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Vidzemes Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšana 

studiju procesā 
 
Vadlīnijas izstrādātas, ievērojot ENQA ziņojumu „Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas 
augstākās izglītības telpā”, 2005. 
 
1. Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi/procedūras 
 

a. ViA darbība tiek īstenota, ievērojot augstākās izglītības reglamentējošos ārējos un iekšējos 
normatīvos aktus. 

b. ViA ir izstrādāta Stratēģija, kas tiecas uz augstu kvalitātes nodrošināšanu augstākās izglītības 
studiju programmu īstenošanā un to nepārtrauktu pilnveidi izcilības sasniegšanā. 

c. ViA ir Stratēģiskā konsultatīvā padome, kura izveidota ar mērķi sekmēt radošu diskusiju un 
ģenerēt idejas, kas sekmētu saprātīgas, pievilcīgas un iedomājamas ViA nākotnes ainas (vīzijas) un 
stratēģiskā ceļa noteikšanu. 

d. ViA ir Zinātniskā padome, kuras uzdevums ir sekmēt saskaņotu un mērķtiecīgu ViA akadēmisko 
un zinātniski pētniecisko darbību atbilstoši ViA stratēģijai. Padome konsultē un nepieciešamības 
gadījumā sagatavo priekšlikumus Senātam un rektoram par stratēģiski nozīmīgiem augstskolas 
akadēmiskās un zinātniski pētnieciskās darbības jautājumiem, t.sk., jaunu ViA studiju un 
pētniecības virzienu uzsākšanu, jaunu studiju programmu sagatavošanas uzsākšanu u.c. 

e. ViA ir izstrādāta studiju programmu un piešķiramo grādu vai kvalifikācijas kvalitātes un standartu 
nodrošināšanas politika un citi dokumenti/ nolikumi, kas saistīti ar kvalitatīvu studiju procesa 
norisi. 

f. Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, katru gadu tiek sagatavoti un ViA Senāta apstiprināti studiju 
virzienu pašnovērtējuma ziņojumi. 

g. ViA regulāri veicina darbinieku nepārtrauktu izglītošanos un kvalifikācijas celšanu, atbalstot 
darbinieku dalību dažādos vietējās nozīmes un starptautiskajos kursos, semināros, konferencēs, 
pieredzes apmaiņas programmās. 

 
2. Studiju programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, periodiska izvērtēšana, uzraudzība un 
kontrole 
 

a. ViA ir noteikusi mehānismus studiju programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanai, regulārai 
kontrolei un uzraudzībai.  

b. ViA ir Senāta apstiprināts Studiju nolikums, kas nosaka studiju programmu īstenošanas kārtību, 
studējošo tiesības un pienākumus, studiju finansēšanas kārtību un valsts pārbaudījumu 
organizēšanas vispārīgo kārtību. 

 
 
3. Studentu vērtēšana 
 

a. ViA Studiju nolikumā ir noteikti studējošo vērtēšanas kritēriji, formas un termiņi, nosacījumi par 
akadēmiskajiem parādiem u.c. prasības studiju rezultātu sasniegšanai. 

b. Studentu zināšanu vērtēšanai tiek izmantoti studiju kursu aprakstos publicētie kritēriji, nosacījumi 
un pasākumi, kuri konsekventi arī tiek piemēroti. 
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c. Studentu gada projektu un valsts pārbaudījumu darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtībai ir 
izstrādāti un apstiprināti metodiskie norādījumi gada projektu un bakalauru, maģistru darbu vai 
kvalifikācijas darbu izstrādāšanai, noformēšanai un aizstāvēšanai.  

d. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvu apstiprina fakultātes dome. Komisijas sastāvā iekļaujot 
nozares speciālistus/ekspertus, kuri darbojas saskaņā ar Valsts pārbaudījumu nolikumu. 

e. Prakšu nolikums nosaka prakšu norisi, atskaišu sagatavošanas un aizstāvēšanas nosacījumus. 
f. Studentu vērtēšanas procedūras ieviešanu uzrauga un kontrolē par programmas īstenošanu 

atbildīgās akadēmiskās struktūrvienības vadība, Administratīvā departamenta Studiju 
administrēšanas grupa un akadēmiskais un zinātņu prorektors. 

 
 
4. Akadēmiskā personāla darba kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšana 
 
 

a. ViA ir noteikusi pasākumus, kā pārliecināties un pārbaudīt, ka ar studentiem strādājošiem 
docētājiem ir nepieciešamā kvalifikācija un kompetence, t.i.:  

- prasības ir noteiktas ViA Nolikumā par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;  
- ViA Darba samaksas nolikumā ir akadēmiskā darba sadalījums, nosacījumi par 

pētniecisko darbu; 
- studentu aptaujas par katru docētāja vadīto studiju kursu attiecīgajā studiju gada 

semestrī.  
b. ViA Senāts ir apstiprinājis docētāju darba saturu un pienākumus, kas nosaka prasības 

akadēmiskajā darbā, pētnieciskās, akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas celšanā un arī 
administratīvajā darbā. 

c. Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, 
profesionālā pilnveide var ietvert profesionālās pilnveides mērķiem atbilstošu starptautisko 
mobilitāti, dalību projektos un piedalīšanos konferencēs un semināros, ko apliecina izsniegti 
dokumenti. Lai nodrošinātu ViA akadēmiskā personāla kvalifikācijas, darba kvalitātes celšanu un 
profesionālo pilnveidi: 

- Docētājam tiek dota iespēja papildināt un paplašināt savas zināšanas un profesionalitāti, 
apgūstot ārzemju pieredzi vai stažējoties ārvalstu augstskolās/organizācijās, kā arī 
piedaloties atbilstošos semināros un konferencēs - Erasmus u.c. mobilitātes programmu 
ietvaros. 

- Docētājam vismaz vienu reizi akadēmiskajā gadā ir iespēja apmeklēt kāda cita ViA 
docētāja vadītu lekciju, ar iespēju sniegt atsauksmi/priekšlikumus par apmeklētās lekcijas 
saturu un struktūru.  

- Studiju kursa noslēgumā, tiek veikta studiju kursa novērtēšana (kursa vērtējuma anketa). 
Pēc aptaujas kursa vērtējuma apkopojums tiek nodots studiju kursa docētājam, ar iespēju 
pilnveidot studiju kursa saturu un/vai struktūru. Studiju kursu novērtēšanas kopsavilkumi 
izvērtēšanai tiek nosūtīti arī studiju virziena direktoram un akadēmiskajam un zinātņu 
prorektoram. 

- Lai nodrošinātu ViA akadēmiskā personāla darba kvalitātes novērtēšanu, akadēmiskā gada 
noslēgumā studiju virziens organizē semināru docētājiem studiju kvalitātes 
nodrošināšanas jautājumu akcentēšanai un diskusijai par docētāju gūto 
pieredzi/novērojumiem lekciju apmeklēšanas laikā. Dalībai seminārā tiek aicināti arī 
studējošo pārstāvji. 

- Studiju kvalitātes nodrošināšanas seminārs tiek protokolēts.  
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- Studiju virziena direktors organizē papildus sanāksmi, ja nepieciešams detalizētāk risināt 
jautājumus par uzlabojumiem un/vai veikt padziļinātu problēmu izpēti (tai skaitā 
dokumentu pārbaudi).  

- Docētājam vienu reizi akadēmiskajā gadā (oktobrī par iepriekšējo akadēmisko gadu) 
jāiesniedz fakultātes dekānam atskaite par sasniegumiem zinātniskajā darbā, gūto 
pieredzi projektos, semināros un konferencēs. Iesniegtā informācija tiek izmantota 
zinātniskās atskaites un studiju virzienu pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanai. 

 
5. Akadēmiskā darba un pētniecības resursi 
 

a. ViA materiāli tehniskā bāze un infrastruktūra nodrošina, lai studentiem zinību apguvei pieejamie 
resursi būtu atbilstoši un piemēroti katrai piedāvātajai studiju programmai. 

b. ViA bibliotēka nodrošina akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamos informatīvos 
resursus, nodrošina piekļuvi zinātnisko rakstu un citām elektronisko informāciju bāzēm no ViA 
bibliotēkas portāla. 

c. ViA e-mācību vide – interaktīva studentu atbalsta vide, kurā ievietoti mācību materiāli, 
elektroniska dokumentu apmaiņa un saziņa ar docētāju, pārbaudes darbu un kontroldarbu 
izpildes nodrošināšana. 

d. ViA studiju materiāltehnisko bāzi veido: 20 auditorijas, 3 datorklases, tulkošanas datorklase, RFID 
un virtuālās reālitātes laboratorija, datortīklu laboratorija, elektrotehnikas laboratorija, mediju 
studiju laboratorija, kā arī programmnodrošinājums atbilstoši studiju programmu prasībām. 

e. Telpu noslodzes un rezervācijas sistēma auditoriju un dienesta viesnīcu rezervēšanai - nodrošina 
iespēju sekot līdzi nodarbību plānojumam. 

f. Karjeras izglītības attīstība, ieviešot mentoru kustību, iesaistot Alumni darbībā augstskolas 
absolventus. 

 
6. Informācijas sistēmas 
 
ViA nodrošina efektīvu studiju programmu un citu darbību vadīšanai nepieciešamā informācijas vākšanu, 
izmantojot ViA mājas lapu, sociālos tīklus un iekštīklu, kā arī: 

- Vidzemes Augstskolas Informācijas sistēmu (VAIS), kas savienota ar Latvijas 
augstskolu informāciju sistēmu (LAIS), kas nodrošina iespēju apkopot datus par visiem 
studiju aspektiem un sekmīgi izmantot tos studiju procesa darbībā. 

- Lietvedības informācijas sistēmu (LIS), 
- E-mācību vidi, 
- ViA absolventu datu bāzi, 
- Bibliotēkas sistēmu ALISE, 
- Grāmatvedības sistēmu Horizon, 
- Studiju un studējošo kredītu uzskaites sistēmu, 
- Intranet - iekšējās informācijas portālu. 

 
7. Sabiedrības informēšana 
 

a. ViA regulāri publicē aktuālu, neitrālu un objektīvu informāciju par piedāvātajām programmām un 
iegūstamajiem grādiem/ kvalifikācijām augstskolas mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī drukātos 
informatīvos bukletos. 

b. ViA docētāji un darbinieki aktīvi līdzdarbojas arī sabiedriskās domas veidošanā reģionā un Latvijā, 
piedaloties konferencēs, semināros, publiskās lekcijās, darbojoties NVO, publicējot zinātniskās 
publikācijas. 


