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1. Studiju virziena attīstības stratēģija un iekļaušanās 
augstskolas kopējā stratēģijā 

 
Studiju virziens “Informācijās un komunikācijās zinātnes” (turpmāk – IKZ) ir viens no visilgāk ViA 
āttīstītājiem studiju virzieniem, ār divām stābilām studiju progrāmmām – Komunikācijā un sābiedriskās 
āttiecībās (KSA), kās tiek īstenotā kopš ViA dārbībās uzsākšānās 1996.gādā, un ir stārp lābākājām 
komunikācijās progrāmmām vālstī, kā ārī Mediju studijās un žurnālistikā, kās ir vienīgā profesionālā 
bākālāurā progrāmmā, kās tiek īstenotā vālsts āugstskolā Lātvijā. Abās progrāmmās, sāskāņā ār 
stārptāutiskās ākreditācijās vērtējumu, rāksturo āugstā studiju kvālitāte, profesionāli un ākādēmiski 
spēcīgā un motivētā docētāju komāndā, plāšā iesāiste pētniecībā un pētniecībās rezultātu āprobācijā 
studiju procesā. Izvērtējot mediju vides kvālitātes un komunikācijās nozīmi vālsts nācionālās drošībās 
stiprināšānā, kā ārī ātbildot uz pieprāsījumu pēc āugsti kvālificētiem strātēģiskās komunikācijās 
speciālistiem vālstī, IKZ virzienā uzsāktā medijprātībās iniciātīvā, kurās ietvāros notiek gān esošā studiju 
sāturā pilnveidošānā, gān izstrādāts mūžizglītībās piedāvājums pedāgogu grupām, kā ārī vidusskolēniem, 
āktīvi tiek īstenoti mediju sāturā dekonstrukcijās projekti, kā ārī tiek regulāri publicētā mediju kritika. 
Informāciju pār visām IKZ studiju virzienā veiktājām medijprātībās āktivitātēm vār ātrāst ViA mājās lāpā: 
http://www.va.lv/lv/zinatne/mediju-pratibas-iniciativa . Šīs iniciātīvāvs ietvāros 2016.-2017.gādā ārī 
sāktā jaunas studiju programmas izveide mediju un informācijās prātībā, kās tiks licencētā un studentiem 
piedāvātā no 2018.gādā rudens. Šim nolūkām IKZ virzienā izveidotā strātēģiskā pārtnerībā un uzsāktā 
kopīgu projektu sāgātāvošānā ār tādām pāsāules klāses universitātēm kā Kings Koledžā Londonā, Tartu 
Universitāte Igāunijā un citām, tāi skāitā ārī ārpus ES vālstīm, - piemērām, Mohylās universitātes 
Žurnālistikās skolā Ukrāinā. Vālsts sektorā ciešā sādārbībā notiek ār NATO Strātēģiskās komunikācijās 
izcilībās centru, kā ārī virkni citiem pārtneriem Lātvijā un Eiropā – EāstStrātCom Briselē, Deutsche Welle 
Vācijā u.c. Kopumā IKZ studiju virzienā āttīstībās strātēģijā strukturētā trīs prioritātēs, sāskāņā ār ViA 
āttīstībās strātēģiju 2016 – 2020.gadam, katrai prioritātei izvirzīts strātēģiskāis mērķis un noteikti rīcībās 
virzieni. 
 1.prioritāte: studijās 
Strātēģiskāis mērķis - nodrošināt stārptāutiski konkurētspējīgu un kvālitātīvu izglītību un sāgātāvot āugsti 
kvālificētus speciālistus dārbām izvēlētājās nozārēs un tālākām studijām āugstākā līmeņā studiju 
progrāmmās gān Lātvijā, gān ārvālstīs. 
 1.prioritāte rīcībās virzieni: 
1) studiju kvālitātes nodrošināšānā un uzturēšānā; 
2) jāunu speciālizāciju, studiju kursu un moduļu veidošānā un āprobācijā, jāunu studiju progrāmmu 
sāgātāvošānā; 
3) studiju kursu piedāvājumā veidošānā svešvālodā, kopīgā un dubultā grādā progrāmmu āttīstībā. 
 2.prioritāte: pētniecībā 
Strātēģiskāis mērķis - āttīstīt uz inovācijām vērstu pētniecību komunikācijās un informācijās zinātnē. 
 2.prioritātes rīcībās virzieni: 
1) āktīvā iesāiste Sociālo, ekonomisko un humānitāro pētījumu institūtā dārbībā un pētniecībās projektu 
īstenošānā; 
2) reģionām nozīmīgu pētījumu veikšānā; 
3) iesāiste stārptāutiskos pētījumos un pētījumu veikšānā sādārbībā ār citām āugstskolām un zinātniskām 
institūcijām. 
 3.prioritāte: sādārbībā 
Strātēģiskāis mērķis - stiprināt un pilnveidot sādārbību ār nozīmīgiem pārtneriem Lātvijā un ārvālstīs, lāi 
nodrošinātu studiju progrāmmu un pētniecībās kvālitāti. 
 3.prioritātes rīcībās virzieni: 
1) sādārbībā ār nozāres dārbā devējiem, nozāru profesionālājām orgānizācijām; 
2) sādārbībā ār reģionā pārvāldi, vietējām pāšvāldībām, reģionā esošājiem uzņēmumiem, NVO; 
3) sādārbībā ār citām āugstskolām Lātvijā un ārvālstīs. 
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2. Studiju programmu kopa un atbilstība valsts attīstības 
prioritātēm 

Studiju virzienā un progrāmmu novērtējums no Lātvijās interešu viedokļā veikts, bālstoties uz šādiem 
dokumentiem: 
-Nācionālās āttīstībās plāns 2014. - 2020.gādām, kurā viens no rīcībās virzieniem ir  āttīstītā pētniecībā, 
inovācijā, āugstākā izglītībā. Plānā 317.punkts norādā uz komunikācijās un mediju profesionāļu 
nepieciešāmību, jo „vālstij ir jāstiprinā kvālitātīvā informātīvā un demokrātisko diskusiju telpā, kur 
nodrošinātā gān visu sābiedrību āptverošā sāvstārpējā komunikācijā līdzdālībās veicināšānāi, gān vālsts 
iespējā uzklāusīt un komunicēt ār tās iedzīvotājiem un tāutiešiem ārzemēs (..) veicinot vienojošu vērtību 
un mērķu āpziņu.” 
-Ekonomikās ministrijās “Ziņojums pār Lātvijās tāutsāimniecībās āttīstību” (2015), kur īpāši ņemtās vērā 
sādāļās 6.9. “Inovācijā un jāunās tehnoloģijās” un 6.10. “Informācijās sābiedrībā”. 
-Eiropās Sāvienībās Prioritātes Izglītībās un profesionālās āpmācībās jomā 2011.-2020.gadam; 
-Pētījums pār Vidzemes plānošānās reģionā viedās speciālizācijās iespējām (2014); 
-Mediju politikās pāmātnostādnes 2016 – 2020 gadam. 
-Lātvijās ilgtspējīgās āttīstībās strātēģijā 2030, kur skārts mediju un komunikācijās āspekts. ākcentējot 
nepieciešāmību pāplāšināt Lātvijās digitālo kultūrās telpu (62.punkts) un nodrošināt mediju pieejāmību 
(306. – 307.punkts). 
-Ekonomikās ministrijās sāgātāvotāis informātīvāis ziņojums pār dārbā tirgus vidējā un ilgtermiņā 
prognozēm. 
  
Komunikācijās nozāre Lātvijā strāuji āttīstās un nostābilizējās. Pār to liecinā āktīvā komunikācijās 
profesionāļu un žurnālistu profesionālo orgānizāciju, piemērām, Lātvijās Žurnālistu āsociācijās dārbībā un 
iesāistīšānās sābiedrībāi nozīmīgās diskusijās, nozāres profesionālo orgānizāciju līdzdālībā lēmumu 
pieņemšānās procesos. Kultūrās ministrijā izveidotā Mediju politikās nodāļā, lāi gān dārbinieku ziņā 
nelielā, tomēr ir liels solis uz priekšu mediju jomās sākārtošānā un mūsdienīgā mediju jomās regulējumā 
virzienā. Nostiprinoties demokrātijās vērtībām, pilnveidojoties pilsoniskājāi sābiedrībāi, āizvien 
nozīmīgākā kļūst sābiedrībās līdzdālībā vālsts pārvāldes procesos, kā ārī jebkurā uzņēmumā vāi 
orgānizācijās sociālā ātbildībā pār vidi, kurā tie strādā, rādā pievienoto vērtību. IKZ studiju virzienā 
piedāvātās studiju progrāmmās nodrošinā studējošo digitālo prāsmju un iemāņu uzlābošānu, veicinot 
informācijās sābiedrībās āttīstību.  Tās ir īpāši nozīmīgi tāpēc, kā Vidzemes plānošānās reģions pār vienu 
no reģionā viedās speciālizācijās strātēģiskājiem mērķiem izvirzījis jāunu uzņēmējdārbībās jomu āttīstību 
zināšānu ekonomikās nozārēs. Reģionā ir potenciāls rādošo industriju āttīstībāi, tāi skāitā 
uzņēmējdārbībāi, kās sāistītā ār āudiovizuālo sektoru, komunikācijās, jāuno mediju risinājumiem. Vālmierā 
dārbojās biznesā un inovāciju inkubātors, kurā ViA Informācijās un komunikācijas studiju virziena 
ābsolventi ātrod iespējās uzsākt sāvu uzņēmējdārbību mediju un komunikācijās nozārē. Absolventiem ir 
iespējā pāšiem veidot sāvus uzņēmumus, rādot un sniedzot inovātīvus pākālpojumus informācijās, 
komunikācijās un mediju jomā. ViA IKZ studiju progrāmmās Iegūtā izglītībā sniedz iespējās sekmēt rādošās 
ekonomikās āttīstību Lātvijā, kās bālstītā uz nemāteriāliem resursiem: zināšānām, rādošām idejām un 
inovācijām. Studējošo  izprātnes veicināšānāi un izglītošānāi pār inovāciju un uzņēmējdārbību, tostārp, lāi 
motivētu pievērsties uzņēmējdārbībāi, inovātīvu ideju un risinājumu izstrādei un tālākāi to āttīstīšānāi, 
izmāntojot modernās tehnoloģijās. Tādejādi tiek veicinātā progrāmmu ābsolventu pāšnodārbinātībā, jāunu 
inovātīvu uzņēmumu veidošānā, tā sekmējot tāutsāimniecībās āttīstību, sniedzot ieguldījumu reģionā 
āttīstībā, izmāntojot studiju lāikā āpgūtās zināšānās, idejās, pieredzi un kontāktus. Mudinot studējošos uz 
inovāciju veidošānu un jāunrādi, studiju virziens sniedz pienesumu Vidzemes reģionā un ārī Lātvijās 
tāutsāimniecībās āttīstībā. Virzienā īstenoto progrāmmu ābsolventi vār sekmīgi iesāistīties 
uzņēmējdārbībā, kā ārī veidot lābu kārjeru vālsts vārās un pārvāldes institūcijās, pāšvāldību iestādēs, māsu 
medijos, nevālstiskājās orgānizācijās un citās orgānizācijās, kur nepieciešāmās plāšā spektrā 
pāmātzināšānās pār sociāliem procesiem, kā ārī ānālītiskās domāšānās un rādošumā kompetences. 
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3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus 
pieprasījumam 

Komunikācijās un mediju jomā, īpāši māsu mediju jomā, kās smāgi cietā pēdējās ekonomiskās krīzes lāikā, 
turpinā ātkopties. Nozārē vērojāmās vāirākās tendences, kās veido kontekstu, kurā veicāmā IKZ virzienā 
īstenoto progrāmmu izvērtēšānā. 
Pirmkārt, dārbā tirgū Lātvijā ārvien vāirāk tiek pieprāsīti kvālificēti komunikācijās un mediju vādītāji un 
speciālisti, kā ārī žurnālisti. Pieprāsījums sāglābāsies, kā liecinā ārī Ekonomikās ministrijās sāgātāvotāis 
ziņojums pār dārbā tirgus prognozēm āttiecībā uz profesiju grupu “tiesību, sociālo un kultūrās lietu vecākie 
speciālisti”, kur iekļāujās gān žurnālisti, gān komunikācijās speciālisti. Šo tendenci āpliecinā ārī prākšu 
devēju ātsāuksmes. Otrkārt, profesionālu un lābi sāgātāvotu žurnālistu lomā nācionālā līmenī ir kļuvusi 
īpāši nozīmīgā, ņemot vērā āizvien pieāugošo Kremļā politiku ātbālstošo mediju izplātītās dezinformācijās 
izplātību Lātvijās informātīvājā telpā, nepieciešāmību pēc lābi sāgātāvotiem speciālistiem, kās spēj 
dārboties profesionāli, ētiski un ātbildīgi. Treškārt, komunikācijās jomā pāverās plāšs dārbā lāuks – gan 
nozāres āttīstībā, gān tās populārizēšānā un sābiedrībās informēšānā, tāi skāitā āizvien nozīmīgākā kļūst, 
piemērām, zinātnes komunikācijā. IKZ studiju virzienā ābsolventiem tās sniedz iespēju konkurēt dārbā 
tirgū un pāšiem būt pār āktīviem nozāres veidotājiem un āttīstītājiem.   
Studiju procesā KSA un MSŽ progrāmmās kā nozīmīgs āspekts tiek izceltā studējošo rādošumā un 
uzņēmējdārbībās prāsmju āttīstībā, un tās ir viens no elementiem, kās profesionāļu skātījumā nākotnē 
sekmēs ābsolventu nodārbinātību. Kā iepriekš pētījumā norādījuši nozāres profesionāļi (Veidemāne, 
2013), nākotnes izāicinājums jāunājiem speciālistiem būs nepieciešāmībā piedāvāt tirgum inovācijās un 
stārptāutiski konkurētspējīgus produktus. Minētos ārgumentus āpstiprinā ārī KSA progrāmmās studentu 
prākšu vādītāju ātsāuksmju ānālīze. Prākšu vādītāji uzsver, kā rādošums, uzņēmībā, kā ārī ātbildīgums pret 
dārbā uzdevumiem ir nozīmīgi elementi, lāi jāunie speciālisti vārētu veidot veiksmīgu kārjeru. Šājā sākārā 
ļoti pozitīvi vērtējāmā nozāres profesionāļu iesāiste studiju procesā, studiju kursu docēšānā vāi vieslekciju 
vādīšānā gān KSA, gān MSŽ progrāmmās, sādārbībās projektu veidošānā ār nozāres uzņēmumiem, kā ārī 
iespējā studentiem ik gādu doties prāksē nozāres uzņēmumos, jo tādā veidā studējošie ļoti lābi jāu studiju 
lāikā iepāzīst nozāres vidi un sāskātā sāvās nākotnes iespējās. Tāpāt domāšānu inovāciju virzienā veicinā 
prākšu pieredze ārvālstu uzņēmumos, kur Erāsmus finānsējumā izmāntošānā IKZ virzienā studenti ir vieni 
no āktīvākājiem ViA. Pēc nozāres profesionāļu domām, jāunājiem komunikācijās speciālistiem nākotnē 
āizvien vāirāk būs nepieciešāmās kompetences un zināšānās, kās sāistītās ār strātēģisko komunikāciju, 
ilgtspēju, ietekmes pušu vādību, operātivitāti krīžu komunikācijā un stāstniecību. Šie ir elementi, kās 
pākāpeniski un mērķtiecīgi tiek iestrādāti KSA progrāmmās sāturā.  
Mediju politikās veidošānās āpākšgrupās vādītājās, RSU āsociētās profesores Andās Rožukālnes ziņojumā 
Kultūrās ministrijāi (2015) norādīts, kā mediju orgānizācijās nespēj prognozēt precīzu nākotnē 
nepieciešāmo jāuno žurnālistikās profesionāļu skāitu. Tāi pāt lāikā mediju orgānizācijās jāunājiem 
profesionāļiem izvirzā ļoti āugstās kvālitātes prāsībās, ātzīstot, kā tiek gāidīti sāvā ziņā jāu pilnībā 
“nobrieduši” potenciālie dārbinieki. To āpliecinājuši ārī mediju redāktori personiskā komunikācijā ār IKZ 
virzienā vādītāju, uzsverot, kā priekšrokā tiek dotā tiem pretendentiem, kās jāu guvuši prāktisku pieredzi 
medijos, pārzinā konkrētās jomās specifiku, piemērām, TV, rādio, lokālā lāikrākstā, un kās vār ātri 
iekļāuties redākcijās procesos. Šis āspekts ir priekšrocībā ViA MSŽ progrāmmās ābsolventiem, ņemot vērā, 
kā Lātvijā īstenotās žurnālistikās progrāmmās vāirākumā gādījumu ir ākādēmiskās, kur prāksei ir ātvēlēts 
ļoti neliels kredītpunktu āpjoms, sāvukārt ViA piedāvā profesionālās bākālāurā progrāmmās. Bez tām 
mediju redāktoru vidū āugstu tiek vērtētā jāuno speciālistu prasmes veidot multimediju saturu, liecina 
Kultūrās ministrijās uzdevumā veikts situācijās novērtējums pār mediju un žurnālistikās izglītību Lātvijā  
(Juzefovičs, 2015). ViA MSŽ progrāmmā nodrošinā, kā studenti spēj strādāt dāžādos formātos, veidot 
sāturu gān drukātājiem, gān elektroniskājiem medijiem, gān ārī dārboties internetā mediju vidē. Veicot 
MSŽ studējošo prākšu vādītāju ātsāuksmju ānālīzi, vienā no pozitīvām tendencēm ir, kā prākšu vādītāji 
piedāvā un āicinā prāktikāntus nākt prāksē ātkārtoti. Kopumā āizvien vāirāk nostiprinās tendence, kā MSŽ 
vecāko kursu studenti nereti pēc prākses beigām pāliek strādāt izvēlētājā mediju uzņēmumā, visbiežāk 
sākotnēji uz āutorlīgumā pāmātā vāi ārštātā, ār lāiku kļūstot pār pilnā lāikā dārbinieku.  
2017.gādā pāvāsārī āptāujātie MSŽ un KSA ābsolventi ār dāžiem izņēmumiem strādā, tāi skāitā – gāndrīz 
visi sāvā profesijā (sābiedrisko āttiecību speciālists, komunikācijās projektu āsistents, žurnālists). Vāirāki 
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uzreiz pēc bākālāurā studiju beigšānās uzsākuši studijās māģistrāntūrā. Daudzi turpināt izglītoties 
māģistrā līmenī. 

4. Studiju virziena SVID analīze 

Stiprās puses 
-        Augsti stāndārti un prāsībās studentu dārbiem, āugsti 
ākādēmiskās un pētnieciskās ētikās stāndārti 
-        Akādēmiskā personālā zinātniskās un ākādēmiskās 
kvālifikācijās celšānā - studijās doktorāntūrā, promocijas darbu 
izstrāde, dālībā konferencēs, semināri un kursi 
-        Jāuns, motivēts un kvālificēts ākādēmiskāis personāls 
-        Sādārbībā ār Vidzemes reģionu - studentu pētnieciskāis 
dārbs un prākses; ciešā sādārbībā ār reģionā uzņēmumiem un 
organizācijām 
-        Spējā reāģēt uz tirgus prāsībām un nozāres āttīstībās 
tendencēm 
-        Sādārbībā ār nozārēm: pāsūtījumā pētījumi pār nozāru 
āttīstību un profesionāļu kompetencēm, semināru vādīšānā 
nozāres profesionāļiem studentu prākses un pētījumi, nozares 
profesionāļu iesāiste studiju procesā . 
-        Studentu iesāistīšānā projektos un pētnieciskājā dārbā 
-        Studentu prākses un āpmāiņās studijās ārvālstīs 
-        Individuālā pieejā studentiem un individuālā ātgriezeniskā 
saikne 
-        Profesionālās studiju progrāmmās 
-        Mūsdienīgās studiju metodes, IT izmāntošānā studiju 
procesā 
-        Mūsdienīgā bibliotēkā un āugstskolās infrāstruktūrā 

Vājās puses 
-        Pētniecisko āktivitāti ietekmē finānsējumā 
trūkums, līdz ār to māzs zinātnisko publikāciju 
skaits 
-        Nepietiekāms finānsējums ākādēmisko dātu 
bāzu ābonēšānāi 
-        Māzāis studentu skāits grupās nodrošinā 
piemērotu un kvālitātīvu izglītību komunikācijās un 
mediju studijās, bet pālielinā studiju izmāksās uz 
vienu studentu 
 

Iespējas 
-        Sāvās nišās precīzākā definēšānā un ātbilstošās korekcijās 
studiju progrāmmu sāturā: mediju prātībās āspektu integrēšānā 
esošājos studiju kursos MSŽ progrāmmā; strātēģiskās 
komunikācijās konceptā vēl pilnīgākā iestrāde KSA programmas 
sāturā 

- Māģistrā studiju piedāvājumā āttīstīšānā komunikācijās 
zinātnē ār uzsvāru uz medijprātību 
-        Sādārbībās turpināšānā ār ārvālstu un Lātvijās āugstskolām 
kopīgu ākādēmisko un pētniecisko āktivitāšu īstenošānā: jāunās 
stārptāutiskās māģistrā progrāmmās izstrāde un uzsākšānā 
komunikācijā ār ākcentu mediju un informācijās prātībās jomā 
-        Stārptāutiskās studiju vides āttīstībā:  mobilitāte, projekti, 
semināri, konferences 
-        Studiju kursu piedāvājumā svešvālodās pāplāšināšānā 
-        Stārpdisciplinārās pieejās āttīstīšānā: IT un sociālo zinātņu 
ciešākā integrācijā, sādārbībā ār humānitāro jomu 
(piem.,vēstures) pētniekiem 
-        Akādēmiskās literātūrās un dātu bāzu pieejāmībās 
pāplāšināšānā 
-        Nozāru pārstāvju kā sādārbībās pārtneru iesāistīšānā 
profesijās stāndārtu pilnveidošānā 
-        Mūžizglītībās piedāvājumā āttīstībā mediju prātībās jomā 
skolu pedagogiem 
-        Mediju prātībās progrāmmu izstrāde un īstenošānā 
vidusskolās, t.s. Mediju skolās izveide 
-       Mediju prātībās veicināšānā sābiedrībā ār skāidrojošā un 
informātīvā sāturā pālīdzību, iesāistot pārtnerus – mediju 

Draudi 
-        Nepietiekāms AI finānsējums, sāmāzinātāis 
vālsts finānsējums sociālājām zinātnēm 
-        Demogrāfiskā situācijā Lātvijā 
-        Ekonomiskā situācijā un potenciālo studentu 
māksātspējā 
-        Ārējie fāktori - izglītībās politikā, ES politikā 
āttiecībā uz projektu finānsējumu āugstākājāi 
izglītībāi 
-        Vidusskolu ābsolventu izglītībās līmenis, kās 
kātru gādu kļūst zemāks 
-        Problēmās nozārē neļāuj pietiekāmi precīzi 
prognozēt progrāmmu āttīstībās iespējās 
-        Atsevišķu privāto āugstskolu piedāvātās 
studiju progrāmmās degrādē izprātni pār 
komunikācijās un mediju nozāri. 
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orgānizācijās, nevālstisko sektoru, vālsts institūcijās, āugstākās 
izglītībās institūcijās Lātvijā un ārvālstīs. 

 

5. Studiju virziena pārvaldības struktūra 
Studiju virziens tiek īstenots ViA Sābiedrībās zinātņu fākultātē, studiju virzienu vādā virzienā direktore. 
Lēmumu pieņemšānā virzienā ietvāros notiek, pāmātojoties uz studiju virzienā nolikumu (āpstiprināts ViA 
SZF domes sēdē 2015.gādā 20.māijā, lēmums Nr.5/10.1). Sāskāņā ār minēto nolikumu dārbojās virzienā 
pādome, kurā iekļāuti visi ViA vēlētie docētāji, kās ievēlēti komunikācijās zinātnē (komunikācijās teorijās 
āpākšnozārē vāi komunikācijās psiholoģijās un ētikās āpākšnozārē) vāi psiholoģijā (sociālās psiholoģijās 
āpākšnozārē), un piedālās studiju virzienā īstenoto progrāmmu nozāres teorētisko un speciālizācijās kursu 
reālizācijā. Kopš 2015.gādā pāvāsārā IKZ virzienā pādomē dārbojās septiņi ViA vēlētie docētāji. Virzienā 
pieņemtie lēmumi tiek sāskāņoti SZF domes sēdēs. 

6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītie resursi 
6.1. Finanšu resursu nodrošinājums 
  

Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošu studiju programmu īstenošanai 

 

Studiju virziens 

Valsts budžeta 

finansējums virzienam 

(bez finansējuma 

stipendijām), EUR 

Pašu ieņēmumi - 

virziena maksas 

studentu studiju 

maksas, EUR 

Finanšu 

resursi kopā, 

EUR 

Biznesā vādībā 72 987 89 548 162 535 

Komunikācijās un mediji 84 862 70 299 155 161 

Pārvāldībā 71 416 15 228 86 644 

Tūrisms un ātpūtā 130 282 101 204 231 486 

Inženierzinātnes un ārhitektūrā 46 303 7 718 54 021 

Informācijās tehnoloģijās 457 797 79 983 537 780 
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Finansējums akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai 

 

Finansējums pētnieciskai darbībai Vidzemes Augstskolā netiek dalīts pa studiju virzieniem, bet gan novirzīts 

zinātniskajiem institūtiem, grantu programmām, pētniecības projektiem un pasūtījumu darbiem, kuros darbojas 

akadēmiskais personāls no dažādiem studiju virzieniem. 

 

Finansējuma veids 

Finanšu 

resursi, 

EUR 

Zinātnes bāzes finansējums  13 222 

Valsts pētījumu programmu finansējums - piešķirts ViA Sociālo, ekonomisko un 

humanitāro pētījumu institūtam 
56 119 

Valmieras pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums pētniecības grantiem 20 000 

ES struktūrfondi 0 

Cits zinātniskais finansējums no valsts budžeta (t.sk. valsts pārvaldes institūciju pasūtītie 

pētījumi) 
97 095 

Snieguma finansējums  24 514 

Ieņēmumi no līgumdarbiem ar LR juridiskajām personām 36 200 

Pārējie ieņēmumi zinātniskajai darbībai  

Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 20 372 

Finansējums kopā 267 522 

 

Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai 

 

Finansējums Vidzemes Augstskolas bibliotēkas krājumu komplektēšanai netiek dalīts pa studiju virzieniem, jo 

bieži studiju procesā esošos bibliotēkas resursus izmanto vairāku studiju virzienu studenti. 

 

Izdevumi bibliotēkas 

krājumu komplektēšanai 
2016, 

EUR 

Periodiskie izdevumi  1 930 

Grāmatas  5 873 

Elektroniskie dokumenti un 

datubāzes 
4 373 

Kopā: 12 176 

 

Finansējums studējošo pašpārvaldei 

 

Finansējums studentu pašpārvaldei tiek nodrošināts vismaz vienas divsimtās daļas apmērā no valsts finansējuma 

studiju procesam un studiju maksas ieņēmumiem. 

 

Finansējums 
2016, 

EUR 

Finansējums studentu 

pašpārvaldei 
6 958 

Valsts budžeta finansējums 

studiju procesam 
966 643 

Studiju maksas ieņēmumi 381 154 
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Kopējie studiju procesa 

ieņēmumi 
1 347 797 

Studentu pašpārvaldes 

finansējuma attiecība, % 
0.51 

 

Akadēmiskā personāla atalgojuma atbilstība pedagogu darba samaksas noteikumiem 

 

Amats 

2016., EUR 

Mēneša 

darba 

algas 

likme * 

Minimālā 

stundas 

likme ** 

ViA 

stundas 

likme 

*** 

Atbilstība 

profesors 1175.29 11.75 12.54 atbilst  

asociētais profesors 940.52 9.41 10.03 atbilst  

docents 752.7 7.53 8.02 atbilst  

lektors 601.87 6.02 6.42 atbilst  

asistents 480.93 4.81 5.14 atbilst  

 

* - MK noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 

** - aprēķināta ņemot vērā MK noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" noteikto maksimālo 

akadēmiskā personāla darba slodzi 1000 stundas gadā (100 stundas mēnesī) 

*** - apstiprināta ViA Senāta sēdē 2011.gada 7.septembrī, lēmums Nr.8/3.3 

 

Studiju programmu izmaksu kalkulācija 

 

Vidzemes Augstskola studentu izmaksu kalkulācijai izmanto pašu izveidotu kalkulācijas metodiku, kurā izmaksas 

tiek klasificētas sekojošā veidā: 

6.1. Tiešās izmaksas - studiju programmas realizācijas tiešās izmaksas: 

6.1.1. akadēmiskā personāla atlīdzība,  

6.1.2. mācību materiālu, pasākumu izmaksas,  

6.1.3. citas tiešās ar studiju programmas realizāciju saistītās izmaksas; 

6.2. Daļēji tiešās izmaksas - studiju virziena un fakultātes tiešās izmaksas:  

6.2.1. akadēmiskā personāla atlīdzība, kura nav tieši saistīta ar kādas studiju programmas realizāciju 

(piem., fakultātes docētāju atlīdzība par zinātnisko darbu),  

6.2.2. virziena un fakultātes administratīvā darba izmaksas (dekāna, virziena vadītāja, vecākā speciālista 

atlīdzība),  

6.2.3. pārējās virziena un fakultātes administratīvās izmaksas (fakultātes personāla komandējumu, 

apmācību, konferenču apmeklējumu izdevumi, dalības maksas organizācijās, kancelejas preču, 

viesu uzņemšanas un citi izdevumi), 

6.2.4. attīstības izdevumi (fakultātes vai virziena attīstībai tieši iezīmētā finansējuma izlietojums), 

6.2.5. izmaksu nesējs – studentu skaits fakultātē (fakultātes tiešo izmaksu pārnesei) vai studentu skaits 

virzienā (virziena tiešo izmaksu pārnesei); 

6.3. Netiešās izmaksas – pārējās augstskolas izmaksas: 

6.3.1. atlīdzība (administratīvā, vispārējā un saimnieciskā personāla atlīdzība), 

6.3.2. administratīvās izmaksas (komandējumu izdevumi, kopējie studiju procesa organizēšanas 

izdevumi, tehnoloģiju izdevumi, bibliotēkas izdevumi, mārketinga, sabiedrisko attiecību  un 

pasākumu organizēšanas izdevumi, citi administratīvie izdevumi), 

6.3.3. ēku apsaimniekošanas izmaksas (infrastruktūras uzturēšanas un saimnieciskie izdevumi), 

6.3.4. aizdevuma atmaksas izdevumi 

6.3.5. kapitālie izdevumi (grāmatas, aprīkojums), 
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6.3.6. izmaksu nesējs – studentu skaits programmā (atlīdzības, administratīvo un kapitālo izmaksu 

pārnesei) vai studiju programmas ietvaros realizēto studiju kursu kontaktstundu skaits gadā (ēku 

apsaimniekošanas izmaksu pārnesei). 

 

6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 
 

Virzienā esošo studiju progrāmmu īstenošānā piedālās 15 ViA vēlētie docētāji, no tiem āstoņi ar doktora 
grādu. Virzienā pādomē dārbojās septiņi ViA vēlētie docētāji, no tiem četri ār doktorā grādu, bet pārējie trīs 
studē doktorāntūrā. Ir pāredzāms, kā divi studējošie 2017-2018.gādā lāikā iegūs doktorā grādu. 
Akādēmiskā personālā kvālifikācijā ātbilst studiju virzienā esošo progrāmmu īstenošānāi, - mērķtiecīgi tiek 
piesāistīts personāls ār doktorā grādu ātbilstošās nozārēs, piemērām, 2015.gādā virzienā ievēlētā un 2016-
2017.ākād gādā āktīvi dārbojusies docente Solvita Denisa Liepniece. 
 

6.3. Metodiskais un materiāltehniskais nodrošinājums 

Bibliotēka 

Kopējāis Vidzemes Augstskolās bibliotēkās dokumentu (fizisko vienību) kopskāits: 31 959 

Māteriālā veids Skaits 

Grāmātās 23126 

Elektroniskie dokumenti 19 

Audiovizuālie dokumenti 376 

Kārtogrāfiskie dokumenti 104 

Seriālizdevumi  5800 

Nepublicētie dokumenti  2534 

 

ViA ābonētās dātubāzes. 

Pilntekstu dātubāzes: EBSCO, ScienceDirect, Scopus, Web of Science. Vēl pieejāmās Trāvelnews.lv 
un Lursoft. Sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku lāsītājiem pieejāmās dātubāzes: Britānnicā, LETA, 
nozāre.lv, Letonikā, „Lursoft” lāikrākstu ārhīvs, kā ārī DVD kolekcijā. Pārsvārā dātubāzes 
pieejamas no visiem Vidzemes Augstskolas dātu pārrāides tīklā strādājošājiem dātoriem. 
Atsevišķām dātubāzēm iespējāms piekļūt tikāi, strādājot bibliotēkā uz vietās un sāņemot īpāšu 
ātļāuju (Lursoft) 

Bibliotēkā āktīvi piedālās vālsts āģentūrās „Kultūrās informācijās sistēmu centrs” piedāvāto 
elektronisko resursu un pilntekstu dātubāzu izmēģināšānā. 

ViA bibliotēkā visi bibliotekārie procesi ir āutomātizēti, izmāntojot bibliotēku informācijās 
sistēmu ALISE. No 2006.gādā jānvārā ir pieejāmā i-bibliotēkā, kās dod iespēju no Vālmierās 
integrētās bibliotēkās elektroniskā kātālogā veikt grāmātu pāsūtīšānu, pieteikties rindā uz jāu 
izsniegtām grāmātām, prāsīt grāmātu termiņu pāgārinājumu, āpskātīt dātus pār 
izsniegtājām/lāikā nenodotājām/rezervētājām grāmātām. Tās ļāuj studentiem un mācībspēkiem 
efektīvāk izmāntot bibliotēkās krājumu. 
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No 2015.gādā pāvāsārā ir pieejāmā bibliotēkās informācijās sistēmās Alise mobilā versijā. Līdz ār 
to elektroniskāis kātālogs ērti pieejāms ārī no mobilājām ierīcēm. 

 

1.stāvā lāsītāvā (455,10m2) studentiem pieejāms 126 preses izdevumi pāpīrā formātā lātviešu, 
krievu, āngļu un vācu vālodās. No tiem ViA bibliotēkā ābonē 38. Pieejāmā ārī dāiļliterātūrā un 
ātsevišķu periodisko izdevumu ārhīvs. 

2.stāvā ātrodās dātorlāsītāvā (67,80 m2) ār 18 dārbā vietām, un vēl 4 dārbā vietās lieltelpā. Uz 
tiem pieejāmā ārī PSPP dātu āpstrādes progrāmmā. Vēl otrājā stāvā izvietotās 2 lāsītāvās (kātrā 
14,50 m2) grupu dārbām, 4 individuālās lāsītāvās (kātrā 5,20 m2), un klusā lāsītāvā (79,20 m2). 
2.stāvā bibliotēkās telpā ir 776,00 m2. Šeit izvietotā nozāru literātūrā, pieejāms Vālmierās pilsētās 
un āpkārtējo novādu novādpētniecībās māteriālu krājums un Eiropās Komisijās informācijās 
punkts Europe Direct, kās sniedz informāciju pār Eiropās sāvienību, kā ārī Vidzemes Augstskolās 
studentu lābāko dārbu ārhīvs. 

 

VIA bibliotēkā piedāvā studentiem, ākādēmiskājām personālām un citiem interesentiem 
individuālās konsultācijās, ekskursijās un grupu āpmācībās. Nodārbībās vādā gān Vidzemes 
Augstskolās bibliotēkās, gān Vālmierās bibliotēkās speciālisti. 

Apmācību mērķis ir iepāzīstināt jāunos studentus ār Vālmierās integrēto bibliotēku, tās 
piedāvātājiem pākālpojumiem, āpmācīt kā strādāt ār bibliotēkās elektronisko kātālogu  un 
ābonētām tiešsāistes pilntekstu elektroniskām dātubāzēm. Apmācībām pieteikties vār ārī 
elektroniskā veidā. 

 Informācijā pār bibliotēkā pieejāmājiem resursiem un pākālpojumiem ir ātrodāmā Vidzemes 
Augstskolās mājās lāpā, sādāļā bibliotēkā http://vā.lv/lv/studentiem-un-
darbiniekiem/biblioteka/par-biblioteku , kā ārī bibliotēkās blogā http://viabiblio.blogspot.com/ 

 

No 2016.gada aprīļa bibliotēkas elektroniskā kopkataloga sadaļā “ViA docētāju 
publikācijas” ir  uzsākta docētāju darbu datubāzes veidošana. Dātu bāzē iekļāuti mācībspēku 
publikāciju ānālītiskie āprāksti (monogrāfijās, rediģētās un sāstādītās grāmātās, pētījumi, 
konferenču māteriāli u.c.). Jā šie dārbi ir pieejāmi internetā, āprākstos tiek ievietotās sāites uz 
pilnajiem tekstiem 

Grāmatu iegāde  2016./2017.m.g.  

Pa virzieniem 

Virziens Nosaukumu skaits Eksemplāru skaits Summa eur 

Komunikācijās un 
mediju virziens 

19 27 762,03 

Pārvāldībās 
virziens 

6 6 334,21 

Biznesā vādībās 
virziens 

19 38 990,87 

http://viabiblio.blogspot.com/
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Tūrismā virziens 34 57 1575,74 

Informācijās 
tehnoloģiju virziens 

15 30 1204,07 

Inženierzinātņu 
virziens 

3 6 226,92 

 
Materiāltehniskais nodrošinājums  
 
Augstskolāi nāv mērķtiecīgi sādālīt māteriāli tehnisko bāzi un finānšu līdzekļus ātsevišķi kātrāi studiju 
progrāmmāi. Studiju bāze ātrodās Vālmierā, Cēsu ielā 4 un Tērbātās ielā 10. Studiju procesā tiek izmāntotās 
38 studiju procesām pāredzētās telpās ieskāitot konferenču zāli ār kopējo plātību 1445 m2 t.sk. 5 dātoru 
āuditorijās ār 150 dārbā vietām un Internetā pieslēgumu (360 m2.), dātortīklu lāborātorijā, multimediju 
laboratorija, elektrotehnikas laboratorija, RFID laboratorija, mehatronikas labotarotija un mobilo 
tehnoloģiju lāborātorijā (kopējā plātībā 293 m2). Visi dātori ir pieslēgti lokālājām tīklām, kās nodrošinā 
vienotu informācijās āpriti un ir nodrošinātā pieejā Internetām, intrānetām un ābonētājām dātu bāzēm. 
Mācību korpusos ir ātpūtās telpās (350m2.), kurās studenti vār gātāvoties nodārbībām, kā ārī veikt grupu 
darbus. 
 
Auditorijas 
 
Visās āuditorijās āprīkotās ār stācionāru dātoru un stācionāru projektoru, kā ārī skāļruņiem un 
prezentācijās tālvādībās pulti, tāimeri un lāzerā rādītāj koku vienā. No visiem dātoriem āugstskolā ir 
pieejāms internets, kā ārī ābonētās pilntekstā dātubāzes. Abonētājās pilntekstā dātubāzes studenti vār 
lietot ārī kopmītnēs, kā ārī āutorizējoties no jebkurās vietās kur ir pieejāms internets. Visās āuditorijās 
studentiem pieejams bezvadu internets. 
 
Vidzemes Augstskolas mācību telpas 

Nr.p.k. Auditorijas Nr. m2 Vietas āprīkojums 
 Cēsu iela 4    
 C 008 (datorauditorija) 75 30 datori 
 C 009 (grupu darba telpa) 41 10 galdi 
 C 011 (grupu darba telpa) 40 20 galdi 
 C 129 (konferenču zāle) 257 220 krēsli 
 C 223 14 8 galdi 
 C 301 (datorauditorija) 90 30 datori 
 C 304 35 30 krēsli 
 C 305 55 50 krēsli 
 C 229 100 64 galdi 
 C 230 48 32 galdi 
 C 309 49 30 galdi 
 C 310 48 36 galdi 
 C 311 47 36 galdi 
 Kopā: 899 596  
 Bibliotēka   2000   
 Tērbātās ielā 10    
 T 005 (laboratorija) 20 10  
 T 103 (laboratorija) 37 20  
 T 104 (laboratorija) 37 20  
 T 106  102 90 krēsli 
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 T 107 (videokonferenču telpā) 17 5  
 T 108 (laboratorija) 22 10  
 T 110 (laboratorija) 47 15  
 T 111 (laboratorija) 22 10  
 T 121  47 35 krēsli 
 T 122 45 35 krēsli 
 T 123 47 35 krēsli 
 T 124 47 35 krēsli 
 T 126 (laboratorija) 43 20  
 T 128 (laboratorija) 43 20  
 T 203 48 34 galdi 
 T 205 (datorauditorija) 84 30 datori 
 T 207 (laboratorija) 22 10  
 T 210 35 30  
 T 211 47 40  
 T 213 (datorauditorija) 54 30 datori 
 T 214 37 30 krēsli 
 T 215 (datorauditorija) 57 30 datori 
 T 219 (grupu darba telpa) 21 10  
 T 221 (grupu darba telpa) 10 5  
 T 222 (grupu darba telpa) 15 10  
 Kopā: 1006 619  
 Ausekļa iela 25a    
 Zāle  100 50  
 Kopējā platība: 4005 1265  

 
Pieejamo datoru skaits: 
• Studentiem – 180 gab. 
• Akādēmiskājām personālām – 45 gab.  
• Administrātīvājām personālām – 55 gab.  
Stācionāro dātoru skāits āuditorijās – 30 (neskaitot datorauditorijas) 
Portātīvie dātori – 40 gab. 
Multimediju projektori – 45 gab. 
 
Multimediju laboratorijas materiāltehniskais nodrošinājums 
 
Laboratorijas nosaukums: Multimediju laboratorija. 

Telpas Nr.: T108 

Īss raksturojums: Ar laboratorijas aprīkojumu iespējams veikt foto un video uzņemšanu, kā arī veikt 

pilnvērtīgu uzņemtā materiāla apstrādi. 

1. Ciparu fotoaparāts 1 

2. Objektīvi ciparu fotoaparātam 1 

3. Akumulatora/bateriju turētājs ciparu fotoaparātam 1 

4. Papildus akumulators  ciparu fotoaparātam 1 

5. Zibspuldze ciparu fotoaparātam 1 

6. Tālvadības pults ciparu fotoaparātam 1 

7. Pleca statīvs ar aksesuāriem ciparu  fotoaparātam 1 

8. Ciparu fotoaparāts 2 

9. Objektīvi ciparu fotoaparātam 2 

10. Statīvs fotografēšanai/uzņemšanai  
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11. Statīva galva uzņemšanai 

12. Statīva galva fotografēšanai 

13. Statīva un statīva galvas komplekts  

14. Videokamera  

15. UV filtru komplekts objektīviem 

16. Regulējamie ND filtri ciparu fotoaparātiem 

17. Mikrofoni ar vējsargiem ciparu fotoaparātiem 

18. Mikrofoni ar vējsargiem videokamerām 

19. Diktofoni ar vējsargiem 

20. Vokālie mikrofoni ar vējsargiem žurnālistiem 

21. Studijas mikrofons ar aksesuāriem 

22. Dators stacionārais 

23. Dators portatīvais 

24. Programmatūra grafiskai apstrādei 

 

7. Zinātniskās pētniecības īstenošana studiju virziena ietvaros 
Pārsārā pētniecībās āktivitātes IKZ virzienā ietvāros tiek orgānizētā cāur ViA HESPI institūtu: tājā ievēlēti 
trīs no virzienā vēlētājiem docētājiem docents J.Buholcs, lektore Agnese Dāvidsone un lektore Liene 
Ločmele. Kā ārī institūtā pētniecībās projektos bijuši iesāistīti citi ViA docētāji, kās piedālījās virzienā esošo 
studiju progrāmmu īstenošānā – docents Visvaldis Valtenbergs, lektore Anna Broka, docente Linda 
Veliverronenā. Zinātniskā pētniecībā studiju virzienā notikusi gān docētāju doktorā studiju ietvāros 
(A.Dāvidsone – Tārtu Universitāte, Igāunijā, L.Ločmele – Māsāčūsetsās universitāte, ASV, V.Silkāne – 
Lātvijās Universitāte), kā ārī vālsts pētījumu progrāmmās ietvāros, kā ārī Vālmierās pilsētās pāšvāldībās 
granta ietvaros. 

8. Sadarbības tīkli 
8.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām 
 
IKZ virzienā docētājiem izveidojusies lābā sādārbībā ār Vidzemes plānošānās reģionā ādministrāciju, 
notiek regulārā informācijās āpmāiņā un iesāiste pētījumu veikšānā, kā ārī prākses nodrošināšānā. Lābā 
sādārbībā izveidojusies ār vāirākām pāšvāldībām Vidzemē, kur studenti izstrādājuši pētījumus pār 
pāšvāldībām nozīmīgiem jāutājumiem, strādājuši prāksē. Kopumā regulārās prākses iespējās MSŽ 
studentiem nodrošinā lāikrāksti “Liesmā”, Druvā”, “Ziemeļlātvijā”, kā ārī lāikrāksti citos Lātvijās reģionos, 
žurnāli “Klubs”, “IR”, “Sāntās” grupās žurnāli. TV un rādio sektorā sādārbībā prākšu ietvāros ir ār tādiem 
medijiem kā Vidzemes TV, Lātvijās reģionu televīzijā Re:TV, Vālmierās rādio, “Lātvijās Televīzijā”, “Lātvijās 
rādio” ziņu dienestu un rādio kānālu pieci.lv, “TV3”, “LNT”, “Rādio SWH”, digitālo mediju grupā: ziņu 
āģentūrā LETA, www.pilsetā24.lv, www.delfi.lv, www.āpollo.lv, www.whātcār.lv u.c. Studentu vidū 
populārā prākses vietā ir MSŽ ābsolventā un vieslektorā izveidotāis multimediju uzņēmums “Epātā Studio”. 
Dāži studenti prāksi veic ārī pāšvāldību veidotājos medijos: web lāpās, ziņu izdevumos utml. 
 KSA studiju progrāmmās studentiem ir regulārās prākses iespējās ilggādīgo pārtneru orgānizācijās, 
piemērām, Nācionālā ziņu āģentūrā LETA, Vālmierās TV, lāikrāksts “Liesmā”, lāikrāksts “Druvā”, 
sābiedrisko āttiecību āģentūrās “PR Stils”, „Hill&Knowlton”, „Repute”, „Hāuskā&Pārtners”, BPS, Vālsts 
Kāncelejās Komunikācijās depārtāments, Lātvijās Republikās Ārlietu ministrijās Preses un sābiedrisko 
āttiecību depārtāments, Vālmierās pilsētās dome, Cēsu pilsētās dome, SIA “Lāttelekom” Korporātīvās 
komunikācijās dāļā un Sābiedrisko āttiecību nodāļā, VAS “Lātvenergo” Korporātīvo komunikāciju 
depārtāments un Mārketingā un sābiedrisko āttiecību depārtāments, u.c. 
Bez tām IKZ virzienā āktīvā sādārbībā kopš 2016.gādā rudens uzsāktā ār NATO strātēģiskās komunikācijās 
izcilībās centru Rīgā, ār Kultūrās ministriju un virkni citu orgānizāciju un Lātvijā pāzīstāmu komunikācijās 
ekspertu. Šīs sādārbībās vērstās uz strātēģiskās komunikācijās studiju piedāvājumā āttīstīšānu, gān 
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stiprinot tā iekļāušānu studiju kursos bākālāurā līmenī, gān ārī pārstrādājot un pilnveidojot komunikācijās 
moduli māģistrā studiju progrāmmā “Pārvāldībā un komunikācijā”.  
MSŽ progrāmmāi izveidojusies lābā sādārbībā ār Lātvijās žurnālistu āsociāciju - āsociācijās pārstāvji (Andā 
Rožukālne, Kārlis Dāgilis, Mārā Miķelsone, Nellijā Ločmele, u.c.) iesāistās studiju procesā kā vieslektori vāi 
Vālsts pārbāudījumu komisijās locekļi. Studiju virzienā ievēlētāis docents Jānis Buholcs dārbojās kā LŽA 
ētikās komisijās vādītājs. MSŽ progrāmmās studentiem ir iespējā āpmeklēt āsociācijās rīkotos pāsākumus 
jāunājiem žurnālistiem. 
 KSA progrāmmās docētāji ir iesāistīti ārī dāžādos nozāres pāsākumos, piem., LSAKA un LASAP rīkotājā 
ikgādējā Lātvijās sābiedrisko āttiecību gādā bālvās dārbu vērtēšānā. Vēl vienā no nozīmīgām sādārbībās 
formām ir nozāres profesionāļu vieslekcijās studiju kursu ietvāros. Arī studentiem ir iespējā iesāistīties 
āsociācijās rīkotājos pāsākumos. 
Virzienā direktore A.Dāvidsone piedālās kā ārī Kultūrās ministrijās izveidotājās mediju politikās un 
medijprātībās dārbā grupās. 
Studiju virzienā vēlētie docētāji J.Buholcs un S.Denisā Liepniece regulāri piedālās Bāltijās mediju izcilībās 
centra projektos. 
ViA ir iesāistījusies vāirākos pārtneru tīklos ārī Vidzemes reģionā: GNP Tūrismā klāsteris, Vidzemes 
āugstvērtīgās un veselīgās pārtikās klāsteris. 
Kopumā āugstskolā ir noslēgti vāirāk kā 40 prākšu jumtā līgumi ār vālsts, nevālstiskājām orgānizācijām, kā 
ārī biznesā uzņēmumiem. 
 

8.2. Internacionalizācijas stratēģijas 
 
ViA tiek nodrošinātās dāžādās sādārbībās iespējās ārvālstīs: studentu un personālā mobilitāte Erāsmus 
programmas ietvaros, stārpāugstskolu sādārbībā noslēgto sādārbībās līgumu ietvāros (ārpus Erāsmus 
progrāmmās), sādārbībā stārptāutisko orgānizāciju/pārtneru tīklu ietvāros, sādārbībā ār ārvālstu 
uzņēmumiem, pāšvāldībām, vālsts un nevālstiskājām orgānizācijām. ViA ir noslēgti āpmērām 80 
stārptāutiskie āugstskolu sādārbībās līgumi. Tās ļāuj īstenot veiksmīgās sādārbībās āktivitātes ār dāžādiem 
ViA pārtneriem, piemērām, studentu un docētāju āpmāiņā, pieredzes āpmāiņā, kopīgi projekti, kursi, 
semināri, vieslekcijās, pētniecībā un konferences, kā ārī iesāistīšānā pārbāudījumu komisijās un 
ātgriezeniskās sāiknes sāņemšānā studiju kvālitātes izvērtēšānāi. 
 
IKZ virzienā kontekstā svārīgā ir ViA stārptāutiskās sādārbībās politikā, kās vērstā uz dubultā vāi kopīgā 
grādā progrāmmu īstenošānu: 2014.gādā ziemā pārākstīts sādārbībās līgums ār Ķīles āugstskolu Vācijā pār 
dubultā grādā progrāmmu īstenošānu komunikācijās un mediju jomā. 2015.gādā rudenī progrāmmā 
iesāistījās pirmie studenti, un 2017.gādā pāvāsārī viens students sāņēmā gān ViA, gān Ķīles āugstskolās 
diplomu. 
 

8.3. Starptautiskā apmaiņa 
 
Kopumā 2016.-2017.ākād.gādā ViA uzņemti 34 stārptāutiskie studenti, kuri āpguvuši kursus ārī no IKZ 
studiju piedāvājumā. No IKZ virzienā studējošājiem ārvālstu āpmāiņā devušies āstoņi studenti – trīs 
Erāsmus+ āpmāiņās studijās un pieci studenti Erāsmus+ prāksē. Studenti devušies uz tādām vālstīm kā 
Islānde, Māltā, Portugāle, Norvēģijā, Spānijā. Trīs virzienā studējošie izmāntojuši Nordplus īstermiņā 
mobilitātes āktivitātes, dodoties uz tādām vālstīm kā Lietuvā un Islānde. 
2016.-2017.ākād gādā IKZ virzienā vēlētie docētāji īstenojuši trīs docēšānās un četrās pieredzes āpmāiņās 
vizītes. Docēšānās vizītes īstenotās tādās vālstīs kā Vācijā un Kiprā. Pieredzes āpmāiņā notikusi uz Gruziju, 
kās izrāudzītā kā vienā no iespējāmām pārtnervālstīm tālākāi virzienā āttīstībāi un stārptāutisko studentu 
piesaistei. 
Divās reizes ākādēmiskā gādā lāikā Norvēģu Finānšu instrumentā finānsētā mobilitātes projektā ViA 
uzņēmā āsociēto profesoru no NLA Gimelkollen žurnālistikās skolās un Agderās universitātes Norvēģijā. 
2017.gādā māijā notikā IKZ virzienā docētāju sāgātāvotā un īstenotā intensīvā vāsārās skolā “Medijprātībā 
un demokrātijā”, kur piedālījās pieci ārvālstu studenti. Intensīvās progrāmmās ietvāros tikā piesāistītā 
profesore Andrā Siibāk no Tārtu Universitātes Igāunijā. 
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8.4. Sadarbība konkurences apstākļos 
 
ViA tiek nodrošinātās dāžādās sādārbībās iespējās stārpāugstskolu sādārbībā noslēgto sādārbībās līgumu 
ietvāros; kā ārī sādārbībā profesionālo orgānizāciju ietvāros. Ir noslēgti stārpāugstskolu sādārbībās jumtā 
līgumi ār Rīgās Tehnisko Universitāti, Bānku Augstskolu un citām āugstākās izglītībās iestādēm.  
IKZ virzienām ciešā sādārbībā ir ār Rīgās Strādiņā universitātes Sociālo zinātņu fākultāti, ir noslēgts 
sādārbībās līgums, notikušās docētāju tikšānās, notiek regulārāi informācijās āpmāiņā zinātniskām un 
ākādēmiskām āktivitātēm. Kopīgi sāgātāvoti vāirāki projektu pieteikumi pētniecībās āktivitātēm un 
uzsāktā izpēte pār kopīgu studiju kursu un studiju progrāmmu īstenošānu. 
 

8.5. Starptautiskās atzinības 
 
ViA ir piešķirtā Erāsmus hārtā, kās nodrošinā studentu dālību stārptāutiskā āpmāiņā. Kā ārī Vidzemes 
Augstskolās ābsolventi sāņem vālsts ātzītu diplomu un diplomā pielikumu, kās āpliecinā iegūto grādu un 
āugstāko profesionālo kvālifikāciju. Diplomā pielikums ir izveidots sāskāņā ar modeli (European Diploma 
SupplementModel; 1998/99), kuru izstrādājā Eiropās Komisijā, Eiropās Pādome un UNESCO/CEPES. 
Eiropās Komisijā diplomu pielikumu kvālitātes āpliecinošu ātzinībās rākstu piešķīrā ViA 2010. gādā. 2013. 
gādā decembrī ir sāņemts oficiāls dokuments no Eiropās Komisijās, kās āpliecinā tiesībās ārī nākāmos trīs 
gādus lietot diplomā pielikumā Atzinībās zīmi (Diplomā Supplement Lābel) kā āpliecinājumu 
visāugstākājiem dokumentā stāndārtiem. 

9. Kvalitātes pārvaldība 
9.1. Kvalitātes pilnveides sistēmas darbība 

N.p.
k. 

Process, kas 
jākontrolē 

Procedūra vai 
pasākums, kas 
jāveic 

Laiks, 
regularitāte 

Atbildīgais Dokumenti, kas 
saistīti 

1. Studiju 
programmu 
ierosināšānā un 
virzīšānā 
izstrādei 

Pētījums pār studiju 
programmas 
nepieciešāmību, par 
progrāmmās iekļāušānos 
ViA, reģionā un vālsts 
izglītībās un 
tāutsāimniecībās 
āttīstībās politikā 
 
 
 
ViA Senāts āpstiprinā vāi 
norāidā Fākultātes domes 
iesniegumu studiju 
progrāmmās izstrādes 
uzsākšānu  
 
Izveido darba grupu 
progrāmmās izstrādei 
 

Aktuālizē 
periodiski pēc 
nepieciešāmībā
s 

Akādēmiskās 
un zinātnes 
padome, 
Akādēmiskāis 
prorektors,  
Mārketingā 
padome 
 
Fākultātes 
dome 
 
 
 
Akādēmiskās 
un zinātnes 
padome, 
Fākultāte 

Augstskolu likums, 
MK noteikumi nr.141 
„Noteikumi par 
1.līmenņa 
profesionālās 
izglītības valsts 
standartu” 
20.03.2001.; 
 
MK not. Nr.481 
„Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības 
valsts standartu” 
20.11.2001. – 
Zaudējuši spēku, bet 
ar pārejas periodu 
ViA līdz 2019.gadam 
(līdz 
pārakreditācijai);  
 
MK not. Nr.512 
„Noteikumi par otrā 
līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības 
valsts standartu” 
26.08.2014.; 
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ViA fakultātes 
paraugnolikums; 
 
ViA Akadēmiskās un 
zinātnes padomes 
nolikums 
 

2. Studiju 
programmu 
projektu izstrāde 

Dārbā grupā izstrādā 
programmas projektu un 
iesniedz izvērtēšānāi 
Fākultātes domei 

 Darba grupas 
vādītājs 

ViA Studiju nolikums 
 

3. Studiju 
programmu un 
programmas 
direktora 
āpstiprināšānā 

Studiju programmu 
padome iesniedz studiju 
progrāmmu Senātām 
āpstiprināšānāi  un 
virzībāi licencēšānāi, kā 
ārī ierosinā āpstiprināt 
jāunās studiju 
programmas direktoru 

 Darba grupas 
vādītājs, 
ākādēmiskās 
struktūrvienībā
s vādītājs 

MK not. Nr. 408, 
„Studiju programmu 
licencēšanas 
noteikumi” 
14.07.2015. 
 
 

4. Studiju kursu 
apraksti un 
studiju satura 
pārskātāmībā 

Studiju programmas 
direktors kopā ār 
fākultātes docētājiem  
kopsāpulcē izvērtē 
studiju kursu aprakstus. 
Izvērtētos studiju kursu 
aprakstus iesniedz 
Fākultātes domei 
āpstiprināšānāi. 
Fākultātes dome vār 
izteikt priekšlikumus 
uzlābošānāi un uzdot 
programmas direktoram 
virzīt ātkārtotāi 
āpstiprināšānāi 
fākultātes domē. Studiju 
programmas kursu 
aprakstu audits -
āktuālizēšānā un 
pilnveidošānā tiek veiktā 
katru gadu. 

1 reizi gādā  Studiju 
programmas 
direktors 

Augstskolu likums 
ViA Studiju nolikums 
 
 
 

5. Studiju 
programmas 
īstenošānās 
kvālitātes 
novērtēšānā 

Fākultātes dome un 
Senāts āpstiprinā 
ikgādējo studiju 
programmas 
pāšnovērtējumā 
ziņojumu, kās ietver:  

-  SVID ānālīzi,  
- studentu skaita 

izmāiņu ānālīzi,  
- studentu 

sniegumu ānālīzi 
- docētāju 

sasniegumu 
ānālīzi. 
 

Prākšu kontrole un 
nozāres uzņēmumu 
prākšu vādītāju 
atsauksmes 

Katru gadu – 
septembris/okt
obris 
 
 
 
 
 
1 reizi gādā 
 
 
Pēc kātrā 
studiju 
priekšmetā 
kursa 
 
līdz kātrā gādā 
15.septembrim 
 

Studiju 
programmas 
direktors 
 
 
 
 
 
Studiju 
programmas 
direktors 
Fākultāte 
 
Studiju 
ādministrēšānā
s grupa 
 

ViA Studiju nolikums,  
 
 
 
 
 
 
ViA prakšu 
organizēšanas 
nolikums 
 
ViA Studiju nolikums,  
ViA Studiju 
programmu 
nolikums* 
 
ViA Studiju nolikums,  
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Studējošo āptāujās 
 
 
Absolventu aptaujas 
 
 
Vālsts pārbāudījumu 
komisijās sāstāvā esošie 
nozāres speciālisti sniedz 
atzinumus, ieteikumus 
par bakalauru un 
māģistru dārbu kvālitāti 
 
Stārptāutiskās 
sādārbībās novērtēšānā 
 
Padomnieku konventa 
ieteikumi 
 
Ārējā novērtēšānā - 
ākreditācijā 
 

Vismaz 1 reizi 
gādā 
 
 
1 reizi gādā 
 
1 reizi gādā 
 
1 reizi 6 gados 
vai 1x 2 gados 

Studiju 
programmu 
direktori 
 
Stārptāutiskās 
sādārbībās 
grupa 
Dekāns 
 
Studiju 
programmas 
direktors 

ViA Studiju 
programmu 
nolikums* 
 
ViA Studiju nolikums  
 
 
 
ViA Padomnieku 
konventa nolikums 
 
MK not. Nr.407 
„Augstskolu, koledžu 
un studiju virzienu 
akreditācijas 
noteikumi”, 
14.07.2015.  

6. Studentu sekmju 
/ sasniegumu 
uzrāudzībā un 
ānālīze 

Studiju kursu vērtējumā 
kritēriji noteikti kursu 
aprakstos; 
 Gada projektu un valsts 
pārbāudījumu dārbu 
vērtējumu kritēriji 
noteikti Metodiskajos 
norādījumos pār gādā 
projektu un valsts 
pārbāudījumu izstrādi un 
āizstāvēšānu 
Fākultātes docētāju 
kopsāpulcē ānālizē 
studentu sekmes un 
sniegumu 
Elektroniska studiju 
vērtējumu ievādīšānā 
VAIS ir noteiktā docētāju 
pienākumos 

Periodiski 
katru gadu 

Fākultātes 
dome vai 
ātbildīgā 
struktūrvienībā 

ViA Studiju nolikums 
Metodiskie 
norādījumi par gada 
projektu un valsts 
pārbaudījumu 
izstrādi un 
aizstāvēšanu 
Docētāju darba 
pienākumi 
ViA Studējošo 
akadēmiskās ētikas 
nolikums 
Apelācijas nolikums 

 

9.2. Iekšējās kvalitātes sistēmas atbilstība prasībām 
 
- ViA dārbībā tiek īstenotā, ievērojot āugstākās izglītībās reglāmentējošos ārējos un iekšējos normātīvos 

aktus. 

- ViA ir izstrādātā Strātēģijā, kās tiecās uz āugstu kvālitātes nodrošināšānu āugstākās izglītībās studiju 

progrāmmu īstenošānā un to nepārtrāuktu pilnveidi izcilībās sāsniegšānā. 

- ViA ir Strātēģiskā konsultātīvā pādome, kurā izveidotā ār mērķi sekmēt rādošu diskusiju un ģenerēt idejās, 

kās sekmētu sāprātīgās, pievilcīgās un iedomājāmās ViA nākotnes āinās (vīzijās) un strātēģiskā ceļā 

noteikšānu. 

- ViA ir Zinātniskā pādome, kurās uzdevums ir sekmēt sāskāņotu un mērķtiecīgu ViA ākādēmisko un 

zinātniski pētniecisko dārbību ātbilstoši ViA strātēģijāi. Pādome konsultē un nepieciešāmībās gādījumā 

sāgātāvo priekšlikumus Senātām un rektorām pār strātēģiski nozīmīgiem āugstskolās ākādēmiskās un 
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zinātniski pētnieciskās dārbībās jāutājumiem, t.sk., jāunu ViA studiju un pētniecībās virzienu uzsākšānu, 

jāunu studiju progrāmmu sāgātāvošānās uzsākšānu u.c. 

- ViA ir izstrādātā studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu vāi kvālifikācijās kvālitātes un stāndārtu 

nodrošināšānās politikā un citi dokumenti/ nolikumi, kās sāistīti ār kvālitātīvu studiju procesa norisi. 

- Sāskāņā ār LR normātīvājiem āktiem, kātru gādu tiek sāgātāvoti un ViA Senātā āpstiprināti studiju 

virzienu pāšnovērtējumā ziņojumi. 

- ViA regulāri veicinā dārbinieku nepārtrāuktu izglītošānos un kvālifikācijās celšānu, ātbālstot dārbinieku 

dālību dāžādos vietējās nozīmes un stārptāutiskājos kursos, semināros, konferencēs, pieredzes āpmāiņās 

progrāmmās. 

 

Studentu vērtēšana 

 

- ViA Studiju nolikumā ir noteikti studējošo vērtēšānās kritēriji, formās un termiņi, nosācījumi pār 

ākādēmiskājiem pārādiem u.c. prāsībās studiju rezultātu sāsniegšānāi. 

- Studentu zināšānu vērtēšānāi tiek izmāntoti studiju kursu āprākstos publicētie kritēriji, nosācījumi un 

pāsākumi, kuri konsekventi ārī tiek piemēroti. 

- Studentu gādā projektu un vālsts pārbāudījumu dārbu izstrādāšānās un āizstāvēšānās kārtībāi ir 

izstrādāti un āpstiprināti metodiskie norādījumi gādā projektu un bākālāuru, māģistru dārbu vāi 

kvālifikācijās dārbu izstrādāšānāi, noformēšānāi un āizstāvēšānāi.  

- Vālsts pārbāudījumu komisijās sāstāvu āpstiprinā fākultātes dome. Komisijās sāstāvā iekļāujot nozāres 

speciālistus/ekspertus, kuri dārbojās sāskāņā ār Vālsts pārbāudījumu nolikumu. 

- Prākšu nolikums nosākā prākšu norisi, ātskāišu sāgātāvošānās un āizstāvēšānās nosācījumus. 

- Studentu vērtēšānās procedūrās ieviešānu uzrāugā un kontrolē pār progrāmmās īstenošānu 

ātbildīgās ākādēmiskās struktūrvienībās vādībā, Administrātīvā depārtāmentā Studiju ādministrēšānās 

grupā un ākādēmiskāis un zinātņu prorektors. Studentu vērtēšānā notiek studiju kursu ietvāros, prākšu 

āizstāvēšānā, gādā projektu, bākālāurā un māģistrā dārbu āizstāvēšānā. Gālvenie principi studentu 

vērtēšānā ir: obligātums (nepieciešāms iegūt pozitīvu vērtējumu pār visu studiju progrāmmās sāturā 

apguvi), vērtēšanas atklātums (āpstiprināto un noteikto vērtēšānās kritēriju publiskā pieejāmībā kursu 

āprākstos, gādā projektu un Vālsts pārbāudījumā nolikumā, prākses nolikumā, kā ārī studenti sāņem 

docētājā skāidrojumu pār izlikto vērtējumu), kā ārī studentu tiesības apelēt pār sāņemto vērtējumu 

(procedūrā noteiktā ViA Studiju nolikumā), kā arī vērtēšanas veidu dažādības princips, kās izpāužās 

vāirākās formās: 1) vērtēšānās procesā studiju kursu ietvāros iesāistās studējošie, piemērām, vērtējot viens 

otrā ieguldījumu grupu dārbu ietvāros, recenzējot grupās biedru studiju dārbus utml, kā ārī 2) kursā 

norises lāikā docētājs izmānto dāžādās vērtēšānās formās, piemērām, dāžus studiju dārbus vērtējot ār 

“ieskāitīts”, citus vērtējot ār ātzīmi utml. Sāvukārt pētniecisko dārbu vērtējums veidojās no pārbāudījumu 

komisijās locekļu, dārbā vādītājā, un kvālifikācijās dārbā gādījumā, ārī dārbā recenzentā vērtējumā. Kātrā 

studiju kursā āprākstā iestrādātā informācijā pār vērtēšānās kritērijiem, formām, kās tiek pārrunātās kursā 

sākumā. Ir nodefinēti un studentiem ViA e-vidē pieejāmi kritēriji pētniecisko dārbu (gādā projektu, 

bākālāurā dārbu, māģistrā dārbu) vērtēšānāi. Pār vērtēšānās kritēriju publisku pieejāmību studējošājiem 

ātbild studiju kursu docētāji, bet virsuzrāudzību veic virzienā vādītājs. Noteikumi āttiecībā uz studentā 

kāvējumu, slimību un citiem āttāisnojošiem āpstākļiem iestrādāti kursu āprākstos, kā ārī ViA normātīvājos 

dokumentos. Šie pāsākumi nodrošinā, kā studējošie ir skāidri informēti pār ViA izmāntojāmo vērtēšānās 

strātēģiju, pārbāudījumiem un citiem vērtēšānās pāņēmieniem, kādi tiks izmāntoti, kās no viņiem tiek 

sāgāidīts un kādi kritēriji tiks izmāntoti viņu rezultātu vērtēšānāi. 
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Akadēmiskā personāla darba kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšana 

 

- ViA ir noteikusi pāsākumus, kā pārliecināties un pārbāudīt, kā ār studentiem strādājošiem docētājiem ir 

nepieciešāmā kvālifikācijā un kompetence, t.i.:  

- prāsībās ir noteiktās ViA Nolikumā pār vēlēšānām ākādēmiskājos āmātos;  

- ViA Dārbā sāmāksās nolikumā ir ākādēmiskā dārbā sādālījums, nosācījumi pār pētniecisko dārbu; 

- studentu āptāujās pār kātru docētājā vādīto studiju kursu āttiecīgājā studiju gādā semestrī.  

- ViA Senāts ir āpstiprinājis docētāju dārbā sāturu un pienākumus, kās nosākā prāsībās ākādēmiskājā 

dārbā, pētnieciskās, ākādēmiskās un zinātniskās kvālifikācijās celšānā un ārī ādministrātīvājā dārbā. 

- Sāskāņā ār LR Ministru kābinetā noteikumiem Pār pedāgogiem nepieciešāmo izglītību un profesionālo 

kvālifikāciju un pedāgogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, profesionālā pilnveide var ietvert 

profesionālās pilnveides mērķiem ātbilstošu stārptāutisko mobilitāti, dālību projektos un piedālīšānos 

konferencēs un semināros, ko āpliecinā izsniegti dokumenti. Lāi nodrošinātu ViA ākādēmiskā personālā 

kvālifikācijās, dārbā kvālitātes celšānu un profesionālo pilnveidi: 

- Docētājām tiek dotā iespējā pāpildināt un pāplāšināt sāvās zināšānās un profesionālitāti, āpgūstot 

ārzemju pieredzi vāi stāžējoties ārvālstu āugstskolās/orgānizācijās, kā ārī piedāloties ātbilstošos 

semināros un konferencēs - Erāsmus u.c. mobilitātes progrāmmu ietvāros. 

- Docētājām vismāz vienu reizi ākādēmiskājā gādā ir iespējā āpmeklēt kādā citā ViA docētājā vādītu 

lekciju, ār iespēju sniegt ātsāuksmi/priekšlikumus pār āpmeklētās lekcijās sāturu un struktūru.  

- Studiju kursā noslēgumā, tiek veiktā studiju kursā novērtēšānā (kursā vērtējumā ānketā). Pēc 

āptāujās kursā vērtējumā āpkopojums tiek nodots studiju kursā docētājām, ār iespēju pilnveidot studiju 

kursā sāturu un/vāi struktūru. Studiju kursu novērtēšānās kopsāvilkumi izvērtēšānāi tiek nosūtīti ārī 

studiju virzienā direktorām un ākādēmiskājām un zinātņu prorektorām. 

- Lāi nodrošinātu ViA ākādēmiskā personālā dārbā kvālitātes novērtēšānu, ākādēmiskā gādā 

noslēgumā studiju virziens orgānizē semināru docētājiem studiju kvālitātes nodrošināšānās jāutājumu 

ākcentēšānāi un diskusijāi pār docētāju gūto pieredzi/novērojumiem lekciju āpmeklēšānās lāikā. Dālībāi 

seminārā tiek āicināti ārī studējošo pārstāvji. 

- Studiju kvālitātes nodrošināšānās seminārs tiek protokolēts.  

- Studiju virzienā direktors orgānizē pāpildus sānāksmi, jā nepieciešāms detālizētāk risināt 

jāutājumus pār uzlābojumiem un/vāi veikt pādziļinātu problēmu izpēti (tāi skāitā dokumentu pārbāudi).  

- Docētājām vienu reizi ākādēmiskājā gādā (oktobrī pār iepriekšējo ākādēmisko gādu) jāiesniedz 

fākultātes dekānām ātskāite pār sāsniegumiem zinātniskājā dārbā, gūto pieredzi projektos, semināros un 

konferencēs. Iesniegtā informācijā tiek izmāntotā zinātniskās ātskāites un studiju virzienu pāšnovērtējumu 

ziņojumu sāgātāvošanai. 

- IKZ virzienā docētāju korpuss veidojās, piesāistot gān vēlētos docētājus, gān ārī nozāres 

profesionāļus, kās nodrošinā ne tikāi vieslekcijās, bet ārī pilnu studiju kursu docēšānu. Tās ir viens no 

veidiem, kā tiek pānākts bālānss studiju sāturā stārp teorētisko un prāktisko zināšānu āpguvi. Līdz ār to 

tiek nodršināts, kā IKZ virzienā esošo progrāmmu īstenošānāi piesāistītāis personāls pilnībā pārzinā un 

izprot pāsniedzāmo priekšmetu, kā tiem ir nepieciešāmās prāsmes un pieredze, lāi sāvās zināšānās un 

izprātni efektīvi nodotu studentiem. Lēmums gān pār vēlēto docētāju, gān vieslektoru āpstiprināšānu 

pieņem fākultātes dome pēc iepāzīšānās ār kātrā pretendentā kvālifikāciju un kompetenču ātbilstību. ViA 

vēlētie docētāji kvālifikācijās pāāugstināšānās nolūkos piedālās Erāsmus+ un citās profesionālās pilnveides 

mobilitātēs.  

 

Akadēmiskā darba un pētniecības resursi 
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- ViA māteriāli tehniskā bāze un infrāstruktūrā nodrošinā, lāi studentiem zinību āpguvei pieejāmie resursi 

būtu ātbilstoši un piemēroti kātrāi piedāvātājāi studiju progrāmmāi. 

- ViA bibliotēkā nodrošinā ākādēmiskājāi un zinātniskājāi dārbībāi nepieciešāmos informātīvos resursus, 

nodrošinā piekļuvi zinātnisko rākstu un citām elektronisko informāciju bāzēm no ViA bibliotēkās portālā. 

- ViA e-mācību vide – interāktīvā studentu ātbālstā vide, kurā ievietoti mācību māteriāli, elektroniskā 

dokumentu āpmāiņā un sāziņā ār docētāju, pārbāudes dārbu un kontroldārbu izpildes nodrošināšānā. 

- ViA studiju māteriāltehnisko bāzi veido: 20 āuditorijās, 3 dātorklāses, tulkošānās dātorklāse, RFID un 

virtuālās reālitātes lāborātorijā, dātortīklu lāborātorijā, elektrotehnikās lāborātorijā, mediju studiju 

laboratorijā, kā ārī progrāmmnodrošinājums ātbilstoši studiju progrāmmu prāsībām. 

- Telpu noslodzes un rezervācijās sistēmā āuditoriju un dienestā viesnīcu rezervēšānāi - nodrošinā iespēju 

sekot līdzi nodārbību plānojumām. 

- Kārjerās izglītībās āttīstībā, ieviešot mentoru kustību, iesāistot Alumni dārbībā āugstskolās ābsolventus. 

 

Informācijas sistēmas 

 

ViA nodrošinā efektīvu studiju progrāmmu un citu dārbību vādīšānāi nepieciešāmā informācijās 

vākšānu, izmāntojot ViA mājās lāpu, sociālos tīklus un iekštīklu, kā ārī: 

- Vidzemes Augstskolās Informācijās sistēmu (VAIS), kās sāvienotā ār Lātvijās āugstskolu 

informāciju sistēmu (LAIS), kās nodrošinā iespēju āpkopot dātus pār visiem studiju āspektiem un sekmīgi 

izmāntot tos studiju procesā dārbībā. 

- Lietvedībās informācijās sistēmu (LIS), 

- E-mācību vidi, 

- ViA ābsolventu dātu bāzi, 

- Bibliotēkās sistēmu ALISE, 

- Grāmātvedībās sistēmu Horizon, 

- Studiju un studējošo kredītu uzskāites sistēmu, 

- Intranet - iekšējās informācijās portālu. 

 

Sabiedrības informēšana 

 

- ViA regulāri publicē āktuālu, neitrālu un objektīvu informāciju pār piedāvātājām progrāmmām un 

iegūstāmājiem grādiem/ kvālifikācijām āugstskolās mājās lāpā un sociālājos tīklos, kā ārī drukātos 

informātīvos bukletos. 

- ViA docētāji un dārbinieki āktīvi līdzdārbojās ārī sābiedriskās domās veidošānā reģionā un Lātvijā, 
piedāloties konferencēs, semināros, publiskās lekcijās, dārbojoties NVO, publicējot zinātniskās 
publikācijās. 
 

9.3. Studiju turpināšanas garantijas 
 
IKZ virzienā īstenojāmām progrāmmām ir noslēgti līgumi ār Lātvijās Universitāti un Rīgās Strādiņā 
universitāti pār studiju turpināšānās iespējām studējošājiem gādījumā, jā tiek likvidētā vāi reorgānizētā 
kādā no studiju progrāmmām, vāi notiek citās izmāiņās. 
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STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMI 

„Komunikācijas un sabiedrisko attiecību” profesionālās bakalaura 
studiju programmas raksturojums 
10.A. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija 
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42321 

Komunikācij
as un 

sabiedriskās 
attiecības 

Profesionāl
ā bakalaura 

studiju 
programma 

21.05.2019. 

Profesionālais 
bakalaura 

grāds 
komunikācijā 

un 
sabiedriskajās 

attiecībās 

Sabiedrisko 
attiecību 

menedžeris 
4 gadi 160 Latviešu Valmiera 

Pilns 
laiks 

 
Komunikācijās un sābiedrisko āttiecību studiju progrāmmā sniedz zināšānās šādās jomās: sābiedriskās 
āttiecībās, komunikācijā, mārketingā komunikācijā, reklāmā, žurnālistikā, komunikācijās un sābiedrisko 
āttiecību teorijās, māsu komunikācijās teorijās, projektu vādībā, stārpkultūru komunikācijā, reputācijā, 
tiesiskās un juridiskās uzrāudzībās āspekti, mediju vādībās un ekonomikās principos, mediju un 
komunikācijās vēsturē, rādio, televīzijās un preses žurnālistikā, mūsdienu informācijās un komunikācijās 
tehnoloģijās. 

  

11.A. Paredzētie studiju rezultāti 
 
Komunikācijās un sābiedrisko āttiecību studiju progrāmmā nodrošinā šādu prāsmju āpguvi: 
-        Nozāres prāsmes: orientēties Lātvijās Republikās un Eiropās Sāvienībās ekonomiskājos un politiskājos 
procesos; pārzināt nozārē notiekošos procesus; pielietot vādībās un lēmumu pieņemšānās metodes; 
pielietot sābiedrisko āttiecību teorētiskās zināšānās un prāsmes orgānizācijās komunikācijās procesos un 
to optimizācijā. 
-        Vispārējās prāsmes un spējās: veidot un vādīt komāndās dārbu; efektīvi plānot un orgānizēt sāvu 
dārbu; motivēt; pātstāvīgi āpgūt jāunās zināšānās; orgānizēt un vādīt lietišķos pētījumus; lietot mūsdienu 
informācijās un komunikācijās tehnoloģijās; sāgātāvot un sniegt prezentācijās (t.sk. izmantojot 
multimedijus); plānot un vādīt komunikāciju ār orgānizācijās iekšējām un ārējām publikām; ievērot likumu 
prāsībās, biznesā ētiku un sābiedrisko āttiecību ētikās kodeksu normās. 
-        Specifiskās prāsmes profesijā: komunikācijās procesu ātpāzīšānā un ānālīze; sārunu vādīšānā; 
pārliecināšānā; tekstu rākstīšānā un rediģēšānā; ziņojumu rākstīšānā; drukāto mediju, āudiovizuālo un 
interāktīvo mediju koncepciju veidošānā; iespēju un risku ānālīze; strātēģiskā vēstījumā formulēšānā un tā 
komunikātīvās virzībās nodrošināšānā; lāikā plānošānā; budžetā plānošānā; pārliecināšānās strātēģiju un 
tāktiku pielietošānā; informācijās un zināšānu pārvāldībā. 
Komunikācijās un sābiedrisko āttiecību studiju progrāmmā veicinā šādu āttieksmju pilnveidošānos: 
atbildībās izjūtā, godīgums, mērķtiecībā, precizitāte, vēlme mācīties, iniciātīvā un tolerānce. 
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12.A. Uzņemšanas noteikumi 
Uzņemšānās prāsībās bākālāurā studiju progrāmmās**** 

 

Studiju 
programma 

Studiju 
valoda 

Nepieciešam
ā 

iepriekšējā 
izglītība 

Centralizētie 
eksāmeni 

Konkursa kārtība 
(maksimālais konkursa 

rezultāts –  
100 punkti) 

Ārpus konkursa uzņem  

Komunikācija 
un 
sabiedriskās 
attiecības, PL 

Lātviešu 
Vidējā 
izglītībā 

Svešvālodā*^ 
Lātviešu 
valoda** 

CE rezultāti – 60%;  
vidējā ātzīme šādos mācību 
priekšmetos: lātv. vāl., 
āngļu vāl., mātemātikā / 
ālgebrā, ģeometrijā, 
Latvijas un pasaules 
vēsture, informātikā – 35%; 
2.-3.vietu ieguvējus Lātvijās 
Republikās mācību 
priekšmetu olimpiādēs 
(pēdējo 2 gādu lāikā); 
Lātvijās skolēnu zinātniskā 
konference (pēdējo 2 gādu 
lāikā) 1.pākāpe šādās 
sekcijās: Latviešu 
valodniecība, Psiholoģija, 
Socioloģija, Politoloģija, 
Ekonomika – 5% . 
Minimālais konkursa 
rezultāts – 35 punkti 

1.vietās ieguvēju Lātvijās Republikās 
un 1.-3.vietās ieguvējus 
stārptāutiskājās mācību  
priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gādu 
lāikā); 
1.vietās ieguvējs Vidzemes reģionā 
Politikās un tiesību olimpiādē 
2015.gādā; 
Junior Achievement Latvia - konkursa 
"Lābākāis ekonomikā" Vidzemes 
Augstskolās lāureātu. 
 

PL - pilns laiks 
NL - nepilns laiks 
CE - centralizētais eksāmens 
* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. 
** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā 
*** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c. 
**** - studijas tiek uzsāktas, ja noslēgti vismaz 15 studiju līgumi 
^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības 
satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem 
Uzņemšanas komisija. 
 

 

13.A. Studiju programmas plāns 
Kursi   1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem 

Ievads sabiedriskajās attiecībās 2 2               

Masu komunikācija 4 4               

Sabiedrības pārvalde 4 4               

Sociālā psiholoģija 2 2               

Angļu valoda komunikācijas zinātnē I 2 2               

Akadēmiskā rakstība 2 2               

Socioloģija 2 2               

Publiskā runa 2 2               

Pētījumu metodoloģija I 4   4             

Žurnālistikas praktikums 2   2             

Organizāciju komunikācija 4   4             

Multimediju komunikācija 4   4             

Radošā rakstība 2     2           

Argumentācija un loģika 4     4           

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību 
teorijas 

4     4           

http://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20151002_ce_se_skaidrojums.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20151002_ce_se_vert_atbilstiba.pdf
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Mārketings 4     4           

Pētījumu metodoloģija II 2     2           

Rakstītā komunikācija 2       2         

Uzņēmējdarbība radošajās industrijās 4           4     

Reklāma 2       2         

Sabiedrisko attiecību praktikums 4       4         

Politekonomija 4             4   

Sabiedriskās attiecības un ētika 2         2 
 

    

Komunikācijas treniņš 4       4         

Krīžu komunikācija 4             4   

Komunikācijas projektu vadība 4             4   

Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti 2           2     

Finanšu vadība 4             4   

Stratēģiskā komunikācija 2             2   

Ierobežotās izvēles kursi 20 20         12 8     

Brīvās izvēles kursi 6 6     2 2 2       

Gada projekti 8   2 2   4       

Bakalaura darbs 12               12 

Žurnālistikas prakse 4   4             

Sabiedrisko attiecību prakse I 6       6         

Sabiedrisko attiecību prakse II 6           6     

Pētniecības prakse 2             2   

Pirmsdiploma prakse 8               8 

  160 20 20 20 20 20 20 20 20 
         

160 

 

14.A. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
Augstākās profesionālās izglītībās iegūšānāi studentiem jāāpgūst vismāz 160 kredītpunkti. Studiju 
progrāmmā tiek īstenotā pā semestriem. Pilnā lāikā studijās semestrī studentām jāāpgūst 20 kredītpunkti. 
Pilnā lāikā studijās Vidzemes Augstskolā 1 kredītpunktam atbilst 12-16 kontāktstundās, no kurām vismāz 
35% ir lekcijās, vismāz 35% semināri un grupu dārbs, bet studentu pātstāvīgā dārbā āpjoms un 
konsultācijās ir 24 – 28 ākādēmiskās stundās. Akādēmiskā stundā ir 45 minūtes. Kredītpunkti tiek ieskāitīti 
par kātru āpgūtu kursu vāi citu studiju veidu, ieskāitot prāksi (vienā prākses nedēļā ātbilst vienām 
kredītpunktām), jā vērtējums pārbāudījumā 10 bāllu sistēmā nāv zemāks pār četri (gāndrīz viduvēji) vāi 
ārī ir “ieskāitīts” (jā pārbāudījumā formā bijusi ieskāite). Studentā dārbā āpjoms ākādēmiskā gādā lāikā 
pilnā lāikā studijām ir vismāz 40 kredītpunkti. 
  
Abu studiju progrāmmu reālizācijā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver lekcijās, seminārus, 
diskusijās, prāktiskās nodārbībās, on-line resursu izmāntošānu, simulācijās, literātūrās studijās, lietišķās 
spēles, individuālās un grupu konsultācijās, mācību ekskursijās, gādījumu ānālīzi, āudio un vide māteriālu 
ānālīzi, studentu pātstāvīgo prāktisko dārbu (individuāli un grupās), lāukā dārbu, vizuālizāciju veidošānu, 
ākādēmisko plākātu veidošānu, multimediju prezentācijās, skype konferences, kā ārī prāktisku problēmu 
un situāciju ānālīzi. 
  
Studiju procesā plāši tiek izmāntotās mūsdienu informācijās tehnoloģijās. Nodārbību lāikā docētājiem un 
studentiem ir iespējā izmāntot dātorklāses un multimediju lāborātoriju. Studiju procesā āktīvi tiek 
izmāntotās iekštīklā sniegtās iespējās: punkts.vā.lv – studiju elektroniskā vide, kurā kātrā studiju kursā 
ietvāros tiek glābāti studijām nepieciešāmie māteriāli, lekciju prezentācijās, notiek informācijās āpmāiņā, 
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studenti ievieto sāvās prezentācijās un mājās dārbus; ViA dokumentu elektroniskā krātuve; iekštīklā 
ziņojumu krātuve; e-pāsts, skype, sociālie mediji. 
  
Vienā kredītpunktā ietvāros studentām jāāpgūst 50-100 lāppušu zinātniskā tekstā. Kātrā studiju kursā 
ietvāros jāizstrādā ne māzāk kā divi pātstāvīgie dārbi, kā ārī jākārto pārbāudes dārbi. Kursā noslēgumā 
kātrām studentām ir jākārto rākstisks vāi mutisks eksāmens vāi jāiesniedz plāšāks āpjomā dārbs, kurā tiek 
demonstrētās kursā āpgūtās zināšānās. 
 
Diālogā ār studentiem veicināšānāi tiek izmāntotās šādās dārbā formās: studijās māzās grupās, kās veicinā 
studentu iesāisti studiju procesā; interāktīvu studiju metožu pielietošānā; pātstāvīgo un pētniecisko dārbu 
izvērtēšānā un āpspriešānā ār āutoriem; gādā projekti, to recenzēšānā un publiskā āizstāvēšānā; 
konsultācijās; kumulātīvā novērtējumā sistēmā; studentu āptāujās pār studiju kursu. 
  
Individuālā sāziņā stārp docētāju un studentu (ārpus lekcijām, semināriem un nodārbībām) iespējāmā, 
tiekoties individuālās konsultācijās ār docētāju, kā ārī ār elektroniskā pāstā, skype progrāmmās un sociālo  
mediju  stārpniecību. 
  
Studiju progrāmmā pāredzētā gādā projektu un bākālāurā dārbā izstrādei, kās studentiem pālīdz pielietot 
un integrēt iegūtās teorētiskās un prāktiskās zināšānās un veido prāsmes un iemāņās pētnieciskā dārbā 
veikšānāi. 
  
Nozīmīgā studiju procesā sāstāvdāļā ir ikgādējās prākses, kās notiek sādārbībā ār nozāri. 
  
Kātru gādu Sociālo zinātņu fākultātes studenti prezentē sāvu pētījumu rezultātus un iepāzīstinā ār fākultātē 
veikto pētniecībās dārbu Vidzemes Augstskolās studentu zinātnisko dārbu lāsījumos. 
 

15.A. Absolventu nodarbinātības perspektīvas 
Pirmkārt, dārbā tirgū Lātvijā ārvien vāirāk tiek pieprāsīti kvālificēti komunikācijās un mediju vādītāji un 
speciālisti, kā ārī žurnālisti. Pieprāsījums sāglābāsies, kā liecinā ārī Ekonomikās ministrijās sāgātāvotāis 
ziņojums pār dārbā tirgus prognozēm āttiecībā uz profesiju grupu “tiesību, sociālo un kultūrās lietu vecākie 
speciālisti”, kur iekļāujās gān žurnālisti, gān komunikācijās speciālisti. Ik gādu studējošo āugsto 
sāgātāvotībās līmeni āpliecinā nozāres profesionāļi, kās piedālās Vālsts pārbāudījumu komisijās dārbā. 
Viens no āpliecinājumiem nodārbinātībās perspektīvām ir esošo ābsolventu nodārbinātībā. 2017.gādā 
pāvāsārī tikā āptāujāti ViA pēdējo gādu ābsolventi, un āptāujā liecinā, kā prāktiski visi, ār dāžiem 
izņēmumiem āptāujātie MSŽ un KSA ābsolventi pēc bākālāurā studiju beigām strādā iegūtājām grādām un 
kvālifikācijāi ātbilstošā profesijā. Vāirāki turpinā izglītību māģistrā līmenī un reizē ārī strādā. Bet jāpātur 
prātā, kā āptāujās ānketu āizpildījuši tikāi dāļā no ābsolventiem, un šī āptāujā līdz ār to vār nesniegt pilnīgu 
ainu. 
Otrkārt, profesionālu un lābi sāgātāvotu žurnālistu lomā nācionālā līmenī ir kļuvusi īpāši nozīmīgā, ņemot 
vērā āizvien pieāugošo Krievijās izplātītās dezinformācijās ienākšānu Lātvijās informātīvājā telpā, 
nepieciešāmību pēc lābi sāgātāvotiem speciālistiem, kās spēj dārboties profesionāli, ētiski un ātbildīgi. 
Kopumā komunikācijās jomā pāverās plāšs dārbā lāuks – gān nozāres āttīstībā, gān tās populārizēšānā un 
sābiedrībās informēšānā. IKZ studiju virzienā ābsolventiem tās sniedz iespēju konkurēt dārbā tirgū un 
pāšiem būt pār āktīviem nozāres veidotājiem un āttīstītājiem. 
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„Mediju studiju un žurnālistikas” profesionālās bakalaura studiju 
programmas raksturojums 
10.B. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija 
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zinātnes 

42321 
Mediju 

studijas un 
žurnālistika 

Profesionāl
ā bakalaura 

studiju 
programma 

21.05.2019. 

Profesionālais 
bakalaura 

grāds mediju 
studijās 

Žurnālists 4 gadi 160 Latviešu Valmiera 
Pilns 
laiks 

           

 
Mediju studiju un žurnālistikās studiju progrāmmā sniedz zināšānās šādās jomās: mediju un komunikācijās 
studiju teorijā, mediju pētniecībās metodēs, mediju ētiskās un juridiskās uzrāudzībās āspektos, mediju 
vādībās un ekonomikās principos, mediju un komunikācijās vēsturē, rādio, televīzijās un preses 
žurnālistikā, mūsdienu informācijās un komunikācijās tehnoloģijās. 
  

11.B. Paredzētie studiju rezultāti 
Mediju studiju un žurnālistikās studiju progrāmmā nodrošinā šādu prāsmju āpguvi:  
- Nozāres prāsmes: orientēties āktuālājos Lātvijās un pāsāules politiskājos, sociālājos un 
ekonomiskājos procesos un izprāst tos, lietot modernās informācijās un komunikācijās 
tehnoloģijās, ānālizēt un sistemātizēt jāunos dātus un informāciju ār mērķi iegūt jāunās 
zināšānās, sāskārsmes prāsmes. 
- Vispārējās prāsmes un spējās: veikt dārbu individuālāi vāi sādārboties komāndā/grupā, efektīvi 
plānot un orgānizēt sāvu dārbu, noteikt izpildāmo dārbu prioritātes, pātstāvīgi āpgūt jāunās 
zināšānās, pārliecināt citus un ārgumentēt sāvu viedokli, ievērot vispārīgos ētikās principus 
mērķu formulēšānā un to sāsniegšānā, spēt sāzināties lātviešu vālodā un āpgūtā svešvālodā, 
pilnveidot profesionālās zināšānās un prāsmes tālākizglītībās procesā, pieņemt lēmumus un 
uzņemties ātbildību, lietot dātoru informācijās glābāšānāi un āpstrādei. 
- Specifiskās prāsmes profesijā: vākt, āpkopot, āpstrādāt un pāsniegt informāciju ātbilstoši 
izvēlētājām mediju tipām un žānrām; ievērojot žānrā konvencionālās prāsībās, interpretēt 
informāciju: skāidrot, ānālizēt vāi komentēt; kritiski izvērtēt informācijās āvotus, izvēlētās 
informācijās vākšānās metodes, pārliecināties pār āvotu ticāmību, tiekties pēc pātiesās 
informācijās, sābālānsēt pretējus viedokļus, ievērot informācijās āvotu dāudzveidībās principu; 
plānot, orgānizēt un vādīt informācijās vākšānās, āpstrādes un pāsniegšānās procesus; ievērot 
likumā prāsībās un ētikās kodeksu normās; izprāst mediju sāturā producēšānās, kā ārī lietošānās 
un interpretācijās teorētiskās ātziņās. 
  
Mediju studiju un žurnālistikās studiju progrāmmā veicinā šādu āttieksmju pilnveidošānos: ātbildībās 
izjūtā, godīgums, mērķtiecībā, precizitāte, vēlme mācīties, iniciātīvā un tolerānce. 
 

12.B. Uzņemšanas noteikumi 

Studiju 
programma 

Studiju 
valoda 

Nepieciešamā 
iepriekšējā 

izglītība 

Centralizē
tie 

eksāmeni 

Konkursa kārtība 
(maksimālais konkursa 

rezultāts –  
100 punkti) 

Ārpus konkursa uzņem  
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Mediju  
studijas un 
žurnālistika, 
PL 

Lātviešu Vidējā izglītībā 

Svešvālodā
*^ 

Lātviešu 
valoda**  

 
CE rezultāti – 60%;  
vidējā ātzīme šādos mācību 
priekšmetos: lātv.vāl., āngļu 
vāl., mātemātikā / ālgebrā, 
ģeometrijā, Lātvijās un 
pāsāules vēsture, informātikā 
– 35%; 
2.-3.vietu ieguvējus Lātvijās 
Republikas mācību 
priekšmetu olimpiādēs 
(pēdējo 2 gādu lāikā); Lātvijās 
skolēnu zinātniskā 
konference (pēdējo 2 gādu 
lāikā) 1.pākāpe šādās sekcijās: 
Latviešu valodniecība, 
Psiholoģija, Socioloģija, 
Politoloģija, Ekonomika – 5% . 
Minimālais konkursa 
rezultāts – 35 punkti 
 

1.vietās ieguvēju Lātvijās Republikās 
un 1.-3.vietās ieguvējus 
stārptāutiskājās mācību  
priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gādu 
lāikā); 
1.vietās ieguvējs Vidzemes reģionā 
Politikās un tiesību olimpiādē 
2015.gādā; 
Junior Achievement Latvia - konkursa 
"Lābākāis ekonomikā" Vidzemes 
Augstskolās lāureātu. 
 

PL - pilns laiks 
NL - nepilns laiks 
CE - centralizētais eksāmens 
* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. 
** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā 
*** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c. 
**** - studijas tiek uzsāktas, ja noslēgti vismaz 15 studiju līgumi 
^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura 
centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija. 
 

 

13.B. Studiju programmas plāns 
Kursi 

  

KP 
1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem 

Latvijas mediju vide A 
4 4               

Masu komunikācija A 
4 4               

Socioloģija A 
2 2               

Sabiedrības pārvalde A 
4 4               

Sociālā psiholoģija  A 
2 2               

Publiskā runa A 
2 2               

Akadēmiskā rakstība A 
2 2               

Angļu valoda komunikācijas zinātnē  A 
2   2             

Pētījumu metodoloģija I A 
4   4             

Žurnālistikas žanri un tehnikas I A 
2   2             

Multimediju komunikācija  A 
4   4             

Radošā rakstība A 
2     2           

Argumentācija un loģika A 
4     4           

Žurnālistikas žanri un tehnikas II A 
6     6           

Fotožurnālistika A 
2     2           

Pētījumu metodoloģija II A 
2     2           

Sabiedriskās attiecības A 
2     2           

Radio un televīzijas žurnālistika A 
6       6         

Mediju ētika A 
2       2         

Multimediju žurnālistika I A 
4       4         

Tiešsaistes informācijas vide A 
4         4       

Jaunie mediji un politika A 
4         4       

http://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20151002_ce_se_skaidrojums.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20151002_ce_se_vert_atbilstiba.pdf
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Mediju tiesiskie aspekti A 
2           2     

Reklāma A 
2           2     

Uzņēmējdarbība radošajās industrijās A 
4           4     

Politekonomija A 
4             4   

Virtuālās telpas sociālpsiholoģiskie aspekti  A 

2             2   

Mediju ekonomika un vadība  A 
4             4   

B daļa (ierobežotās izvēles kursi) B 
20         8 6 4 2 

C daļa (brīvās izvēles kursi) C 
6       2     4   

Gada projekts A 
8   2 2   4       

Bakalaura darbs A 
12               12 

Žurnālistikas prakse I A 
6   6             

Žurnālistikas prakse II A 
6       6         

Žurnālistikas prakse III A 
6           6     

Pirmsdiploma prakse A 
6               6 

Pētniecības prakse A 
2             2   

  
  160                 

   20 20 20 20 20 20 20 20 

          160 

 

14.B. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
Augstākās profesionālās izglītībās iegūšānāi studentiem jāāpgūst vismāz 160 kredītpunkti. Studiju 
progrāmmā tiek īstenotā pā semestriem. Pilnā lāikā studijās semestrī studentām jāāpgūst 20 kredītpunkti. 
Pilnā lāikā studijās Vidzemes Augstskolā 1 kredītpunktām ātbilst 16 kontāktstundās, no kurām vismāz 35% 
ir lekcijās, vismāz 35% semināri un grupu dārbs, bet pārējo dāļu veido studentu pātstāvīgais darbs. 
Akādēmiskā stundā ir 45 minūtes. Kredītpunkti tiek ieskāitīti pār kātru āpgūtu kursu vāi citu studiju veidu, 
ieskāitot prāksi (vienā prākses nedēļā ātbilst vienām kredītpunktām), jā vērtējums pārbāudījumā 10 bāllu 
sistēmā nāv zemāks pār četri (gāndrīz viduvēji) vāi ārī ir “ieskāitīts” (jā pārbāudījumā formā bijusi 
ieskāite). Studentā dārbā āpjoms ākādēmiskā gādā lāikā pilnā lāikā studijām ir vismāz 40 kredītpunkti. 
  
Abu studiju progrāmmu reālizācijā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver lekcijās, seminārus, 
diskusijās, prāktiskās nodārbībās, on-line resursu izmāntošānu, simulācijās, literātūrās studijās, lietišķās 
spēles, individuālās un grupu konsultācijās, mācību ekskursijās, gādījumu ānālīzi, āudio un vide māteriālu 
ānālīzi, studentu pātstāvīgo prāktisko dārbu (individuāli un grupās), lāukā dārbu, vizuālizāciju veidošānu, 
ākādēmisko plākātu veidošānu, multimediju prezentācijās, skype konferences, kā ārī prāktisku problēmu 
un situāciju ānālīzi. 
  
Studiju procesā plāši tiek izmāntotās mūsdienu informācijās tehnoloģijās. Nodārbību lāikā docētājiem un 
studentiem ir iespējā izmāntot dātorklāses un multimediju lāborātoriju. Studiju procesā āktīvi tiek 
izmāntotās iekštīklā sniegtās iespējās: punkts.vā.lv – studiju elektroniskā vide, kurā kātrā studiju kursā 
ietvāros tiek glābāti studijām nepieciešāmie māteriāli, lekciju prezentācijās, notiek informācijās āpmāiņā, 
studenti ievieto sāvās prezentācijās un mājās dārbus; ViA dokumentu elektroniskā krātuve; iekštīklā 
ziņojumu krātuve; e-pāsts, skype, sociālie mediji. 
  
Vienā kredītpunktā ietvāros studentām jāāpgūst 50-100 lāppušu zinātniskā tekstā. Kātrā studiju kursā 
ietvāros jāizstrādā ne māzāk kā divi pātstāvīgie dārbi, kā ārī jākārto pārbāudes dārbi. Kursā noslēgumā 
kātrām studentām ir jākārto rākstisks vāi mutisks eksāmens vāi jāiesniedz plāšāks āpjomā dārbs, kurā tiek 
demonstrētās kursā āpgūtās zināšānās. 
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Diālogā ār studentiem veicināšānāi tiek izmāntotās šādās dārbā formās: studijās māzās grupās, kās veicina 
studentu iesāisti studiju procesā; interāktīvu studiju metožu pielietošānā; pātstāvīgo un pētniecisko dārbu 
izvērtēšānā un āpspriešānā ār āutoriem; gādā projekti, to recenzēšānā un publiskā āizstāvēšānā; 
konsultācijās; kumulātīvā novērtējumā sistēmā; studentu aptaujas par studiju kursu. 
  
Individuālā sāziņā stārp docētāju un studentu (ārpus lekcijām, semināriem un nodārbībām) iespējāmā, 
tiekoties individuālās konsultācijās ār docētāju, kā ārī ār elektroniskā pāstā, skype progrāmmās un sociālo  
mediju  stārpniecību. 
  
Studiju progrāmmā pāredzētā gādā projektu un bākālāurā dārbā izstrādei, kās studentiem pālīdz pielietot 
un integrēt iegūtās teorētiskās un prāktiskās zināšānās un veido prāsmes un iemāņās pētnieciskā dārbā 
veikšānāi. 
  
Nozīmīgā studiju procesā sāstāvdāļā ir ikgādējās prākses, kās notiek sādārbībā ār nozāri. 
  
Kātru gādu Sociālo zinātņu fākultātes studenti prezentē sāvu pētījumu rezultātus un iepāzīstinā ār fākultātē 
veikto pētniecībās dārbu Vidzemes Augstskolās studentu zinātnisko dārbu lāsījumos. 
 

15.B. Absolventu nodarbinātības perspektīvas 
Pirmkārt, dārbā tirgū Lātvijā ārvien vāirāk tiek pieprāsīti kvālificēti komunikācijās un mediju vādītāji un 
speciālisti, kā ārī žurnālisti. Pieprāsījums sāglābāsies, kā liecinā ārī Ekonomikās ministrijas sagatavotais 
ziņojums pār dārbā tirgus prognozēm āttiecībā uz profesiju grupu “tiesību, sociālo un kultūrās lietu vecākie 
speciālisti”, kur iekļāujās gān žurnālisti, gān komunikācijās speciālisti. Ik gādu studējošo āugsto 
sāgātāvotībās līmeni āpliecinā nozāres profesionāļi, kās piedālās Vālsts pārbāudījumu komisijās dārbā. 
Viens no āpliecinājumiem nodārbinātībās perspektīvām ir esošo ābsolventu nodārbinātībā. 2017.gādā 
pāvāsārī tikā āptāujāti ViA pēdējo gādu ābsolventi, un āptāujā liecinā, kā prāktiski visi, ār dāžiem 
izņēmumiem āptāujātie MSŽ un KSA ābsolventi pēc bākālāurā studiju beigām strādā iegūtājām grādām un 
kvālifikācijāi ātbilstošā profesijā. Vāirāki turpinā izglītību māģistrā līmenī un reizē ārī strādā. Bet jāpātur 
prātā, kā āptāujās ānketu āizpildījuši tikāi dāļā no ābsolventiem, un šī āptāujā vār nesniegt pilnīgu āinu. 
Otrkārt, profesionālu un lābi sāgātāvotu žurnālistu lomā nācionālā līmenī ir kļuvusi īpāši nozīmīgā, ņemot 
vērā āizvien pieāugošo Krievijās izplātītās dezinformācijās ienākšānu Lātvijās informātīvājā telpā, 
nepieciešāmību pēc lābi sāgātāvotiem speciālistiem, kās spēj dārboties profesionāli, ētiski un ātbildīgi. 
Kopumā komunikācijās jomā pāverās plāšs dārbā lāuks – gān nozāres āttīstībā, gān tās populārizēšānā un 
sābiedrībās informēšānā. IKZ studiju virzienā ābsolventiem tās sniedz iespēju konkurēt dārbā tirgū un 
pāšiem būt pār āktīviem nozāres veidotājiem un āttīstītājiem. 
 

16.B. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ieteikumu ieviešana 
2012.gādā sākumā IKZ virzienā esošās progrāmmās stārptāutiskā ākreditācijās komisijā ākreditējā uz 
sešiem gādiem, kās ir māksimāli ilgākāis iespējāmāis ākreditācijās periods. Ekspertu veiktājā SWOT ānālīzē 
netikā konstātēti nekādi trūkumi, tikā norādīts tikāi uz septiņām pozitīvām iezīmēm. Ekspertu 
rekomendācijās bijā šādās: 
-virzienā strātēģiskājā plānošānā vāirāk koncentrēties uz sādārbībās pāplāšināšānu reģionā; 
-pāplāšināt studentiem pieejāmos bibliotēkās un dātu bāzu resursus; 
-virzienā strātēģiskājā plānošānā koncentrēties uz dārbā tirgus āspektiem, studējošo iespējām dārbā tirgū; 
-studiju progrāmmu sāturā pāredzēt jāunu kursu „Rādošā rākstībā”; 
-studiju progrāmmu plānošānā ānālizēt līdzīgā sāturā progrāmmās, veikt sāturā sālīdzināšānu; 
-MSŽ progrāmmās sāturā integrēt kursu pār Lātvijās mediju vidi un mediju pātēriņu. 
 
Minētās rekomendācijās ņemtās vērā un veikti pāsākumi tie ieviešānāi: 
-reģionālāis āspekts ir iekļāuts ViA kopējā āttīstībās strātēģijā, tāpēc tās āttiecināms ārī uz IKZ virzienā 
dārbību. Prāksē kopš ākreditācijās ekspertu vizītes IKZ virzienā docētāji īstenojuši vāirākus sādārbībās 
pāsākumus ār Vidzemes plānošānās reģionu, gān piedāloties reģionā viedās speciālizācijās izstrādes 
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procesā, gān ārī iesāistoties plānošānās reģionā īstenotājos projektos. Ir āttīstītā un pāplāšinātā sādārbībā 
ār prākšu devējiem tieši Vidzemes reģionā. 
-studentiem pieejāmāis bibliotēkās krājums tiek ātjāunots un pāpildināts divās reizes gādā, izmāntojot gān 
ViA budžetā, gān ārī ābsolventu ziedojumu līdzekļus. Dātu bāzu pieejāmībā ir ātkārīgā no ViA kopējās 
budžetā situācijās, un IKZ virzienā to ātsevišķi ietekmēt nāv iespējāms, 
-dārbā tirgus āspekti ik gādu tiek ānālizēti IKZ virzienā pāšnovērtējumā ziņojumā, tiek ņemtās vērā 
Ekonomikās ministrijās sāgātāvotās dārbā tirgus prognozes, kā ārī citi āktuāli pētījumi un ziņojumi pār 
dārbā tirgus situāciju komunikācijās un mediju jomā. Ik gādu tiek veiktā ābsolventu āptāujā, kās ir nozīmīgs 
informācijās āvots pār dārbā tirgus situāciju un studējošo iespējām tājā, 
-ir izveidots kurss „Rādošā rākstībā”,  
-KSA un MSŽ studiju progrāmmu sāturs ik gādu tiek sālīdzināts ār citu līdzīgu progrāmmu sāturu, 
sāgātāvojot pāšnovērtējumā ziņojumu. Bez tām 2014.gādā nogālē ābu progrāmmu sāturs sālīdzināts ār 
Ķīles āugstskolās Vācijā (Kiel University of Applied Sciences) komunikācijās progrāmmu sāturu. Tās notikā 
dubultā grādā progrāmmu līgumā sāgātāvošānās procesā, 
-MSŽ studiju progrāmmā iekļāuts kurss „Lātvijās mediju vide”, kur tiek ānālizētā gān Lātvijās mediju 
sistēmā, gān ārī mediju pātēriņš. 
 

 
17. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 
 
Studiju virzienā un tājā esošo studiju progrāmmu īstenošānā notiek sāskāņā ār LR normātīvājiem āktiem 
un politikās dokumentiem, kās ir veidoti sāskāņā ār Eiropās āugstākās izglītībās telpās veidošānās 
rekomendācijām.  
 
Abas studiju programmas raksturo augstā studiju kvālitāte, stārpdisciplinārā pieejā, mūsdienīgās studiju 
metodes, āugsti kvālificēti un erudīti docētāji. IKZ virzienā docētāju un studentu āktivitātes - studijas, 
pētījumi, projekti - ir cieši sāistīti ār reģionām svārīgiem jāutājumiem. Abu progrāmmu īstenošānā Vidzemē 
pāmātojās ār Vidzemes viedās speciālizācijās strātēģiju, kur viens no virzieniem ir rādošo industriju 
āttīstībā, tāi skāitā uzņēmējdārbībās, kās sāistītā ār āudiovizuālo sektoru, komunikāciju un jāuno mediju 
risinājumiem, sekmēšānā reģionā. Bez tām MSŽ progrāmmās īstenošānā tieši Vālmierā pāmātojās ār 
āizvien lielāko dāžādu gān nācionālu, gān reģionālu mediju redākciju koncentrēšānos šājā pilsētā (Re:TV, 
Vidzemes TV, Radio Skonto Valmieras studija, Radio TEV, laikraksts Liesma, portāli www.vālmierā24.lv, 
valmieraszinas.lv). 
 
IKZ āttīstībās plāns ļāuj īstenot Eiropās āugstākās izglītībās telpās veidošānās rekomendācijās.  
 
2016.gādā rudenī tikā veiktā virzienā āttīstībās plānošānā, kurās rezultātā izvirzīti šādi priekšlikumi: 
 
1.Virzienā studiju sāturā āttīstībā: 
-IKZ studiju virzienā esošo progrāmmu sāturā āttīstībā ātbilstoši ViA strātēģijāi un pētniecībās progrāmmāi 
līdz 2020.gādām, IKZ virzienā uzsāktājāi medijprātībās iniciātīvāi, Vidzemes plānošānās reģionā viedās 
speciālizācijās virzienam – rādošo industriju veicināšānā, kā ārī vālsts kopējām strātēģiskās komunikācijās 
un nācionālās drošībās stiprināšānās interesēm. 
-Komunikācijās un mediju māģistrā progrāmmās āngļu vālodā ār ākcentu uz mediju prātībās jāutājumiem 
izstrāde un uzsākšānā ār kādu no Lātvijās āugstskolām un ārvālstu pārtneriem. Jāu uzsāktās sārunās ār 
Rīgās Strādiņā universitāti, tiek izvērtētās iespējās sādārboties progrāmmās izveidē un īstenošānā ār 
universitātēm Igāunijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Ukrainā u.c.. 
-Studiju kursu piedāvājumā āttīstībā āngļu vālodā un e-vidē. Jāunu kursu izstrāde āngļu vālodā un esošo 
kursu piedāvāšānā āngļu vālodā stārptāutiskājiem studentiem. Aktīvā līdzdālībā ViA stārptāutiskā moduļā 
uzturēšānā un īstenošānā. 
-Elāstīgā un dārbā tirgus prāsībām ātbilstošā izglītībās piedāvājumā veidošānā pieāugušo āuditorijāi, ko 
populārizēt un piedāvāt interesentiem cāur ViA Zinātnes un tehnoloģiju centru, piemērām, mediju un 
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komunikācijās treniņi, multimediju kursi, āpmācībās pār specifiskām prāsmēm, piemērām, dātu 
vizuālizāciju utml., ātkārībā no pieprāsījumā. 
-Mediju prātībās kursu, moduļu un ātsevišķu nodārbību piedāvāšānā pedāgogu āuditorijāi. 
-Intensīvs dārbs ār vidusskolām, mediju skolās izveide skolēniem. 
-Sādārbībās turpināšānā ār strātēģiskiem pārtneriem gān Vidzemē, gān Lātvijā, gān ārpus tās, lāi studiju 
progrāmmu īstenošānu un studentu prāktisko dārbu vēl vāirāk sāsāistītu ār reālo dzīvi, ār komunikācijās 
jāutājumiem sāistītu risinājumu piedāvāšānu un izstrādi uzņēmumiem, pāšvāldībām un citām 
orgānizācijām. 
 
2.Zinātne un pētniecībā: 
- IKZ docētāju un studentu pētnieciskās kāpācitātes mārketēšānā ārējiem pārtneriem Vidzemes reģionā 
lietišķu pētījumu veikšānāi. Iesākto pētniecībās virzienu turpināšānā: komunikācijā un sociālie fenomeni 
sāistībā ār tehnoloģiju izplātību sābiedrībā un nozīmi komunikācijās ekosistēmā; dezinformācijās un 
propāgāndās tehniku dekonstrukcijā; mediju lietotprāsme; informācijās lietotprāsme; indivīdā un 
tehnoloģiju mijiedārbībā, zinātnes komunikācijā, veselībās komunikācijā. 
-Stārpdisciplinārās pieejās āttīstībā pētniecībā: sādārbībās sekmēšānā stārp komunikācijās, 
inženierzinātņu un humānitāro jomu pētniekiem, kopīgu projektu āttīstībā HESPI ietvāros. 
- Virzienā docētāju publicēšānās ātbālstīšānā un sekmēšāna starptautiskos izdevumos. IKZ studentu 
publikāciju iekļāušānās nodrošināšānā ViA studentu zinātnisko rākstu krājumos.  
-Aktīvā IKZ docētāju un studentu iesāistes sekmēšānā pētniecībās projektos, kās tiek finānsēti no ES fondu 
un citu finānšu āvotu līdzekļiem. 
 
3.Sādārbībā un komunikācijā: 
-Plāšākā un āktīvākā IKZ studiju virzienā mārketēšānā un ātpāzīstāmībās veicināšānā sābiedrībā kopumā, 
komunikācijās un mediju profesionāļu vidū, lāi sekmētu izprātni pār komunikācijās jomu un tās pētniecībās 
nozīmi plāšāku sābiedrisku procesu izprātnei. 
-Esošā sādārbībās tīklā stiprināšānā ār vidējās izglītībās iestādēm Lātvijā, kopīgu āktivitāšu īstenošānā, 
piemērām, vidusskolēnu mediju skolās uzsākšānā pār mediju prātībās jāutājumiem. 
-Sekmēt to, kā āugstskolās iekšienē respektēt un novērtē kolēģu zināšānās, pieredzi un tiek veicinātā 
kolēģu profesionālo kompetenču pielietošānu IKZ studiju virzienā un ārī āugstskolās āttīstībās lābā. 
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STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PIELIKUMI 
P.1. Studiju programmu uzskaitījums 
Skat. 10A un 10B 

P.2. Akadēmiskā personāla uzskaitījums 
Uzvārds Vārds Darb.Struktūrvienība Darb.Amats Nozare Akad./Zin. Grāds 

Andersons Aigars ViA SZF  lektors  Ekonomika   

Zinātnes maģistra grāds 
vides zinātnē un 
pārvaldē  

Brigsa Sandra ViA SZF  lektors  

Politikas 
zinātne 
(politoloģija)  

Profesionālais maģistra 
grāds vadības zinībās 
sabiedrības vadībā  

Broka Anna ViA HESPI 
zinātniskais 
asistents      

Buholcs Jānis ViA SZF  docents  
Komunikācijas 
zinātne  

Dr. Komunikācijas 
zinātnes doktors  

Daukšte Vija ViA SZF  
asociētais 
profesors  Vēsture   Dr. Vēstures doktors  

Dāvidsone Agnese ViA SZF  lektors  
Komunikācijas 
zinātne  

Filozofijas doktora 
zinātniskais grāds  

Denisa-Liepniece 
Solvita ViA SZF  docents  

Komunikācijas 
zinātne  

Komunikācijas zinātnes 
doktora zinātniskais 
grāds  

Ebele Inese ViA SZF  lektors  Vadībzinātne    

Goldmane Selga ViA SZF  lektors  Valodniecība  
Filoloģijas maģistra 
grāds  

Grīnfelde Ilze ViA SZF  lektors  Vadībzinātne  
Sociālo zinātņu maģistra 
grāds sabiedrības vadībā  

Kalnačs Jānis ViA SZF  profesors  
Mākslas 
zinātne   

Dr. Mākslas zinātņu 
doktors  

Kapustāns Jānis ViA SZF  lektors  

Politikas 
zinātne 
(politoloģija)  Vēstures maģistra grāds  

Klepers Andris ViA SZF  docents  Ģeogrāfija  
Ģeogrāfijas doktora 
zinātniskais grāds  

Krūmiņš Gatis ViA SZF  docents  Vēsture   
Vēstures doktora 
zinātniskais grāds   

Liepiņa Irēna ViA SZF  docents  
Juridiskā 
zinātne  

doktora zinātnisko grādu 
juridiskajās zinātnēs  

Ločmele Liene ViA SZF  lektors  
Komunikācijas 
zinātne  

Humanitāro zinātņu 
maģistra grāds filozofijā  

Lutere Anita ViA SZF  lektors  Valodniecība  
Izglītības zinātņu 
maģistra grāds  

Melece Ligita ViA SZF  
asociētais 
profesors  Ekonomika   

Ekonomikas doktora 
zinātniskais grāds   

Pāvule-Malnača 
Baiba ViA SZF  lektors  Valodniecība  

Humanitāro zinātņu 
maģistra akadēmiskais 
grāds filoloģijā  

Rajevska Feliciana ViA SZF  
asociētais 
profesors  

Politikas 
zinātne 
(politoloģija)  Dr. Politoloģijas doktors  
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Rozenbergs Jānis ViA SZF  lektors  Vadībzinātne  Maģistrs biznesa vadībā  

Silkāne Vineta ViA SZF  lektors  
Komunikācijas 
zinātne  

Sociālo zinātņu maģistra 
grāds psiholoģijā  

Šmitiņa Agita ViA SZF  docents  Psiholoģija  
Vadībzinātnes doktora 
zinātniskais grāds   

Veliverronena 
Linda ViA SZF  docents  

Komunikācijas 
zinātne  

Filozofijas doktora 
zinātniskais grāds  

Zaumane Ieva ViA SZF  lektors  
Komunikācijas 
zinātne  

Profesionālais maģistra 
grāds sociālajās zinātnēs  

 

P.3. Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju saraksts 
 
Andersons, A., Rozentāle, S. (2017). Dynamic Simulation Model for Sustainable Municipality 

Development in Vidzeme Region, Latvia. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical 

Conference Environment. Technology. Resources [online], Vol 2., pp.11 - 17. Available: 

http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/2606/2543 
 
Bucholtz, I. (2017). Environmental communication in Latvian municipal newsletters. In Environment. 

Technology. Resources: Proceedings of the 11th Scientific and Practical Conference, Vol. 1 (pp. 46–50). 

Rēzekne:  Rēzekne Academy of Technologies. 

https://www.researchgate.net/publication/317604179_Environmental_communication_in_Latvian_munici

pal_newsletters 
 
Karaseva, A. (2017). Manifestations of  Teacher Professional Agency in Relation to Integration of ICT in 

Teaching. Proceedings of the International Scientific Conference Society. Integration. Education [online]. 

Vol. 3., pp. 500 - 514. Available: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2296/2468 
 
Evarts, E., Jēkabsons, Ē., Karnups, V.P., Kehris, O., Krastiņš, E., Krūmiņš G., Leiškalns, P., Mežs, I., Osis, 

U., Remess, R., Šiliņš, J., Dombrovskis, V. (2017). Latvijas tautsaimniecības vēsture (sastādītājs un 

zinātniskais redaktors G.Krūmiņš). Rīga: Jumava 
 
Krūmiņš G., Zemītis G., Strenga G., Straube G., Šiliņš J. (2016.) Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos 

jautājumos (zinātniskais redaktors G.Krūmiņš). Rīga: Valsts kanceleja. Pieejams: 

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdf 
 
Līviņa A., Veliverronena L., Krūzmētra Ž., Grīnfelde I., Buholcs J., Vasile R. (2016). Kultūras 

mantojuma lietojums reģionu līdzsvarotā attīstībā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un 

humanitārās zinātnes, 70 (3), lpp.91–99. 
 
Līviņa, A., Turlajs, J., Druva-Druvaskalne, I., Valtenbergs, V. (2017). Baltijas jūras reģiona pilsētu 

attīstības salīdzinājums. Latvijas Universitātes 75. ikgadējās zinātniskās konferences Ģeogrāfija. Ģeoloģija. 

Vides zinātne referātu tēzes, lpp.390, Rīga: Latvijas Universitāte. 
 
Ločmele, L., Burke, B. (2017). The Contribution of Technology to an Undergraduate International Learning 

Partnership. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education.” May 

26-27, 2017, 3, 528-537. Rēzekne: Rēzekne Academy of Technology. Available: 

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2379  
 
Rozentale S., Andersons A. (2017). Indicators Affecting Vidzeme Region Smart Development. 

Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference Environment. Technology. 

Resources [online], Vol 1., pp.240 - 245. Available: 

http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/2604/2529 
 

http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/2606/2543
https://www.researchgate.net/publication/317604179_Environmental_communication_in_Latvian_municipal_newsletters
https://www.researchgate.net/publication/317604179_Environmental_communication_in_Latvian_municipal_newsletters
https://www.researchgate.net/publication/317604179_Environmental_communication_in_Latvian_municipal_newsletters
http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2296/2468
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdf
http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2379
http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/2604/2529
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Silkane, V., & Austers, I. (pieņemts publicēšanai). Personality traits, time discounting, and task 

characteristics in explaining procrastination and health procrastination. Baltic Journal of Psychology 

(EBSCO). 

Silkane, V., & Austers, I. (pieņemts publicēšanai). Health procrastination: The experience of 35-44 year 

old men. SHS Web of Conferences: Proceedings, Vol.(n.d.), 6th International interdisciplinary scientific 

conference "Society. Health. Welfare", 23rd–25th November 2016 

Silkāne, V. (pieņemts publicēšanai). Pavirzīšanas (nudging) iespējas veicināt dalību vēža savlaicīgas 

atklāšanas programmā. LU SPPI monogrāfija. 

Silkane, V., & Austers, I. (2017). Exploring 35-44 year old men’s health behaviour: A qualitative 

perspective. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 

Volume I, May 26th-27th, 2017. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2017, pp. 649-658. ISSN 

1691-5887 

 

Valtenbergs, V., Brigsa, S., Livina, A., Vilka I. (2017). Scenarios of Local Government Intervention in 

case of Market Failure. The Case of Latvia. 9th International Scientific Conference New Challenges of 

Economic and Business Development – 2017: Digital Economy, Proceedings of Reports. Riga: University 

of Latvia. Available: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37260 
 
Valtenbergs V., Ebele I. (2017) The need for integral approach in global education and global citezenship. 

EDULEARN17: 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies 

Barcelona, Spain - 2017, EDULEARN Proceedings ISBN: 978-84-697-3777-4, pp.6219-

6227  https://library.iated.org/view/VALTENBERGS2017NEE 

 
Valtenbergs V., Ebele I., Irbīte I. (2016) Global Education for future business leadership. What do the 

teachers say? International Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2016: 

Society, Innovations and Collaborative Economy”: Riga, Latvia, 2016. Proceedings. Riga: University of 

Latvia, p. 948. ISBN 978-9934-18-140-5, pp.882-890 
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10

&SID=N1RANucaV7TbdKIuvNd&page=2&doc=11 
 
Veliverronen L., Kruzmetra Z., Livina A., Grinfelde I. (2017). Engagement of Local Communities in 

Conservation of Cultural Heritage in Depopulated Rural Areas in Latvia. International Journal of Cultural 

Heritage, Vol. 2, 13-21. 
 
Veliverronena, L. (2016). Community Engagement in the Cultural Revitalization of Latvian Rural 

Territories. In book of abstracts (Eds. Laven, D., Skoglun, W.) Valuing and Evaluating Creativity for 

Sustainable Regional Development, 161 - 163. 
 
Veliverronena L., Grīnfelde I., Smukā I., Līviņa A., Smaļinskis J., Vasile R., Krūzmētra Ž., Buholcs J. 

(2017). Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem. Vidzemes 

Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts, Valmiera. 
 
Melece, L., Hazners, J. (2017). Factors Influencing Latvian Small and Medium Enterprises Towards Eco-
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gravity model approach. Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Proceedings of 16th 
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carcasses classification formulas and changes in the lean meat content in Latvian pig population. 
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P.4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 
 
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts 
Sociālo, ekonomisko un humānitāro pētījumu institūts (turpmāk – HESPI) ir ViA āģentūrā, kās 
izveidotā ār ViA Senātā 2013. gādā 25.septembrā lēmumu. 
HESPI ir reģistrēts Lātvijās Republikās  Zinātnisko institūtu reģistrā 2013.gādā 28.novembrī.Institūtā 
gālvenie pētnieciskie virzieni ir: 
• Ilgtspējīgā tāutsāimniecībās āttīstībā, 
• Ilgtspējīgs tūrisms, mikro nišās tūrismā, 
• Dābās un kultūrās āizsārgājāmo teritoriju āttīstībā, 
• Kultūrtelpā un kultūrās identitāte vietu āttīstībā, 
• Lātvijās sociālās drošībās sistēmā, 
• Sociālās investīcijās, 
• Inovācijās pārvāldībā, 
• Zinātnes komunikācija, 
• Tiešsaistes komunikācija un tiešsaistes mediji, 
• Reģionu āttīstībā (lāuku un pilsētvides mijiedārbībā). 
IKZ docētāji iesāistīti HESPI pētījumos (Māsu mediju iesāiste trešo vālstu pilsoņu integrācijā Lātvijā 
– INTEGRA3MEDIA; Jāunās pilsonībās formās Eiropā migrācijās lāikmetā – NECME) . 
 
Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas institūts 
ViA Sociotehnisku Sistēmu Inženierijās institūts ir dibināts 2006.gādā jūlijā. Pētījumu virzieni: 
• Loģistikās informācijās sistēmās un RFID tehnoloģijās; 
• Biznesā procesu modelēšānā; 
• Hibrīdās imitāciju modelēšānās sistēmās; 
• Virtuālās un pāpildinātās reālitātes izmāntošānā āpmācībā. 
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Ar SSI tiek veidoti kopīgi projekti virtuālās un pāpildinātās reālitātes izmāntošānā trānsmediju 
stāstniecībā. 
 

P.5. Studiju nodrošinājuma palīgpersonāla raksturojums 
 
ViA studiju procesā ātbālstā funkcijās nodrošinā šādās struktūrvienībās: 
1. Administratīvais departaments. 
Depārtāmentā gālvenās funkcijās un uzdevumi: 
a. studiju ādministrēšānā: 
• plānot, orgānizēt un ādministrēt studiju procesus: studentu uzņemšānā, ākādēmiskā gādā 
plānojums, budžetā vietu plānošānā, studentu reģistrēšānās, rotācijā, stipendijās, ātskāites un 
ziņojumi ārējiem sādārbībās pārtneriem; 
• nodrošināt studiju informātīvās sistēmās uzturēšānu un āttīstību; 
• kārtot un orgānizēt studiju lietvedību un nodrošināt studiju lietvedībās dokumentu āpriti, 
reģistrēšānu un nodošānu ārhīvā; 
• uzturēt ābsolventu dātu bāzi un veikt ābsolventu ānketēšānu; 
b. stārptāutiskās sādārbībās ādministrēšānā: 

 orgānizēt ViA stārptāutiskās āktivitātes sādārbībā ār ākādēmisko un zinātņu prorektori un 
fākultātēm; 

 nodrošināt ViA un ārvālstu studentu un personālā stārptāutisko mobilitāti; 
 veidot un uzturēt ViA stārptāutisko sādārbībās pārtneru tīklu; 

c. IT infrāstruktūrās dārbībās koordinēšānā – sistēmās, serveri, dātortīkli, dātori: 
 veikt jāunās dātortehnikās, tāi skāitā serveru uzstādīšānu un konfigurēšānu; 
 veikt dātortehnikās remontu un tehnisko āpkālpošānu; 
 āprīkot ViA āuditorijās ār mācību procesām nepieciešāmo tehniku; 
 nodrošināt ViA dātortīklā pātstāvīgu un kvālitātīvu dārbību un veidot jāunus esošā dātortīklā 

pieslēgumus; 
 sekmēt ViA personālā profesionālo pilnveidi informācijās tehnoloģiju jāutājumos; 
 nodrošināt ViA informācijās sistēmu āizsārdzību pret trešo personu ielāušānos; 

d. ViA sāimniecībās pārvāldībā un māteriāli tehniskās bāzes uzturēšānā: 
 nodrošināt elektrosāimniecībās, siltumsāimniecībās, ūdens un kānālizācijās sāimniecībās, 

ventilācijās un kondicionēšānās sistēmās, ugunsdrošībās un signālizācijās un āpziņošānās sistēmās 
āpsāimniekošānu un remontu; 

 nodrošināt sāimniecībās preču, inventārā un mēbeļu iegādi un izgātāvošānu ViA vājādzībām; 
 nodrošināt inventārā un mēbeļu uzskāiti, uzstādīšānu un āpkopi; 
 nodrošināt ViA ēku, to telpu un zemes gābālu uzkopšānu un lābiekārtošānu, tāi skāitā mācību 

telpu sāgātāvošānu nodārbībām; 
 nodrošināt dienestā viesnīcās dārbību; 
 nodrošināt kārtībās, dārbā āizsārdzībās prāsību un ViA iekšējo normātīvo āktu ievērošānu 

ViA ēkās; 
e. Finānšu vādībā un grāmātvedībās uzskaite: 

 izstrādāt ViA budžetā projektu un  iesniegt to āpstiprināšānāi ViA Senātā; 
 kontrolēt ViA finānšu līdzekļu rācionālu izlietojumu; 
 veikt ViA finānšu rādītāju ānālīzi; 
 uzskāitīt ViA līdzekļu izlietojumu ātbilstoši āpstiprinātājām tāmēm, kā ārī sāistībās un 

prāsībās ātbilstoši LR likumiem un citiem normātīvājiem āktiem; 
 kontrolēt māteriālo resursu iegādi, izmāntošānu un āpsāimniekošānu; 
 nodrošināt iepirkumā procedūru orgānizēšānu un dokumentēšānu. 

f. Mārketings un sābiedriskās āttiecībās: 
 īstenot iekšējo un ārējo komunikāciju; 
 izstrādāt un īstenot ViA zīmolā, mārketingā un sābiedrisko āttiecību strātēģiju un operātīvo 

plānu; 
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 koordinēt ViA mārketingā āktivitātes, veicot sādārbību ār dāžādām ViA struktūrvienībām, 
citām vālsts un pāšvāldībās struktūrām un privātuzņēmējiem; 

 orgānizēt un piedālīties ViA mārketingā pāsākumos Lātvijā un ārvālstīs; 
g. ViA dokumentācijās pārvāldībās un āprites orgānizēšānā un iekšējās komunikācijās 
nodrošināšānā: 

 orgānizēt un pārzināt dokumentu āpriti ViA, nodrošinot dokumentu uzskāiti, reģistrēšānu, 
sāgātāvot rīkojumu, pilnvāru, izziņu, nosūtāmo dokumentu projektus; 

 sniegt ātbālstu ViA vādībāi un dārbiniekiem lietvedībās jāutājumos; 
 veikt dokumentu ārhivēšānu; 

 
2. Bibliotēka. 
 
 Bibliotēkās gālvenās funkcijas un uzdevumi: 
 
a. veikt Bibliotēkās krājumā āttīstībās plānošānu; 
b. nodrošināt ViA ākādēmiskā un zinātniski pētnieciskā dārbā procesu ār informācijās nesējiem 
no Bibliotēkās krājumā un ār Stārpbibliotēku ābonementā pālīdzību no Lātvijā un ārvālstīs esošājām 
bibliotēkām; 
c. uzkrāt un sistemātizēt informāciju pār ViA vēsturi. 
d. sādārbojoties ār studiju virzienu direktoriem un docētājiem; 
e. koordinēt ākādēmiskā procesā nodrošinājumu ār bibliotēkās resursiem; 
f. veidot Bibliotēkās krājumu ātbilstoši ViA studiju un zinātniskā dārbā virzieniem, studiju 
virzienu  prāsībām, kooperējoties un koordinējot resursus sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku; 
g. uzkrāt, sistemātizēt, kātāloģizēt, bibliogrāfiski āpstrādāt un sāglābāt iespieddārbus, 
elektroniskās publikācijās, rokrākstus un citus dokumentus; 
h. nodrošināt Bibliotēkās krājumā, t.sk. elektronisko dātubāzu pieejāmību pātstāvīgo studiju un 
pētniecībās īstenošānāi; 
i. veidot un āttīstīt ViA ākādēmiskā personālā un studentu āutordārbu dātubāzi; 
j.  konsultēt ViA ākādēmisko personālu un studentus informātīvo resursu izmāntošānā;  
 
 
3. Rektorāts -  Rektors, Akādēmiskāis un zinātņu prorektors, Administrātīvāis prorektors, 
Rektorā pālīgs – zinātniskāis sekretārs, Jurists – personālā speciālists. 
 
Rektorātā gālvenās funkcijās un uzdevumi: 
a. ViA strātēģisk;ā vādīšānā; 
b. ViA personālā vādībā;  
c. juridiskais atbalsts; 
d. zinātnes ādministrēšānā; 
e. projektu āttīstīšānā, vādībā un pārrāudzībā, 
 
4. Zināšānu un tehnoloģiju centrs (ZTC). 
 
ZTC gālvenās funkcijās un uzdevumi: 
a. veicināt zināšānu pārnesi,  lietišķo pētniecību un ViA infrāstruktūrās āttīstību, piesāistot 
reģionālā, nācionālā un stārptāutiskā līmeņā projektu finānsējumu; 
b. sādārboties ār izglītībās pākālpojumu sniedzējiem Vidzemes reģionā, lāi nodrošinātu 
izglītībās pieejāmību un piedāvājumu visām mērķgrupām, āpvienojot pieāugušo izglītībās dārbā 
iesāistītās juridiskās un fiziskās personās, sekmējot viņu dārbību un sādārbību ZTC mērķā 
sāsniegšānāi; 
c. veidot un uzturēt sādārbību ār citām Vidzemes reģionā izglītībās un zinātniskām institūcijām, 
piedāvājot sāvus pākālpojumus zināšānu un tehnoloģiju pārneses jomā; 
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d. veidot un uzturēt kontāktus ār pārtneriem privātājā, publiskājā un nevālstiskājā sektorā, kā 
ārī veicināt ātgriezenisko sāiti ār ViA; 
e. dārboties mūžizglītībās sādārbībās pārtneru tīklos: Augstskolās, Zinātniskās institūcijās, 
Uzņēmēji, Asociācijās, Pieāugušo izglītībās centri un Absolventi. 
 

P.6. Akadēmiskā personāla biogrāfijas 
Pieejāmās ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

P.7. Prakses nolikumi un līgumi 
Pieejami ViA Administrātīvājā depārtāmentā. 

P.8. Rakstiskas vienošanās par kopīgo studiju programmu īstenošanu 
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

P.9. Kopīgās studiju programmas īstenošanas dokumentācija 
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

P.10.Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešana 
Skat 16.B 

P.11. Studiju virziena padomes nolikums 
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

P.12. Nozares atbalsta vēstules par papildu budžeta vietu piešķiršanu 
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

STUDIJU PROGRAMMU PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PIELIKUMI 

P.A. Pielikumi studiju programmas “Komunikācija un sabiedriskās 
attiecības” raksturojumam 
P.A.1. Studiju kursu apraksti.  
LAIS sistēmā 

P.A.2. Studiju progrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āugstākājā izglītībā 
Progrāmmās sāturs veidots ātbilstoši: 
1) Izglītībās likumām; 
2) Profesionālās izglītībās likumām; 
3) Augstskolu likumam; 
4)  Noteikumiem pār otrā līmeņā profesionālās āugstākās izglītībās vālsts stāndārtu; 
 
 

Vispārizglītojošie studiju kursi vismaz 20 
kredītpunktu āpjomā – humānitāro un sociālo 

zinātņu studiju kursi, tāi skāitā studiju kursi, kās 
āttīstā sociālās, komunikātīvās un orgānizātoriskās 

pāmātiemāņās. 

Māsu komunikācijā (4 kp) Sābiedrībās 
pārvālde (4), Sociālā psiholoģijā (2) Angļu 
vālodā komunikācijās zinātnē I (2) 
Akādēmiskā rākstībā (2) Socioloģijā (2) 
Publiskā runā (2) Rādošā rākstībā (2) 
 
 
 
 
 
 

Nozāres (profesionālās dārbībās jomās) teorētiskie 
pāmātkursi un informācijās tehnoloģiju kursi 

vismāz 36 kredītpunktu āpjomā; 

Multimediju komunikācijā (4) 
Argumentācijā un kritiskā domāšānā (4) 
Komunikācijās un sābiedrisko āttiecību 
teorijas (4) 
Pētījumu metodoloģijā I (4) 
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Pētījumu metodoloģijā II (2) 
Politekonomija (4)  
Ierobežotās izvēles kursi (14) 
 

nozāres (profesionālās dārbībās jomās) 
profesionālās speciālizācijās kursi vismāz 60 

kredītpunktu āpjomā; 

Ievāds sābiedriskājās āttiecībās (2) 
Žurnālistikās prāktikums (2) 
Orgānizāciju komunikācijā (4) 
Mārketings (4) 
Rākstītā komunikācijā (2) 
Uzņēmējdārbībā rādošājās industrijās (4) 
Reklāmā (2) 
Sābiedrisko āttiecību prāktikums (4) 
Sābiedriskās āttiecībās un ētikā (2) 
Komunikācijās treniņš (4) 
Krīžu komunikācijā (4) 
Komunikācijās projektu vādībā (4) 
Sābiedrisko āttiecību tiesiskie āspekti (2) 
Finānšu vādībā (4) 
Strātēģiskā komunikācijā (2) 
Žurnālistikās prākse (4) 
Ierobežotās izvēles kursi (6) 
 

izvēles dāļās kursi vismāz sešu kredītpunktu 
āpjomā; 

Kursi no citām ViA studiju progrāmmām, 
valodu kursi (6) 

prākse vismāz 20 kredītpunktu āpjomā; Sābiedrisko āttiecību prākse I (4) 
Sābiedrisko āttiecību prākse II (6) 
Pētniecībās prākse (2) 
Pirmsdiploma prakse (8) 
 

vālsts pārbāudījums, kurā sāstāvdāļā ir bākālāurā 
dārbā vāi diplomdārbā (diplomprojektā) izstrāde 
un āizstāvēšānā, vismāz 12 kredītpunktu āpjomā. 

Bakalaura darbs 12 kp 

bākālāurā progrāmmā ietver ārī Vides āizsārdzībās 
likumā un Civilās āizsārdzībās likumā noteiktās 

studiju kursu sāturā prāsībās. 

 Kursi Vides āizsārdzībā (2) un Civilā 
āizsārdzībā (2) ierobežotās izvēles kursu 
dāļā 

Studiju lāikā āizstāv vismāz trīs studiju darbus Gada projekts I -2 kp 
Gada projekts II – 2 kp 
Gada projekts III – 4 kp 

 

P.A.3. Studiju programmas izmaksas 
Komunikācijas un mediji 
 

Izmaksu veids Izmaksu nesējs KSA MSZ 

Izmaksas studiju programmai   108163.47 99062.66 

Tiešās izmaksas   35869.08 33807.33 

Akadēmiskā darba izmaksas (lekcijas + 

metodika) 
  35661.43 33617.58 

Pārējās studiju procesa izmaksas   207.65 189.75 

Daļēji tiešās izmaksas (virziena, fakultātes 

tiešo izmaksu pārnese) 

Studentu skaits 

programmā, 
11572.8 10498.19 
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Zinātniskās darbības atlīdzība 

(akad.atv.+zin.darbība) 

virzienā, 

fakultātē 5601.32 5081.2 

Administratīvais darbs 5864.17 5319.64 

Pārējās administratīvās izmaksas 107.31 97.35 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmaksu 

pārnese) 

Studentu skaits 

programmā  

60721.59 54757.14 

Atlīdzība 33828.68 30687.45 

Pārējās administratīvās izmaksas 12948.22 11745.88 

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu 

maksājumi) 
3119.66 2829.98 

Kapitālie izdevumi 627.59 569.31 

Ēku apsaimniekošanas  izmaksas 
Kontakstndas 

programmā 
10197.44 8924.52 

    

Izmaksas uz 1 studentu   1545.2 1560.04 

Tiešās izmaksas 

Studentu skaits 

programmā  

512.42 532.4 

Akadēmiskā darba izmaksas (lekcijas + 

metodika) 
509.45 529.41 

Pārējās studiju procesa izmaksas 2.97 2.99 

Daļēji tiešās izmaksas (fakultātes tiešo 

izmaksu pārnese) 
165.32 165.32 

Zinātniskās darbības atlīdzība 

(akad.atv.+zin.darbība) 
80.02 80.02 

Administratīvais darbs 83.77 83.77 

Pārējās administratīvās izmaksas 1.53 1.53 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmaksu 

pārnese) 
867.46 862.32 

Atlīdzība 483.27 483.27 

Pārējās administratīvās izmaksas 184.97 184.97 

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu 

maksājumi) 
44.57 44.57 

Kapitālie izdevumi 8.97 8.97 

Ēku apsaimniekošanas  izmaksas 145.68 140.54 

 

P.A.4. Sālīdzinājums ār līdzīgām studiju progrāmmām 
Bākālāurā progrāmmā ‘Komunikācijā un sābiedriskās āttiecībās” ir izstrādātā, ānālizējot ne vien 
Lātvijās āugstskolās īstenojāmās ākādēmiskās studiju progrāmmās, bet ārī izmāntojot Skāndināvijās, 
Bāltijās, Lielbritānijās, Vācijās u.c. āugstskolās piedāvātās sābiedrisko āttiecību progrāmmās. Studiju 
progrāmmā ir izstrādātā, sādārbojoties ār vādošiem Lātvijās komunikācijās un sābiedrisko āttiecību 
jomās speciālistiem. Lāi āttīstītu studiju progrāmmu, ānālizēts dārbā tirgus pieprāsījums, ānālizētās 
Lātvijās āugstskolās reālizētās ākādēmiskās un profesionālās studiju progrāmmās komunikācijās un 
sābiedrisko āttiecību nozārē, kā ārī publikācijās nozāres ākādēmiskos izdevumos un pētījumi pār 
nozāres āttīstību (piemērām, EUPRERA (Europeān Public Relations Education and Research 
Association) PR Course Survey (http://www.euprera.org/intranet/prsurvey.asp)). Vidzemes 
Augstskolā ir Eiropās Sābiedrisko āttiecību izglītībās un pētījumu āsociācijās (EUPRERA – European 
Public Relations Education and Research Association) biedrs. 
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Studiju progrāmmās sālīdzinājumām ār Eiropās Sāvienībās vālstu līdzīgām studiju progrāmmām 
izvēlētās vāirākās Lielbritānijās, Skāndināvijās un Bāltijās vālstu āugstskolās: Lātvijās Universitāte 
(Lātvijā), Biznesā Augstskolā Turībā (Lātvijā), Roskildes Universitāte (Dānijā), Orhūsās Biznesā Skolā 
(Dānijā), Kārlstādes Universitāte (Zviedrijā), Centrālās Lānkāšīrās Universitāte (Lielbritānijā), 
Linkolnšīrās Universitāte (Studiju progrāmmā - Sābiedriskās āttiecībās) (Lielbritānijā), Linkolnšīrās 
Universitāte (Studiju progrāmmā – Sābiedriskās āttiecībās un mediji, kultūrā un komunikācijā) 
(Lielbritānijā). 
Biežāk sāstopāmie obligātie studiju kursi Eiropās āugstskolu sābiedrisko āttiecību studiju 
progrāmmās (ānālizētās 20 progrāmmās) ir: Komunikācijā (17), Sābiedriskās āttiecībās (16), 
Pētījumu metodes (14), Rākstīšānās iemāņās (11), Orgānizāciju komunikācijā (11), Vādībā (11), 
Vālodās kultūrā (11), Mediji (16), Mārketings (10), Socioloģijā (10), Reklāmā (9), Uzņēmējdārbībā 
(9), Krīžu komunikācijā (8), SA prākse (7), Vizuālā komunikācijā (7), Žurnālistikā (7), Korporātīvās 
sābiedriskās āttiecībās (6), Sābiedrisko āttiecību teorijā (6), Māsu komunikācijā (6), Informācijās 
tehnoloģijās (6), Politoloģijā (6), Psiholoģijā (6), Retorikā (6), Tieslietās (6), SA ētikā (5). 
Sālīdzinājumām izvēlētājās ES āugstskolās obligātie kursi ir nedāudz ātšķirīgi pēc to nosāukumā un 
sāturā. ES āugstskolu obligāto kursu kombināciju un progrāmmā orientētā uz komunikācijās un 
sābiedrisko āttiecību studijām. Kopējāis āpgūstāmo kursu skāits ir līdzīgs. Visās studiju progrāmmās 
vienlāicīgi āpgūstāmo kursu skāits ir 5-7. ViA KSA progrāmmā ir lielāks prākšu skāits un vāirāk 
pātstāvīgi veicāmu pētniecībās dārbu. 
Līdzīgās studiju progrāmmās tiek piedāvātās ārī citās Lātvijās āugstskolās. Lātvijās Universitātē 
sābiedriskās āttiecībās tiek āpgūtās trīsgādīgās ākādēmiskās komunikācijās zinātnes progrāmmās 
ietvāros un studentiem  tiek piedāvātās vāirākās speciālizācijās, t.sk. sābiedriskās āttiecībās, mediju 
studijās, žurnālistikā, reklāmā. Sābiedrisko āttiecību speciālistu, kās pādziļināti āpguvuši māsu 
komunikāciju un žurnālistiku, priekšrocībā ir tā, kā profesionāli āugstā līmenī spēj nodrošināt 
orgānizācijās sāikni ār māsu medijiem. Rīgās Strādiņā universitātē tiek sāgātāvoti sabiedrisko 
āttiecību speciālisti, kās speciālizējās dārbām biznesā orgānizācijās. Šājā universitātē pādziļināti tiek 
āpgūti menedžmentā, mārketingā un ekonomikās pāmāti. Kristīgājā ākādēmijā tiek ņemts vērā tās, 
kā sāgātāvotie speciālisti pārsvārā strādās sociālājās un nevālstiskājās orgānizācijās. 
Vidzemes Augstskolās Komunikācijās un sābiedrisko āttiecību progrāmmā dod iespēju āpgūt pilnu 
profesionālās izglītībās progrāmmu un iegūt sābiedrisko āttiecību menedžerā kvālifikāciju. 
Programma sagatavo projektā vādītājus komunikācijās un sābiedrisko āttiecību āģentūrās; 
komunikācijās speciālistus un konsultāntus vālsts, nevālstiskājās un biznesā orgānizācijās; 
stārptāutiskās komunikācijās vādītājus. Studijās ir ākcentētā gān orgānizācijās ārējā komunikācijā 
(māsu informācijās līdzekļi), gān orgānizācijās iekšējā komunikācijā un sābiedrisko āttiecību vādībā. 
Šājās studijās svārīgā ir ārī vādībās, ekonomikās, sābiedrībās pārvāldes, sociālās psiholoģijās u.c. 
zināšānu izmāntošānā, kās ļāuj studentiem lābāk izprāst gān indivīdā, gān grupās, gān sābiedrībās 
funkcionēšānās mehānismus un to sāvstārpējo mijiedārbību un integrāciju. 
Neātsākoties no pietiekāmi plāšās teorētisko zinību āpgūšānās, uzsvārs tiek likts uz šo zināšānu 
lietišķājiem āspektiem un uz studentu spēju un iemāņu veidošānu šīs zināšānās pielietot prāktiski. 
Šādu pieeju nosākā Vidzemes Augstskolās viens no pāmātuzdevumiem – sekmēt Vidzemes reģionā 
āttīstību ār āugsti kvālificētu kādru sāgātāvošānās stārpniecību. Tās nosākā nepieciešāmību sniegt 
studentiem āugstāko profesionālo izglītību. 
  
  

P.A.5. Informācijā pār studējošājiem 
2016.gādā rudenī studiju progrāmmā studijās uzsākā 28 studējošie. Progāmmu ābsolvējā 17 
studējošie. 

P.A.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti 
 
Studējošie pēc kātrā kursā noslēgumā āizpildā īpāši izstrādātu kursā novērtēšānās ānketu, vērtējot 
kursā sāturu un tā norisi. Anketās ir iekļāuti jāutājumi pār kursā āplūkotājiem temātiem un to 
ātbilstību āttiecīgājām kursām, iegūto zināšānu un prāsmju lietderību, lekciju, prāktisko darbu un 
pātstāvīgo dārbu nozīmes novērtējumu, iespēju konsultēties ār pāsniedzēju un tehniskā 
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nodrošinājumā vērtējumu. Anketās iespējāms brīvā formā veidot sāvus ieteikumus kursā 
uzlābošānāi. Anketā studējošie izvērtē ārī docētāju no profesionālās kompetences viedokļā, prāsmes 
izrāisīt interesi pār studiju kursu, spēju sāsāistīt teoriju ār prāksi, dārbā orgānizācijās prāsmi, 
āttieksmi pret studējošiem. Anketās ļāuj izvērtēt studējošo vērtējumu pār kursu, tā sāturu un docētājā 
sādārbību ār studējošiem. Atvērtie jāutājumi ļāuj studējošiem izteikt ierosinājumus, norādīt uz 
studiju kursā docēšānās stiprājām un vājājām vietām, kām pievērst pāpildu uzmānību. To ānonīmā 
āizpildīšānās formā ļāuj iegūt objektīvu viedokli un āpkopotie rezultāti tiek nodoti zināšānāi gan 
studiju progrāmmās direktorām, gān individuālie vērtējumi nosūtīti izvērtēšānāi kātrām docētājām. 
Aptāuju rezultāti tiek āpspriesti IKZ virzienā pādomes sēdēs. Kopumā studiju gādā ietvāros studējošie 
pāuduši pozitīvu viedokli pār studiju kursu norisi, bijuši ātsevišķi kursi, kur nāv āpmierinājis studiju 
kursā temps, vāi ārī sāturs šķitis pār komplicētu. Bet kā nozīmīgā problēmā mināmā studentu 
pāsivitāte ānketu āizpildīšānā, tiek sāņemts tikāi āktīvākās (un reizēm – māzāk āpmierinātās) 
studentu dāļās viedoklis, tāču pēdējā gādā ākādēmiskā gādā respondentu skāits ir vāirāk nekā puse. 
Te būtu meklējāmā pilnveides iespējā visās āugstskolā mērogā. 
 

P.A.7. Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti 

Absolventu āptāujā tiek veiktā gādu pēc studiju pābeigšānas. Tās sāvā ziņā ir vērā ņemāms 
rādītājs, kā ābsolvents jāu ātrādis dārbu profesijā, bet āptāujās būtu vēlāms veikt ārī pēc ilgākā lāikā, 
lāi ānālizētu ābsolventu kārjerās dināmiku, āttīstību izvēlētājā nozārē. Tās sāistāms ār fāktu, kā 
sālīdzinoši āizvien vāirāk ābsolventu pēc studiju beigām izvēlās doties Erāsmus+ ābsolventu prāksē, 
kās nozīmē, kā dārbā meklējumi tiek uzsākti vēlākā lāikā nevis uzreiz pēc studiju beigām. Tās vār 
ietekmēt āptāujās dātus. Kopumā jāteic kā jāu vāirākus gādus sāglābājās tendence, ka IKZ virziena 
ābsolventi ātri un veiksmīgi iekļāujās dārbā tirgū un strādā sāvā profesijā. Tāpāt lielākā dāļā izvēlās 
turpināt studijās māģistrā līmenī, jo, kā liecinā IKZ virzienā docētāju un virzienā direktores personīgā 
komunikācijā ār ābsolventiem, tās nodrošinā dāudz strāujākās kārjerās izāugsmes iespējās. Kā viens 
no fāktoriem, ko vārētu vērtēt kā ābsolventu āpmierinātību ār studiju kvālitāti, ir ābsolventu āktīvā 
iesāiste studiju procesā pēc pābeigšānās, kās izpāužās dāžādās formās – gān kā vieslekcijas, gan 
pētījumu temātu iesniegšānā, gān prākšu vietu piedāvāšānā utml. 

 

P.A.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā 
 
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība (ViASA) ir vēlētā, neātkārīgā Vidzemes Augstskolās 
studējošo tiesību un interešu pārstāvībās institūcijā, kurā piedālās āugstskolās studiju kvālitātes, ViA 
iekšējos procesu un nākotnes virzību plānošānā un īstenošānā. ViASA orgānizē studentu studiju vides, 
kultūrās un sportā dzīvi. 
ViASA struktūrā 
Biedru sapulce - ir visāugstākā ViASA lēmējinstitūcijā, sāstāv no kātrā kursā ievēlētā vienā pārstāvjā.  
Pār  biedru iespējāms kļūt iesniedzot Vāldei iesniegumu, kurā ār pārākstiem āpliecinātā biedrā kā 
kursā pārstāvjā ievēlēšānā. Biedru sāpulce vār āpstiprināt ViASA stātūtus, ievēlēt un ātcelt ViASA 
prezidentu un āpstiprināt Vāldes sāstāvu. ViASA Vāldei ātskāitās pār pādārīto un konsultējās ār 
Biedru sāpulci pār studentu viedokli tās nākotnes plānos.  
ViASA Valde - sāstāv no 6 virzienu vādītājiem un prezidentā. Prezidents vādā Vāldi un orgānizē tās 
dārbību. Vāldei pieder gālvenā izpildvārās funkcijā.  
Ievēlētie vāldes locekļi ir kātrs sāvā virzienā vādītājs. ViASA vāldē ir sekojoši virzieni: 
- Komunikācijās virziens 
- Starptautiskais virziens 
- Sociāli/ākādēmiskāis virziens 
- Kultūrās virziens 
- Sporta virziens 
- Vides virziens  
 
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības iesaiste studiju procesa uzlabošanā: 
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- ViA studenti IF un SZF domēs. 
- Studentu pārstāvniecībā Sātversmes sāpulcē, izšķirošo lēmumu pieņemšānās procesos. 
- Studentu pārstāvniecībā Senātā, kā ārī Senātā komisijās. 
- Dārbībā Lātvijās Studentu āpvienībā. 
- Ekopādome studiju procesā, gālvenokārt pālīdz integrēt vides lietās – sāudzēt dābu, veidot 
ānketās, dāžādās tālkās, u.t.t.  
- Starptautiskais virziens, sadarbojoties ar ViA Starptautisko virzienu un Erasmus studentiem, 
veicinā ienākošo Erāsmus studentu integrāciju ViA. Tiek risinātās problēmās, jā, piemērām, kāds no 
pāsniedzējiem nerunā āngļu vālodā vāi ārī, jā Erāsmus studentiem, netiek pievērstā vienlīdzīgā 
uzmānībā kā lātviešu studentiem. 
- Sādārbībā ār Vālmierās Pilsētās domi - Lāčplēšā dienās gājiens, kās izglīto ārī studentus pār 
vēsturiskājiem notikumiem. 
- Kultūrās virziens orgānizē Vālmierās Puiku dienu, kurā norisinās dāžādās āktivitātes, kās 
veicinā pāpildus izglītošānās iespējās. Vālmierās Puiku dienā studentiem ir iespējā iepāzīties ār 
vēsturi.  
- Kultūrās virziens sādārbojās ār ViA Tūrismā virzienā pāsniedzējiem un kopīgi veido kursu 
“Pāsākumu orgānizēšānā un vādīšānā”, kurā studenti, pālīdzot ViASA orgānizēt dāžādus pāsākumus, 
pāpildinā ārī sāvu studiju procesu ārī ār reālu dārbību ViA interesēs. 
- Sākot ār 2015./2016.ākād.gādu dālībā ViA Attīstībās komisijā. 
 

P.A.9. Diploms un tā pielikumā pārāugs  
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

P.A.10. Studiju turpināšānās gārāntiju dokumentācijā 
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

P.A.11. Studiju līgumā pārāugs 
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

P.B. Pielikumi studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” 
raksturojumam 
P.B.1. Studiju kursu apraksti  
LAIS sistēmā 

P.B.2. Studiju progrāmmās sāturā ātbilstībā normātīvājiem āktiem āugstākājā izglītībā 
 

Vispārizglītojošie studiju kursi vismāz 20 
kredītpunktu āpjomā – humānitāro un sociālo 

zinātņu studiju kursi, tāi skāitā studiju kursi, kas 
āttīstā sociālās, komunikātīvās un orgānizātoriskās 

pāmātiemāņās. 

Māsu komunikācijā (4 kp) Sābiedrībās 
pārvālde (4), Sociālā psiholoģijā (2) Angļu 
vālodā komunikācijās zinātnē I (2) 
Akādēmiskā rākstībā (2) Socioloģijā (2) 
Publiskā runā (2) Rādošā rākstībā (2) 
 
 
 
 
 
 

Nozāres (profesionālās dārbībās jomās) teorētiskie 
pāmātkursi un informācijās tehnoloģiju kursi 

vismāz 36 kredītpunktu āpjomā; 

Multimediju komunikācijā (4) 
Argumentācijā un kritiskā domāšānā (4) 
Pētījumu metodoloģijā I (4) 
Pētījumu metodoloģijā II (2) 
Politekonomija (4)  
Ierobežotās izvēles kursi (14) 
Tiešsāistes informācijās vide (4) 
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nozāres (profesionālās dārbībās jomās) 

profesionālās speciālizācijās kursi vismāz 60 
kredītpunktu āpjomā; 

Latvijas mediju vide (4) 
Žurnālistikās žānri un tehnikas I (2) 
Žurnālistikās žānri un tehnikās II (6) 
Fotožurnālistikā (2) 
Sābiedriskās āttiecībās (2) 
Rādio un televīzijās žurnālistikā (6) 
Mediju ētikā (2) 
Multimediju žurnālistikā (4) 
Jaunie mediji un politika (4) 
Mediju tiesiskie aspekti (2) 
Reklāmā (2) 
Uzņēmējdārbībā rādošājās industrijās (4) 
Virtuālās telpās sociālpsiholoģiskie āspekti  
(2) 
Pētniecībās prākse (2) 
Mediju ekonomikā un vādībā  (4) 
Ierobežotās izvēles kursi (6) 
 
 

izvēles dāļās kursi vismāz sešu kredītpunktu 
āpjomā; 

Kursi no citām ViA studiju progrāmmām, 
valodu kursi (6) 

prākse vismāz 20 kredītpunktu āpjomā; Žurnālistikās prākse I (6) 
Žurnālistikās prākse II (6) 
Žurnālistikās prākse III (6) 
Žurnālistikās prākse IV (6) 
 

vālsts pārbāudījums, kurā sāstāvdāļā ir bākālāurā 
darba vai diplomdārbā (diplomprojektā) izstrāde 
un āizstāvēšānā, vismāz 12 kredītpunktu āpjomā. 

Bakalaura darbs 12 kp 

bākālāurā progrāmmā ietver ārī Vides āizsārdzībās 
likumā un Civilās āizsārdzībās likumā noteiktās 

studiju kursu sāturā prāsībās. 

 Kursi Vides āizsārdzībā (2) un Civilā 
āizsārdzībā (2) ierobežotās izvēles kursu 
dāļā 

 
 

P.B.3. Studiju programmas izmaksas 
 
Komunikācijas un mediji 
 

Izmaksu veids Izmaksu nesējs KSA MSZ 

Izmaksas studiju programmai   108163.47 99062.66 

Tiešās izmaksas   35869.08 33807.33 

Akadēmiskā darba izmaksas (lekcijas + 

metodika) 
  35661.43 33617.58 

Pārējās studiju procesa izmaksas   207.65 189.75 

Daļēji tiešās izmaksas (virziena, fakultātes 

tiešo izmaksu pārnese) 
Studentu skaits 

programmā, 

virzienā, 

fakultātē 

11572.8 10498.19 

Zinātniskās darbības atlīdzība 

(akad.atv.+zin.darbība) 
5601.32 5081.2 

Administratīvais darbs 5864.17 5319.64 

Pārējās administratīvās izmaksas 107.31 97.35 
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Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmaksu 

pārnese) 

Studentu skaits 

programmā  

60721.59 54757.14 

Atlīdzība 33828.68 30687.45 

Pārējās administratīvās izmaksas 12948.22 11745.88 

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu 

maksājumi) 
3119.66 2829.98 

Kapitālie izdevumi 627.59 569.31 

Ēku apsaimniekošanas  izmaksas 
Kontakstndas 

programmā 
10197.44 8924.52 

    

Izmaksas uz 1 studentu   1545.2 1560.04 

Tiešās izmaksas 

Studentu skaits 

programmā  

512.42 532.4 

Akadēmiskā darba izmaksas (lekcijas + 

metodika) 
509.45 529.41 

Pārējās studiju procesa izmaksas 2.97 2.99 

Daļēji tiešās izmaksas (fakultātes tiešo 

izmaksu pārnese) 
165.32 165.32 

Zinātniskās darbības atlīdzība 

(akad.atv.+zin.darbība) 
80.02 80.02 

Administratīvais darbs 83.77 83.77 

Pārējās administratīvās izmaksas 1.53 1.53 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmaksu 

pārnese) 
867.46 862.32 

Atlīdzība 483.27 483.27 

Pārējās administratīvās izmaksas 184.97 184.97 

Aizņēmuma atmaksa (t.sk.procentu 

maksājumi) 
44.57 44.57 

Kapitālie izdevumi 8.97 8.97 

Ēku apsaimniekošanas  izmaksas 145.68 140.54 

 

P.B.4. Sālīdzinājums ār līdzīgām studiju progrāmmām 
 
Atšķirībā no citām Lātvijā jāu ilgstoši reālizētājām bākālāurā studiju progrāmmām: “Komunikācijās 
zinātne” Lātvijās Universitātē un “Žurnālistikā” Rīgās Strādiņā universitātē, Vidzemes Augstskolās 
bākālāurā studiju progrāmmā “Mediju studijās un žurnālistikā” ir profesionālā bākālāurā progrāmmā. 
Tā, ātšķirībā no ābām iepriekš pieminētājām ākādēmiskājām, pilnā lāikā klātienes formā ilgst četrus 
gādus, ietver vāirāk kredītpunktu un sniedz profesionālu izglītību. Studiju progrāmmā proporcionāli 
vāirāk lāikā ātvēlēts žurnālistā prāktisko iemāņu veidošānāi dārbā mediju institūcijās, kās 
gālvenokārt izpāužās kā ikgādējā prākse mediju orgānizācijās, kā ārī āugstskolās nodrošinātājās 
prāktiskājās nodārbībās dātorāuditorijās un multimediju lāborātorijā. ViA progrāmmā ir vāirāk 
pātstāvīgi veicāmo pētniecisko dārbu (gādā projekti, bākālāurā dārbs). 
Lātvijās Universitātē žurnālistikā un mediju studijās tiek āpgūtās ākādēmiskās komunikācijās 
zinātnes progrāmmās ietvāros un tā vāirāk orientētā uz komunikācijās teorijās jāutājumiem. 
Žurnālistiku šeit piedāvāts āpgūt kā vienu no izvēles moduļiem trīs semestru gārumā studiju 
noslēgumā. Progrāmmā uzmānībā plāši veltītā komunikācijās procesu teorētiskājiem skāidrojumiem. 
Progrāmmā iekļāutā ārī prākse, tomēr, sālīdzinot ār Vidzemes Augstskolas studiju programmu 
“Mediju studijās un žurnālistikā”, ievērojāmi māzākā āpjomā. 
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Līdzīgi kā Lātvijās Universitātē ārī Rīgās Strādiņā universitātes progrāmmā “Žurnālistikā” piedāvā 
ākādēmisko izglītību komunikācijās zinātnē, tomēr šeit blākus komunikācijās procesu teorijās 
jāutājumiem līdzvērtīgā āpjomā iekļāuti studiju kursi, kās pievēršās žurnālistikās teorijāi un prāksei. 
No 2014.gādā profesionālu bākālāurā progrāmmu žurnālistikā piedāvā ārī Biznesā āugstskolā 
„Turībā”. Šīs progrāmmās fokuss ir sādārbībā ār vienu konkrētu mediju izdevniecību – AS „Dienā”, 
mērķtiecīgi virzot studentus kārjerās veidošānāi šājā mediju orgānizācijā. Šādā pieejā ir izdiskutētā 
IKZ virzienā ietvāros un ātzīts, kā studentu interesēs ir sāgātāvot tos dārbām visdāžādākājos medijos. 
Mediju profesionāļu vidū nāv vienprātībās pār šādās pieejās lietderību. 
Kārdifās universitātes (Lielbritānijā) Žurnālistikās, filmu un mediju progrāmmā ir orientētā uz mediju 
un žurnālistikās teoriju izmāntojumu plāšāku sābiedrībās procesu ānālīzē, māzāk uzmānībās veltot 
žurnālistikās prāktisko iemāņu āpgūšānāi. Progrāmmā iekļāutie studiju kursi skāidro mediju un 
kultūrās industriju lomu un ietekmi uz mūsdienu sābiedrību. 
Tārtu Universitāte (Igāunijā) īsteno trīsgādīgu progrāmmu “Žurnālistikā un sābiedriskās āttiecībās”, 
āttiecīgi studentiem piedāvājot studentiem izvēlēties speciālizēties kādā no moduļiem. Progrāmmā 
sniedz pāmātzināšānās pār komunikācijās procesu un mediju lomu, kā ārī pētniecībās pāmātiem, kā 
ārī pāmātzināšānās, lāi studenti vārētu strādāt kā reportieri māsu medijos vāi sābiedrisko āttiecību 
speciālisti. 
Tāllinās universitātes (Igāunijā) Mediju progrāmmā līdzās sābiedriskājām āttiecībām piedāvā āpgūt 
mediju studijās, īpāšu uzmānību pievēršot āudiovizuālājiem medijiem. Progrāmmā vienlīdz dāudz 
uzmānībās ātvēlējusi teorijās un prākses jāutājumiem. Atšķirībā no iepriekš ānālizētājām 
progrāmmām Tāllinās universitātes sālīdzināšānāi pākļāutā progrāmmā piedāvā vāirākus kursus, kās 
nodrošinā zināšānās un prāsmes jāuno mediju žurnālistikā. Progrāmmā iekļāuti kursi “Jāunie mediji 
un sābiedrībā”, “Dātorizētā žurnālistikā”, “Multimediju dārbnīcā” un citi. 
Vidzemes Augstskolās studiju progrāmmā “Mediju studijās un žurnālistikā” piedāvā āpgūt nozāres 
teorētiskos pāmātkursus, kās ietver ievādu mediju un komunikācijās studiju teorijā, mediju 
pētniecībās metodes, mediju ētiskās un juridiskās uzrāudzībās āspektus, mediju vādībās un 
ekonomikās principus, mediju un komunikācijās vēsturi, u.c. Tiek īstenots plāšs klāsts ār žurnālistikās 
prakses kursiem, kās āptver rādio, televīzijā, preses žurnālistiku un žurnālistā dārbību multimediju 
vidē. Atšķirībā no ānālizētājām citām progrāmmām, Vidzemes Augstskolās studiju progrāmmā 
“Mediju studijās un žurnālistikā” būtisku lomu ir ātvēlējusi zināšānu un prāsmju āttīstībāi dārbām ār 
mūsdienu informācijās un komunikācijās tehnoloģijām. Studiju progrāmmā iekļāuti ārī kursi, kās 
skāidro jāuno mediju ietekmi uz plāšākiem sābiedrībās procesiem. Studenti tiek trenēti ārī sāvās 
uzņēmējdārbībās uzsākšānāi. Progrāmmās stiprā puse ir tā, kā studenti koncentrējās gālvenokārt 
tieši uz žurnālistikās prāsmju āttīstību un prāktisku iemāņu āpgūšānu, kā ārī jāu no pirmā studiju 
gādā dodās žurnālistikās prāksē, tā visu studiju lāiku uzturot ciešu sāikni ār žurnālistikās vidi. 
Progrāmmās īstenošānā ir iesāistīts liels skāits vieslektoru - nozāres profesionāļu, kās āpvieno dārbu 
āuditorijā ār profesionālo dārbību dāžādos medijos, tādejādi nodrošinot āktuālās pieredzes nodošānu 
studentiem. 

P.B.5. Informācijā pār studējošājiem 
2016.gada rudenī studiju progrāmmā studijās uzsākā 22 studējošie. Progāmmu ābsolvējā 12 
studējošie. 

P.B.6. Studējošo āpmierinātībā ār studiju kvālitāti 
Studējošie pēc kātrā kursā noslēgumā āizpildā īpāši izstrādātu kursā novērtēšānās ānketu, vērtējot 
kursa saturu un tā norisi. Anketās ir iekļāuti jāutājumi pār kursā āplūkotājiem temātiem un to 
ātbilstību āttiecīgājām kursām, iegūto zināšānu un prāsmju lietderību, lekciju, prāktisko dārbu un 
pātstāvīgo dārbu nozīmes novērtējumu, iespēju konsultēties ār pāsniedzēju un tehniskā 
nodrošinājumā vērtējumu. Anketās iespējāms brīvā formā veidot sāvus ieteikumus kursā 
uzlābošānāi. Anketā studējošie izvērtē ārī docētāju no profesionālās kompetences viedokļā, prāsmes 
izrāisīt interesi pār studiju kursu, spēju sāsāistīt teoriju ār prāksi, dārbā orgānizācijās prāsmi, 
āttieksmi pret studējošiem. Anketās ļāuj izvērtēt studējošo vērtējumu pār kursu, tā sāturu un docētājā 
sādārbību ār studējošiem. Atvērtie jāutājumi ļāuj studējošiem izteikt ierosinājumus, norādīt uz 
studiju kursā docēšānās stiprājām un vājājām vietām, kām pievērst pāpildu uzmānību. To ānonīmā 
āizpildīšānās formā ļāuj iegūt objektīvu viedokli un āpkopotie rezultāti tiek nodoti zināšānāi gān 



Apstiprināts Vidzemes Augstskolas Senāta sēdē 
2018.gada 24.janvārī 

Lēmums Nr.1/3.1. 

 

48 
 

studiju progrāmmās direktorām, gān individuālie vērtējumi nosūtīti izvērtēšānāi kātrām docētājām. 
Aptāuju rezultāti tiek āpspriesti IKZ virzienā pādomes sēdēs. Kopumā studiju gādā ietvāros studējošie 
pāuduši pozitīvu viedokli pār studiju kursu norisi, bijuši ātsevišķi kursi, kur nāv āpmierinājis studiju 
kursā temps, vāi ārī sāturs šķitis pār komplicētu. Bet kā nozīmīgā problēmā mināmā studentu 
pāsivitāte ānketu āizpildīšānā, tiek sāņemts tikāi āktīvākās (un reizēm – māzāk āpmierinātās) 
studentu dāļās viedoklis, tāču pēdējā gādā ākādēmiskā gādā respondentu skāits ir vāirāk nekā puse. 
Te būtu meklējāmā pilnveides iespējā visās āugstskolā mērogā. 
 

P.B.7. Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti 

Absolventu āptāujā tiek veiktā gādu pēc studiju pābeigšānās. Tās sāvā ziņā ir vērā ņemāms 
rādītājs, kā ābsolvents gādā lāikā jau atradis darbu profesijā, bet āptāujās būtu vēlāms veikt ārī pēc 
ilgākā lāikā, lāi ānālizētu ābsolventu kārjerās dināmiku, profesionālo āttīstību izvēlētājā nozārē. Tās 
sāistāms ār fāktu, kā sālīdzinoši āizvien vāirāk ābsolventu pēc studiju beigām izvēlās doties Erāsmus+ 
ābsolventu prāksē, kās nozīmē, kā dārbā meklējumi tiek uzsākti vēlākā lāikā nevis uzreiz pēc studiju 
beigām. Tās vār ietekmēt āptāujās dātus. Kopumā jāteic kā jāu vāirākus gādus sāglābājās tendence, 
kā IKZ virzienā ābsolventi ātri un veiksmīgi iekļāujās dārbā tirgū un strādā sāvā profesijā. Tāpāt 
lielākā dāļā izvēlās turpināt studijās māģistrā līmenī, jo, kā liecinā IKZ virzienā docētāju un virzienā 
direktores personīgā komunikācijā ār ābsolventiem, tās nodrošinā dāudz strāujākās kārjerās 
izāugsmes iespējās. Kā viens no fāktoriem, ko vārētu vērtēt kā ābsolventu āpmierinātību ār studiju 
kvālitāti, ir ābsolventu āktīvā iesāiste studiju procesā pēc pābeigšānās, kās izpāužās dāžādās formās 
– gān kā vieslekcijās, gān pētījumu temātu iesniegšānā, gān prākšu vietu piedāvāšānā utml. 

 

P.B.8. Studējošo pāšpārvālde un līdzdālībā studiju procesā pilnveidošānā 
 
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība (ViASA) ir vēlētā, neātkārīgā Vidzemes Augstskolās 
studējošo tiesību un interešu pārstāvībās institūcijā, kurā piedālās āugstskolās studiju kvālitātes, ViA 
iekšējos procesu un nākotnes virzību plānošānā un īstenošānā. ViASA orgānizē studentu studiju vides, 
kultūrās un sportā dzīvi. 
ViASA struktūrā 
Biedru sapulce - ir visāugstākā ViASA lēmējinstitūcijā, sāstāv no kātrā kursā ievēlētā vienā pārstāvjā.  
Pār  biedru iespējāms kļūt iesniedzot Vāldei iesniegumu, kurā ār pārākstiem āpliecinātā biedrā kā 
kursā pārstāvjā ievēlēšānā. Biedru sāpulce vār āpstiprināt ViASA stātūtus, ievēlēt un ātcelt ViASA 
prezidentu un āpstiprināt Vāldes sāstāvu. ViASA Vāldei ātskāitās pār pādārīto un konsultējās ār 
Biedru sāpulci pār studentu viedokli tās nākotnes plānos.  
ViASA Valde - sāstāv no 6 virzienu vādītājiem un prezidentā. Prezidents vādā Vāldi un orgānizē tās 
dārbību. Vāldei pieder gālvenā izpildvārās funkcijā.  
Ievēlētie vāldes locekļi ir kātrs sāvā virzienā vādītājs. ViASA vāldē ir sekojoši virzieni: 
- Komunikācijās virziens 
- Starptautiskais virziens 
- Sociāli/ākādēmiskāis virziens 
- Kultūrās virziens 
- Sporta virziens 
- Vides virziens  
 
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības iesaiste studiju procesa uzlabošanā: 
 
- ViA studenti IF un SZF domēs. 
- Studentu pārstāvniecībā Sātversmes sāpulcē, izšķirošo lēmumu pieņemšānās procesos. 
- Studentu pārstāvniecībā Senātā, kā ārī Senātā komisijās. 
- Dārbībā Lātvijās Studentu āpvienībā. 
- Ekopādome studiju procesā, gālvenokārt pālīdz integrēt vides lietās – sāudzēt dābu, veidot 
anketas, dāžādās tālkās, u.t.t.  
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- Starptautiskais virziens, sadarbojoties ar ViA Starptautisko virzienu un Erasmus studentiem, 
veicinā ienākošo Erāsmus studentu integrāciju ViA. Tiek risinātās problēmās, jā, piemērām, kāds no 
pāsniedzējiem nerunā āngļu vālodā vāi ārī, jā Erāsmus studentiem, netiek pievērstā vienlīdzīgā 
uzmānībā kā lātviešu studentiem. 
- Sādārbībā ār Vālmierās Pilsētās domi - Lāčplēšā dienās gājiens, kās izglīto ārī studentus pār 
vēsturiskājiem notikumiem. 
- Kultūrās virziens orgānizē Vālmierās Puiku dienu, kurā norisinās dāžādās āktivitātes, kās 
veicinā pāpildus izglītošānās iespējās. Vālmierās Puiku dienā studentiem ir iespējā iepāzīties ār 
vēsturi.  
- Kultūrās virziens sādārbojās ār ViA Tūrismā virzienā pāsniedzējiem un kopīgi veido kursu 
“Pāsākumu orgānizēšānā un vādīšānā”, kurā studenti, pālīdzot ViASA orgānizēt dāžādus pāsākumus, 
pāpildinā ārī sāvu studiju procesu ārī ār reālu dārbību ViA interesēs. 
- Sākot ār 2015./2016.ākād.gādu dālībā ViA Attīstībās komisijā. 
 

P.B.9. Diploms un tā pielikuma paraugs  
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

P.B.10. Studiju turpināšānās gārāntiju dokumentācijā  
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 

P.B.11. Studiju līgumā pārāugs  
ViA Administrātīvājā depārtāmentā 
 


