktūras, organizācijas izcilības un atpazīstamības 
sasniegšanu.  

 



Vadlīnijas 

• RTU Kvalitātes politika saskaņota ar Eiropas asociācijas kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) vadlīnijām un standarta 

ISO 9001:2008 nosacījumiem. 

 

• Iekšējās kvalitātes sistēmas elementi studiju procesā 

1. Kvalitātes politika un procedūras 

2. Studiju programmu un piešķiramo grādu  

apstiprināšana, uzraudzība un kontrole 

3. Studentu snieguma vērtēšana 

4. Mācībspēku kvalitātes nodrošināšana 

5. Studiju resursi un atbalsts studentiem 

6. Informācijas sistēmas 

7. Sabiedrības informēšana  



Studiju satura kvalitāte 

• Studiju programmas izstrādā saskaņā ar Senāta apstiprinātu 

nolikumu 

• Studiju rezultātus iekļauj programmas aprakstā 

• Studiju programmu projektus izvērtē: 

– Nozares studiju programmu komisija, kurā piedalās darba devēji 

– Fakultātes dome 

– Studiju daļa 

– Senāta Studiju kvalitātes un programmu komisija 

• Studiju programmas apstiprina RTU Senāts 

 

• Izstrādājam jaunu Studiju programmu reģistru, lai labāk 

integrētu studiju vadības sistēmas komponentus 
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Studiju rezultātu ieviešanas 1. posms 
Instruments: Priekšmetu (kursu) reģistrs 

• Pilnvērtīgs katra studiju priekšmeta apraksts, tajā skaitā 
– studiju rezultāti  

– katra studiju rezultāta sasniegšanas pārbaudes līdzekļi 

• Īpaša procedūra jaunu studiju priekšmetu pieteikšanai 
– atzinums no Nozares studiju programmu komisijas, kurā ir darba devēji 

– atzinums no struktūrvienības 

– Studiju daļas kontrole 

• Studiju satura pārskatāmība 
– priekšmeta apraksta (t.sk. studiju rezultātu) automātiska ievietošana RTU 

e-studiju vidē un RTU mājas lapā 

– datu par priekšmetu automatizēta izmantošana studiju plānošanai 

 

• Pieejams no RTU mājas lapas un iekšējā portāla ORTUS 
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Reģistra ieviešanas plāns 
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Datu imports no iepriekšējās sistēmas uz jauno 17.11.2009.  

Lietotāju apmācība 17.11.2009. 
25.11.2009. 
01.12.2009. 
02.12.2009. 

Seminārs atbildīgajiem mācībspēkiem par studiju rezultātu 
formulēšanu un iekļaušanu priekšmetu aprakstos  

30.11.2009 

Priekšmetu, kuriem ierobežots obligāto lauku skaits  
(gala pārbaudījumi, prakse), papildināšana un pārapstiprināšana  

29.01.2010. 

Datu revīzija un neaktuālo priekšmetu arhivēšana 

Visu lauku aizpildīšana pamatstudiju priekšmetiem  31.08.2010. 

Visu lauku aizpildīšana augstākā līmeņa studiju priekšmetiem  30.12.2010. 

Visu lauku aizpildīšana doktorantūras priekšmetiem  30.01.2011. 



Darbs ar reģistru 

• Aprakstus portāla ORTUS vidē veido paši atbildīgie 

mācībspēki vai pilnvaroti atbildīgie lietveži 
 

• Pārejas periodā pārapstiprināšana notiek pēc 

vienkāršotas procedūras 
 

• Apstiprinājumus visos līmeņos veic elektroniski 

• Nozares studiju programmu komisijas un 

struktūrvienības sēdes parakstītu protokolu skenētās 

versijas jāievieto elektroniski 
 

• Par darbu ar reģistru: 
– “Studiju priekšmetu reģistra nolikums”, Senāts apstiprinājis 30.03.2009.  

– Reģistra lietošanas instrukcija  
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Te jāieliek bildes no 

priekšmetu reģistra 

 



Kursa aprakstā ietilpst 

• Anotācija 
– Īss (daži teikumi) studiju saturu raksturojošs apraksts 

• Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs 

– Jāapraksta kursa rezultātā sasniedzamos mērķus un 
uzdevumus, izteiktus studentu iegūtajās zināšanās, prasmēs 
un kompetencē 

• Tematu izklāsts 

– Tematu saraksts ar paredzēto akadēmisko stundu skaitu 
atbilstoši tematu apgūšanas secībai (ievērojot paredzēto 
stundu skaitu lekcijām, laboratorijas un praktiskajiem 
darbiem) 

 

• Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšanas kritēriji 
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Mērķis nav tas pats, kas rezultāts! 

• Mērķus mēdz definēt kā mācībspēka nodomus - “mērķis 

ir iepazīstināt ar...” 

 

• Studiju mērķis ir nodrošināt, ka tiek sasniegti studiju 

rezultāti un tādējādi noslēgumā studējošie ir 

ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

kompetenci 
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Studiju rezultātu formulēšana 

 

• Studiju rezultāti nav:  

– mērķa formulējums 

– tēmu uzskaitījums 

– kontroldarbu saraksts 

– beigu pārbaudījumi 

– ... 

 

• Rezultātu sasniegšanas pakāpi ir jāvar pārbaudīt un 

izmērīt! 
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Vai studiju rezultāti ir sasniegti? 

• Vērtēšanas paņēmieni un skaidri kritēriji 

– patstāvīgais darbs (uzdevumi, referāts u.c.)  

– kontroldarbs 

– laboratorijas darbs 

– studiju darbs  

– eksāmens 

– u.c. 
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Vai studiju rezultāti ir sasniegti? 
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• Rezultāts: Spēj izvēlēties ... projektēšanas metodi... 

– Patstāvīgais darbs - referāts ... situācijas analīze (case 

study), projektēšanas metodes pamatojums 

– Studiju darbs ... projektēšanas metodes izvēle un projekta 

izstrāde 

 

• Rezultāts: Spēj veikt ... konstrukcijas stiprības aprēķinu... 

– Eksāmens ... uzdevuma atrisināšana 

– Studiju darbs ... projekta izstrāde, kas ietver ... 

konstrukcijas aprēķinu, un tā aizstāvēšana 

 

 



Daži secinājumi 

• Svarīgi paskatīties uz esošajiem procesiem "no malas" 

• Labi instrumenti noteikti palīdz veidot kvalitatīvu produktu 

• Procesu dalībnieku (studentu, mācībspēku, lietvežu u.c.) 

izpratne un atbalsts ir ļoti svarīgs 

• Atgriezeniskajai saitei jābūt katrā procesā 

• Mērījumi un regulāra uzraudzība (monitorings) ir 

nepieciešami, bet to realizēt nav viegli  



Paldies par jūsu uzmanību! 

Jautājumi?  
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