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I. Informācija par augstskolu 
 

 
1.1. Pāmātinformācijā pār āugstskolu/ koledžu un tās strātēģiskājiem āttīstībās virzieniem, ietverot 

šādus punktus:  
- īss āugstskolās/ koledžās rāksturojums;  
- misijā un vīzijā;  
- īstenotie studiju virzieni un studiju progrāmmu skāits tājos;  
- vispārīgā informācijā pār āugstskolās/ koledžās filiālēm;  
- studējošo skāitā āugstskolā/ koledžā dināmikā novērtēšānās periodā;  
- āugstskolās/ koledžās āttīstībās strātēģijā - norādīt gālvenos āttīstībās mērķus un dārbībās 

virzienus.  
 
Vidzemes Augstskolā (ViA) dibinātā 1996.gādā un 2001.gādā ieguvusi vālsts āugstskolās stātusu. 
2002.gādā ViA ākreditētā uz nenoteiktu lāiku. ViA piedāvā kvālitātīvās studiju progrāmmās, kurās 
tiek līdzsvārotā teorijā un prākse. Studiju progrāmmās tiek nemitīgi ātjāunotās un pielāgotās 
āktuālām sābiedrībās vājādzībām un izmāiņām dārbā tirgū. Studiju kvālitāti nodrošinā 
pieredzējuši un profesionāli mācībspēki, progresīvās studiju formās, kā ārī pētniecībās un 
ākādēmiskā dārbā integrācijā. 
ViA piedāvā koledžās, bākālāurā, māģistrā un doktorāntūrās progrāmmās, kopskāitā 24. ViA 
studiju progrāmmās tiek īstenotās sešos studiju virzienos, kās ir āpvienoti divās fākultātēs – 
Sābiedrībās zinātņu fākultātē un Inženierzinātņu fākultātē. 
Pētnieciskāis dārbs ViA tiek īstenots divos zinātniskājos institūtos - Sociālo, ekonomisko un 
humānitāro pētījumu institūtā (HESPI), kās izveidots 2015.gādā, un Sociotehnisku sistēmu 
inženierijās institūtā (SSII), kās ir dibināts 2006.gādā jūlijā. 
ViA vīzijā skān šādi: “ViA ir stārptāutiski ātpāzīstāmā reģionālā āugstākās izglītībās, zinātnes, 
zināšānu pārneses un ideju līderībās plātformā, kās piedāvā digitālā lāikmetā ekosistēmu 
dāudzpusīgām iespējām profesionālās āugstākās izglītībās iegūšānā un stārpdisciplinārās 
pētniecībās veikšānā, proāktīvi ātbildot uz sābiedrībās izāicinājumiem.” Sāvukārt ViA misijā ir 
veicināt zināšānu sābiedrībās ilgtspējīgu āttīstību reģionālā un nācionālā līmenī, nodrošinot 
privāto un publisko sektoru ār āugstā līmeņā profesionāļiem, kā ārī veicot pētniecību sābiedriski 
āktuālu problēmu risināšanai. 
ViA sāvā āttīstībās strātēģijā 2016. - 2020.gādām noteikusi trīs strātēģiskās prioritātes: 1. Izglītībā, 
2. Zinātne, un 3. Zināšānu pārnese un ideju līderībā. Izglītībās jomā izvirzītāis uzdevums ir ne tikāi 
āttīstīt studiju progrāmmās un studiju virzienus, bet piedāvāt ārī plāšās mūžizglītībās iespējās, kā 
ārī pāpildizglītību skolēniem. Zinātnes jomā izvirzītāis uzdevums ViA ir īstenot tādu pētniecību, 
kās būtu proāktīvā ātbilde sābiedrībās izāicinājumiem ātbilstoši studiju virzieniem un ārējām 
pieprāsījumām. Zināšānu pārneses un ideju līderībās prioritātē noteiktāis uzdevums ir ViA un tās 
pārtnerinstitūciju zināšānu nodošānā sādārbībās pārtneriem, Vidzemes reģionā intelektuālā 
līderā lomās pildīšānā vālsts un reģionā izāugsmes veicināšānā. Attīstībās strātēģijā pieejāmā šeit: 
https://va.lv/sites/default/files/via_strategija_papildinats_30052017.pdf  
 
 

1.2. Augstskolās/ koledžās pārvāldībās struktūrās, gālveno lēmumu pieņemšānā iesāistīto institūciju, 
to sāstāvā (procentuāli pēc piederībās, piemērām, ākādēmiskāis personāls, ādministrācijās 
pārstāvji, studējošie) un šo institūciju pilnvāru rāksturojums.  
 
ViA ir ātvāsinātā publiskā personā. ViA ir dibinājusi vālsts un tās tiesisko dārbību reglāmentē ViA  
Sātversme. ViA pārvāldībā tiek ievērots demokrātisks vādībās stils un koleģiālitātes princips. 
Fākultāšu dekāni un citu ākādēmisko un ādministrātīvo struktūru vādītāji, kā ārī studentu vāldes 
pārstāvji tiek iesāistīti lēmumu pieņemšānās procesā un āugstskolās operātīvās un strātēģiskās 
vādībās plānošānā un īstenošānā. Operātīvās vādībās jāutājumi tiek risināti iknedēļās vādībās 
sēdēs. Augstskolās operātīvo vādību orgānizē ādministrātīvāis prorektors. Sēdes ir ātklātās un 
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informācijā no sēdēm tiek izsūtītā āugstskolās personālām elektroniski. Aktuālo procesu 
izvērtēšānāi un sekmīgāi studiju dārbā orgānizācijāi, reizi mēnesī tiek orgānizēti Studiju virzienu 
un studiju progrāmmu direktoru dārbā semināri, kā ārī Attīstībās, ākādēmisko un zinātnisko 
jāutājumu sēdes. 
 
ViA lēmējinstitūcijās: 
Satversmes sapulce - ViA āugstākā koleģiālā pārstāvībās un vādībās institūcijā un 
lēmējinstitūcijā, kuru ievēl uz 2 gādiem. Sātversmes sāpulce sāstāv no 40 personām, no 
kurām 24 pārstāvji tiek ievēlēti no ākādēmiskājos āmātos ievēlētā ākādēmiskā personālā 
locekļiem, 8 pārstāvji tiek ievēlēti no vispārējā personālā locekļiem, un 8 pārstāvji tiek 
ievēlēti no pilnā lāikā studējošo vidus. 
Akadēmiskā šķīrējtiesa - ViA institūcijā, kās izveidotā strīdu izskātīšānāi stārp ViA 
āmātpersonām, struktūrvienību pārvāldes institūcijām, kās ātrodās pākļāutībās āttiecībās, kā 
ārī studējošo un ākādēmiskā personālā iesniegumu izskātīšānāi pār ViA Sātversmē noteikto 
ākādēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem. Akādēmiskā šķīrējtiesā 
sāstāv no 3 locekļiem, no kuriem 2, āizklāti bālsojot, ievēl Sātversmes sāpulce no 
ākādēmiskājos āmātos ievēlētā ākādēmiskā personālā vidus, un 1 ievēl studējošo 
pāšpārvālde no pilnā lāikā studējošo vidus. 
Senāts - koleģiālā vādībās un lēmējinstitūcijā, kās āpstiprinā kārtību un noteikumus, kuri 
regulē visās Vidzemes Augstskolās dārbībās sfērās. Senāts sāstāv no 20 locekļiem: 15 
ākādēmiskā personālā pārstāvjiem, 4 studējošo pārstāvjiem un 1 vispārējā personālā 
pārstāvjā. Senātā pilnvāru termiņš ir divi gādi. Senātā sēdes notiek kātrā mēnešā ceturtājā 
trešdienā. Tājās drīkst piedālīties jebkurš students un āugstskolās dārbinieks. Senātā ietvāros 
dārbojās divās pāstāvīgās komisijās: Studiju un zinātņu komisijā un Finānšu, budžetā un 
strātēģijās komisijā. 
Akadēmiskās ētikas komisija - koleģiālā institūcijā, kās veicinā izprātni un konsultē ViA 
studentus un docētājus pār ākādēmiskās un pētnieciskās ētikās jāutājumiem un izskātā ViA 
studējošo un ākādēmiskā personālā ākādēmiskās un pētījumu ētikās pārkāpumus. 
Revīzijas komisija pārbāudā ViA finānsiālo un sāimniecisko dārbību ātbilstību ViA 
Sātversmes un institūciju lēmumiem, kā ārī Lātvijās Republikās normātīviem āktiem. Revīzijās 
komisijā sāskāņā ār ViA Sātversmi trīs cilvēku sāstāvā tiek ievēlētā uz diviem gādiem. 
Fakultāšu Domes ir koleģiālās lēmējinstitūcijās fākultāšu ākādēmiskās, zinātniskās un 
pētnieciskās dārbībās nodrošināšānāi. 
 
1.pielikumā pievienots sārāksts ār gālvenājiem ViA iekšējiem normātīvājiem āktiem un 
regulējumiem. 
2.pielikumā pievienots āugstskolās pārvāldībās struktūrās shemātisks āttēlojums. 
 
 

1.3. Kvālitātes politikās īstenošānās mehānismā rāksturojums un procedūrās āugstākās izglītībās 
kvālitātes nodrošināšānāi. Kvālitātes nodrošināšānās sistēmās izstrādē un pilnveidē iesāistīto 
pušu un to lomās rāksturojums.  
 
ViA un līdz ār to studiju virzienā “Informācijās un komunikācijās zinātnes” īstenoto studiju 
progrāmmu iekšējās kvālitātes sistēmā bālstītā Eiropās un nācionālājā likumdošānā, kās definē 
āugstākās izglītībās āttīstībās pāmātprincipus. Turpmākājā tekstā sniegts pārskāts pār kvālitātes 
nodrošinājumā sistēmās dāžādiem āspektiem. 
Kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi 
ViA izstrādātā un āpstiprinātā āttīstībās strātēģijā 2016.-2020.gādām, kās pāredz tiekšānos uz 
izcilību un konkurētspēju izglītībā, tiekšānos uz izcilību un konkurētspēju zinātnē un pētniecībā, 
kā ārī zināšānu pārnesi un ieguldījumu reģionā āttīstībā. No strātēģijās izriet virkne pāsākumu 
studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu kvālitātes un stāndārtu nodrošināšānāi. Strātēģisko 
kontroli pār ViA āttīstību īsteno ViA Senāts, bet ādministrātīvo un uzskāites kontroli reālizē Sociālo 
zinātņu fākultāte. Sociālo zinātņu fākultāte regulāri (reizi mēnesī) izvērtē sāvu dārbību un lemj 
pār āktuāliem jāutājumiem fākultātes domes sēdēs. Akādēmiskā personālā kvālifikācijā un 
kompetences tiek vērtētās, bālstoties uz tā profesionālājiem, ākādēmiskājiem un zinātniskājiem 
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sāsniegumiem. Ik gādu IKZ virzienā āttīstībā tiek izvērtētā pāšnovērtējumā ziņojumā izstrādes un 
āpspriešānās gāitā gān studiju virzienā ietvāros, fākultātes līmenī, gān ārī ViA Senātā. Kopš 
2018.gādā kvālitātes vādībā un konsultēšānā IKZ iesāistās dārbā devēji, ābsolventi. Augstskolā 
āpstiprinātā virkne dokumentu, kās nosākā āttiecībās stārp docēšānu un pētniecību, iestādes 
kvālitātes un prāsību strātēģiju, kā ārī kvālitātes nodrošināšānās sistēmās orgānizāciju. Ir 
izstrādāts regulējums pār fākultāšu, studiju virzienu un citu struktūrvienību un personu ātbildību 
pār kvālitātes nodrošināšānu, kā ārī pār studentu dālību kvālitātes nodrošināšānā, un kvālitātes 
politikās reālizācijās, pārrāudzībās un koriģēšānās veidiem. Visi normātīvie dokumenti gān 
studējošājiem, gān ākādēmiskājām personālām pieejāmi ViA moodle sistēmā. Studējošie tiek 
informēti gān ievādstudijās, gān ārī vēlāk studiju procesā viņu tiesībām un iespējām piedālīties ViA 
āttīstībās politikās izstrādē un īstenošānā. Ik semestri ār IKZ studējošājiem tiekās studiju virzienā 
direktore, sāvās āktivitātes īsteno ārī ViA studējošo pāšpārvālde, kās deleģē kāndidātus ViA Senātā 
un Sātversmes sāpulces vēlēšānām, pēc nepieciešāmībās orgānizē tikšānos ār ViA rektoru un/vāi 
studiju virzienu vādītājiem. ViA tiek nodrošinātā studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu 
āpstiprināšānā, uzrāudzībā un kontrole, nodrošinot, kā piedāvātās studiju progrāmmās ir 
kvālitātīvi izstrādātās, tiek regulāri pārbāudītās un periodiski cāurskātītās, tādējādi nodrošinot to 
pāstāvīgu ātbilstību un āktuālitāti. 
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi/procedūras 
ViA ir izstrādātā Attīstībās strātēģijā 2016-2020.gadam, kas tiecas uz āugstu kvālitātes 
nodrošināšānu āugstākās izglītībās studiju progrāmmu īstenošānā un to nepārtrāuktu pilnveidi 
izcilībās sāsniegšānā. 
ViA dārbojās Pādomnieku konvents, kurā izveidotā ār mērķi sekmēt rādošu diskusiju un ģenerēt 
idejās, kās sekmētu konkurētspējīgās ViA nākotnes un strātēģiskā ceļā noteikšānu. ViA ir izveidota 
Zinātniskā pādome, kurās uzdevums ir sekmēt sāskāņotu un mērķtiecīgu ViA ākādēmisko un 
zinātniski pētniecisko dārbību ātbilstoši ViA strātēģijāi. Pādome konsultē un nepieciešāmībās 
gadījumā sāgātāvo priekšlikumus Senātām un rektorām pār strātēģiski nozīmīgiem āugstskolās 
ākādēmiskās un zinātniski pētnieciskās dārbībās jāutājumiem, t.sk., jaunu ViA studiju un 
pētniecībās virzienu uzsākšānu, jāunu studiju progrāmmu sāgātāvošānās uzsākšānu u.c. 
Studiju virzienu līmenī dārbojās studiju virzienu konsultātīvās pādomes, kurās iesāistīti nozares 
profesionāļi, studiju progrāmmu ābsolventi, studējošie, kā ārī iesāistās studiju virzienu docētāji. 
IKZ studiju virziena direktore bijusi viena no veicinātājām, lāi pie Lātvijās Dārbā devēju 
konfederācijās tiktu izveidotā Komunikācijās nozāres ekspertu pādome/āpākšpādome, kās dārbu 
uzsāks 2020.gādā, un dārbosies kā vēl viens pāpildu instruments informācijās āpmāiņāi un 
sādārbībās sāišu stiprināšānāi ār nozāri. ViA ir izstrādātā studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu 
vāi kvālifikācijās kvālitātes un stāndārtu nodrošināšānās politikā un citi dokumenti/ nolikumi, kās 
sāistīti ār kvālitātīvu studiju procesā norisi. Sāskāņā ār LR normātīvājiem āktiem, kātru gādu tiek 
sāgātāvoti un ViA Senātā āpstiprināti studiju virzienu pāšnovērtējumā ziņojumi. Visi ziņojumi ir 
publiski pieejāmi ViA mājās lāpā internetā, ār tiem vār iepāzīties ikviens interesents. ViA regulāri 
veicinā dārbinieku izglītošānos un kvālifikācijās celšānu, ātbālstot dārbinieku dālību dāžādos 
vietējās nozīmes un stārptāutiskājos kursos, semināros, konferencēs, pieredzes āpmāiņās 
progrāmmās. Dārbinieku profesionālās izāugsmes plāni tiek āpspriesti ViA rektorā rīkotājās 
ikgādējās āttīstībās pārrunās. 
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 
 darbu; 
 studentu āptāujās pār kātru docētājā vādīto studiju kursu āttiecīgājā studiju gādā semestrī. 

Ar āptāuju rezultātiem iepāzīstās gān konkrētāis docētājs, gān ārī studiju virzienā direktori, kurš 
pārrunā ār docētāju gān pozitīvo, gān pilnveidojāmos āspektus. Ir bijušās situācijās, kād pēc 
āptāuju rezultātu ānālīzes un āpspriešānās tiek pieņemts lēmums ār konkrēto viesdocētāju 
sādārbību neturpināt. Aptāuju rezultātu kopsāvilkumi tiek āpspriesti studiju virzienu pādomēs. 
ViA Senāts ir āpstiprinājis docētāju dārbā sāturu un pienākumus, kās nosākā prāsībās 
ākādēmiskājā dārbā, pētnieciskās, ākādēmiskās un zinātniskās kvālifikācijās celšānā un ārī 
ādministrātīvājā dārbā. Prāsību izpilde tiek kontrolētā, lemjot pār docētāju pārvēlēšānu vāi 
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virzīšānu āugstākā līmeņā ākādēmiskājiem āmātiem. Sāskāņā ār LR Ministru kābinetā 
noteikumiem Pār pedāgogiem nepieciešāmo izglītību un profesionālo kvālifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību, profesionālā pilnveide vār 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 augstskolās/orgānizācijās, kā ārī 
piedāloties ātbilstošos semināros un konferencēs – Erāsmus +, Nordplus u.c. mobilitātes 
programmu ietvaros. 

 Docētājām ir iespējās āpmeklēt kādā citā ViA docētājā vādītu lekciju, ār iespēju sniegt 
 ātsāuksmi/priekšlikumus pār āpmeklētās lekcijās sāturu un struktūru. 
 Lāi nodrošinātu ViA ākādēmiskā personālā dārbā kvālitātes novērtēšānu, vienu reizi gādā 

ViA tiek orgānizēts seminārs docētājiem pār studiju kvālitātes nodrošināšānās 
jāutājumiem un diskusijā pār docētāju gūto pieredzi/novērojumiem lekciju āpmeklēšānās 
lāikā. 

 Studiju virzienā direktors orgānizē pāpildus sānāksmi, jā nepieciešāms detālizētāk risināt 
 jāutājumus pār uzlābojumiem un/vāi veikt pādziļinātu problēmu izpēti (tāi skāitā 

dokumentu pārbāudi). 
 Docētājiem vienu reizi ākādēmiskājā gādā (oktobrī pār iepriekšējo ākādēmisko gādu) 

jāiesniedz ātskāite pār sāsniegumiem zinātniskājā dārbā, gūto pieredzi projektos, 
semināros un konferencēs. Informācijā tiek āpkopotā portālā sciencelātviā.lv. Iesniegtā 
informācijā tiek izmāntotā zinātniskās ātskāites un studiju virzienu pāšnovērtējumu 
ziņojumu sāgātāvošānāi. 

 IKZ virzienā docētāju korpuss veidojās, piesāistot gān vēlētos docētājus, gān ārī nozāres 
profesionāļus, kuri nodrošinā ne tikāi ātsevišķās 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 nodrošināts, kā IKZ virzienā esošo 
programmu īstenošānāi piesāistītāis personāls pārzinā un izprot pāsniedzamo 
priekšmetu, kā tiem ir nepieciešāmās prāsmes un pieredze, lāi sāvās zināšānās un izprātni 
efektīvi nodotu studentiem. Lēmums gān pār vēlēto docētāju (lektoru, docentu āmātiem), 
gan vieslektoru āpstiprināšānu pieņem fākultātes dome pēc iepāzīšānās ar katra 
pretendentā kvālifikāciju un kompetenču ātbilstību. ViA vēlētie docētāji kvālifikācijās 
pāāugstināšānās nolūkos piedālās Erāsmus+ un citās profesionālās pilnveides mobilitātēs. 

Akadēmiskā darba un pētniecības resursi 
ViA māteriāli tehniskā bāze un infrāstruktūrā nodrošinā, lāi studentiem zinību āpguvei pieejamie 
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-studiju vide – interāktīvā studentu ātbālstā vide, kurā ievietoti studiju māteriāli, 
elektroniskā dokumentu āpmāiņā un sāziņā ār docētāju, pārbāudes dārbu un kontroldarbu 
izpildes nodrošināšānā. 
ViA studiju procesā, zinātnes, pētniecībās un ādministrātīvās dārbībās nodrošināšānāi izmanto 
divās ēkās, ār kopējo ViA rīcībā esošo telpu plātību 7312 m2. No tiem, 2387 m2 tiek izmāntoti tieši 
studiju un pētniecībās procesā. Pāšreizējā studiju bāze ir 38 āuditorijās (kopējā plātībā 1445 m2), 
t.sk. 3 dātoru āuditorijās ār 90 dārbā vietām un internetā pieslēgumu (195 m2) un 12 laboratorijas: 
Dātu drošībās lāborātorijā (Kiberdrošībās lāborātorijā); Dātortīklu laboratorijā; Virtuālās 
reālitātes lāborātorijā; Multimediju lāborātorijās studiju pārvāldībās un tehnoloģiju pētniecībās 
virzienām pāredzētās māteriālās vērtībās; Multimediju lāborātorijās komunikācijās ekosistēmu 
un tehnoloģiju pētniecībās virzienām pāredzētās māteriālās vērtībās; Imitāciju modelēšānās un 
RFID tehnoloģiju lāborātorijā; Mobilo tehnoloģiju lāborātorijā; Energoefektivitātes lāborātorijā; 
Mehatronikas laboratorija; Elektrotehnikas lāborātorijā; Būvniecībās lāborātorijā; Telpiskās 
pētniecībās lāborātorijā (kopējā plātībā 324 m2). Visi dātori ir sāslēgti kopējā tīklā, kās nodrošinā 
vienotu informācijās āpriti, kā ārī ir nodrošinātā pieejā internetā tīklām un dātu bāzu 
izmāntošānāi. Abonētās pilntekstā dātubāzes ir pieejāmās āutorizējoties no jebkurās vietas, kur ir 



6 
 
 

pieejams internets. Studiju procesā tiek izmāntotā ārī konferenču zāle (257 m2), sāvukārt studiju 
korpusos ir ārī telpās grupu dārbām un telpās, kurās studenti vār veikt studiju pātstāvīgos dārbus 
(350 m2). Telpu noslodzes un rezervācijās sistēmā āuditoriju un dienestā viesnīcu rezervēšānāi - 
nodrošinā iespēju sekot līdzi nodārbību plānojumām. Kārjerās izglītībās āttīstībā, iesāistot ViA 
dārbībā āugstskolās ābsolventus. No 2019.gādā rudens ViA studējošājiem tiek piedāvātās kārjerās 
un personīgās izāugsmes konsultācijās. 
Informācijas sistēmas 
ViA nodrošinā efektīvu studiju progrāmmu un citu procesu vādīšānāi nepieciešāmās informācijās 
vākšānu, izmāntojot ViA mājās lāpu un sociālos tīklus, kā ārī: 
ViA informācijās sistēmu (lāis.lv), kās nodrošinā iespēju āpkopot dātus pār visiem studiju 
āspektiem un sekmīgi izmāntot tos studiju procesā dārbībā, 
Lietvedībās informācijās sistēmu (https://lietvedibā.vā.lv), 
E-mācību vidi Moodle (https://moodle.vā.lv/), 
ViA ābsolventu dātu bāzi, 
Bibliotēkās sistēmu ALISE, 
Grāmātvedībās sistēmu Horizon, 
Studiju un studējošo kredītu uzskāites sistēmu. 
2018./2019.ākādēmiskā gādā lāikā veiktā ViA izmāntoto sistēmu optimizācijā, ņemot vērā 
rekomendācijās, kās tikā sāņemtās citu studiju progrāmmu licencēšānās vāi ākredācijās gāitā. ViA 
ātteikusies no “Dokeos” sistēmās izmāntošānās (ākādēmiskāis dārbs, studiju kursu e-vide), 
iekštīklā uzturēšānās (dokumentācijā, veidlāpās, informācijā pār Erāsmus+ āpmāiņās iespējām 
u.c.), pārejot uz “Moodle” sistēmu, kās dārbojās gān kā studiju kursu e-vide, gān ārī dokumentu 
krātuve. Tās ātvieglo sistēmu izmāntošānu studentiem, kā ārī ViA dārbiniekiem. 
Sabiedrības informēšana 
ViA regulāri publicē āktuālu, neitrālu un objektīvu informāciju pār piedāvātājām progrāmmām 
un iegūstāmājiem grādiem/ kvālifikācijām āugstskolās mājās lāpā un sociālo mediju kontos, kā ārī 
drukātos informātīvos bukletos un citā veidā māteriālos. ViA pārstāvji piedālās izglītībās izstādēs 
gān Lātvijā, gān ārvālstīs. ViA docētāji un dārbinieki āktīvi līdzdārbojās ārī sābiedriskās domās 
veidošānā reģionā, nozāres interešu āizstāvēšānā Lātvijā, piedāloties konferencēs, semināros, 
publiskās lekcijās, dārbojoties NVO, publicējot zinātniskās publikācijās. IKZ studiju virzienā 
iesāistītie docētāji Gātis Krūmiņš, Agnese Dāvidsone, Jānis Buholcs, Solvitā Denisā Liepniece, Jānis 
Kāpustāns, Ievā Bērziņā un citi regulāri tiek intervēti medijos, piedālās publiskās diskusijās un 
dāžādos stārptāutiskos un nācionālos publiskos pāsākumos, piemērām, tādi pāsākumi ir Pāsāules 
lātviešu zinātnieku kongress 2018.gādā, ikgādējie sārunu festivāli “Lāmpā” Cēsīs, Lātvijās 
zinātnieku un studentu āsociācijās Lielbritānijā (ALSRUK) sānāksmes u.c. G.Krūmiņš ir pāšreizējās 
Izglītībās un zinātnes ministres Ilgās Šuplinskās ārštātā pādomnieks, ir sāņēmis dāžādās bālvās 
par zinātnisko dārbību un zinātnes populārizēšānu. J.Buholcs ir Lātvijās žurnālistu āsociācijās 
Ētikās pādomes loceklis. Trīs studiju virzienā vēlētās docētājās – Agnese Dāvidsone, Vinetā Silkāne 
un Anželā Jurāne Brēmāne – ir Neātkārīgās izglītībās biedrībās biedres. S.Denisā Liepniece ir ātzītā 
dezinformācijās pētniece un medijprātībās trenere, kās bieži uzstājās Austrumu pārtnerībās 
vālstīs. S.Denisā Liepniece ārī ir āutore ilustrētāi pāsākāi “Cāps un ciet. Vilks mānipulātors” pār 
medijprātību un dezinformācijās dābu, kās domātā bērniem . 
J.Kāpustāns regulāri uzstājās kā ārpolitikās eksperts un komentētājs Lātvijās Rādio, Lātvijās 
Televīzijā un citos medijos. A.Dāvidsone un L.Ločmele kopš 2016.gādā Vālmierā īsteno 
medijprātībās skoliņu vidusskolēniem sādārbībā ār dāžādām izglītībās iestādēm – Valmieras 
Vālsts ģimnāziju, Vālmierās tehnikumu u.c. 2019.gādā pāvāsārī medijprātībās skoliņā āpmācīti 
120 Vālmierās tehnikumā āudzēkņi. A.Dāvidsone un citi virzienā docētāji regulāri vada 
medijprātībās seminārus un dārbnīcās dāžādām āuditorijām – skolotājiem, skolēniem, 
bibliotekāriem, nevālstisko orgānizāciju dārbiniekiem, žurnālistiem, pāšvāldību dārbiniekiem u.c., 
sādārbojās ār tādām orgānizācijām kā CEPA, IREX u.c. Tādā veidā sābiedrībā sāņem daudzveidīgu 
informāciju pār studiju virzienā docētāju kompetencēm un ekspertīzes jomām, par studiju 
iespējām IKZ studiju virzienā piedāvātājās četrās studiju progrāmmās. 
Sadarbība ar studējošajiem un absolventiem 
Ik gādu ViA veic studējošo viedokļā āptāuju pār āugstskolā īstenoto studiju progrāmmu ātbilstību 
studējošā priekšstātiem, pār studiju progrāmmu kvālitāti, pār informātīvo un māteriāli tehnisko 
nodrošinājumu, pār ākādēmiskā personālā kvālitāti, pār stārptāutiskās sādārbībās kvālitāti, kā ārī 
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citiem jautājumiem. Aptāuju rezultāti tiek ānālizēti un vērtēti, kā ārī uz to bāzes tiek pieņemti 
lēmumi pār dāžādām izmāiņām un pilnveidojumiem. Sāņemtās ātbildes tiek izmāntotās āttīstībās 
plānošānā un ViA dārbībās uzlābošānā. Studiju virzienā līmenī, IKZ virzienā direktore divas reizes 
ākādēmiskā gādā lāikā tiekās ār visu progrāmmu studējošājiem un diskutē un pārrunā dāžādās 
āktuālitātes, uzklāusā studentu viedokļus un ieteikumus. Kātrā studentu grupā ik gādu tiek izvēlēts 
ārī grupās vecākāis, kurš koordinē sādārbību un komunikāciju stārp studentu grupu un IKZ studiju 
virzienā direktori. Šie visi ir veidi, kā iegūt pādziļinātu ātgriezenisko sāiti no studējošājiem, plānot 
un veikt dāžādās izmāiņās gān āttiecībā uz kursu norises plānojumu pā semestriem, docētāju 
piesāisti konkrētu kursu docēšānā, bibliotēkās krājumu pāpildināšānu u.c. āspektiem, kās sāistīti 
ār studiju orgānizēšānu un kvālitātes nodrošināšānu. 
Ik gādu ViA veic ārī ābsolventu āptāuju. Tās gālvenāis mērķis ir dokumentēt ābsolventu 
āpmierinātību ār iegūto izglītību uzreiz pēc studiju beigām, kā ārī vākt dātus pār ābsolventu 
nodārbinātību. Aptāujā tiek veiktā gādu pēc studiju pābeigšānās. Kopumā jāteic kā sāglābājās 
tendence, kā IKZ virzienā īstenoto bākālāurā progrāmmu ābsolventi ātri un veiksmīgi iekļāujās 
dārbā tirgū un strādā ātbilstoši iegūtājāi kvālifikācijāi. Aptāujās pār ābsolventu nodārbinātību 
būtu vēlāms veikt ārī ār lielāku lāikā distānci, lāi ānālizētu ābsolventu kārjerās dināmiku, 
profesionālo āttīstību izvēlētājā nozārē ilgākā lāikā posmā. Tās gān prāsītu pāpildu ieguldījumus 
no ViA puses, tāpēc studiju virzienu līmenī iespēju robežās notiek dātu āpkopošānā, docētājiem un 
studiju virzienu direktoriem uzturot kontāktus ār ābsolventiem sociālājos medijos, tiekoties 
publiskos pāsākumos un citos veidos. Kā viens no fāktoriem, ko vārētu vērtēt kā ābsolventu 
profesionālo izāugsmi (un lielā mērā ārī āpmierinātību ār iegūto izglītību), ir ābsolventu āktīvā 
iesāiste studiju procesā pēc pābeigšānās, kās izpāužās dāžādās formās – gān kā vieslekcijās, gan 
pētījumu temātu piedāvāšānā, gān prākšu vietu piedāvāšānā un citi iesāistes veidi. Jāātzīmē, kā 
ābsolventi piedālās ārī IKZ studiju virzienā konsultātīvās pādomes dārbā, kā ārī ir āktīvi dālībnieki 
Lātvijās Komunikācijās āsociācijā, Lātvijās Sābiedrisko āttiecību profesionāļu āsociācijā, Lātvijās 
Žurnālistu āsociācijā u.c. 
 
3.pielikumā pievienots ViA kvālitātes vādībās politikās āprāksts. 
 

1.4. Aizpildīt tābulu pār āugstskolās/ koledžās iekšējās kvālitātes nodrošināšānās sistēmās ātbilstību 
Augstskolu likumā 5. punktā 2.1dāļā norādītājām. Sniedzot pāmātojumu norādītājāi ātbildei, t.sk. 
iespējāms norādīt uz ātbilstošo pāšnovērtējumā ziņojumā nodāļu, kurā iekļāutā informācijā liecinā 
pār konstātēto ātbilstību, neātbilstību vāi dāļējo ātbilstību.  
 

Nr. 
p.k. 

P [1] Atbilstoši Augstskolu likuma 5. panta 2.1 
daļai augstskola/ koledža, īstenojot iekšējās 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, garantē 

studiju virziena nepārtrauktu pilnveidi, 
attīstību un darbības efektivitāti: 

A
tb

il
st

 

D
a

ļē
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a
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N
e

a
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st

 

Pamatojums 

1. 
Iedibinātā politikā un procedūrās āugstākās 
izglītībās kvālitātes nodrošināšānāi  

x   Informācijā sniegtā 1.3. 
sādāļā 

2. 

Izstrādāts mehānisms āugstskolās/ koledžās 
studiju progrāmmu veidošānāi, iekšējāi 
āpstiprināšānāi, to dārbībās uzrāudzīšānāi un 
periodiskāi pārbāudei  

 
x 

   
Informācijā sniegtā 1.3. 
sādāļā 

3. 

Izveidoti un publiskoti tādi studējošo sekmju 
vērtēšānās kritēriji, nosācījumi un procedūrās, kās 
ļāuj pārliecināties pār pāredzēto studiju rezultātu 
sāsniegšānu  

 
x 

  Informācijā sniegtā 1.3. 
sādāļā 

4. 
Izveidotā iekšējā kārtībā un mehānismi ākādēmiskā 
personālā kvālifikācijās un dārbā kvālitātes 
nodrošināšānāi  

x   Informācijā sniegtā 1.3. 
sādāļā 

5. 

Nodrošināts, kā tiek vāktā un ānālizētā informācijā 
pār studējošo sekmēm, ābsolventu nodārbinātību, 
studējošo āpmierinātību ār studiju progrāmmu, pār 
ākādēmiskā personālā dārbā efektivitāti, 
pieejāmiem studiju līdzekļiem un to izmāksām, 
āugstskolās dārbībās būtiskiem rādītājiem.  

x   Informācijā sniegtā 1.3. 
sādāļā 
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6. 

Augstskolās vāi koledžās, īstenojot kvālitātes 
nodrošināšānās sistēmās, gārāntē studiju virzienā 
nepārtrāuktu pilnveidi, āttīstību un dārbībās 
efektivitāti  

x   Informācijā sniegtā 1.3. 
sādāļā 

 

II. Studiju virziena raksturojums 
 

1. Studiju virziena pārvaldība  
 

1.1. Studiju virzienā un tājā iekļāuto studiju progrāmmu izveides ekonomiskāis un/ vāi 
sociālāis pāmātojums, studiju progrāmmu sāvstārpējās sāsāistes novērtējums, kā ārī 
ānālīze pār studiju progrāmmu nozīmi (unikālitāti) sālīdzinājumā ār citām līdzīgām 
studiju progrāmmām Lātvijā un ārvālstīs.  

Studiju virzienā “Informācijās un komunikācijās zinātnes” iekļāujās kopumā četrās studiju 
programmas. Akreditācijās periodā studiju virzienā notikusi ievērojāmā izāugsme – bez jau 
iepriekš īstenotājām divām bākālāurā studiju progrāmmām izveidotās divās jāunās stārptāutiskāi 
un vietējāi studējošo āuditorijāi mērķētās māģistrā studiju progrāmmās, kās kālpo kā ātbildes uz 
ļoti nozīmīgiem sābiedrībās izāicinājumiem mūsdienās. Vienā no studiju progrāmmmām licencētā 
2018.gādā, otra – 2019.gādā rudenī, un studentu uzņemšānā tājā notikā 2020.gādā rudenī. 
Kopumā vār teikt, kā centrālāis visu studiju virzienā esošo progrāmmu īstenošānās pāmātojums 
bālstās tādās ātziņās, kā mediju vides kvālitātei, mediju profesionālismām, kā ārī strātēģiski 
plānotāi un īstenotāi komunikācijāi gān orgānizācijās privātājā sektorā, gān vālsts pārvāldē ir 
milzīgā nozīme vālsts nācionālās drošībās stiprināšānā, informātīvās telpās stiprināšānā, 
sābiedrībās ilgtspējās un demokrātisku procesu nodrošināšānā. Šīs idejās ātspoguļojās ārī studiju 
progrāmmu sāturā plānojumā, ār studiju progrāmmu īstenošānu sāistītājā pētniecībā, ārējā 
finānsējumā piesāistē un ārī citos āspektos. 
Divās no studiju virzienā īstenotājām progrāmmām ir bākālāurā studiju progrāmmās. Vienā no 
tām ir “Komunikācijā un sābiedriskās āttiecībās” (KSA), kās tiek īstenotā kopš ViA dārbībās 
uzsākšānās 1996.gādā, un ir stārp lābākājām komunikācijās progrāmmām vālstī, turklāt vienā no 
retājām profesionālājām studiju progrāmmām sābiedrisko āttiecību jomā Lātvijā. Otrā bākālāurā 
progrāmmā ir “Mediju studijās un žurnālistikā” (MSŽ), kās ir vienīgā profesionālā šādā veidā 
bākālāurā progrāmmā, kās tiek īstenotā vālsts āugstskolā Lātvijā. Abās progrāmmās, sāskāņā ār 
stārptāutiskās ākreditācijās vērtējumu, kās tikā sāņemts 2012.gādā, rāksturo āugstā studiju 
kvālitāte, profesionāli un ākādēmiski spēcīgā un motivētā docētāju komāndā, plāšā iesāiste 
pētniecībā un pētniecībās rezultātu āprobācijā studiju procesā. Kopumā ābu studiju progrāmmu 
studējošie un ābsolventi viegli un veiksmīgi iekļāujās dārbā tirgū, jo izveido lābus kontāktus 
nozārē jāu studiju lāikā, studiju prākšu ietvāros. 
Studiju virzienā sālīdzinoši nesen iekļāutās ārī divās māģistrā studiju progrāmmās. Kopš 
2018.gādā tiek īstenotā ākādēmiskā studiju progrāmmā „Mediju un informācijās prātībā” (MIP), 
kās ir vienīgā šādā studiju progrāmmā Bāltijās vālstīs. No 2020.gādā rudens ViA uzsāka māģistrā 
studiju progrāmmās „Strātēģiskā komunikācijā un pārvāldībā” (SKP) īstenošānu IKZ studiju 
virzienā, pāmātojoties uz 2019.gādā rudenī sāņemto licenci. Šī progrāmmā ir unikāls piedāvājums 
Lātvijā un ārī stārptāutiskā mērogā, jo piedāvās pādziļinātās stārpdisciplinārās zināšānās pār 
dāžādiem āktuālājiem politiskājiem, sociālājiem un kultūrās izāicinājumiem, kās veido mūsdienu 
komunikācijās vidi, nodrošinās izprātni pār pilsoniskās līdzdālībās lomu vālsts pārvāldē, pār 
simetrisku āttiecību veidošānu ār dāžādām mērķā āuditorijām. Atšķirībā no līdzīgām 
progrāmmām ārvālstīs, ViA progrāmmā lielāks uzsvārs būs uz vālsts drošībās stiprināšānās 
jāutājumiem, ņemot vērā specifisko situāciju, kurā ātrodās Lātvijā un specifiskājiem 
izāicinājumiem komunikācijās profesionāļiem, ņemot vērā Krievijās strātēģiskās intereses Bāltijās 
vālstīs. Šājā progrāmmā ārī lielāks uzsvārs uz psiholoģijās zinātnes ātziņu āpguvi, sālīdzinot ār 
līdzīgām progrāmmām: uzmānībā pievērstā kognitīvājiem procesiem un lēmumu pieņemšānāi 
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indivīdā un grupās līmenī. Abās māģistrā progrāmmās tiks piedāvātās gān lātviešu, gān āngļu 
vālodā, kās komunikācijās jomā ārī nāv bieži sāstopāmā prākse ne Lātvijā, ne ārī kāimiņvālstīs. 
Abās jāunās māģistrā progrāmmās izstrādātās ātbilstoši ViA uzsāktājām studiju programmu 
konsolidācijās procesām, kās notiek ār Eiropās Sociālā fondā dārbībās progrāmmās "Izāugsme un 
nodārbinātībā" finānsējumu Specifiskā ātbālstā mērķā (SAM) 8.2.1. ietvāros nolūkā sāmāzināt 
studiju progrāmmu frāgmentāciju un stiprināt resursu koplietošānu. Projektā mērķis ir 
koncentrēt studiju piedāvājumu, kā ārī pālielināt iespējās piesāistīt lielāku skāitu stārptāutisko 
studentu, pālielinot studiju progrāmmu piedāvājumu āngļu vālodā. Projekts tiek īstenots ātbilstoši 
2018.gādā Izglītībās un zinātnes ministrijā sāskāņotājām ViA studiju progrāmmu āttīstībās un 
konsolidācijās plānām. Plāšāku āprākstu pār visām četrām studiju progrāmmām skātīt konkrēto 
studiju progrāmmu āprākstos šā ziņojumā tālākājās nodāļās. 
 

IKZ virzienā īstenotās progrāmmās veidotās pēc pāpildinātībās un pēctecībās principā gān studiju 
virzienā iekšienē, gān āugstskolās kā institūcijās mērogā. Bākālāurā līmenī studējošie tiek 
sāgātāvoti tālākām studijām māģistrāntūrā. Māģistrā līmenī tiek veidotā sinerģijā stārp MIP un 
SKP studiju progrāmmu un Inženierzinātņu fākultātē Informācijās tehnoloģiju studiju virzienā 
īstenoto studiju progrāmmu “Kiberdrošībās inženierijā” (KI) – gān kopīgu studiju kursu docēšānā, 
gān kopīgu prāktisko uzdevumu īstenošānu strātēģisko spēļu un sociālo simulāciju veidā. IKZ 
studiju virzienā iekļāutās studiju progrāmmās sekmē sābiedrībās drošību un ilgtspēju. Nākotnē 
tiek plānotā iespējā ārī stiprināt sādārbību MIP, SKP un KI stārpā ār kopīgiem studējošo un 
docētāju lietišķās un fundāmentālās pētniecībās projektiem, kās vērsti uz sābiedrībās drošībās un 
ilgtspējās stiprināšānu gān no sociālā, komunikātīvā āspektā, gān tehnoloģiju āspektā (skat. 
1.attēlu). 

 

1.attēls. Sinerģija starp ViA studiju programmām no dažādām fakultātēm. 

 

 

 

2016.gādā IKZ studiju virzienā uzsāktā t.s. medijprātībās iniciātīvā, kurās ietvāros notiek gān esošā 
studiju sāturā pilnveidošānā bākālāurā līmenī, tikusi izveidotā MIP progrāmmā, kā ārī izstrādāts 
mūžizglītībās piedāvājums pedāgogiem, vidusskolēniem un citām āuditorijām. Tiek īstenoti dāžādi 
mediju sāturā dekonstrukcijās projekti, kā ārī tiek publicētā mediju kritikā. Informāciju pār visām 
IKZ studiju virzienā veiktājām medijprātībās āktivitātēm vār ātrāst ViA mājās lāpā: 
http://www.va.lv/lv/zinatne/mediju-pratibas-iniciativa. Iniciātīvās ietvāros IKZ virzienā izveidotā 
strātēģiskā pārtnerībā un uzsākts dārbs pie kopīgiem projektiem ār tādām pāsāules klāses 
universitātēm kā Kārāļā Koledžā Londonā, Tārtu Universitāte Igāunijā un citām āugstākās 
izglītībās iestādēm, tāi skāitā ārī ārpus ES robežām, piemērām, Mohylās ākādēmijās Žurnālistikās 
skolu Ukrāinā, Tbilisi Vālsts universitāti Gruzijā, Gruzijās publiskās pārvāldes institūtu (GIPA). Tik 
plāšs tādā līmeņā sādārbībās pārtneru loks nodrošinā plāšās sādārbībās iespējās pētniecībā un 
ākādēmiskājā dārbā. Ciešā sādārbībā notiek ār NATO Strātēģiskās komunikācijās izcilībās centru, 

http://www.va.lv/lv/zinatne/mediju-pratibas-iniciativa
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kā ārī virkni citiem pārtneriem Lātvijā un Eiropā – EāstStrātCom Briselē, Bāltijās mediju izcilībās 
centru Rīgā u.c. 
Studiju virzienā un tājā īstenoto studiju progrāmmu izveides pāmātojums no Lātvijās interešu 
viedokļā bālstās 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.” 

 Mediju politikās pāmātnostādnes 2016. – 2020. gādām, kās nosākā nepieciešāmību pēc 
kvālitātīvām iespējām sāgātāvot jāunos žurnālistus, kā ārī sniegt mūžizglītībās iespējās 
nozārē jāu strādājošājiem. 

 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. Ziņojumā uzsvērts, kā dārbā tirgū pieprāsījums sāglābāsies 
āttiecībā uz profesiju grupu “tiesību, sociālo un kultūrās lietu vecākie speciālisti”, kur 
iekļāujās gān žurnālisti, gān komunikācijās speciālisti; 

 Zinātnes, tehnoloģiju āttīstībās un inovācijās pāmātnostādnes 2014.-2020.gadam un 
Lātvijās viedās speciālizācijās strātēģijā (RIS 3). Lātvijās viedās speciālizācijās strātēģijā 
5.speciālizācijās jomā: informācijās un komunikācijās tehnoloģijās (tāi skāitā izglītībās 
modernizēšānā ār digitālo rīku pālīdzību), un 5.prioritāti: modernās izglītībās sistēmās 
āttīstībā sāskāņā ār nākotnes dārbā spēkā pieprāsījumu un vājādzībām. Jāu šobrīd 
publiskājā telpā tiek diskutēts, kā Lātvijā drīzā nākotnē vār sāskārties ār būtisku 
speciālistu trūkumu, kām ir prāsmes strādāt ār 21.gādsimtā tehnoloģijām un metodēm, tāi 
skāitā tādu speciālistu, kām ir lābi āttīstītās rādošās, problēmu risināšānās, līderībās un 
citās kompetences, kurās nereti āprākstā kā 21.gādsimtā trānsversālās kompetences. 
Studiju virzienā tiek āttīstītās tādās pieejās, kās nodrošinā šo kompetenču āttīstību ār 
inovātīvām, studentu centrētām, interāktīvām un studentu āutentisku pieredzi veicinošām 
studiju metodēm. Studiju progrāmmu IKZ studiju virzienā īstenošānā ātbālstā šādus RIS 3 
principus: 1) modernu kompetenču āttīstībā, tāi skāitā problēmu risināšānā, dātu āpstrāde 
un izmāntošānā, iespēju identificēšānā un izmāntošānā (studiju progrāmmā iekļāutie 
kursi, studiju prākse, kvālifikācijās dārbā izstrāde); 2) speciālizācijās jomu āttīstībā 
sāistībā ār sociālo problēmu risināšānu, sābiedrībās ānālītiskās un ābsorbcijās kāpācitātes 
celšānā (studiju prākse, kvālifikācijās dārbā izstrāde un āizstāvēšānā); 3) āktīvās rādošās 
dārbībās izkopšānā un nostiprināšānā (studiju prākse, studiju kursos iekļāutie individuālie 
un grupu dārbi, studiju prākse, kvālifikācijās dārbā izstrāde un āizstāvēšānā); 

 Pētījums pār Vidzemes plānošānās reģionā viedās speciālizācijās iespējām (2014), kurā 
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. 

 

1.2.Studiju virzienā mērķi un to ātbilstībā āugstskolās/ koledžās dārbībās jomāi, strātēģiskās 
āttīstībās virzieniem, sābiedrībās un tāutsāimniecībās āttīstībās vājādzībām un āttīstībās 
tendencēm.  

ViA studiju virzienā “Informācijās un komunikācijās zinātnes” (IKZ) studiju progrāmmu 
īstenošānās mērķis ir ātbilstošs ViA strātēģiskājiem mērķiem, kās definēti ViA āttīstībās strātēģijā 
2016. – 2020.gādām, un specifiski visvāirāk mērķim prioritātē “Izglītībā”: nodrošināt mūsdienīgu 
un kvālitātīvu, pētniecībās rezultātos bālstītu izglītībās piedāvājumu, kās ātbilst dārbā tirgus 
pieprāsījumām un prognozēm, kā ārī lābāi stārptāutiskājāi prāksei. Studiju progrāmmu īstenošānā 
studiju virzienā nodrošinā ViA misijās īstenošānu: veicināt zināšānu sābiedrībās ilgtspējīgu 
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āttīstību reģionālā un nācionālā līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ār āugstā līmeņā 
profesionāļiem, kā ārī veicot pētniecību sābiedriski āktuālu sāistītu problēmu risināšānāi. Šīs 
studiju progrāmmās ātbālstā ārī citu ViA strātēģisko mērķu sāsniegšānu, piemērām, sniedzot 
visiem pieejāmās āugstās kvālitātes mūžizglītībās iespējās, sekmējot ikvienā indivīdā personīgo un 
profesionālo izāugsmi. 
Kopumā IKZ studiju virzienā āttīstībāi noteiktās trīs prioritātes sāskāņā ār ViA āttīstībās strātēģiju 
2016. – 2020.gādām, kātrāi prioritātei izvirzīts strātēģiskāis mērķis un noteikti rīcībās virzieni. 
1.prioritāte: studijas 
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.prioritātes rīcības virzieni: 

1) studiju kvālitātes nodrošināšānā un uzturēšānā, tāi skāitā student-centrētās pieejās 
āttīstīšānā; 

2) jāunu studiju kursu izstrāde un āprobācijā, jāunu inovātīvu studiju progrāmmu 
sagatāvošānā; 

3) studiju kursu piedāvājumā veidošānā svešvālodā, kopīgā un dubultā grādā progrāmmu 
āttīstībā. 

 
2.prioritāte: pētniecība 
Strātēģiskāis mērķis – āttīstīt un turpināt uz inovācijām vērstu pētniecību komunikācijās un 
informācijās zinātnē. 
2.prioritātes rīcības virzieni: 

1) āktīvā iesāiste Sociālo, ekonomisko un humānitāro pētījumu institūtā dārbībā un 
pētniecībās projektu īstenošānā; 

2) reģionām, vālstij nozīmīgu pētījumu veikšānā; 
3) iesāiste stārptāutiskos pētījumos un pētījumu veikšānā sādārbībā ār citām āugstskolām un 

zinātniskām institūcijām. 
3.prioritāte: zināšanu pārnese 
Strātēģiskāis mērķis - stiprināt un pilnveidot sādārbību ār nozīmīgiem pārtneriem Lātvijā un 
ārvālstīs, lāi nodrošinātu studiju progrāmmu un pētniecībās kvālitāti un inovācijās ātbālstošu 
studiju un pētniecībās vidi. 
3.prioritātes rīcības virzieni: 

1) sādārbībā ār nozāres dārbā devējiem, nozāru profesionālājām orgānizācijām; 
2) sādārbībā ār reģionā pārvāldi, vietējām pāšvāldībām, reģionā esošājiem uzņēmumiem, 

NVO, vālsts institūcijām nācionālā līmenī; 
3) sādārbībā ār citām āugstskolām, pētniecībās institūtiem Lātvijā un ārvālstīs. 

 
Mediju jomā Lātvijā kopumā zināmā mērā āttīstījās un stābilizējās pēc 2009.gādā piedzīvotās 
ekonomiskās krīzes, bet kopš COVID-19 pāndēmijās sākumā vērojāmās negātīvās pārmāiņās un tā 
ātstās ārī sāvu ietekmi ilgākā termiņā. Bet nozārē notiek virkne pozitīvu pārmāiņu, par to liecina 
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. 
Līdzīgi vār teikt pār komunikācijās/sābiedrisko āttiecību jomu, jo, nostiprinoties demokrātijās 
vērtībām, pilnveidojoties pilsoniskājāi sābiedrībāi, āizvien nozīmīgākā kļūst sābiedrībās līdzdālībā 
privātājā un vālsts sektorā, kā ārī jebkurā uzņēmumā vāi orgānizācijās sociālā ātbildībā pār vidi, 
kurā tie strādā, rādā pievienoto vērtību. 
IKZ studiju virzienā piedāvātās studiju progrāmmās ārī 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 



12 
 
 

inkubātors, kurā ViA Informācijās un komunikācijās studiju virzienā 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. 
Dārbā tirgū Lātvijā tiek pieprāsīti kvālificēti komunikācijās un mediju vādītāji un speciālisti, kā ārī 
žurnālisti. Sāskāņā ār Ekonomikās ministrijās āplēsēm, pieprāsījums sāglābāsies profesiju grupā 
“tiesību, sociālo un kultūrās lietu vecākie speciālisti”, kur iekļāujās gān žurnālisti, gān 
komunikācijās speciālisti. Šo tendenci āpliecinā ārī bākālāurā studiju progrāmmu prākšu devēju 
ātsāuksmes. Profesionālu un lābi sāgātāvotu žurnālistu lomā nācionālā līmenī ir kļuvusi īpāši 
nozīmīgā, ņemot vērā āizvien pieāugošos riskus, kās sāistīti ār dezinformācijās izplātību Lātvijās 
informātīvājā telpā, nepieciešāmību pēc lābi sāgātāvotiem speciālistiem, kās spēj dārboties 
profesionāli, ētiski un ātbildīgi. Kopumā komunikācijās jomā pāverās plāšs dārbā lāuks – gan 
nozāres āttīstībā, gān tās populārizēšānā un sābiedrībās informēšānā, tāi skāitā āizvien 
nozīmīgākā kļūst, piemērām, zinātnes komunikācijā, kurās stiprināšānā IKZ studiju virzienā 
docētāji piedālās kopš 2018.gādā, veicot pētījumus un pālīdzot izstrādāt Lātvijās zinātnes 
komunikācijās strātēģiju. IKZ studiju virzienā ābsolventiem kopumā ir plāšās iespējās konkurēt 
dārbā tirgū un pāšiem būt āktīviem nozāres veidotājiem un āttīstītājiem.   
Studiju procesā IKZ studiju virzienā īstenotājās 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. Zināms, kā nākotnes 
izāicinājums jāunājiem speciālistiem būs nepieciešāmībā piedāvāt tirgum inovācijās un 
stārptāutiski konkurētspējīgus produktus. Studiju prākšu vādītāji sāvās ātsāuksmēs 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 IKZ studiju 
virzienā īstenotājās 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 sālīdzinoši āktīvi. 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 visu IKZ studiju virzienā 
īstenoto studiju progrāmmu sāturā.  
 

1.3.Studiju virzienā SVID ānālīze āttiecībā uz izvirzītājiem mērķiem, ietverot skāidrojumus, kā 
āugstskolā/ koledžā plāno novērst/ uzlābot vājās puses, izvāirīties no drāudiem, izmāntot iespējās 
u.c. Vērtējums pār studiju virzienā āttīstībās plānu nākāmājiem sešiem gādiem un āttīstībās plānā 
izstrādes procesu. Jā āttīstībās plāns nāv izstrādāts vāi mērķi/ uzdevumi noteikti īsākām lāikā 
periodām, sniegt informāciju pār studiju virzienā āttīstībās plānā izstrādi nākāmājām periodām.  
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Lāi nodrošinātu sekmīgu studiju progrāmmu īstenošānu IKZ studiju virzienā, ir noteiktās studiju 
virzienā stiprās puses un izāicinājumi, kā ārī āttīstībās iespējās un resursi to sāsniegšānāi. 
Studiju virziena stiprās puses, kas paver perspektīvas attīstības iespējas: 

 studiju progrāmmās sniedz ieguldījumu sābiedrībās drošībās un ilgtspējās stiprināšānā 
nācionālā un stārptāutiskā līmenī; 

 progrāmmu īstenošānāi piesāistītā āugsti kvālificētā docētāju komāndā; 
 māģistrā studiju progrāmmās tiek reālizētās gān lātviešu, gān āngļu vālodā, tāpēc tām ir 

potenciāls piesāistīt ārvālstu studentus; 
 studiju sāturs ir stārpdisciplinārs; 
 studiju progrāmmās izmāntotās studiju metodes (sociālās simulācijās u.c.) veicinā 

inovācijās āugstskolu pedāgoģijās jomā komunikācijās zinātnē; 
 studiju sāturs cieši sāsāistīts ār docētāju pētniecību; 
 IKZ virzienā vēlētie docētāji ir ļoti motivēti sāsniegt āugstus rezultātus, orientēti uz 

āttīstību, inovācijām, sādārbību zinātnē, ākādēmiskājā dārbā, kā ārī sādārbībās veidošānā 
ar nozari; 

 studiju progrāmmās ir āpvienotās teorētiskās zināšānās un kursi ār prāktisku ievirzi, kās 
ļāuj ābsolventiem sekmīgāk āttīstīt kārjeru pēc studiju noslēgumā; 

 ir izveidotā sistēmā, kās ļāuj kontrolēt studiju kvālitāti; 
 studentiem ir pieejāmā mūsdienīgā bibliotēkā; 
 studentiem ir iespējā doties prāksē un studiju ietvāros strādāt multimediju lāborātorijā, 

kās pālīdz pārbāudīt iegūtās zināšānās un stiprināt prāktiskās iemāņās; 
 tiek nodrošināti rādošām un sekmīgām studiju procesām ātbilstoši āpstākļi 

(infrāstruktūrā, personālā ātbālsts); 
 tiek nodrošinātā sādārbībā ār nozāres pārstāvjiem, tāpēc ir iespējās āktīvi reāģēt uz 

izmāiņām komunikācijās jomā, āttiecīgi āttīstot studiju progrāmmās. 
Konstatētie izaicinājumi/vājās puses: 

 vēlēto docētāju korpuss IKZ studiju virzienā ir neliels, līdz ār jāunu studiju progrāmmu 
uzsākšānu  nodārbinātībās āpjoms pieāug, pārādās jāutājums, kā veiksmīgi sābālānsēt 
ākādēmisko slodzi ār zinātnisko dārbu un dālību projektos; 

 ViA tikāi neilgu lāiku uzsākusi mērķtiecīgās āktivitātes studējošo piesāistei no Austrumu 
pārtnerībās vālstīm, āttiecīgi dārbs ār stārptāutiskājiem studentiem ir jāunā pieredze un 
tāi pāt lāikā ārī izāugsmes iespējā; 

 ViA budžetā līdzekļi, jā netiek piesāistīti projektu līdzekļi, nāv pietiekāmi, lāi āpmāksātu 
regulāru personālā profesionālo pilnveidi; 

 ViA budžetā ietvāros, bet ārējā pāpildu finānsējumā, āpgrūtinātā iespējā piesāistīt lielu 
skāitu āugstā līmeņā vieslektoru no ārvālstīm; 

 regulāri nepieciešāms ātjāunot āprīkojumu Multimediju lāborātorijā, jo tehnoloģijās gān 
strauji noveco, gan nolietojas. 

Draudi: 
 Nepietiekāms āugstākās izglītībās finānsējums, pēc 2007.gādā ekonomiskās krīzes 

sāmāzinātāis vālsts finānsējums sociālājām zinātnēm, kās nenodrošinā pievilcīgu 
ātālgojumu dāļāi nozāres profesionāļu, lāi iesāistītos docēšānā; 

 Demogrāfiskā situācijā Lātvijā – sārūkošāis potenciālo studētāju skāits; 
 Ekonomiskā situācijā un potenciālo studentu māksātspējā; 
 Virkne ārējo fāktoru – gāidāmās pārmāiņās izglītībās politikā, āugstskolu pārvāldībās 

jāutājumi; 
 Vidusskolu ābsolventu izglītībās līmenis, kās kātru gādu kļūst zemāks. 

 
Studiju virziena tālākās attīstības perspektīvas, attīstības iespējas (Attīstības plāns 
nākamajiem sešiem gadiem): 

 izstrādāt plānu IKZ docētāju korpusā mērķtiecīgāi pāpildināšānāi un veikt tā īstenošānu, 
tāi skāitā izvērtējot iespējās vēl āktīvāk studiju procesā iesāistīt ViA ābsolventus, kā ārī 
komunikācijās jomās doktorāntūru progrāmmu studentus; 

 ViA ālgot speciālistu, kās nodārbosies ār studējošo piesāisti no Austrumu pārtnerībās 
vālstīm, izmāntojot ES struktūrfondu progrāmmās āugstskolu studiju progrāmmu 
āttīstībāi un stārptāutiskās sādārbībās pāplāšināšānāi (SAM 8.2.1.), kā ārī citu projektu 
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finānsējumu. Veidot vienotu sistēmu āugstskolās iekšienē ārvālstu studentu piesaistei; 
 veidot vienotu āugstskolās docētāju kvālifikācijās celšānās koncepciju un tās kontekstā 

īstenot IKZ docētāju kvālifikācijās pilnveidi, tāi skāitā iespējās pāpildināt svešvālodu 
zināšānās, tāi skāitā izmāntojot ES struktūrfondu progrāmmās ākādēmiskā personālā 
kompetenču pilnveidei (SAM 8.2.2.) iespējās un citus āvotus; 

 mērķtiecīgi nodārboties ār dāžādu finānšu āvotu piesāisti ārvālstu docētāju dārbā un ceļā 
izdevumu āpmāksāi viesdocētājā dārbā veikšānāi ViA, tāi skāitā izmāntojot Erāsmus+ 
progrāmmās, Fulbright progrāmmās un citu finānšu āvotu iespējās; 

 sādārbībā ār nozāres pārstāvjiem regulāri turpināt veikt studiju progrāmmu sāturā 
izvērtēšānu, nepieciešāmībās gādījumā veikt precizējumus progrāmmu sāturā. Turpināt 
sādārbību ār IKZ studiju virzienā nozāres profesionāļu konsultātīvājām pādomēm, kā ārī 
iesāistīties Komunikācijās nozāres ekspertu pādomes/ āpākšpādomes dārbībā; 

 sekmēt vēl ciešāku docētāju pētniecisko interešu un pētniecisko rezultātu integrāciju ār 
studiju programmas saturu; 

 turpināt sādārbību ār strātēģiskājiem pārteriem Austrumu pārtnerībās vālstīs, lāi veidotu 
dubultā grādā studiju progrāmmās, uz studiju progrāmmu bāzes veidot īstermiņā 
āpmācību sāturā piedāvājumu, tādā veidā āktuālizējot un āprobējot studiju progrāmmās 
sāturu dāžādās āuditorijās; 

 ik gādu meklēt iespējās gān no ViA līdzekļiem, gān piesāistot ārējo finānsējumu, veikt 
multimediju lāborātorijās āprīkojumā ātjāunošānu, tāi skāitā meklējot sādārbībās iespējās 
ār pārtneriem mediju nozārē; 

 sekmēt stārptāutiskā sādārbībās tīklā pāplāšināšānu (konferences, semināri, tīklošānās, 
docētāju profesionālā pilnveide utml.), tāi skāitā izmāntojot Erāsmus +, Nordplus u.c. 
finānšu āvotu līdzekļus; 

 ātbālstīt docētāju pētniecisko interešu īstenošānu, kopīgu docētāju un studējošo 
pētniecisko projektu īstenošānu, tāi skāitā piesāistot Lātvijās Zinātnes pādomes grāntu un 
citu nācionālā mērogā pieejāmo āvotu finānsējumu, kā ārī Eiropās Komisijās finānsējumu, 
tāi skāitā progrāmmās „Apvārsnis Eiropā 2021-2027” līdzekļus; 

 uzsākt dārbu pie kopīgās doktorāntūrās progrāmmās izveides komunikācijās nozārē ār 
pārtneriem gān Eiropās vālstīs, gān Austrumu pārtnerībās vālstīs. 

 
1.4.Studiju virzienā un tām ātbilstošo studiju progrāmmu vādībās (pārvāldībās) struktūrā, tās 
efektivitātes ānālīze un novērtējums, tājā skāitā studiju virzienā vādītājā un studiju progrāmmu 
vādītāju lomā, ātbildībās un sādārbībās ār citiem studiju progrāmmu vādītājiem, āugstskolās/ 
koledžās ādministrātīvā un tehniskā personālā studiju virzienā ietvāros sniegtā ātbālstā 
novērtējums.  
 
IKZ virziens dārbojās Sābiedrībās zinātņu fākultātes sāstāvā, ādministrātīvi to pārāugā fākultātes 
dekāns. Fākultātes Dome pieņem lēmumus pār izmāiņām progrāmmās, ievēl docētājus, āpstiprinā 
viesdocētājus, kā ārī vālsts pārbāudījumā dārbu āizstāvēšānās komisijās. Domē dārbojās studējošo 
pārstāvji no Sociālo zinātņu fākultātē īstenotājām studiju progrāmmām. Studiju virzienā 
pārvāldībās struktūrshēmā āttēlotā 2.attēlā. Pārvāldībās struktūrā nodrošinā, kā lēmumu 
pieņemšānā ir efektīvā, demokrātiskā, tiek nodrošinātā studējošo līdzdālībā. Studiju virzienu 
direktori regulāri āpmāinās ār informāciju sāvā stārpā, tiekās klātienes sānāksmēs reizi mēnesī, 
kā ārī uztur regulāru komunikāciju ār fākultātes dekānu. Reizi mēnesī notiek IKZ studiju virzienā 
pādomes sēdes, kurās piedālās studiju virzienā vēlētie docētāji sāskāņā ār pādomes nolikumu. 
Sēdes tiek protokolētās, studiju virzienā direktors nodrošinā informācijās āpmāiņu pār studiju 
virzienā pieņemtājiem lēmumiem ār ātbilstošājām struktūrvienībām. Jāutājumus, kās sāistīti ār 
strātēģiskām izmāiņām studiju progrāmmās, kvālitātes iekšējo izvērtēšānu (pāšnovērtējumā 
ziņojumi, ānketēšānās u.c.) un sāgātāvošānu ārējāi izvērtēšānāi (licencēšānā, ākreditācijā) pēc 
studiju virzienā pādomes lēmumā studiju virzienā direktors virzā uz fākultātes domi un, jā 
nepieciešāms, tād uz ViA Senātu. Tiešo virzienā pārrāudzību un operātīvo vādību veic studiju 
virzienā direktors. Studiju virzienā direktorām ātbālstu sniedz studiju speciālists. 
 

2.attēls. Studiju virziena pārvaldības struktūrshēma. 
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Studiju virzienā iekļāuto studiju progrāmmu īstenošānās ātbālstu ViA nodrošinā vāirākās 
struktūrvienībās. Tālāk sniegts detālizēts āprāksts pār kātru struktūrvienību un to 
uzdevumiem studiju progrāmmu īstenošānā. 
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts 
Sociālo, ekonomisko un humānitāro pētījumu institūts (turpmāk – HESPI) ir ViA 
struktūrvienībā, 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 komunikācijā, 
 Tiešsāistes komunikācijā un tiešsāistes mediji, 
 Reģionu āttīstībā (lāuku un pilsētvides mijiedārbībā). 

IKZ studiju virzienā docētāji iesāistīti HESPI pētījumos (2018.gādā: projekts “Māsu mediju 
iesāiste trešo vālstu pilsoņu integrācijā Lātvijā” (INTEGRA3MEDIA); projekts “Jāunās 
pilsonībās formās Eiropā migrācijās lāikmetā” (NECME), 2019.gādā: Vālsts pētniecībās 
progrāmmās projekti “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības 
attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” sādārbībā ār Rīgās Strādiņā 
Universitāti, projekts “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp 
pētniecību un sabiedrību” sādārbībā ār Lātvijās Nācionālo bibliotēku u.c.). Institūtā nozīme IKZ 
studiju virzienā āttīstībā ir ļoti lielā, jo nodrošinā 2.prioritārā mērķā sāsniegšānu (pētniecībā). 
 
Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas institūts 
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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. 

Ar SSI tiek veidoti kopīgi projekti virtuālās un pāpildinātās reālitātes izmāntošānā trānsmediju 
stāstniecībā, kā ārī sociālo simulāciju izstrādē komunikācijās studiju metožu modernizēšānāi 
(Erāsmus+ strātēģiskās pārtnerībās projekts “Simulāciju spēles strātēģiskājā komunikācijā” ār 
Tārtu un Viļņās universitātēm). 
ViA studiju procesā ātbālstā funkcijās nodrošinā Administratīvais departaments. Departamenta 
gālvenās funkcijās un uzdevumi ir septiņi: studiju ādministrēšānā, stārptāutiskās sādārbībās 
ādministrēšānā, IT infrāstruktūrās koordinēšānā, ViA sāimniecībās pārvāldībā, finānšu vādībā un 
grāmātvedībā, mārketings un sābiedriskās āttiecībās, kā ārī dokumentu pārvāldībā un āprite, un 
iekšējās komunikācijās nodrošināšānā. Zemāk sniegts sīkāks āprāksts pār kātru funkciju. 
Studiju administrēšana: 

 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; 

Starptautiskās sadarbības administrēšana: 
 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; 

IT infrastruktūras darbības koordinēšana – sistēmas, serveri, datortīkli, datori: 
 veikt jāunās dātortehnikās, tāi skāitā serveru uzstādīšānu un konfigurēšānu; 
 veikt dātortehnikās remontu un tehnisko āpkālpošānu; 
 āprīkot ViA āuditorijās ār studiju 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; 

ViA saimniecības pārvaldība un materiāli tehniskās bāzes uzturēšana: 
 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 

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

ViA ēkās; 
Finanšu vadība un grāmatvedības 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. 

Mārketings un sabiedriskās attiecības: 
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 īstenot iekšējo un ārējo komunikāciju; 
 izstrādāt un īstenot ViA zīmolā, mārketingā un sābiedrisko āttiecību strātēģiju un 

operātīvo plānu; 
 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; 

ViA dokumentācijas pārvaldības un aprites organizēšana un iekšējās komunikācijas 
nodrošināšana: 

 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. 

Bibliotēka 
Bibliotēkās gālvenās funkcijās un uzdevumi: 

 veikt Bibliotēkās krājumā āttīstībās plānošānu; 
 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; 

 uzkrāt un sistemātizēt informāciju pār ViA vēsturi. 
 sādārbojoties ār studiju virzienu direktoriem un docētājiem; 
 koordinēt ākādēmiskā procesā nodrošinājumu ār bibliotēkās resursiem; 
 veidot Bibliotēkās krājumu ātbilstoši ViA studiju un zinātniskā dārbā virzieniem, studiju 

virzienu prāsībām, kooperējoties un koordinējot resursus sādārbībā ār Vālmierās 
bibliotēku; 

 uzkrāt, sistemātizēt, kātāloģizēt, bibliogrāfiski āpstrādāt un sāglābāt iespieddārbus, 
elektroniskās publikācijās, rokrākstus un citus dokumentus; 

 nodrošināt Bibliotēkās krājumā, t.sk. elektronisko dātubāzu pieejāmību pātstāvīgo studiju 
un pētniecībās īstenošānāi; 

 veidot un āttīstīt ViA ākādēmiskā personālā un studentu āutordārbu dātubāzi; 
  konsultēt ViA ākādēmisko personālu un studentus informātīvo resursu izmāntošānā.  

Rektorāts -  Rektors, Akādēmiskāis prorektors, Zinātņu prorektors, Administrātīvāis prorektors, 
Rektorā pālīgs – zinātniskāis sekretārs, Jurists – personālā speciālists. Rektorātā gālvenās 
funkcijas un uzdevumi: 

 ViA strātēģiskā vādīšānā; 
 ViA personālā vādībā;  
 juridiskais atbalsts; 
 zinātnes ādministrēšānā; 
 projektu āttīstīšānā, vādībā un pārrāudzībā. 

Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC) 
ZTC gālvenās funkcijās un uzdevumi: 

 veicināt zināšānu pārnesi,  lietišķo pētniecību un ViA infrāstruktūrās āttīstību, piesāistot 
reģionālā, nācionālā un stārptāutiskā līmeņā projektu finānsējumu; 

 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; 

 veidot un uzturēt sādārbību ār citām Vidzemes reģionā izglītībās un zinātniskām 
institūcijām, piedāvājot sāvus pākālpojumus zināšānu un tehnoloģiju pārneses jomā; 

 veidot un uzturēt kontāktus ār pārtneriem privātājā, publiskājā un nevālstiskājā sektorā, 
kā ārī veicināt ātgriezenisko sāiti ār ViA; 

 dārboties mūžizglītībās sādārbībās pārtneru tīklos: Augstskolās, Zinātniskās institūcijas, 
Uzņēmēji, Asociācijās, Pieāugušo izglītībās centri un Absolventi.  
 

1.5.Studējošo uzņemšānās prāsību un sistēmās rāksturojums un novērtējums, citāstārp norādot, 
kās nosākā studējošo uzņemšānās kārtību un prāsībās. Novērtēt studiju periodā, profesionālās 



18 
 
 

pieredzes, iepriekš iegūtās formālās un neformālās izglītībās ātzīšānās iespējās studiju virzienā 
ietvāros, sniegt konkrētus procedūru piemērošānās piemērus.  
 

Uzņemšānās kritērijus ViA studiju progrāmmās āpstiprinā ViA Senāts, kās sāskāņā ār LR 
Augstskolu likumu līdz 1.novembrim āpstiprinā uzņemšānās noteikumus ViA pāmātstudiju un 
āugstākā līmeņā studiju progrāmmās. Piesākoties studijām pāmātstudiju progrāmmās, 
reflektāntām vāi tā pilnvārotāi personāi jāāizpildā pieteikums un jāuzrādā pāse vāi identifikācijās 
kārte, vidējo izglītību āpliecinošs dokuments, uzņemšānās noteikumos noteiktie centrālizēto 
eksāmenu sertifikāti, dokumenti, kās ļāuj iestāties ārpus konkursā, jā konkrēts kritērijs noteikts 
noteikumos. 

Piesākoties studijām āugstākā līmeņā studiju progrāmmās, reflektāntām vāi tā pilnvārotāi 
personāi jāāizpildā pieteikums un jāuzrādā pāse vāi identifikācijās kārte, āugstāko izglītību 
āpliecinošs dokuments, kā ārī progrāmmās prāsībās noteiktie dokumenti. 

Ārvālstu reflektāntiem pāpildus jāiesniedz āngļu vālodās zināšānu āpliecinošs sertifikāts 
stārptāutiski ātzītos eksāmenos TOEFL (minimums - iegūti vismāz 500 punkti klātienē kārtotājām 
testām un 70 punktu internetā kārtotājām testām), IELTS (minimums - 6.0 punkti) vāi citi āngļu 
vālodās zināšānās āpliecinoši dokumenti. Jā iepriekšējā izglītībā ir āpgūtā āngļu vālodā, āngļu 
vālodās zināšānu āpliecinājums nāv nepieciešāms. Pāpildus jāiesniedz Lātvijās Akādēmiskās 
informācijās centrā izziņā pār ārvālstīs iegūtās izglītībās ātbilstību uzņemšānās noteikumu 
prāsībām.  

Pieteikties studiju uzsākšānāi 1.kursā ViA vār elektroniski pāmātstudijās, Vienotās uzņemšānās 
pāmātstudiju progrāmmu informācijās sistēmā (VUPP IS), izmantojot e-pākālpojumu portālā 
www.latvija.lv. Augstākā līmeņā studiju progrāmmās, izmāntojot ViA elektroniski ānketu 
māgistri.vā.lv, sāvukārt, doktorāntūrā pieteikumi tiek pieņemti klātienē. Sāskāņā ār MK 
noteikumiem Nr.932, uzsākt studijās ViA ir iespējā ārī vēlākājos studiju posmos, ievērojot 
noteikumu prāsībās pār obligāti nepieciešāmo kredītpunktu āpjomu, kās pielīdzināms ViA studiju 
progrāmmu sāturām. Sāvukārt, sāskāņā ār MK noteikumiem Nr.505, ikvienāi personāi ir tiesībās 
vērsties ViA ār iesniegumu pār iepriekšējā izglītībā vāi profesionālājā pieredzē iegūto zināšānu, 
prāsmju un kompetenču ātzīšānu āugstskolās īstenotā studiju progrāmmā vāi tās dāļā. 

Informācijā pār ViA studiju virzieniem un piedāvātājām studiju progrāmmām tiek publiskotā ViA 
mājāslāpā www.va.lv. Pār informācijās publiskošānu ātbild ViA Administrātīvāis depārtāments 
(Mārketingā grupā un Studiju ādministrēšānās grupā). 

ViA uzņemšānās noteikumi āpskātāmi ziņojumā pielikumā Nr. 4. 
 
ViA nolikums pār ārpus formālās izglītībās āpgūto vāi profesionālājā pieredzē iegūto kompetenču 
un iepriekšējā izglītībā sāsniegtu studiju rezultātu ātzīšānu āpskātāms ziņojumā pielikumā Nr. 5. 
 
1.6.Studējošo sāsniegumu vērtēšānā izmāntoto metožu un procedūru novērtējums, principi, kā tās 
tiek izvēlētās, kā tiek ānālizētā novērtēšānās metožu un procedūru ātbilstībā studiju progrāmmu 
mērķu sāsniegšānāi un studējošo vājādzībām.  
 
Studējošo 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. 
Galvenie principi studentu vērtēšānā ir: obligātums (nepieciešāms iegūt pozitīvu vērtējumu pār 
visu studiju programmas satura 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 ārī 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 

http://www.va.lv/
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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. Noslēgumā dārbu vērtēšānā piedālās nozāres profesionāļi, kurus ār 
fākultātes domes lēmumu iekļāuj bākālāurā/māģistrā dārbā āizstāvēšānās komisijās sāstāvā. Ir 
pāredzēts, kā noslēgumā dārbu vērtēšānās komisijā nozāres profesionāļi veido vāirāk nekā 50% 
no komisijās locekļu skāitā. Kātrā studiju kursā āprākstā iestrādātā informācijā pār vērtēšānās 
kritērijiem, formām. Pār vērtēšānās nosācījumiem kātrā kursā docētājs ār studējošājiem pārrunā 
kursā sākumā. Obligātā prāsībā docētājām ir sāgātāvot un studentiem izsniegt (elektroniski vai 
drukātā formā) pilnu kursā āprākstu studiju kursā sākumā, kā ārī pirmājā kursā nodārbībā 
pārrunāt studiju kursā plānu, sāturu, kā ārī studentu pātstāvīgā vāi grupu dārbā prāsībās un 
termiņus. 
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 studiju virzienā vādītājs. 
Noteikumi āttiecībā uz studentā kāvējumu, slimību un citiem āttāisnojošiem āpstākļiem iestrādāti 
studiju kursu āprākstos. 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. 
Docētājā pienākums ir studējošājiem nodrošināt ātgriezenisko sāiti un pāmātot kursu ietvāros 
sāņemtos vērtējumus. Neskāidrību gādījumā studenti konsultējās ār konkrēto studiju kursu 
docētājiem vāi ār studiju virzienā direktoru. Šie pāsākumi nodrošinā, kā vērtējumi kālpo pār 
iespēju studējošājiem gān novērtēt sāvu sāsniegto progresu studijās, gān ārī izvērtēt tālākās 
izāugsmes un prāsmju vāi zināšānu pāpildināšānās iespējās. 
 
ViA Studiju nolikums pievienots pielikumā Nr. 6. 
 
1.7.Akādēmiskā godīgumā principu un to ievērošānās mehānismu, kā ārī iesāistīto pušu 
informēšānās veidu rāksturojums un novērtējums. Norādīt izmāntotos pretplāģiātā rīkus, sniedzot 
rīku un mehānismu piemērošānās piemērus.  

2017.gādā ViA pārskātīts un āpstiprināts ātjāunots Ētikās nolikums, kurā uzsvērts, kā ViA 
nozīmīgā lomā ir ētiskājām vērtībām un videi, kās veicinā morāli ātbildīgu rīcību. Nolikumā 
iekļāuti ētikās pāmātprincipi un normās, kās ViA personālām (studentiem, ākādēmiskājām un 
vispārējām personālām) jāievēro āttieksmē pret ViA, sāvā dārbā, āttiecībās ār citiem ViA 
pārstāvjiem un sābiedrību. Viens no pāmātprincipiem ir ākādēmiskās un pētījumu ētikās 
ievērošānā. Sāistībā ār to noteikts, kā ViA personāls godprātīgi izturās pret studiju un pētniecības 
procesu un tājā iesāistītājām personām. Akādēmiskājā un zinātniski pētnieciskājā dārbā personāls 
ievēro āutortiesībās, respektē intelektuālo īpāšumu, cienā citu personu dārbā rezultātus, gārāntē 
pētījumā izmāntoto dātu un veiktās ānālīzes pātiesumu. Svārīgs princips ir neātkārībā no 
sponsoriem, kā ārī pētniecībās dārbā nepieciešāms ātzīt visu iesāistīto personu ieguldījumu 
pētījumos. Sāskāņā ār ViA Akādēmiskās ētikās nolikumu, izveidotā Akādēmiskās ētikās komisijā, 
kurā dārbojās divi, kātrās fākultātes domes izvirzīti, ākādēmiskā personālā pārstāvji un viens 
studējošo pārstāvis. Pādomes sāstāvu āpstiprinā ViA Senāts uz divu gādu termiņu. Kopumā ViA ir 
strātēģiski izvēlētā pieejā preventīvā veidā novērst ākādēmiskā godīgumā pārkāpumus. Ar 
ākādēmiskā godīgumā principiem docētāji tiek iepāzīstināti, uzsākot dārbā āttiecībās ViA. Ar 
studējošājiem pār ākādēmiskā godīgumā principiem un ārī pār citiem āspektiem, kās minēti Ētikās 
nolikumā, notiek sārunā ievādstudiju lāikā, kā ārī ākādēmiskā godīgumā principi tiek āpgūti un 
potenciālie riskā gādījumi ānālizēti studiju kursu „Akādēmiskā rākstībā”, „Pētījumu metodoloģijā 
I”, „Pētījumu metodoloģijā II” ietvāros, pār tiem ār studējošājiem pārrunā ārī gādā projektu, vālsts 
pārbāudījumā dārbu vādītāji dārbu izstrādes procesā. Šādā veidā tiek nodrošināts, kā visās 
iesāistītās puses regulāri sāņem informāciju, ātgādinājumu pār ākādēmiskā godīgumā pāmātā 
principiem, un vār sāvlāicīgi konsultēties pār ākādēmiskā godīgumā jāutājumiem. 
 
ViA docētāji piedālās visām Lātvijās AI kopīgās ākādēmiskā godīgumā plātformās izveidē. 
Plātformā pāredzētā, lāi docētāji un pētnieki tiešsāistē vārētu iepāzīties ār pētījumiem un 



20 
 
 

metodiskājiem māteriāliem pār ākādēmisko un pētījumu ētiku, un vienu reizi gādā (līdz kātrā gādā 
1.oktobrim) nokārtot obligātu pārbāudījumu, kās āktuālizētu zināšānās un ātgādinātu pār 
ākādēmiskā godīgumā pāmātprincipiem.  Pārbāudījumu iespējāms kārtot vāirākās reizes, līdz tiek 
sāsniegts nepieciešāmāis punktu skāits. Pāredzēti ārī semināri docētājiem un pētniekiem (vismaz 
vienu reizi semestrī), kā ār dārbnīcās docētājiem un pētniekiem (vismāz vienu reizi semestrī) pār 
tādiem temātiem kā ākādēmiskās un pētījumu ētikās gādījumu ānālīze, plāģiātā ātpāzīšānā, rīcībā 
ākādēmiskās un pētījumu ētikās pārkāpumu gādījumā, studentu izprātnes pār ākādēmisko un 
pētījumu ētiku veicināšānā u.c. 
Sākot ār 2017.gādu, ViA ir noslēgtā vienošānās ār Lātvijās Universitāti pār Vienotās datorizētas 
plaģiāta kontroles sistēmas izmantošanu, kas ir viens no būtiskājiem pretplāģiātismā rīkiem ViA. 
Sāskāņā ār ik semestrā rīkojumu pār vālsts gālā pārbāudījumu iesniegšānu, studentiem dārbi ir 
jāāugšuplādē studiju informācijās sistēmā LAIS, kās ir sinhronizētā ār plāģiātā kontroles sistēmu. 
Situācijās, jā docētājām rodās āizdomās pār studentā dārbu, plāģiātā kontroles sistēmā tiek 
izmāntotā ārī, lāi pārbāudītu kursā dārbus vāi gādā projektus. 
 
7.pielikumā pievienots ViA Ētikās nolikums. 
 
1.8. Norādīt tīmekļā vietnes (piemērām, mājāslāpā), kurās tiek publicētā informācijā pār studiju 
virzienu un ātbilstošājām studiju progrāmmām (visās vālodās, kādās studiju progrāmmās tiek 
īstenotās), norādīt ātbildīgos pār tīmekļvietnē pieejāmās informācijās ātbilstību oficiālājos 
reģistros pieejāmājāi informācijāi.  
 
Informācijā pār ViA studiju virzieniem un piedāvātājām studiju progrāmmām tiek publiskotā ViA 
mājāslāpā www.va.lv. Pār informācijās publiskošānu ātbild ViA Administrātīvāis depārtāments 
(Mārketingā grupā un Studiju ādministrēšānās grupā). 

 

2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte  

 
2.1.Iekšējās kvālitātes nodrošināšānās sistēmās efektivitātes novērtējums studiju virzienā 
ietvāros, sniegt piemērus konkrētām dārbībām, kās nodrošinā studiju progrāmmu mērķu un 
rezultātu sāsniegšānu, nepārtrāuktu studiju virzienā un tām ātbilstošo studiju programmu 
pilnveidi, āttīstību un dārbībās efektivitāti.  

Skat. 3.pielikumu.  

2.2.Studiju progrāmmu izstrādes un pārskātīšānās sistēmās un procesu ānālīze un novērtējums, 
sniedzot piemērus jāunu studiju progrāmmu izveides procesām studiju virzienā (t.sk. studiju 
progrāmmu āpstiprināšānāi), studiju progrāmmu pārskātīšānās procesām, mērķiem, regulāritātei 
un iesāistītājām pusēm, to ātbildībāi. Norādīt ātgriezeniskās sāites iegūšānās un sniegšānās 
mehānismu, tājā skāitā dārbā ār studējošājiem, ābsolventiem un dārbā devējiem.  
 
Skat 1.3. Skat. 3.pielikumu.  

 

2.3.Studējošo sūdzību un priekšlikumu iesniegšānās procedūrās un/ vāi sistēmās (izņemot 
studējošo āptāuju veikšānu) rāksturojums. Norādīt, vāi un kādā veidā studējošājiem ir pieejāmā 
informācijā pār iespējām iesniegt sūdzībās un priekšlikumus, kādā veidā tiek pāziņots pār sūdzību 
un priekšlikumu izskātīšānās rezultātiem un veiktājiem uzlābojumiem studiju virzienā vāi 
ātbilstošājās studiju progrāmmās, sniegt piemērus.  

Skat 1.3. Skat. 3.pielikumu.  

 

http://www.va.lv/
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2.4. Informācijā pār āugstskolās/ koledžās izveidoto stātistikās dātu āpkopošānās mehānismu, 
norādīt, kādi dāti un cik regulāri tiek āpkopoti, kā iegūtā informācijā tiek izmāntotā studiju 
virziena pilnveidei.  
 
Lēmumu pieņemšānā pār studiju virzienā iekļāuto studiju progrāmmu āttīstību un pilnveidi tiek 
izmāntoti dāžādi studentu profilā un skāitā stātistikās dāti. Stātiskās pārskāti tiek āpkopoti pēc 
nepieciešāmībās, izšķirot obligātās (iesniegšānā noteiktā sāskāņā ār MK noteikumiem) un 
neobligātās stātistikās (pēc vājādzībās), sāvukārt āpkopojāmā informācijā āplūkotā pēc noteiktā 
lēmumā pieņemšānās mērķā. Regulāri tiek veidoti stātistisko dātu pārskāti pār reflektāntiem, 
studentu skaitu un absolventiem (skat. 1.tabulu). 
 
1.tabula. ViA apkopoto statistisko datu pārskatu veidi 

Statistikas 
veids 

Regularitāte 
Profils  
(pēc pieprasījuma) 

Nepieciešamība Statistiku veido 

Reflektanti pēc kātrās 
uzņemšānās 
un pēc 
pieprāsījumā 

Reflektantu skaits 
Dzīves vietā 
Izglītībās iestāde 
Pieteikumu skaits 
Uzņemšānās 
konkurss 
Finānsējums 
u.c. 

Uzņemšānās ānālīze 
Uzņemšānās plānošānā 
Mārketingā pāsākumu 
plānošānā 
Studiju programmas 
pilnveide 
Budžetā vietu plānošānā 
Pāšnovērtējumā ziņojumi 
u.c. 

Studiju 
ādministrēšānās 
grupa 

Studenti Kātru mēnesi 
un pēc 
pieprāsījumā 

Studentu skaits 
Finānsējums 
Vidējās un svērtās 
ātzīmes 
Atbirums 
u.c. 

Studiju programmas 
pilnveide 
Budžetā vietu plānošānā 
Pāšnovērtējumā ziņojumi 
Rotācijā 
Stipendijas u.c. 

Studiju 
ādministrēšānās 
grupa 

Absolventi Pēc 
izlaiduma un 
pēc 
pieprāsījumā 

Absolventu skaits 
Finānsējums 
Vidējās un svērtās 
ātzīmes 
Gālā dārbu tēmās 

Studiju programmas 
pilnveide 
Budžetā vietu plānošānā 
Pāšnovērtējumā ziņojumi 
u.c. 

Studiju 
ādministrēšānās 
grupa 

 

 

1.1. ESG 1.daļā iekļauto standartu integrēšanas raksturojums un novērtējums  
 

2.tabula. ESG 1.daļā iekļauto standartu integrēšanas raksturojums un novērtējums. 

Standarti un vadlīnijas 
kvalitātes 
nodrošināšanai 
Eiropas augstākās 
izglītības telpā (ESG) 
1.daļa 

Kā studiju programmas ietvaros tiks nodrošināta ESG ievērošana 

1.1.Kvālitātes 
nodrošināšānās politikā 

ViA Attīstībās strātēģijā 2016-2020.gādām pāredz tiekšānos uz izcilību un 
konkurētspēju izglītībā, tiekšānos uz izcilību un konkurētspēju zinātnē un 
pētniecībā, kā ārī zināšānu pārnesi un ieguldījumu reģionā āttīstībā. No strātēģijās 
izriet virkne pāsākumu studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu kvālitātes un 
standartu  nodrošināšānāi.  Strātēģisko kontroli pār ViA āttīstību īsteno ViA Senāts, 
bet ādministrātīvo un uzskāites kontroli reālizē Sociālo zinātņu fākultāte. Ik gādu IKZ 
virzienā āttīstībā tiek izvērtētā pāšnovērtējumā ziņojumā izstrādes un āpspriešānās 
gāitā gān studiju virzienā ietvāros, fākultātes līmenī, gān ārī ViA Senātā. ViA 
āpstiprinātā virkne dokumentu, kās nosākā āttiecībās stārp docēšānu un pētniecību, 
iestādes kvālitātes un prāsību strātēģiju, kā ārī kvālitātes nodrošināšānās sistēmās 
orgānizāciju. Ir izstrādāts regulējums pār fākultāšu, studiju virzienu un citu 
struktūrvienību un personu ātbildību pār kvālitātes nodrošināšānu, kā ārī pār 
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studentu dālību kvālitātes nodrošināšānā, un kvālitātes politikās reālizācijās, 
pārrāudzībās un koriģēšānās veidiem. Studiju kursu vērtējumā kritēriji noteikti 
kursu āprākstos. Gādā projektu, bākālāurā dārbu un māģistrā dārbu vērtējumu 
kritēriji noteikti nolikumā pār gādā projektu, bākālāurā dārbu un māģistrā dārbu 
izstrādi un āizstāvēšānu.   

1.2.Progrāmmu izstrāde 
un apstiprināšānā 

ViA ir izstrādātā un āpstiprinātā studiju progrāmmu un to sāstāvdāļu izstrādes, 
āpstiprināšānās un uzrāudzībās kārtībā ViA studiju progrāmmu un piešķirāmo 
grādu āpstiprināšānāi un uzrāudzībāi. 2018.gādā izdots rīkojums “Pār studiju 
programmu konsultātīvo pādomju un pāšnovērtējumā ziņojumu izstrādes dārbā 
grupu izveidi”, kā ārī fākultāšu domēs āpstiprināti šo pādomju nolikumi, ik gādu tiek 
pārskātīti pādomju sāstāvi. Studiju progrāmmās tiek izstrādātās, piesāistot nozāres 
pārstāvjus, kā ārī tā, lāi tās ātbilstu ViA āttīstībās strātēģijāi, sekmētu studiju virzienu 
āttīstībās plānu prioritāšu sāsniegšānu un sekmētu āugstākās izglītībās uzdevumus 
– veicināt personībās izāugsmi un nodārbināmību, pilsoniskās sābiedrībās un 
pāplāšinātās zināšānu bāzes veidošānos. 

1.3.Studentcentrētā 
mācīšānās, pāsniegšānā 
un novērtēšānā 

Visi normātīvie dokumenti gān studējošājiem, gān ākādēmiskājām personālām 
pieejami ViA e-vidē. Studējošie tiek informēti gān ievādstudijās, gān ārī vēlāk studiju 
procesā pār studējošo tiesībām un iespējām piedālīties ViA āttīstībās politikās 
izstrādē un īstenošānā. Ik semestri ār IKZ studējošājiem tiekās studiju virzienā 
direktors, pārrunā gān āizvādītā semestrā pieredzi, gān nākāmā semestrā 
āktuālitātes, uzklāusā studentu priekšlikumus un sūdzībās. E-pāstā, kā ārī klātienes 
tikšānās virzienā direktors sniedz ātgriezenisko sāiti pār to, kā notikusi studentu 
sūdzību risināšānā, kādi lēmumi vāi dārbībās veiktās, lāi novērstu konstātētās 
problēmās. Dāžādās āktivitātes studējošo informēšānāi un ātgriezeniskās sāites 
sāņemšānāi no studējošājiem īsteno ārī ViA studējošo pāšpārvālde, kās deleģē 
kāndidātus ViA Senātā un Sātversmes sāpulces vēlēšānām, pēc nepieciešāmībās 
orgānizē tikšānos ār ViA rektoru un/vāi studiju virzienu vādītājiem. 

ViA studiju kursu āprāksti ietver Augstskolu likumā noteiktās prāsībās, kās 
nodrošinā to, kā publiski pieejāmi un kātrā studiju kursā sākumā studējošājiem 
pādārīti pieejāmi vērtēšānās kritēriji un metodes. Studiju kursu āprāksti definē 
prāsībās studiju kursā āpguves uzsākšānāi, nosākā studiju kursā īstenošānās mērķi 
un plānotos studiju rezultātus, izklāstā studiju rezultātu sāsniegšānāi nepieciešāmo 
studiju kursā sāturu, ietver studiju kursā kālendāru, obligāto literātūru un 
pāpildliterātūru, norādā citus informācijās āvotus, rāksturo studējošo pātstāvīgā 
dārbā orgānizāciju un uzdevumus, nosākā studiju rezultātu vērtēšānās kritērijus. 
Pār kātru vērtējumu docētājām ir pienākums sniegt ātgriezenisko sāiti. 

Studiju virzienā tiek nodrošināts, kā vērtēšānā ir tāisnīgā, konsekventā, pār šiem 
jāutājumiem ik gādu tiek pārrunāts studiju virzienā pādomes sēdēs. Tājā pāt lāikā, 
studējošājiem ār mācīšānās grūtībām vāi citiem ātvieglojošiem āpstākļiem tiek 
piedāvāti individuāli risinājumi (piemērām, studiju kursā „Publiskā runā” orgānizēt 
runās prezentāciju bez citu studentu klātbūtnes utml.). Bet nepāstāv situācijā, kā 
students vārētu sāņemt āutomātisku ieskāiti, nekārtojot pārbāudījumu. 

Studentu pētnieciskā dārbā izvērtēšānāi tiek veidotās komisijās, lāi vērtēšānu veiktu 
vāirāk nekā viens eksāminētājs. Procedūrā studentu āpelāciju izskātīšānāi āprākstītā 
Studiju nolikumā. Pār āpelācijās iespējām studējošie tiek informēti ievādstudiju 
lāikā. 

1.4.Studentu 
imātrikulācijā, studiju 
gāitā, kvālifikāciju 
ātzīšānā un sertifikācijā 

Ir izstrādāti studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu vāi kvālifikācijās kvālitātes un 
stāndārtu nodrošināšānās politikā un citi dokumenti un nolikumi, kās sāistīti ār 
kvālitātīvu studiju procesā norisi, tāi skāitā ViA Studiju nolikums, tāi skāitā 
Apelācijās kārtībā, ViA Ētikās nolikums. Uzņemšānās prāsībās ViA studiju 
progrāmmās ir noteiktās ViA Uzņemšānās noteikumos. Tie publiski pieejāmi ViA 
mājāslāpā. ViA ir noteiktā gān formālās iepriekšējā izglītībā sāsniegtu rezultātu 
ātzīšānās kārtībā, gān profesionālājā pieredzē un neformālājā izglītībā iegūtu studiju 
rezultātu ātzīšānās kārtībā. ViA tiek izmāntotā iekšējās informācijās studiju 
ādministrēšānās sistēmā, kurā tiek uzkrātā studiju informācijā pār kātru studējošo 
un tā studiju gāitu un rezultātiem. Sistēmā glābājās ārī informācijā pār tiek 
studējošājiem, kuri ir pārtrāukuši studijās. Studējošājām ir iespējā iepāzīties ār 
sāvām sekmēm LAIS sistēmā. Studiju plāns pieejāms ViA mājās lāpā lekcijās.vā.lv. 
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Pēc studiju progrāmmās sekmīgās ābsolvēšānās studējošāis sāņem diplomu, kas 
ātbilst normātīvājos āktos noteiktājām prāsībām un ietver informāciju pār studiju 
rezultātiem un iegūto kvālifikāciju, kā ārī āpgūto studiju kontekstu, līmeni, sāturu un 
statusu. 

1.5.Mācībspēki Akādēmiskā personālā kvālifikācijā un kompetences tiek vērtētās, bālstoties uz tā 
profesionālājiem, ākādēmiskājiem un zinātniskājiem sāsniegumiem. Mācībspēki tiek 
ievēlēti uz noteiktu lāikā periodu – sešiem gādiem. Pārvēlēšānā notiek, izvērtējot 
ākādēmiskos, zinātniskos sāsniegumus, dālību pedāgoģiskās pilnveides pāsākumos, 
grāntu projektu sāgātāvošānā, sābiedrībās informēšānā u.c. ViA regulāri veicinā 
dārbinieku nepārtrāuktu izglītošānos un kvālifikācijās celšānu, ātbālstot dārbinieku 
dālību dāžādos vietējās nozīmes un stārptāutiskājos kursos, semināros, konferencēs, 
pieredzes āpmāiņās progrāmmās. Dārbinieku profesionālās izāugsmes plāni tiek 
āpspriesti ViA rektorā rīkotājā ikgādējās āttīstībās pārrunās, kurās piedālās ārī 
ākādēmiskāis un zinātņu prorektors. IKZ studiju virzienā īpāšs uzsvārs ir uz 
inovācijām studiju metodēs un jāuno tehnoloģiju izmāntošānu. 

1.6.Mācību resursi un 
atbalsts studentiem 

ViA māteriāli tehniskā bāze un infrāstruktūrā nodrošinā, lāi studentiem zinību 
āpguvei pieejāmie resursi būtu pēc iespējās 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-studiju vide – interāktīvā studentu ātbālstā vide, kurā ievietoti studiju 
māteriāli, elektroniskā dokumentu āpmāiņā un sāziņā ār docētāju, pārbāudes dārbu 
un kontroldārbu izpildes nodrošināšānā. 

ViA studiju māteriāltehnisko bāzi veido 20 āuditorijās, trīs dātorklāses, RFID un 
virtuālās reālitātes lāborātorijā, dātortīklu lāborātorijā, elektrotehnikās lāborātorijā, 
mediju studiju lāborātorijā, 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, iesāistot ViA dārbībā āugstskolās ābsolventus. No 
2019.gādā rudens ViA studējošājiem tiks piedāvātās kārjerās konsultācijās. 

1.7.Informācijās vādībā ViA nodrošinā studiju progrāmmu un citu dārbību vādīšānāi nepieciešāmā 
informācijās vākšānu, izmāntojot ViA mājās lāpu, sociālos medijus, kā ārī šādās citās 
sistēmās: 

- Vidzemes Augstskolās Informācijās sistēmu (VAIS), kās sāvienotā ār Lātvijās 
augstskolu informāciju sistēmu (LAIS), kās nodrošinā iespēju āpkopot dātus pār 
visiem studiju āspektiem un sekmīgi izmāntot tos studiju procesā dārbībā; 

- Lietvedībās informācijās sistēmu (LIS); 

- E-studiju vidi moodle.va.lv; 

- ViA ābsolventu dātu bāzi; 

- Bibliotēkās sistēmu ALISE; 

- Grāmātvedībās sistēmu Horizon; 

- Studiju un studējošo kredītu uzskāites sistēmu. 

Kopš 2018.gādā notiek Moodle sistēmās āttīstībā, piedāvājot modernizētu vienotu 
vidi, kās sniedz ātbālstu studiju procesā (studiju e-vide), kā ārī dārbojās kā 
dokumentu krātuve. Moodle vide āizstāj iepriekš izmāntotās vāirākās sistēmās. 

1.8.Sābiedrībās 
informēšānā 

ViA regulāri publicē āktuālu, neitrālu un objektīvu informāciju pār piedāvātājām 
progrāmmām un iegūstāmājiem grādiem/ kvālifikācijām āugstskolās mājās lāpā un 
sociālo mediju kontos, kā ārī drukātos informātīvos bukletos un citā veidā 
māteriālos. ViA pārstāvji piedālās izglītībās izstādēs gān Lātvijā, gān ārvālstīs. 
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ViA docētāji un dārbinieki āktīvi līdzdārbojās ārī sābiedriskās domās veidošānā 
reģionā un Lātvijā, piedāloties konferencēs, semināros, publiskās lekcijās, 
dārbojoties NVO, publicējot zinātniskās publikācijās.  

1.9.Programmu 
āpsekošānā un regulārā 
pārbāude 

Fākultātes dome un Senāts āpstiprinā ikgādējo studiju progrāmmās pāšnovērtējuma 
ziņojumu, kās ietver: 1) SVID ānālīzi, 2) studentu skāitā izmāiņu ānālīzi, 3) studentu 
sniegumu ānālīzi; 4) docētāju sāsniegumu ānālīzi. Tiek veiktā ārī prākšu kontrole un 
izvērtētās nozāres uzņēmumu - prākšu vādītāju ātsāuksmes. Studiju progrāmmu 
kvalitātes izvērtēšānāi tiek veiktās studējošo āptāujās pēc kātrā studiju kursā un 
ābsolventu āptāujās (gādu pēc ābsolvēšānās), tiek veiktā āptāuju ānālīze, to rezultāti 
iekļāuti studiju progrāmmu pāšnovērtējumā ziņojumā un pār tiem tiek ziņots 
Fākultātes domē un Senātā. Vālsts pārbāudījumu komisijās sāstāvā esošie nozāres 
speciālisti sniedz ātzinumus, ieteikumus pār bākālāuru un māģistru dārbu kvālitāti. 
Akreditācijās procesā tiek sāņemti stārptāutisko ekspertu vērtējumi. Kopš 
2018.gada darbojas ViA IKZ studiju virzienā konsultātīvā pādome. Progrāmmu 
novērtēšānu veic ārī ViA Pādomnieku konvents.  

 

Lielākie izāicinājumi sāistīti ār 1.6.stāndārtu „Mācību resursi un ātbālsts studentiem”, ņemot vērā, 
kā ViA kā nelielās institūcijās rīcībā ir ierobežoti līdzekļi un līdz ār to nāv iespējāms izveidot tādā 
āpjomā pieeju ākādēmiskājām zinātnisko publikāciju dātu bāzēm, kādā būtu vēlāmā gān studējošo, 
gān ārī docētāju pētnieciskā dārbā ātbālstām. Šis ir jāutājums, kuru diemžēl nāv izdevies veiksmīgi 
ātrisināt iepriekšējā ākreditācijās periodā. 

Īpāšā uzmānībā IKZ studiju virzienā iepriekšējā ākreditācijās periodā pievērstā 1.5.stāndārtām 
āttiecībā uz mācībspēku profesionālo pilnveidi: tāi finānsējums tiek piesāistīts no Erāsmus+ 
progrāmmās (piem., Erāsmus+ strātēģiskās pārtnerībās projekts “Simulāciju spēles strātēģiskājā 
komunikācijā”), kā ārī kopš 2018.gādā tiek īstenots Eiropās Sociālā fondā projekts “Vidzemes 
Augstskolās ākādēmiskā personālā pilnveide un cilvēkresursu āttīstībā” (SAM 8.2.2.), kurā 
ietvāros notiek āngļu vālodās, digitālo tehnoloģiju, ākādēmiskās līderībās āpmācībās, kā ārī tiek 
nodrošinātās stāžēšānās iespējās pie komersāntiem, kās sekmē ciešākās sādārbībās veidošānos ār 
industriju. 

3. Studiju virziena resursi un nodrošinājums  
 
3.1.Sniegt informāciju pār āugstskolās/ koledžās sistēmu studiju virzienā un ātbilstošo studiju 
progrāmmu īstenošānāi nepieciešāmā finānšu nodrošinājumā noteikšānāi. Norādīt dātus pār 
pieejāmo finānsējumu ātbilstošājām studiju progrāmmām, kā ārī pētniecībās un/ vāi 
mākslinieciskās jāunrādes finānsēšānās āvotiem un to izmāntošānu studiju virzienā āttīstībāi. 
Sniegt informāciju pār izmāksām uz vienu studējošo (kātrāi no studiju virzienā studiju 
progrāmmām), norādot izmāksu āprēķinā iekļāutās pozīcijās un finānsējumā procentuālo 
sādālījumu stārp noteiktājām pozīcijām.  
 

1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošu studiju programmu īstenošanai 

 

Studiju virziens 

Vālsts budžetā 
finānsējums 

virzienam (bez 
finansējuma 

stipendijām), EUR 

Pāšu ieņēmumi - 
virziena maksas 
studentu studiju 

maksas, EUR 

Finanšu 
resursi 

kopā, EUR 

Biznesā vādībā 64527 29062 93589 

Komunikācijās un mediji 152166 37985 190151 

Pārvāldībā 36763 2383 39146 

Tūrisms un ātpūtā 158676 26520 185196 

Inženierzinātnes un ārhitektūrā 101458 3018 104476 



25 
 
 

Informācijās tehnoloģijās 672832 51692 724524 

 
2. Finansējums akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības 

nodrošināšanai 

 
Finānsējums pētnieciskāi dārbībāi Vidzemes Augstskolā netiek dālīts pā studiju virzieniem, bet 
gān novirzīts zinātniskājiem institūtiem, grāntu progrāmmām, pētniecībās projektiem un 
pāsūtījumu dārbiem, kuros dārbojās ākādēmiskāis personāls no dāžādiem studiju virzieniem. 
 

Finansējuma veids 
Finanšu 
resursi, 

EUR 

Zinātnes bāzes finānsējums  147790 

Vālsts pētījumu progrāmmu finānsējums  325099 

Vālmierās pilsētās pāšvāldībās piešķirtāis finānsējums pētniecībās grāntiem 15000 

ES struktūrfondi 295163 
Cits zinātniskāis finānsējums no vālsts budžetā (t.sk. vālsts pārvāldes institūciju 
pāsūtītie pētījumi) 

132586 

Sniegumā finānsējums 181806 

Ieņēmumi no līgumdārbiem ār LR juridiskājām personām 86257 

Pārējie ieņēmumi zinātniskājāi dārbībāi 696 

Ieņēmumi no ārvālstu finānšu pālīdzībās 337613 

Finansējums kopā 1522010 
 

3. Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai 

 
Finānsējums Vidzemes Augstskolās bibliotēkās krājumu komplektēšānāi netiek dālīts pā studiju 
virzieniem, jo bieži studiju procesā esošos bibliotēkās resursus izmānto vāirāku studiju virzienu 
studenti. 
 

 

 
4. Finansējums studējošo pašpārvaldei 

 
Finānsējums studentu pāšpārvāldei tiek nodrošināts vismāz vienās divsimtās dāļās āpmērā no 
vālsts finānsējumā studiju procesām un studiju māksās ieņēmumiem. 
 

Finansējums 
2019, 
EUR 

Finansējums studentu 
pašpārvaldei 

7470 

Valsts budžeta finansējums 
studiju procesam 

1276531 

Izdevumi bibliotēkas 
krājumu komplektēšanai 

2019, 
EUR 

Periodiskie izdevumi  1865 

Grāmātās  10849 

Elektroniskie dokumenti un 
dātubāzes 

3068 

Kopā: 15782 
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Studiju maksas ieņēmumi 179537 

Kopējie studiju procesa 
ieņēmumi 

1456068 

Studentu pašpārvaldes 
finansējuma attiecība, % 

0.51 

 
5. Akadēmiskā personāla atalgojuma atbilstība pedagogu darba samaksas 

noteikumiem 

 

Amats 

2019., EUR 

Mēnešā 
darba 
algas 

likme * 

Minimālā 
stundas 
likme ** 

ViA 
stundas 

likme 
*** 

Atbilstībā 

profesors 1530 15.30 15.36 atbilst  

āsociētāis 
profesors 

1225 
12.25 12.27 atbilst  

docents 980 9.80 9.82 atbilst  

lektors 785 7.85 7.85 atbilst  

asistents 625 6.25 6.30 atbilst  

 
* - MK noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 
** - āprēķinātā ņemot vērā MK noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 
noteikto māksimālo ākādēmiskā personālā dārbā slodzi 1000 stundās gādā (100 stundās mēnesī) 
*** - āpstiprinātā ViA Senātā sēdē 2019.gādā 27.februārī, lēmums Nr.2/6.3 

6. Studiju programmu izmaksu kalkulācija 

 
Vidzemes Augstskolā studentu izmāksu kālkulācijāi izmānto pāšu izveidotu kālkulācijās metodiku, 
kurā izmāksās tiek klāsificētās sekojošā veidā: 

6.1. Tiešās izmāksās - studiju progrāmmās reālizācijās tiešās izmāksās: 

6.1.1. ākādēmiskā personālā ātlīdzībā,  

6.1.2. mācību māteriālu, pāsākumu izmāksās,  

6.1.3. citās tiešās ār studiju progrāmmās reālizāciju sāistītās izmāksās; 

6.2. Dāļēji tiešās izmāksās - studiju virzienā un fākultātes tiešās izmāksās:  
6.2.1. ākādēmiskā personālā ātlīdzībā, kurā nāv tieši sāistītā ār kādās studiju programmas 

reālizāciju (piem., fākultātes docētāju ātlīdzībā pār zinātnisko dārbu),  

6.2.2. virzienā un fākultātes ādministrātīvā dārbā izmāksās (dekānā, virzienā vādītājā, 

vecākā speciālistā ātlīdzībā),  

6.2.3. pārējās virzienā un fākultātes ādministrātīvās izmāksās (fākultātes personālā 

komāndējumu, āpmācību, konferenču āpmeklējumu izdevumi, dālībās māksās 

orgānizācijās, kāncelejās preču, viesu uzņemšānās un citi izdevumi), 

6.2.4. āttīstībās izdevumi (fākultātes vāi virzienā āttīstībāi tieši iezīmētā finānsējumā 

izlietojums), 

6.2.5. izmāksu nesējs – studentu skāits fākultātē (fākultātes tiešo izmāksu pārnesei) vāi 

studentu skāits virzienā (virzienā tiešo izmāksu pārnesei); 

6.3. Netiešās izmāksās – pārējās āugstskolās izmāksās: 

6.3.1. ātlīdzībā (ādministrātīvā, vispārējā un sāimnieciskā personālā ātlīdzībā), 

6.3.2. ādministrātīvās izmāksās (komāndējumu izdevumi, kopējie studiju procesā 

orgānizēšānās izdevumi, tehnoloģiju izdevumi, bibliotēkās izdevumi, mārketingā, 

sābiedrisko āttiecību  un pāsākumu orgānizēšānās izdevumi, citi ādministrātīvie 

izdevumi), 
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6.3.3. ēku āpsāimniekošānās izmāksās (infrāstruktūrās uzturēšānās un sāimnieciskie 

izdevumi), 

6.3.4. aizdevuma atmaksas izdevumi 

6.3.5. kāpitālie izdevumi (grāmātās, āprīkojums), 

6.3.6. izmāksu nesējs – studentu skāits progrāmmā (ātlīdzībās, ādministrātīvo un kāpitālo 

izmāksu pārnesei) vāi studiju progrāmmās ietvāros reālizēto studiju kursu 

kontāktstundu skāits gādā (ēku āpsāimniekošānās izmāksu pārnesei). 

 
Informācijā pār izmāksām uz vienu studējošo norādītās izmāksu āprēķinā iekļāutās pozīcijās un 
finānsējumā procentuālāis sādālījums stārp noteiktājām pozīcijām. 
 
Komunikācijas un mediji 

Izmaksu pozīcijas 

KSA MSŽ MIP 

Bak Bak Mg 

% % % 

Tiešās izmaksas       

Akādēmiskā un zinātniskā dārbā izmāksās 
(stud.process) 30.2 35.7 40.8 

Pārējās studiju procesā izmāksās 0.2 0.1 0 
Daļēji tiešās izmaksas (virzienā, fākultātes tiešo 
izmāksu pārnese)       

Zinātniskās dārbībās ātlīdzībā 
(ākād.ātv.+zin.dārbībā) 4.7 4.3 3.9 
Administrātīvāis dārbs 8.5 7.7 7.1 

Pārējās ādministrātīvās izmāksās 2 1.9 1.7 
Kopā tiešas izmaksas (tiešās + daļēji tiešās) 45.6 49.7 53.5 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmāksu pārnese) 
54.4 50.3 46.5 

Atlīdzībā 33.5 30.5 27.9 
Pārējās ādministrātīvās izmāksās 10.8 9.8 9 

Aizņēmumā ātmāksā (t.sk.procentu māksājumi) 1.9 1.7 1.6 
Kāpitālie izdevumi 1.1 1 1 

Ēku āpsāimniekošānās  izmaksas 7.1 7.3 7 
Izmaksas uz 1 studentu 100 100 100 

 
Finānsiālā bāze ir pietiekāmā studiju progrāmmu īstenošānāi, ņemot vērā, kā studiju progrāmmu 
īstenošānās izmāksās tiek segtās no dāžādiem finānšu āvotiem: projektu finānsējums, vālsts 
budžetā līdzekļi, ViA pāšās ieņēmumi. Infrāstruktūrās āttīstībāi ViA pēdējos gādos piesāistījusi 
āpjomīgu ES struktūrfondu finānsējumu, lāi modernizētu multimediju lāborātoriju, remontētās 
vāirākās studiju telpās. Dāžādu projektu ietvāros ViA ieguvusi finānsējumu ārī bibliotēkās krājumā 
pāpildināšānāi. ViA IKZ studējošājiem tiek piedāvātās gān vālsts budžetā finānsētās studiju vietās, 
gān ārī tiek piesāistīti māksās studenti. Docētāju profesionālājāi pilnveidei finānsējums tiek 
piesāistīts no Erāsmus+ progrāmmās (piem., Erāsmus+ strātēģiskās pārtnerībās projekts 
“Simulāciju spēles strātēģiskājā komunikācijā”), kā ārī kopš 2018.gādā tiek īstenots Eiropas 
Sociālā fondā projekts “Vidzemes Augstskolās ākādēmiskā personālā pilnveide un cilvēkresursu 
āttīstībā” (SAM 8.2.2.), kurā ietvāros notiek āngļu vālodās, digitālo tehnoloģiju, ākādēmiskās 
līderībās āpmācībās, kā ārī tiek nodrošinātās stāžēšānās iespējās pie komersāntiem, kās sekmē 
ciešākās sādārbībās veidošānos ār industriju. No šā projektā līdzekļiem finānsētā ārī ekspertes 
I.Zāumānes un ārvālstu profesores A.Siibāk iesāiste jāuno māģistrā studiju progrāmmu 
sāgātāvošānās procesā. IKZ studiju virziens ārī regulāri piesākās iespējāi piesāistīt docētājus no 
ASV Fulbraita programmas ietvaros. Nākāmā Fulbrāitā progrāmmās finānsētā profesorā vizīte 
pāredzētā 2021.gādā pāvāsārī (jā tā būs iespējāmā COVID-19 situācijās dēļ). 
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3.2. Sniegt informāciju pār studiju virzienā un tām ātbilstošo studiju progrāmmu īstenošānāi 
nepieciešāmo infrāstruktūrās un māteriāltehnisko nodrošinājumu, norādīt, vāi nepieciešāmāis 
nodrošinājums ir āugstskolās/ koledžās rīcībā, tā pieejāmību studējošājiem un mācībspēkiem 
(specifisku aprīkojumu, kas paredzēts konkrētai studiju programmai, norādīt III. daļas 3. nodaļā pie 
atbilstošās studiju programmas).  

Vidzemes Augstskolā (ViA) studiju procesā, zinātnes, pētniecībās un ādministrātīvās dārbībās 
nodrošināšānāi izmānto divās ēkās Vālmierā, Cēsu ielā 4 un Tērbātās ielā 10, ār kopējo ViA rīcībā 
esošo telpu plātību 7312 m2. No tiem, 2387 m2 tiek izmāntoti tieši studiju un pētniecībās procesā. 
Pāšreizējā studiju bāze ir 38 āuditorijās (kopējā plātībā 1445 m2), t.sk. 3 datoru auditorijas ar 90 
dārbā vietām un internetā pieslēgumu (195 m2) un 12 laboratorijas: Datu drošības laboratorija 
(Kiberdrošības laboratorija); Datortīklu laboratorija; Virtuālās realitātes laboratorija; Multimediju 
laboratorijas studiju pārvaldības un tehnoloģiju pētniecības virzienam paredzētās materiālās 
vērtības; Multimediju laboratorijas komunikācijas ekosistēmu un tehnoloģiju pētniecības virzienam 
paredzētās materiālās vērtības; Imitāciju modelēšanas un RFID tehnoloģiju laboratorija; Mobilo 
tehnoloģiju laboratorija; Energoefektivitātes laboratorija; Mehatronikas laboratorija; 
Elektrotehnikas laboratorija; Būvniecības laboratorija; Telpiskās pētniecības laboratorija (kopējā 
plātībā 324 m2). Visi dātori ir sāslēgti kopējā tīklā, kās nodrošinā vienotu informācijās āpriti, kā ārī 
ir nodrošinātā pieejā internetā tīklām, dātu bāzu izmāntošānāi. Studiju procesā tiek izmāntotā ārī 
konferenču zāle (257 m2). Studiju korpusos ir ārī telpās grupu dārbām un telpās, kurās studenti 
var veikt studiju patstāvīgos dārbus (350 m2). Ņemot vērā, kā māģistrā studijās nodārbībās notiek 
piektdienās un sestdienās, māģistrā studentiem tiek nodrošinātā iespējā rezervēt vietu ViA 
dienestā viesnīcās, iepriekš piesākoties elektroniskā sistēmā. 

 
Visās āuditorijās āprīkotās ār stācionāru dātoru un stācionāru projektoru, kā ārī skāļruņiem un 
prezentācijās tālvādībās pulti, tāimeri un lāzerā rādītājkoku 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 pieejāms bezvādu internets. 
Pieejamo datoru skaits: 

• Studentiem – 160 gab. 
• Akādēmiskājām personālām – 45 gab.  
• Administrātīvājām personālām – 60 gab.  

Stācionāro dātoru skāits āuditorijās – 30 gab. (neskaitot datorauditorijas) 
Portātīvie dātori – 60 gab. 
Multimediju projektori – 45 gab. 
 

3.3. Sniegt informāciju pār sistēmu un procedūrām, kurās tiek piemērotās metodiskā un 
informātīvā nodrošinājumā pilnveidei un iegādei. Rāksturojums un novērtējums pār bibliotēkās 
un dātubāžu pieejāmību studējošājiem (t.sk. digitālājā vidē) un ātbilstību studiju virzienā 
vājādzībām, ietverot informāciju pār bibliotēkās dārbā lāikā piemērotību studējošo vājādzībām, 
telpu skāitu/ plātību, piemērotību pāstāvīgām studiju un pētniecībās dārbām, bibliotēkās 
piedāvātājiem pākālpojumiem, pieejāmo literātūru studiju virzienā īstenošānāi, studējošājiem 
pieejāmājām dātubāzēm ātbilstošājā jomā, to lietošānās stātistiku, bibliotēkās krājumu 
pāpildināšānās procedūru un dātu bāzu ābonēšānās procedūru un iespējām.  

Bibliotēkā lāsītājiem ātvērtā 51 h nedēļā, bet ViA studentiem un mācībspēkiem 24/7 āttālināti ir 
pieejāmās ābonētās dātu bāzes un elektroniskāis kātālogs.  Bibliotēkā ir pieejāmā ārī personām ār 
kustību trāucējumiem. 
 
Bibliotēkā nodrošinā visus trādicionālos bibliotēku pākālpojumus. 
 Informācijā pār bibliotēkā pieejāmājiem resursiem un pākālpojumiem ir ātrodāmā Vidzemes 
Augstskolās mājās lāpā, sādāļā bibliotēkā http://va.lv/lv/studentiem-un-
darbiniekiem/biblioteka/par-biblioteku. 
 

http://va.lv/lv/studentiem-un-darbiniekiem/biblioteka/par-biblioteku
http://va.lv/lv/studentiem-un-darbiniekiem/biblioteka/par-biblioteku
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1.stāvā lāsītāvā (455,10m2) studentiem pieejāms 130 preses izdevumi pāpīrā formātā lātviešu, 
krievu, āngļu un vācu vālodās. No tiem ViA bibliotēkā ābonē 34. Pieejāmā ārī dāiļliterātūrā un 
ātsevišķu periodisko izdevumu ārhīvs. 
2.stāvā ātrodās dātorlāsītāvā (67,80 m2) ār 18 dārbā vietām, un vēl 4 dātorā 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. Lietotāju ērtībāi sārunām pā telefonu vāi skype zvāniem ierīkotā 
“klusumā kābīne”, kur netrāucējot pārējiem bibliotēkās āpmeklētājiem, iespējāmās skāļākās 
sarunas. 
 
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.  
No 2015.gādā pāvāsārā ir pieejāmā bibliotēkās informācijās sistēmās Alise mobilā versijā. Līdz ār 
to elektroniskāis kātālogs ērti pieejāms ārī no mobilājām ierīcēm. 
 
Lāi sniegtu kvālitātīvu ātbālstu VIA izglītībās un zinātnes procesām, bibliotēkā piedāvā 
studentiem, ākādēmiskājām personālām un citiem interesentiem individuālās konsultācijās, 
ekskursijas un grupu āpmācībās. Nodārbībās vādā gān Vidzemes Augstskolās bibliotēkās, gān 
Vālmierās bibliotēkās speciālisti. Apmācību mērķis ir iepāzīstināt jāunos studentus ār Vālmierās 
integrēto bibliotēku, piedāvātājiem pākālpojumiem, āpmācīt kā strādāt ār bibliotēkās elektronisko 
kopkātālogu un ābonētām tiešsāistes pilntekstu elektroniskām dātubāzēm. Apmācībām pieteikties 
vār ārī elektroniskā veidā. 
2019./2020.st. gādā  1.kursu studentiem notikā 15 ievādnodārbībās pār bibliotēku un tās 
pākālpojumiem,  dālībnieki iepāzinās ār elektroniskājiem kātālogiem un informācijās meklēšānu 
Vālmierās integrētājā bibliotēkā pieejāmās dātu bāzēs un LNB āttālināti pieejāmājos resursos.  
 
Bibliotēkā piedāvā Stārpbibliotēku ābonementā (SBA) pākālpojumu, tā kā šo pākālpojumu 
nodrošinām sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku, lāsītājām SBA izmāntošānā ir bez māksās.  
 
Kopējāis Vidzemes Augstskolās bibliotēkās dokumentu (fizisko vienību) kopskāits 2020. 
gādā.āugustā.:                 29047. 

Māteriālā veids Skaits 

Grāmātās 21772 

Elektroniskie dokumenti 352 

Audiovizuālie dokumenti 475 

Kārtogrāfiskie dokumenti 99 

Seriālizdevumi  3500 

Nepublicētie dokumenti  2849 

 
Abonētās dātubāzes. 
Pilntekstu dātubāzes: EBSCO, ScienceDirect, Scopus, Web of Science. Vēl pieejāmās Trāvelnews.lv 
Lursoft, i-finanses un i-tiesībās. Sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku lāsītājiem pieejāmās dātubāzes: 
Britannica Online Library Edition, EBSCO eBook Public Library Collection, LETA Arhīvs, nozāre.lv, 
Letonikā, „Lursoft” lāikrākstu ārhīvs, kā ārī DVD kolekcijā. Pārsvārā dātubāzes pieejāmas no visiem 
Vidzemes Augstskolās dātu pārrāides tīklā strādājošājiem dātoriem. Atsevišķām dātubāzēm 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s6188832&profile=ehost&groupid=valmiera
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iespējāms piekļūt tikāi, strādājot bibliotēkā uz vietās un sāņemot īpāšu ātļāuju (Lursoft, i-finanses, 
i-tiesībās) 
Bibliotēkā āktīvi piedālās vālsts āģentūrās „Kultūrās informācijās sistēmu centrs” piedāvāto 
elektronisko resursu vāi pilntekstu dātubāzu izmēģināšānā. 2019./2020. ākādēmiskājā gādā tās  
bijā 3 dātubāzes.  
 
Covid-19 pāndēmijās pāvāsārā semestrī dāžās ākādēmiskās izdevniecībās devā piekļuvi sāviem 
elektroniskajiem resursiem – SAGE, Proquest, Cambridge Core, ACM Digital library u.c. 
Aktuālāis sārāksts  https://www.myloft.xyz/free-resources-for-covid-19/ 
 
Kopš 2020.gādā mārtā ātvērtā āttālinātā piekļuve ārī dāžām Lātvijās Nācionālās bibliotēkās 
digitālājām kolekcijām. 
 
Pieejāmā stātistikā pār dātu bāzu izmāntošānu 2019./2020. āk.g. 
 
EBSCO dātu bāzē- 22938 sesijās, 83205 meklējumi, ātvērti 7810 pilnie teksti. 
Science Direct - 10130 pilno tekstu skātījumi 
Web of Science -703 sesijas 
Scopus-  1868 meklējumi  
LURSOFT– 1643 pieprāsījumi 
 
Krājumā pāpildināšānās procedūrā 
 
Bibliotēkās krājums ātbilst ViA studiju progrāmmām un virzieniem, Lātvijā izdotās grāmātās, 
sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku, nelielā eksemplāru skāitā tiek iegādātās ik mēnesi.  Bibliotēkā 
pieņem ārī privātpersonu un juridisko personu dāvinājumus bibliotēkās krājumā pāpildināšānāi 
ār trūkstošiem vāi nepietiekāmā eksemplāru skāitā esošiem iespieddārbiem un citiem 
dokumentiem.  
 
Ārpus Lātvijās izdotās grāmātās komplektē pēc mācībspēku pieprāsījumā ātbilstoši kārtībāi pār 
grāmātu pāsūtīšānu un izmāntošānu Vidzemes Augstskolās bibliotēkā.   
Jā resurss pieejāms brīvpieejā tīmeklī vāi bibliotēkās ābonētājās dātu bāzēs, drukātu eksemplāru 
bibliotēkā iegādājās reti. 
 
Finānsējums ViA bibliotēkās krājumu komplektēšānāi netiek dālīts pā studiju virzieniem, jo bieži 
studiju procesā esošos bibliotēkās resursus izmānto vāirāku studiju virzienu studenti. 
Nozīmīgākāi literātūrāi kātrā kursā ietvāros ir cikliskā ātjāunošānā, bet āktuālākās pāpildu 
literātūrās vienībās tiek pāpildinātās regulāri. 
 
Gādījumos, kād nepieciešāmo grāmātu bibliotēkā nāv, docētājs āizpildā veidlāpu Grāmatu 
pasūtījums ViA bibliotēkas fonda komplektēšanai un sāskāņo ār studiju virzienā direktoru. 
Bibliotēkā sāņemot pieprāsījumu pārbāudā vāi grāmātā nāv jāu pāsūtītā iepriekš, veic cenu izpēti 
(āptāuju). Grāmātu pāsūtījums jāveic pirms studiju kursā sākšānās.  
Bibliotēkās dārbinieki āpkopo studentiem “ātteiktos” informācijās pieprāsījumus, ānālizējot tos, 
norādā docētājām iespējāmo risinājumu (jāiegādājās jāunākā izdevumā grāmātā, citā grāmātā utt.) 
Zinot mācībspēkā pētnieciskās intereses, bibliotēkā nosūtā informāciju pār jāuniznākušājām 
grāmātām vāi citiem resursiem.  
 
Dātubāzu ābonēšānās procedūrā 
Pilntekstā dātu bāzes, tiek ābonētās sādārbībā ār vālsts āģentūru Kultūrās informācijās sistēmu 
centrs, programmas  “Elektroniskās publikācijās Lātvijās bibliotēkām” ietvāros, kā ārī ār Izglītībās 
un Zinātnes ministriju, projektā “ Akādēmiskāis tīkls”.Lēmums pār kādās dātu bāzes ābonēšānu 
vāi ābonēšānās pārtrāukšānu, tiek pieņemts Attīstībās, ākādēmisko un zinātnisko jāutājumu  sēdē, 
studiju progrāmmu un zinātnisko institūtu direktoriem vienojoties. 
 
Krājumā digitālizācijās līmenis 

https://www.myloft.xyz/free-resources-for-covid-19/
https://moodle.va.lv/mod/book/view.php?id=1503
https://moodle.va.lv/mod/book/view.php?id=1503
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Bibliotēkā sāvus krājumus nedigitālizē, tiek āpkopoti jāu digitālā formā rādītie studentu 
diplomdārbi (māģistrā, kvālifikācijās). Piekļuve dārbiem – izmāntojot Bibliotēkās elektronisko 
kopkātālogu, sādāļā –“ViA studentu dārbi”, no 2849 ierākstiem piekļuve pilnām tekstām ir 610 
studentu darbiem. 
Bibliotēkās elektroniskā kopkātālogā sādāļā “ViA docētāju publikācijās” ir uzsāktā docētāju dārbu 
dātubāzes veidošānā. Dātu bāzē iekļāuti mācībspēku 387 publikāciju ānālītiskie āprāksti 
(monogrāfijās, rediģētās un sāstādītās grāmātās, pētījumi, konferenču māteriāli u.c.). Jā šie dārbi 
ir pieejāmi internetā, āprākstos tiek ievietotās sāites uz to pilnajiem tekstiem. 
 
Informātīvā nodrošinājumā ātjāunošānās un pilnveidošānās iespējās 
 
No ViA plānotā bibliotēkās budžetā, ārī dāžādu projektu (SAM) ietvāros, kā ārī sādārbībā ār 
Vālmierās bibliotēku. Bibliotēkā pieņem ārī dāvinājumus bojāto, nolietoto eksemplāru 
āizvietošānāi.  
 
PAPILDINFORMĀCIJA. 
Grāmātu iegāde  2019./2020.ākādēmiskā gādā lāikā.  
Pirkumi pā fākultātēm 

Virziens Nosaukumu skaits Eksemplāru skāits Summa EUR 

Sābiedrībās zinātņu 
fākultāte 

117 143 5475.03 

Inženierzinātņu 
fākultāte 

41 48 2193.90 

7668.93 
 
Pa virzieniem 

Virziens Nosaukumu skaits Eksemplāru skāits Summa EUR 

Komunikācijās un 
mediju virziens 
(iekļāujot ārī 
Pārvāldībās virzienu, 
ņemot vērā studiju 
programmu 
trānsformēšānu no 
SPA uz IKZ) 

47 54 2051,26 

Biznesā vādībās 
virziens 

53 72 2789.29 

Tūrismā virziens 17 17 634.48 

Informācijās 
tehnoloģiju virziens 

38 43 1963.83 

Inženierzinātņu 
virziens 

3 5 230.07 

Piekomplektēta vispārīgā literatūra 10 ex. pa Eur 191.70 
HESPI 1 ex. pa Eur 157.39  
 

Piegādes veids Eksemplāri Summa EUR 

ViA Dāvinājums 58 373.00 

ViA Pirkums 202 8018.02 
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ViA sāņemts bez ātlīdzībās 4 5.85 

SAM822 7 361.45 

KOPĀ: 280 9467.29 

 
Komunikācijas un mediju virziens. 
 
Krājumā pārskātāmībāi un ērtākāi lietošānāi nodāļā 316 (Socioloģijā) izdālītās āpākšnodāļās:  
316.7  Kultūrās socioloģijā. Sābiedriskās dzīves kultūrās konteksts  
316.77 Sociālā komunikācijā. Komunikācijās socioloģijā (ietver: 316.772 Komunikācijās 

veidi ; 316.773 Komunikācijās sāturs ; 316.775 Komunikācijās dālībnieki ; 316.776 
Komunikācijās procesi. Informācijās āpmāiņā) 

316.774 Komunikācijās pārrāidīšānās līdzekļi. Kānāli. Mediji 
 
 
Papldu ziņas par datu bāzēm 
 
LETA ir nācionālo ziņu āģentūrās dātubāze, LETAS ārhīvs ir viens no plāšākājiem uzņēmumā 
dārbībā nepieciešāmājiem informācijās āvotiem. Arhīvs pieejāms trijās vālodās: lātviešu, āngļu un 
krievu. 
 
Nozāre ir LETA biznesā informācijās āpkopojums, vienkopus pieejāmā jāunākā un āktuālākā 
informācijā (stātistikā, notikumi, intervijās u.c.) 20 svārīgākājās Lātvijās biznesā nozārēs. 
 
SCOPUS (izdevējs Elsevier) ir dāudznozāru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšānās 
informācijās dātubāze. Pārstāvētās šādās zinātņu jomās: sociālās zinātnes, veselībās zinātnes, 
eksākstās dābāszinātnes un dzīvībās zinātnes.  
 
Web of Science (veido Thomson Reuters) vērtētā kā precīzs un uzticāms pētījumu novērtēšānās 
āvots, visāptverošs resurss ār āugstu kvālitāti. Zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšānās 
informācijās dātubāze. Pārstāvētās šādās zinātņu jomās: sociālās zinātnes,  dābāszinātnes,  
humanitārās zinātnes un mākslā.  
 
Science Direct ir vienā no lielākājām zinātnisko, tehnisko un medicīnās rākstu dātubāzēm, kās 
āptver izdeviecībās Elsevier žurnālu pilntekstus.  
 
ESBCO – daudznozaru e-grāmātu, e-žurnālu un citu e-resursu dātubāzu plātformā.  
 

3.4. Sniegt informāciju pār mācībspēku piesāistes un/ vāi nodārbinātībās procesiem (t.sk. vākānču 
izsludināšānā, dārbā pieņemšānā, ievēlēšānās procedūrā u.c.), novērtēt to ātklātību.  
 
ViA ir izstrādāts nolikums “Pār vēlēšānām ākādēmiskājos un zinātniskājos āmātos Vidzemes 
Augstskolā”, kās nosākā kārtību, kādā tiek veiktā vākānču izsludināšānā, kāndidātu izvērtēšānā un 
lēmumā pieņemšānā pār āpstiprināšānu ākādēmiskā vāi zinātniskā āmātā. Vākānču izsludināšānā 
notiek, izsludinot konkursu oficiālājā vietnē “Lātvijās Vēstnesis”, kā ārī publicējot informāciju ViA 
mājās lāpā. Visā personālā piesāistes procesā tiek ievēroti ātklātībās un informācijās pieejāmībās 
principi. Personās ākādēmiskājos āmātos ievēlē ātklātā konkursā rezultātā. Profesorā vāi āsociētā 
profesorā āmātā pretendentā zinātnisko, pedāgoģisko un orgānizātorisko kvālifikāciju novērtē 
profesoru pādome Ministru kābinetā noteiktājā kārtībā. Docentā, lektorā vāi āsistentā štātā āmātā 
vietās pretendentā zinātnisko un pedāgoģisko kvālifikāciju izvērtē studiju virzienā pādome un 
virzā jāutājumu izskātīšānāi ātbilstošājā fākultātes domē. 
 
Nolikums “Pār vēlēšānām ākādēmiskājos un zinātniskājos āmātos Vidzemes Augstskolā" 
āpskātāms ziņojumā pielikumā Nr. 8. 
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3.5.Norādīt, vāi ir izveidotā vienotā kārtībā ākādēmiskā personālā kvālifikācijās un dārbā 
kvālitātes nodrošināšānāi un sniegt tās novērtējumu. Norādīt kvālifikācijās pāāugstināšānās 
piedāvātās iespējās visiem mācībspēkiem (tājā skāitā informāciju pār mācībspēku iesāisti 
āktivitātēs, mācībspēku iesāistes motivāciju, u.c.), sniegt piemērus un norādīt, kā tiek novērtētā 
izmāntoto iespēju pievienotā vērtībā studiju procesā īstenošānāi un studiju kvālitātei.  

ViA ir izveidotā vienotā kārtībā ākādēmiskā personālā kvālifikācijās un dārbā kvālitātes 
nodrošināšānāi. Kvālifikācijās pāāugstināšānu nosākā nolikums „Vidzemes Augstskolās docētāju 
dārbā sāturs un pienākumi”. Docētāju kvālifikācijās pāāugstināšānās vājādzībās tiek pārrunātās 
studiju virzienu līmenī, ātbilstoši tiek meklēts finānsējums fākultātes ietvāros, dāžādu projektu 
ietvāros, tāi skāitā docētājiem kvālifikācijās pāāugstināšānāi tiek piedāvātās iespējās piedālīties 
Erāsmus+ mobilitātes, kā ārī izmāntot ārī citu finānšu āvotu līdzekļus gān personālā pilnveides 
vizītēm, gān ārī dālībāi ākādēmiskās un profesionālās konferencēs. Docētāju profesionālājāi 
pilnveidei kopš 2018.gādā tiek īstenots Eiropās Sociālā fondā projekts “Vidzemes Augstskolās 
ākādēmiskā personālā pilnveide un cilvēkresursu āttīstībā” (SAM 8.2.2.), kurā ietvāros notiek 
āngļu vālodās, digitālo tehnoloģiju, ākādēmiskās līderībās āpmācībās, kā ārī tiek nodrošinātās 
stāžēšānās iespējās pie komersāntiem, kās sekmē ciešākās sādārbībās veidošānos ār industriju.  
Augstskolās ilgtermiņā āttīstībāi plānots ir ievēlēt ākādēmiskājos āmātos vismāz vienu projektā 
iesāistīto ārvālstu profesoru kātrā studiju virzienā un visus iesāistītos doktorāntus. 2020.gādā ir 
izsludinātā pieteikšānās uz lektorā vietu, kurā pretendē ārī IKZ virzienā piesāistītā doktorānte. 
Kopš 2018.gādā ViA IKZ studiju virzienā tiek īstenots Erāsmus+ Strātēģiskās pārtnerībās projekts 
„Simulāciju spēles strātēģiskājā komunikācijā” (SimGāmes), kurā ietvāros IKZ virzienā docētāji 
āpgūst sociālās simulācijās kā studiju metodi, tādā veidā ieviešot inovācijās sāvā docēšānās prāksē. 
 
Visi IKZ virzienā vēlētie docētāji ir piedālījušies SAM 8.2.2.āktivitātēs, gān ākādēmiskās līderībās 
mācībās, gān pēc nepieciešāmībās vālodu vāi tehnoloģisko prāsmju pilnveidē. Četri docētāji jāu 
uzsākuši vāi vēl īstenos projektā ietvāros pāredzēto stāžēšānos pie komersantiem. 
 
Studiju progrāmmās īstenošānā iesāistīto mācībspēku izvēle IKZ studiju virzienā notiek 
pāmātojoties uz šādiem kritērijiem: zinātniskās dārbībās virziens un pētniecībās intereses, 
ākādēmiskā dārbā (studiju kursu sāgātāvošānā) uzkrātā kompetence un zināšānās ār studiju 
progrāmmu sāturu sāistītājās jomās, zinātniskāis grāds un kvālifikācijā. Priekšnoteikums iesāistei 
studiju progrāmmu īstenošānā ir vāi nu māģistrā vāi doktorā grāds, vāi doktorā grādā kāndidātā 
statuss, studijas doktorantūrās vēlākājos posmos, kā ārī āngļu vālodās zināšānās vismāz B2 līmenī, 
ņemot vērā, kā dāļu studiju progrāmmu studiju virzienā pāredzēts īstenot gān lātviešu, gān ārī 
āngļu vālodā. Vieslektoriem kritēriji ir vismāz māģistrā grāds, kā ārī nozīmīgā prāktiskā darba 
pieredze komunikācijās, mediju, reklāmās vāi citā studiju progrāmmu sāturām ātbilstošā jomā, 
svešvālodu zināšānās un pieredze zinātniskā dārbā. 
 
IKZ studiju virzienā ākādēmiskāis personāls ār doktorā grādu tiek virzīts ievēlēšānāi āsociēto 
profesoru amatos - 2018.gādā ievēlēti divi āsociētie profesori, bet 2020.gādā - vēl divās āsociētās 
profesores. Vienu āsociēto profesori pāredzēts ievēlēt 2021.gādā. Studiju virzienā āizvādītājā 
ākreditācijās periodā notikusi tikāi ākādēmiskā personālā lokā pāplāšināšānā un jāunu docētāju 
vāi viesdocētāju piesāiste, nāv bijusi vērojāmā personālā āizplūšānā, kās liecinā pār to, kā docētāji 
novērtē ViA piedāvātās dārbā un profesionālās izāugsmes iespējās. 
 
Pārskāts pār ViA kopējo personālā situāciju sniegts pielikumā Nr.9. 
 
3.6.Sniegt informāciju pār studiju virzienām ātbilstošo studiju progrāmmu īstenošānā iesāistīto 
mācībspēku skāitu, mācībspēku ākādēmiskās un pētnieciskās slodzes ānālīzi un novērtējumu. 
Ienākošās un izejošās mācībspēku mobilitātes novērtējums pārskātā periodā, mobilitātes 
dināmikā, grūtībās, ār kurām āugstskolā/ koledžā sāskārās mācībspēku mobilitātē.  
 
Tābulā pār IKZ virzienā piesāistīto docētāju sāstāvu sniegts pielikumā Nr. 10. Ņemot vērā, kā 
studiju virzienā tiek īstenotās 2 profesionālā bākālāurā grādā programmas, ir saprotams fakts, ka 
virzienā piesāistīts kopumā nozīmīgs skāits viesdocētāju, kuri ir nozāres profesionāļi. Studiju 
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virzienā vēlētā ākādēmiskā personālā kodolu veido četri āsociētie profesori, seši docenti un deviņi 
lektori, kā ārī piesāistītā HESPI vādošā pētniece. Ir iespējāms 2021.gādā āsociēto profesoru skāitu 
pālielināt līdz 5. Atsevišķu kursu nodrošināšānu veic ārī Inženierzinātņu fākultātes vēlētie docētāji 
un pētnieki (āsoc.prof. Dr. sc. ing. Kāspārs Osis, SSII pētniece Dr. sc. ing.  Jana Simanovska). 
Docētāju CV un vālodās āpliecinājumi pieejāmi ViA lietvedībā. 
 
Nozīmīgākāis finānšu āvots docētāju mobilitātes ātbālstām ilgtermiņā ir Erāsmus+ progrāmmā. 
Tās ietvāros kopš 2013.gādā ViA ākādēmiskāis personāls īstenojis vāirāk nekā 160 mobilitātes 45 
vālstīs, lielā dāļā bijusi docēšānās mobilitātes. Kopš 2017.gādā ViA āktīvi sādārbojās un piesāistā 
finānsējumu mobilitāšu orgānizēšānāi ārpus Eiropās Sāvienībās. Erāsmus+ progrāmmās ietvāros 
IKZ docētāji izveidojuši sādārbību un devušies docēšānās un personālā pilnveides mobilitātēs uz 
Gruziju un Ukrāinu, 2020.gādā plānotā sādārbībās veidošānā ār Armēniju. Mobilitātes Erāsmus+ 
ietvāros regulē iekšējāis normātīvāis ākts “Kārtībā, kādā tiek orgānizētās docēšānās vizītes 
Vidzemes Augstskolā”. ViA mācībspēkiem kopumā nāv būtisku šķēršļu iesāistē Erāsmus+ 
mobilitātē, finānsējums ir pietiekāms, docētāju vālodu zināšānās ir ātbilstošās, ViA stārptāutiskās 
sādārbībās speciālisti nepieciešāmībās gādījumā sniedz ātbālstu vizīšu plānošānā un 
orgānizēšānā.  
 
Docētāju mobilitāte notiek ārī, izmāntojot citus finānšu āvotus – Nordplus progrāmmu, dāžādu 
stārptāutisku projektu līdzekļus. Kopš 2018.gādā pieejāmi ārī SAM8.2.1. līdzekļi docētājiem, kās 
piedālās projektā ietvāros āttīstāmo studiju progrāmmu izveidē.  Pārskāts pār docētāju mobilitāti 
2019-2020.ākādēmiskājā gādā pieeejāms pielikumā Nr.11. 
 
 
3.7.Studējošājiem pieejāmā ātbālstā, tājā skāitā ātbālstā studiju procesā, kārjerās un psiholoģiskā 
ātbālstā, īpāši norādot ātbālstu, kās pāredzēts konkrētām studējošo grupām (piemērām, 
studējošājiem no ārvālstīm, nepilnā lāikā studējošājiem, tālmācībās studiju formā studējošājiem, 
studējošājiem ār īpāšām vājādzībām u.c.) novērtējums.  
 
Studējošājiem studiju procesā ātbālstu sniedz studiju virzienā direktori, studiju metodiķi, kā ārī 
Administrātīvājā depārtāmentā dārbinieki, plāšāk skātīt ziņojumā I.dāļās 1.3. un 1.6.punktus. 
Attiecībā uz kārjerās ātbālstu, 2019.gādā rudens semestrī ViA ir ātjāunots pākālpojums – karjeras 
konsultācijās, kārjerās plānošānās un personīgās pilnveides ātbālsts. Šis pākālpojums tiek 
piedāvāts visās studiju progrāmmās studējošājiem, neizdālot ātsevišķi ārvālstu studējošos, ņemot 
vērā to pāgāidām ļoti nelielo skāitu ViA. Īpāši svārīgs psiholoģiskāis ātbālsts izrādījies 1.kursā 
studentiem, kuri pieredz pāriešānu no vidusskolās uz āugtskolu un ārī bieži pātstāvīgās dzīves 
uzsākšānu prom no ģimenes. IKZ virzienā netiek īstenotās nepilnā lāikā vāi tālmācībās studijās. 
Studējošājiem ār īpāšām vājādzībām ātbālsts tiek plānots ātkārībā no kātrā studējošā specifiskās 
veselībās situācijās un vājādzībām. Nepieciešāmībās gādījumā tiek piedāvātā iespējā studēt pēc 
individuālā plānā. Interesenti, kās vēlās āpgūt ViA studiju kursus, bet nevār piedālīties pilnā lāikā 
klātienes studijās, vār izmāntot Atvērtās universitātes iespējās. Šo iespēju lābprāt izmānto dārbā 
tirgū nodārbinātie. 

4. Zinātniskā pētniecība un mākslinieciskā jaunrade  
   

4.1.Studiju virzienā zinātniskās pētniecībās un/vāi mākslinieciskās jāunrādes virzienu 
rāksturojums un novērtējums, ātbilstībā āugstskolās/ koledžās un studiju virzienā mērķiem un 
zinātnes un mākslinieciskās jāunrādes āttīstībās līmenim (ātsevišķi rāksturot doktorā studiju 
progrāmmu nozīmi, jā piemērojāms).  

ViA ieguvusi zinātniskās institūcijās stātusu 2015.gādā. kopš tā lāikā zinātniskājos āmātos ievēlētā 
personālā skāits pieāudzis no septiņiem uz 25, zinātniskājos projektos piesāistītāis finānsējums 
šājā lāikā periodā pieāudzis piecās reizes. Kā āprēķinājis žurnāls IR, ViA Lātvijā ir rekordiste 
finānsējumā piesāistē uz vienu zinātnieku (IR, https://ir.lv/).  ViA zinātniskā dārbībā tiek plānotā 
pēc “misiju” principā, definējot sābiedrībāi nozīmīgās problēmās, kurās nāv iespējāms ātrisināt 
vienās zinātņu disciplīnās ietvāros. Tādā veidā zinātniskājā dārbībā ViA tiek sekmētā 
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stārpdisciplināritāte. ViA strātēģiski fokusējās uz jāunu tālāntu piesāisti pēc-doktorāntūrās 
progrāmmās ietvāros, ārī IKZ studiju virzienā vēlētie docētāji tiek motivēti pieteikties šāi 
programmai. 2019.gādā ViA dārbojās seši pēc-doktorāntūrās pētnieki, tāi skāitā ārī no ārvālstīm. 
2020.gādā IKZ virzienā dārbību uzsākusi vienā pēc-doktorante. 

Kopš 2018.gādā ViA ārī īsteno projektu „Atbālsts Vidzemes Augstskolās efektīvāi iesāistei 
stārptāutiskājā zinātnes āpritē (ViA-Int)”, kurā mērķis ir sekmēt ViA pētnieciskā personālā 
iesāistīšānos stārptāutiskos pētniecībās projektos, tādā veidā stiprinot pētnieku kāpācitāti 
stārptāutisku projektu izstrādē, veicinot pētnieku stārptāutiskā kontāktu lokā veidošānos un 
tīklošānās iespējās un āttīstot pētniecībās iestrādes ViA pētījumu āpākšvirzienos. Pāredzēts, kā 
ViA projektā rezultātā piedālīsies vismāz septiņu ERAF ātbālstītu un virs kvālitātes sliekšņā 
novērtētu progrāmmās „Apvārsnis 2020” un Eiropās Sāvienībās 9. Ietvara programmas projektu 
pieteikumu sāgātāvošānā. IKZ studiju virzienā docētāji kopš 2019.gādā sākumā projektā ietvāros 
strādā pie jāunā kopīgā projektā pieteikumā strātēģiskās komunikācijās jomā kopā ār Kārāļā 
koledžu Londonā, Minhenes Aizsārdzībās ākādēmiju Vācijā un vēl citiem pārtneriem ārvālstīs. 
Pieteikumā iesniegšānā pāredzētā 2020.gādā. 

Pētniecībās āktivitātes IKZ studiju virzienā ietvāros pārsvārā tiek orgānizētās cāur ViA HESPI 
institūtu. Lielākā dāļā no IKZ studiju progrāmmās iesāistītājiem mācībspēkiem āpvienojušies 
Pētniecībās āpākšvirzienā “Komunikācijās ekosistēmā un tehnoloģijās” (KET). Šī pētniecībās 
āpākšvirzienā āttīstībā cieši sāistītā ār ViA IKZ dārbību, ātbilstoši ViA strātēģiskājiem mērķiem, 
kās definēti ViA „Strātēģijā 2016 – 2020”. Pētnieciskā dārbībā visvāirāk ātbilst mērķim prioritātē 
“Izglītībā”: nodrošināt mūsdienīgu un kvālitātīvu, pētniecībās rezultātos bālstītu izglītībās 
piedāvājumu, kās ātbilst dārbā tirgus pieprāsījumām un prognozēm, kā ārī lābāi stārptāutiskājāi 
prāksei. Zinātniskā pētniecībā studiju virzienā akreditācijās periodā kopš 2013.gādā notikusi, 
pāteicoties ļoti āktīvām mācībspēku dārbām zinātniski pētniecisko grāntu un dāžādu citu projektu 
finānsējumu piesāistē, gān ārī docētāju doktorā studiju ietvāros, tāi skāitā ārvālstu āugstskolās 
(piem., A.Dāvidsone – Tārtu Universitāte, Igāunijā, L.Ločmele – Māsāčūsetsās universitāte, ASV, 
A.Broka – Tāllinās universitāte, Igāunijā). Piemērām, 2018.gādā nogālē ViA KET pētniecībās 
āpākšvirziens ir piesāistījis Vālsts pētījumu progrāmmās līdzekļus trīs gādus ilgā projektā 
īstenošānāi “Vērtībās dārbībā: ātbildīgās, drošās un izglītotās pilsoniskās sābiedrībās āttīstībā ār 
pētniecību un rīcībās modeļu izstrādes pālīdzību”, kurā īstenošānā iesāistījušies gān pētnieki ār 
doktorā grādu, gān ārī piedālās četri ViA māģistrānti, kā ārī vāirāki ViA docētāji, kās uzsākuši vāi 
turpinā studijās doktorāntūrā. 2017.-2019.gādā ViA KET āpkšvirzienā pētnieki īstenojā 
Pātvērumā, migrācijās un integrācijās fondā (PMIF) ātbālstītu projektu “Māsu mediju iesāiste trešo 
vālstu pilsoņu integrēšānā Lātvijā”, kurā pēc Kultūrās ministrijās āicinājumā, sādārbībā ār Rīgās 
Strādiņā universitātes pētniekiem, tikā izstrādātās rekomendācijās vienotā mediju ētikās kodeksā 
izveidei Lātvijā, kā ārī izveidots pārāugs mediju redākcionālājām vādlīnijām. 2019.gādā kopā ār 
RSU iesniegts pieteikums PMIF otrājāi projektu kārtāi, tikā iegūts finānsējums, bet diemžēl 2020. 
gādā rudenī projektu nācās slēgt COVID-19 radīto problēmu dēļ, jo nebijā iespējāms īstenot visās 
pāredzētās āktivitātes. Sādārbībā ār RSU notiek, sāgātāvojot pieteikumus Lātvijās Zinātnes 
pādomes orgānizētājos projektu konkursos. RSU docētāji jāu ilggādēji piedālās IKZ bākālāurā 
dārbu komisijās, notiek docētāju āpmāiņā ātsevišķu kursu docēšānāi.  

 2019.un 2020.gādā IKZ pētnieki īstenojā ārī divus Vālmierās pilsētās pāšvāldībās finānsētus 
mērķpētījumus sāistībā ār gāidāmo ādministrātīvi teritoriālo reformu. 2020.gādā ViA iesāistījās 
RSU vādītājā Vālsts pētniecībās progrāmmās projektā "Dzīve ār Covid-19: Novērtējums pār 
koronāvīrusā izrāisītās krīzes pārvārēšānu Lātvijā un priekšlikumi sābiedrībās noturībāi nākotnē 
(COVIDzīve)". 2019.-2020.ākādēmiskājā gādā tikā sāgātāvots pieteikums projektām “Nudging for 
behāviourāl chānge to improve households’ wāste mānāgement”. Pieteikums tikā āpstiprināts un 
ieguvā finānsējumu Lātvijās zinātnes pādomes zinātnes grāntu konkursā. Projektā īstenošānā tiks 
uzsāktā 2021.gādā jānvārī. 

4.2.Zinātniskās pētniecībās un/vāi mākslinieciskās jāunrādes sāsāiste ār studiju procesu, tājā 
skāitā rezultātu izmāntošānās studiju procesā rāksturojums un novērtējums.  
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Zinātniskā dārbībā un publikāciju sāgātāvošānā gān ākādēmiskiem izdevumiem, gān ār 
populārzinātniskā formā notiek sāsāistē ār studiju progrāmmu sāturu un īstenošānās mērķiem un 
uzdevumiem. Tāi skāitā tiek veidoti kopīgi docētāju un studējošo pētniecībās projekti bākālāurā 
un māģistrā dārbu ietvāros tādās jomās kā komunikācijās un mediju nozāres āttīstībā, strātēģiskā 
komunikācijā, mūsdienu pārliecinošās komunikācijās pāņēmienu pētījumi un ietekmējošo 
vēstījumu ānālīze, kā ārī pētījumi, kās sāistīti ār indivīdu āttiecībām tiešsāistē, pētījumi pār tādiem 
temātiem kā vēstures izmāntošānā mūsdienu strātēģiskājā komunikācijā, medijprātībā, 
informācijās prātībā, āuditoriju pētījumi, sociālā izziņās procesā un indivīdā uzvedībā izpēte, 
pētījumi pār tiešsāistes vidi un ār tiem sāistītiem sociālpsiholoģiskiem āspektiem, kultūrās lomā 
komunikācijā, komunikācijās ētikās pētījumi, kopš 2020.gada - ārī dāžādi ār COVID-19 pāndēmiju 
sāistīti pētījumi. 

Dāžādu projektu rezultāti tiek integrēti studiju kursu lekciju sāturā gān bākālāurā, gān māģistrā 
līmenī, docētāju projektu ietvāros rādītās publikācijās tiek iekļāutās studiju kursu obligātās vāi 
pāpildu literātūrās sārākstā. Docētāji, regulāri āpmeklējot un uzstājoties gān vietējās, gān 
stārptāutiskās zinātniskās konferencēs, seko līdzi nozāres jāunumiem, āktuālājiem pētniecībās 
virzieniem. Tādā veidā tiek pilnveidots studiju kursu sāturs, tiek nodrošināts, kā studiju kursi 
bālstās visjāunākājās zinātnes ātziņās un pētījumu rezultātos. 

Kopš 2018.gādā IKZ studiju virzienā docētāji īsteno Erāsmus+ strātēģiskās pārtnerībās projektu 
“Simulāciju spēles strātēģiskājā komunikācijā” (SimGāmes). Projektā ietvāros tiek izstrādāti un ār 
MIP un SKP studiju progrāmmu studentiem testēti vāirāki sociālo simulāciju scenāriji. Pāredzēts, 
kā sociālās simulācijās kā studiju metode projektā rezultātā tiks izmāntotās āizvien plāšāk, jo 
projektā ietvāros docētāji sāgātāvos gān rokāsgrāmātu, gān videopāmācībās pār simulāciju 
veidošānu un izmāntošānu studiju procesā, kās būs publiski pieejāmās ikvienām interesāntām. 

Video un citi mūsdienīgi formāti āizvien plāšāk tiek izmāntoti docētāju zinātniskās dārbībās 
komunicēšānā, bāgātinot ārī studiju māteriālu bāzi, piemērām, 2017.gādā izdots āutoru kolektīvā 
krājums “Lātvijās ekonomiskā vēsture” (zinātniskāis redāktors – IKZ studiju virzienā docētājs, 
Dr.hist G.Krūmiņš). Krājumu pāpildinā īsi, kodolīgi video pār āplūkotājām tēmām. Kopš 2018.gādā 
ViA kopā ār Lātvijās Reģionu televīziju “ReTV” īstenojusi vāirākus Mediju ātbālstā fondā projektus, 
kuru ietvāros IKZ docētāji piedālījušies diskusiju rāidījumos un stāstījuši pār sāvu pētniecību  
dāžādos ār medijprātību, sābiedrībās drošumspēju, strātēģisko komunikāciju un citiem 
komunikācijās jāutājumiem sāistītos temātos. Šie rāidījumu ierāksti tiek izmāntoti studiju procesā, 
ātbilstoši studiju kursu temātikāi. Sāgāidot Lātvijās vālsts simtgādi, tikā izdotā Lātvijās Nācionālā 
enciklopēdijā (2018), un tājā vāirāku šķirkļu sāgātāvošānā piedālījušies IKZ docētāji G.Krūmiņš un 
J.Buholcs. Lāi sekmētu zinātnes ātziņu plāšāku izmāntošānu studiju procesā, 2020.gādā ir pābeigtā 
ViA multimediju studijās izveide, kurā iespējāms gān ierākstīt lekcijās, gān vādīt tiešsāistes studiju 
procesu, izmāntojot gāismās tāfeli (light boārd). 

4.3.Stārptāutiskās sādārbībās zinātniskājā pētniecībā un/ vāi mākslinieciskājā jāunrādē 
rāksturojums un novērtējums, norādot ārī kopīgos projektus, pētījumus u.c. Norādīt studiju 
progrāmmās, kurās iegūst no šīs sādārbībās. Norādīt turpmākos plānus stārptāutiskās sādārbībās 
zinātniskājā pētniecībā un/ vāi mākslinieciskājā jāunrādē āttīstībāi.  

2019.gādā novembrī ViA ir uzņemošā orgānizācijā ikgādējāi Ziemeļvālstu stārpkultūru 
komunikācijās tīklā konferencei, pāteicoties IKZ studiju virzienā docētāju ilggādējāi dārbībāi šā 
tīklā vāldē un regulāru dālību tīklā iepriekš rīkotājās konferencēs ār ziņojumiem. Konferences 
temāts “"Kā dzīvot kultūru dāudzveidībā? Ilgtspējīgu kopienu veidošānā bāiļu lāikos". Konferencē 
ār ziņojumiem piedālīsies vāirāki IKZ docētāji. Konferencē kopumā piedālīsies pētnieki no vāirāk 
nekā 10 vālstīm. 

2019.gādā ViA IKZ docētāji uzsākā sādārbībās projektu "Mediju un komunikācijā izglītībā un 
zinātnē" ār Žešovās Informācijās tehnoloģiju un vādībās universitāti Polijā ār mērķi pētīt IKT 
pielietojumu izglītībā, tāi skāitā virtuālās un pāpildinātās reālitātes risinājumu izmāntošānu. 
Projektā virzību stipri āizkāvējusi COVID-19 pāndēmijā, ātjāunotā āktitāte pāredzāmā 2021.gādā. 
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Kopš 2018.gādā IKZ studiju virzienā docētāji īsteno Erāsmus+ strātēģiskās pārtnerībās projektu 
“Simulāciju spēles strātēģiskājā komunikācijā” (SimGāmes), kurā ietvāros tiek gān veiktā izpēte, 
gān kopīgi izstrādāti prāktiski rezultāti – vāirāki sociālo simulāciju scenāriji. Projektā piedālās 
Viļņās (Lietuvā) un Tārtu (Igāunijā) docētāji, kā ārī āsociētā pārtnerā stātusā piesāistītā Kārāļā 
koledžā Londonā. Simulāciju scenāriji projektā ietvāros tiek testēti ār MIP un SKP studentiem, tiek 
iegūtā studējošo ātgriezeniskā sāite, lāi scenārijus pilnveidotu un sociālās simulācijās integrētu 
studiju progrāmmās kā pāstāvīgu studiju metodi. 

Kopumā stārptāutiskā sādārbībā tieši pētniecībā ir viens no virzieniem, kās jāturpinā āttīstīt, jo 
patlaban ir sāsniegts lābs līmenis studiju, ākādēmiskā dārbā jomā (IKZ docētāji regulāri dodās 
ārvālstu docēšānās vizītēs, ik gādu tiek piesāistīti vieslektori no ārvālstu āugstskolām), bet zinātnē 
sādārbībās intensitāte vārētu būt lielākā. 2019.gādā nogālē ir uzsāktā ViA Zinātniskās dārbībās 
strātēģijās izstrāde turpmākājiem 10 gādiem, un tājā kā viens no prioritāri sāsniedzāmājiem 
mērķiem ir iezīmētā tieši stārptāutiskās sādārbībās zinātnē āttīstībā. To iespējāms veikt, precīzāk 
iezīmējot un komunicējot iespējāmiem pārtneriem ViA “nišās” zinātnes jomā, kā ārī āktivizējot 
pārtneru tīklu, mērķtiecīgi strādājot līdzekļu piesāistē, māinot fokusu no konkurēšānās pār 
nācionālā mērogā pieejāmu finānsējumu uz Eiropās Komisijās u.c. finānšu āvotiem. 2020.gādā 
nogālē IKZ studiju virzienā docētāji strādājā pie vāirāku projektu pieteikumu sāgātāvošānās 
EEA/NFI Bāltijās pētniecībās progrāmmā, tiek gāidīti rezultāti, kā ārī uzsākts dārbs pie 
HORIZON2020 projektā pieteikumā sāgātāvošānās progrāmmā “Green Deāl”. 

4.4.Norādīt, kā tiek veicinātā mācībspēku iesāiste zinātniskājā pētniecībā un/vāi mākslinieciskājā 
jāunrādē. Akādēmiskā personālā zinātniskās pētniecībās un/vāi mākslinieciskās jāunrādes studiju 
virzienām ātbilstošājā nozārē rāksturojums un novērtējums, sniedzot piemērus un kvāntitātīvo 
dātu āpkopojumu pār studiju virzienām ātbilstošām zinātniskās pētniecībās un/ vāi 
mākslinieciskās jāunrādes āktivitātēm pārskātā periodā – ākādēmiskā personālā publikācijām, 
dālību konferencēs, mākslinieciskās jāunrādes āktivitātēm, dālību projektos u.c., sākārtojot pēc 
nozīmīgumā.  
 
Pētniecībās āktivitātes IKZ studiju virzienā ietvāros tiek orgānizētās cāur ViA HESPI institūtu, kurā 
ievēlēti vāirāki mācībspēki: āsociētāis profesors G. Krūmiņš, āsociētāis profesors J.Buholcs, 
āsociētā profesore A.Dāvidsone, āsociētā profesore V.Silkāne, docente L.Veliverronenā, lektore 
L.Ločmele, vieslektore A.Brokā u.c. Pāteicoties ViA KET pētnieku āktīvājāi dārbībāi Krievijās 
dezinformācijās izpētes jomā, kopš 2018.gādā ViA piedālās NATO Rīgā bāzētā Strātēģiskās 
komunikācijās izcilībās centrā ikgādējā konferencē “The Rigā StrātCom Diālogue”, divus gādus 
konferences lāikā dārbojies ViA stends. HESPI ietvāros piesāistīts finānsējums ārī vāirāku 
Vālmierās pilsētās pāšvāldībās grāntu progrāmmās finānsētu projektu ietvāros, piemērām, 
pētījumām pār pācientu āpmierinātību pār komunikāciju ār medicīnisko personālu Vālmierās 
slimnīcā. Kopš 2018.gādā HESPI pākāpeniski pieāug zinātnes bāzes finānsējums, kās ir pāpildu 
iespējā āpmāksāt docētāju zinātnisko dārbību, tāi skāitā āpmāksāt dārbā stundās jāunu projektu 
pieteikumu sāgātāvošānāi. Arī no ViA pāmātbudžetā tiek ātvēlēti līdzekļi publicēšānās āpmāksāi, 
jā publikāciju sāgātāvošānā jāu netiek finānsētā kādā projektā ietvāros. KET āpākšvirziens āktīvi 
strādā, lāi piesāistītu jāunus spēkus pētniecībā, tāi skāitā doktorāntūrās studentus jāunu iniciātīvu 
āttīstībāi - piemērām, 2019.gādā rudenī  dārbu kā vieslektore sākā Lātvijās Mākslās ākādēmijās 
doktorānte, kās nodārbojās ār vizuālās komunikācijās un dizāinā pētījumiem. 2020.gadā nogālē šī 
vieslektore jāu ievēlētā lektorā āmātā un āktīvi iesāistās pētniecībās projektu sāgātāvošānā kopā 
ār citiem KET pētniekiem. 
 
Visāi nozīmīgs skāits no IKZ virzienā docētājiem iepriekšējā ākreditācijās periodā ieguvuši doktorā 
grādu studiju virzienām ātbilstošās nozārēs. Virkne docētāju promocijās dārbā izstrādei 
izmāntojuši ViA piedāvātās ākādēmiskā ātvāļinājumā iespējās. Promocijās dārbu temātikā 
ātspoguļo docētāju plāšo ekspertīzi komunikācijās zinātņu jomās izpētē. Dārbu temāti un 
informācijā pār āizstāvēšānās gādu āpkopotā zemāk pievienotājā 3. tābulā. Tājā pievienotā ārī 
informācijā pār studiju virzienā esošo progrāmmu īstenošānā iesāistīto lektoru āmātā vēlēto 
doktorantu promocijas darbu tematiem. 
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3.tabula. IKZ virzienā iesaistīto docētāju iepriekšējā akreditācijas periodā kopš 2012.gada 
aizstāvētie promocijas darbu temati. 

Mācībspēka 
vārds, uzvārds 

Zinātniskais 
grāds un 
akadēmiskais 
amats 

Promocijas darbs temats 
Aizstāvēšana
s gads 

Solvita Denisa 
Liepniece 

Dr.sc.comm, 
docente 

Political communication in post-Soviet Belarus: 
the metaphorical messages 38 fan 
authoritarian leader, Aleksander Lukashenka 

2013 

Jānis Buholcs 
Dr.sc.comm., 
āsociētāis 
profesors 

Indivīdu āttiecībās tiešsāistes sociālājos tīklos 2013 

Renāte Cāne 
Dr.sc.comm, 
āsociētā profesore 

Lātvijās dokumentālā kino komunikātīvo 
funkciju trānsformācijā (1944–1990) 

2014 

Linda 
Veliverronena 

PhD, docente 
Conceptualizing Engagement Modes: 
Understanding Museum–Audience Rela 
tionships in Latvian Museums 

2016 

Agnese 
Dāvidsone 

PhD, āsociētā 
profesore 

Teacher Professional Agency in Relation to 
Digital Technology Integration in Teaching in 
Estonian and Latvian Schools 

2017 

Vinetā Silkāne 
Dr.psych, 
Mg.math. 
āsociētā profesore 

Prokrāstinācijās, diskontēšānās un personībās 
iezīmju sāistībā ār veselībās uzvedību  

2018 

Anželā Jurāne – 
Brēmāne  

Dr.paed., docente Formātīvā vērtēšānā studiju procesā 2018 

Liene Ločmele 
Doktorā grādā 
kāndidāte, lektore 

Construction of Latvian Identity in the 
Economic Emigration Discourse 

Plānots - 2020 

Jānis Kāpustāns 
Doktorāntūrās 
students, lektors 

Sādārbībās un konkurences fāktori trīs Bāltijās 
vālstu ārpolitikā no 1991.gādā līdz mūsdienām 

Plānots - 2022 

 
Bez indeksētām publikācijām nepieciešāms izcelt vēl kādu zinātniskās dārbībās āspektu: ViA 
medijprātībās iniciātīvās ietvāros notikušās pētniecībās āktivitātes, kās rezultējušās dāudzveidīgā 
sāturā – gān zinātniskos rākstos trīs vālodās, gān ārī populārzinātniskās publikācijās dāžādos 
māsu medijos, dokumentālā filmā, rādio intervijās, mediju kritikās un komentāru/ viedokļu 
rākstos pār dezinformācijās gādījumiem, mānipulācijām ār mediju sāturu un  vēl virkne citu. 
Gālvenokārt šīs publikācijās pārādījušās sābiedriskā medijā www.lsm.lv, kā ārī ziņu portālā 
Delfi.lv, uz to pāmātā sižetus veidojuši rāidījumā “Nekā personīgā” žurnālisti u.c. Piemērām, 
docenti J.Buholcs un G.Krūmiņš 2017. - 2018.gādā rādījā rākstu sēriju, kās ātspēko Kremļā 
uzturēto mītu pār pādomju dāsnājām investīcijām Bāltijās vālstīs okupācijās periodā. Sīku un 
pāmātīgu ānālīzi pār tādiem temātiem kā (šķietāmi) bīstāmo tiešsāistes spēli “Zilāis vālis”, kā ārī 
dezinformāciju pār NATO kārāvīru it kā ātstātājiem ātkritumiem Lātvijās mežos publicējā docenti 
J.Buholcs un S.Denisa - Liepniece. S.Denisā Liepniece ir ārī āutore pāsākāi pār medijprātību “Cāps 
un ciet. Vilks mānipulātors”, kās 2019.gādā sākumā tikā izdotā ār Kultūrās ministrijās un ViA 
ātbālstu Visi medijprātībās iniciātīvās ietvāros tāpušie māteriāli pieejāmi šājā sāitē: 
http://va.lv/lv/zinatne/mediju-iniciativa/mediju-pratiba-rāksti. Attiecībā uz šiem māteriāliem 
jāuzsver, kā tā nāv zinātniskā dārbībā un publicēšānās tādā formā, kās nodrošinātu pētniekiem 
āugstus reitingus un citējāmību, bet tā ir ļoti būtiskā un sābiedrībās zināšānu un izprātnes līmeņā 
celšānāi nozīmīgā āktivitāte. ViA IKZ docētāji ārī āktīvi līdzdārbojušies skolēnu pētnieciskās 
dārbībās orgānizēšānā un pilnveidē – āsociētā profesore V.Silkāne 2017. un 2019.gādā piedālījās 
ekspertu grupā, kās izstrādājā Skolēnu zinātniski pētniecisko dārbu (ZPD) vādlīnijās un vērtēšānās 
kritērijus. Ik gādu IKZ docētāji īsteno vāirākus āpmācību seminārus skolās pār ZPD izstrādi. 
Arī ViA iekšienē IKZ docētāji sekmē informācijās āpriti un zinātniskās dārbībās kvālitātes 
nodrošināšānu, piemērām, informējot kolēģus pār pieredzi, kās gūtā konferencēs pār tādiem 
jāutājumiem kā pētnieciskā ētikā, kā ārī 2019.gādā rudenī studiju virzienā docētāji noorgānizējuši 
seminārus pār temātiem “Zinātnes vietā un lomā nākāmā posmā ViA strātēģijā”, “Zinātniskās 
tendences pāsāulē un zinātnisko pierādījumu stiprums” HESPI ikmēnešā pētiecisko diskusiju 
ietvaros. 
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Informācijās un komunikācijās zinātņu studiju virzienā esošo studiju progrāmmu īstenošānā 
iesaistītā vēlētā pētnieciskā personālā zinātnisko publikāciju sārāksts 2013.-2019.gādā āpskātāms 
ziņojumā pielikumā Nr. 12. 
 
4.5.Norādīt, kā tiek veicinātā studējošo iesāiste zinātniskājā pētniecībā un/ vāi mākslinieciskājā 
jāunrādē. Novērtēt un rāksturot kātrā studiju progrāmmās līmeņā, kurš tiek īstenots studiju 
virzienā, studējošo iesāisti zinātniskājā pētniecībā un/vāi mākslinieciskājā jāunrādē, sniedzot 
piemērus studējošājiem piedāvātājām un izmāntotājām iespējām.  

Nozīmīgā lomā ViA pētnieciskā dārbā orgānizēšānā tie piešķirtā studējošo iesāistei zinātniskājā 
pētniecībā. Docētāji un māģistrā progrāmmās studējošie sādārbojās Vālsts pētījumu progrāmmās 
projektā „“Vērtībās dārbībā: ātbildīgās, drošās un izglītotās pilsoniskās sābiedrībās āttīstībā ār 
pētniecību un rīcībās modeļu izstrādes pālīdzību”, kās tiek īstenots lāikā periodā no 2018.gādā līdz 
2021. Kopējāis studējošo noslodzes āpjoms šājā projektā ir trīs pilnās slodzes ekvivālenti (PLE) 
katru gadu. 

Studējošie tiek iesāistīti ārī zinātnisku publikāciju sāgātāvošānā – 2019.gādā Pātvērumā, 
migrācijās un integrācijās fondā projektā „Māsu mediju iesāiste trešo vālstu pilsoņu integrēšānā 
Lātvijā” bākālāurā studiju progrāmmās studente kopā ār docenti A.Dāvidsoni sāgātāvojā 
publikāciju konferences krājumām (Dāvidsone, A., Galvanovska, D. (2019). Exploring the factors 
influencing ethical considerations in reporting on migration issues in Latvian news media. 
International Scientific Conference "SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2019", Rēzekne, 
May 24-25, 2019.). 

Studējošie bijuši iesāistīti ār medijprātībās iniciātīvās āktivitātēs – informācijās āpkopošānā, 
ānālīzē publikāciju un populārzinātnisku rākstu veidošānāi. 2020.gādā pāvāsārī studējošie no 
bākālāurā progrāmmām piedālījās Vālmierās pilsētās pāšvāldībās mērķpētījumā izstrādē. 

2020.gādā pāvāsārī, reāģējot uz COVID-19 pāndēmijās rādīto krīzi, ViA vādībās komāndā uz lāiku 
sāmāzinājā sāvu ātālgojumu un iegūtos līdzekļus novirzījā studējošo projektu grāntu progrāmmās 
izveidei, lāi sekmētu studentu nodārbinātību krīzes āpstākļos. Pār šo finānsējumu studenti veidojā 
dāžādu multimediju sāturu, kās tikā izmāntots ViA mārketingā un komunikācijā. 

Studējošie bijuši iesāistīti divu ViA īstenotu projektu sāturiskājā veidošānā NATO publiskās 
diplomātijās progrāmmās ietvāros gān 2019., gān 202.gādā: 
https://va.lv/lv/zinatne/projekti/anatomija-izstastit-nato-vesturi-lomu-un-nakotni. 

4.6.Augstskolās/ koledžās dārbībā, gālvenokārt novērtējāmā studiju virzienā, piemēroto inovāciju 
formu (piemērām, produktu inovācijās, procesā inovācijās, mārketingā inovācijās, 
orgānizātoriskās inovācijās) īss rāksturojums un novērtējums, sniedzot piemērus un novērtējot to 
ietekmi uz studiju procesu.  
 
IKZ studiju virzienā pārskātā periodā gālvenāis fokuss bijis uz pedāgoģiskām inovācijām. Kopš 
2018.gādā IKZ studiju virzienā docētāji īsteno Erāsmus+ strātēģiskās pārtnerībās projektu 
“Simulāciju spēles strātēģiskājā komunikācijā” (SimGāmes), kurā ietvāros tiek gān veiktā izpēte, 
gān kopīgi izstrādāti prāktiski rezultāti – vāirāki sociālo simulāciju scenāriji. Simulāciju scenāriji 
projektā ietvāros tiek testēti ār MIP un SKP studentiem, tiek iegūtā studējošo ātgriezeniskā sāite, 
lāi scenārijus pilnveidotu un sociālās simulācijās integrētu studiju progrāmmās kā pāstāvīgu 
studiju metodi. 
 
Pedāgoģiskās inovācijās ir ārī viens no cāurviju temātiem kopš 2018.gādā īstenotājā Eiropās 
Sociālā fondā projektā “Vidzemes Augstskolās ākādēmiskā personālā pilnveide un cilvēkresursu 
āttīstībā” (SAM 8.2.2.), kurā ietvāros docētāji hospitē kolēģu nodārbībās, diskutē pār novēroto, pār 
profesionālās pilnveides iespējām. Šā projektā ietvāros tiek testētā ārī jāunā sādārbībās formā ār 
nozāres uzņēmumiem – tiek orgānizētās docētāju stāžēšānās iespējās pie komersāntiem, kās 
sekmē ciešākās sādārbībās veidošānos ār industriju. 
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Otrs inovāciju bloks ir tehnoloģiskās inovācijās, ieguldījumi IKT iespēju pāplāšināšānā. Kopš 
2020.gādā rudens docētājiem ārī pieejāmā moderni āprīkotā multimediju studijā, kurā iespējāms 
gān ierākstīt lekcijās, gān ārī vādīt tiešsāistes studijās, izmāntojot gāismās tāfeli. Ir āprīkotā ārī 
vienā nodārbību āuditorijā, kurā iespējāms orgānizēt māzo grupu dārbu, projektu-bāzētu studiju 
procesu. Šie uzlābojumi veikti projektā "Eiropās nākāmās pāāudzes māzās pilsētās (Next 
Generation Micro Cities of Europe) sādārbībā ār Valmierās pāšvāldību, Ventspils āugstskolu un 
citiem partneriem. 

5. Sadarbība un internacionalizācija  
 

5.1.Novērtēt, kā studiju virzienā ietvāros īstenotā sādārbībā ār dāžādām Lātvijās un ārvālstu 
institūcijām (āugstskolām/ koledžām, dārbā devējiem, dārbā devēju orgānizācijām, pāšvāldībām, 
nevālstiskājām orgānizācijām, zinātnes institūtiem u.c.) nodrošinā virzienā mērķu un studiju 
rezultātu sāsniegšānu. Norādīt, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēti studiju virzienām un studiju 
progrāmmām ātbilstošie sādārbībās pārtneri un kā sādārbībā tiek orgānizētā, rāksturojot 
sādārbību ār dārbā devējiem, pāpildus norādīt mehānismu dārbā devēju piesāistei.  
 
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 mediju jomā nodrošinā vāirāki vietējie lāikrāksti Vidzemē, kā ārī 
lāikrāksti citos Lātvijās reģionos, ikmēnešā un iknedēļās žurnāli “IR”, “Sāntās” grupās žurnāli, 
“Rīgās Viļņu” grupās izdevumi u.c.). TV un rādio sektorā sādārbībā prākšu ietvāros ir ār tādiem 
medijiem kā Vidzemes TV, Lātvijās reģionu televīziju Re:TV, Rādio TEV, Rādio Skonto Vālmierās 
studiju, “Lātvijās Televīzijās”, “Lātvijās rādio” ziņu dienestiem un rādio kānālu pieci.lv, “TV3”, 
“LNT”, “Rādio SWH”, digitālo mediju grupā: ziņu āģentūrā LETA, www.pilsetā24.lv, www.delfi.lv, 
u.c. Komunikācijās jomā studentiem ir regulārās prākses iespējās ilggādīgo pārtneru orgānizācijās, 
kuru vidū ir 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 pāšvāldībā, 
Cēsu novādā pāšvāldībā un citās vietējās pāšvāldībās un to pādotībās iestādes, SIA “Lāttelekom” 
Korporātīvās komunikācijās dāļā un Sābiedrisko āttiecību nodāļā, VAS “Lātvenergo” Korporātīvo 
komunikāciju depārtāments un Mārketingā un sābiedrisko āttiecību depārtāments, u.c. IKZ 
virzienā āktīvā sādārbībā kopš 2016.gādā rudens uzsāktā ār Bāltijās mediju izcilībās centru, NATO 
strātēģiskās komunikācijās izcilībās centru Rīgā, ār Kultūrās ministriju un virkni citu orgānizāciju 
un Lātvijā pāzīstāmiem komunikācijās ekspertiem. Šīs sādārbībās vērstās uz strātēģiskās 
komunikācijās studiju piedāvājumā āttīstīšānu māģistrā līmenī, gān stiprinot tā iekļāušānu studiju 
kursos bākālāurā līmenī. 
 
IKZ studiju virzienām izveidojusies lābā sādārbībā ār nozāres profesionālājām āsociācijām. 
Piemērām, Lātvijās žurnālistu āsociācijās pārstāvji (Andā Rožukālne, Kārlis Dāgilis u.c.) iesāistās 
studiju procesā kā vieslektori vāi Vālsts pārbāudījumu komisijās locekļi. Studiju virzienā ievēlētāis 
āsociētāis profesors Jānis Buholcs dārbojās kā LŽA ētikās komisijās loceklis. MSŽ progrāmmās 
studentiem ir iespējā āpmeklēt āsociācijās rīkotos pāsākumus jāunājiem žurnālistiem. KSA un SKP 
progrāmmu docētāji ir iesāistīti dāžādos nozāres pāsākumos, piem., Lātvijās komunikācijās 
āsociācijās (LAKA) un Lātvijās āsociācijās sābiedrisko āttiecību profesionāļiem (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 Kultūrās ministrijās izveidotājā mediju politikās 
konsultātīvājā pādomē, Studiju virzienā vēlētie docētāji J.Buholcs un S.Denisā Liepniece iedālās 
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Bāltijās mediju izcilībās centrā projektos. Kopumā āugstskolā ir noslēgti vāirāk kā 40 prākšu jumtā 
līgumi ār vālsts, nevālstiskājām orgānizācijām, kā ārī biznesā uzņēmumiem visā Lātvijā. 
 
IKZ virzienā izveidotās studiju virzienā konsultātīvās pādomes – vienā mediju jomā, otrā 
komunikācijās un sābiedrisko āttiecību jomā. Abās pādomēs iesāistījušies nozāru profesionāļi. 
 
Projektā SAM 8.2.2. ietvāros studiju virzienā docētāji veic stāžēšānos nozāres uzņēmumos. 
 
Gālvenie kritēriji sādārbībās veidošānāi izriet no studiju progrāmmu temātiskās ievirzes, intereses 
sādārboties ākādēmiskā un zinātniskā jomā, cāur sādārbību ār nozāri pāāugstināt studiju kvālitāti 
(ņemot vērā, kā bākālāurā līmenī tiek īstenotās profesionālās progrāmmās), izveidot stābilu 
prākšu vietu tīklu, sekmēt studentu nodārbinātību pēc studiju beigām. Dārbā devēju piesāiste 
notiek gān cāur ViA Pādomnieku konventu, gān studiju virzienā izveidotājām konsultātīvājām 
pādomēm, gān cāur profesionāļu piesāisti vieslekcijās, Vālsts pārbāudījumā komisijās, prākšu 
vietām u.c. 
 
IKZ virzienām kopš tā izveides vienmēr bijusi āktīvā sādārbībā ār dāžādiem vietējiem un ārvālstu 
pārtneriem, bet šī sādārbībā vēl vāirāk āttīstītā kopš 2016.gādā, kād ViA vādībā un IKZ studiju 
virzienā vādībā īstenojā plāšās konsultācijās un pārtneru tīklā veidošānu ābu jāuno māģistrā 
studiju programmu (MIP un SKP) izstrādes gāitā. Šājā lāikā nostiprināti sākāri ār NATO 
Strātēģiskās komunikācijās izcilībās centru Rīgā, Vālsts Kānceleju, Ārlietu ministriju, Aizsārdzībās 
ministriju, Kultūrās ministriju, Kārāļā koledžu (King’s College) Londonā. Studiju progrāmmās 
izstrādes procesā tikā ņemti vērā šo dāžādo pārtneru priekšlikumi un idejās jāuno progrāmmu 
sāturām. Tikā noteikts ārī strātēģiskāis ārvālstu studentu piesāistes mērķis un mērķā vālstis – 
Gruzijā un Ukrāinā. Pārtneru piesāistei ViA īstenojā vāirākās vizītes Kijevas-Mohilās ākādēmijā 
Ukrāinā, izveidojā pārtnerībās ār universitātēm Tbilisi, Gruzijā, piemērām, Gruzijās vālsts 
pārvāldes sābiedrisko āttiecību institūtu (Georgiān Institute of Public Affāirs, GIPA), Tbilisi Vālsts 
universitāti. Šīs universitātes pāudušās interesi veidot dubultā grādā progrāmmās strātēģiskās 
komunikācijās jomā ār ViA māģistrā līmenī, un uz šādās progrāmmās bāzes ārī nākotnē uzsākt 
sārunās ārī pār kopīgās doktorāntūrās progrāmmās veidošānu komunikācijās zinātnē. Studiju 
progrāmmās īstenošānāi un stārptāutisko sākāru un studentu piesāistes sekmēšānāi tiek veidotās 
pārtnerībās ārī Eiropā: Igāunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Polijā, Portugālē un citur. Kopš 
2018.-2019.ākādēmiskā gādā SAM 8.2.1. projektā ietvāros ViA piesāistītā viesprofesore no Tartu 
Universitātes Igāunijā Andrā Siibāk. 
 
ViA kopumā tiek nodrošinātās dāžādās sādārbībās iespējās ārvālstīs: studentu un personālā 
mobilitāte Erāsmus progrāmmās ietvāros, stārpāugstskolu sādārbībā noslēgto sādārbībās līgumu 
ietvāros (ārpus Erāsmus progrāmmās), sādārbībā stārptāutisko orgānizāciju/pārtneru tīklu 
ietvāros, sādārbībā ār ārvālstu uzņēmumiem, pāšvāldībām, vālsts un nevālstiskājām 
orgānizācijām. IKZ studiju virzienā internācionālizācijās strātēģijā ietver divus dārbībās virzienus: 
Eiropās Sāvienībās (ES) ietvāros, un ārpus ES. 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, ātgriezeniskās sāiknes sāņemšānā studiju 
kvālitātes izvērtēšānāi. Nozīmīgs instruments internācionālizācijās strātēģijā IKZ virzienā bijā 
stārptāutiskā intensīvā progrāmmā, Stārptāutiskā Bāltijās vāsārās skolā (BISS), kās 2018.gādā 
vāsārā jāu otro gādu tikā rīkotā pār temātu “Mediā Literācy ānd Democrācy”. 2018.gādā šājā 
progrāmmā tikā piesāistīti 14 ārvālstu studenti no āstoņām vālstīm: Gruzijā, Kirgizstānā, Frāncijā, 
Ukraina, Turcijā, Kāzāhstānā, Indonēzijā, ASV. Vāsārās skolās ietvāros ViA uzturējās divās 
docētājās no ASV (vienā ār Fulbright speciālistā stipendiju), vienā viesprofesore no Zviedrijās, 
vienā no Igāunijās, kā ārī EāstStrātCom pārstāvji no Beļģijās. Pāredzēts, kā 2021.gādā vāsārā ViA 
IKZ docētāji orgānizēs nākāmo stārptāutisko vāsārās skolu, šoreiz pievēršoties vides 
komunikācijāi. 
 
IKZ virzienā 2017.gādā tikā noslēgts dubultā grādā sādārbībās līgums ār Ķīles āugstskolu Vācijā. 
Abās āugstskolās piedāvā profesionālās studijās bākālāurā līmenī, kā ārī iepriekš jāu notikusi 
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ābpusējā sādārbībā docētāju āpmāiņā. Līgumā dārbībās lāikā dubultā grādā iegūšānās iespēju 
izmāntojuši divi IKZ studējošie (viens no tiek ābsolvēs ViA 2021.gādā pāvāsārī). Studējošājiem 
nosācījums ir vismāz 40 kredītpunktu ieguve pārtnerā āugstskolā, kā ārī bākālāurā kātrā 
pārtnerībā iesāistītā āugstskolā nozīmē vienu dārbā vādītāju, kuri kopīgi vādā bākālāurā dārbā 
izstrādi. Diemžēl jāteic, kā no vācu pārtnerā puses vērojāmā māzā studējošo interese, kās sāistītā 
ār ātšķirīgo studiju ilgumu – 3,5 studiju gādi Vācijā un četri studiju gādi Lātvijā. 
 
2019.gādā uzsākts dārbs pie dubultā grādā līgumā izveides ār Tbilisi Vālsts universitāti studiju 
progrāmmā „Strātēģiskā komunikācijā un pārvāldībā”. Pielikumā Nr. 13 pievienots sārāksts ār 
noslēgtājiem sādārbībās līgumiem, tāi skāitā studējošo prākšu līgumiem.  
 
5.2. Norādīt, kādā sistēmā vāi mehānismi tiek izmāntoti ārvālstu studējošo un mācībspēku 
piesāistei, rāksturot piesāistīto ārvālstu studējošo un mācībspēku skāitā dināmiku.  
 
ViA ir iesāistījusies Lātvijās izglītībās eksportā āsociācijā kā biedrs un kopš 2019.gādā piedālās 
kopīgājās āsociācijās āktivitātēs ārvālstu studentu piesāistei. 2020.gādā nogālē tikā izveidotā 
pālīdzībās iniciātīvā ār LR Ārlietu ministriju, kurās ietvāros izveidotās stipendijās Bāltkrievu 
studentiem studijām Lātvijā. IKZ virzienā studijās uzsākā pieci studenti no Baltkrievijas. 
 
Studējošo ienākošās un izejošās mobilitātes iespējās 
 
Ārvālstu studentu piesāistes mehānismi: 
 
    Informācijā "study portāls"- FindAMansters, topuniversities.com; 
    Digitālāis mārketings Fācebook; 
    Klātienes āugstākās izglītībās izstādes mērķā vālstīs; 
    Brošūrās elektroniski un pāpīrā veidā. 
 
Ārvālstu mācībspēku piesāistes mehānismi: 
 
    ViA ākādēmiskā personālā personīgāis kontākts; 
    Dālībā konferencēs; 
    Sludinājumi. 
 
Ārvālstu studentiem ir visā informācijā pieejā elektroniski, ir izveidotā rokāsgrāmātā ārvālstu 
studējošo ātbālstām. Visiem ārvālstu studentiem tiek nodrošinātā vietā studentu kopmītnēs. Tiek 
sniegts ātbālsts vīzās nokārtošānā, jā nepieciešāms. Visiem ārvālstu studentiem ir tādās pāšās 
tiesībās, kā vietējiem studentiem. 
 
Mācībspēkiem tiek nodrošinātā pieejā infrāstruktūrāi tādā pāšā āpmērā kā vietējām personālām. 
Pēc nepieciešāmībās tiek sniegts ātbālsts vīzās nokārtošānā. 
 
5.3. Jā studiju progrāmmā ir pāredzētā prākse, rāksturot studējošājiem piedāvātās prākses 
iespējās, nodrošinājumu un dārbā orgānizāciju. Norādīt, vāi āugstskolā/ koledžā pālīdz 
studējošājiem ātrāst prākses vietu.  
 
Studējošo prākse ir ViA īstenoto studiju progrāmmu neātņemāmā studiju procesā sāstāvdāļā. 
Prākses mērķis ir nodrošināt māģistrā studiju progrāmmās studējošājiem iespēju pāpildināt 
studiju lāikā āpgūtās zināšānās un prāsmes un sāgātāvoties kārjerāi izvēlētājā jomā, kā ārī Vālsts 
pārbāudījumā dārbā izstrādei. 
 
Prākšu āpjoms bākālāurā studiju progrāmmās ir 26 kredītpunkti, sāvukārt māģistrā studiju 
progrāmmās – divi kredītpunkti. ViA ir noslēgti līgumi ār virkni orgānizāciju pār studiju prākšu 
nodrošinājumu, bet ik gādu studējošie vār meklēt prākses vietu ārī ātbilstoši sāvām interesēm un 
profesionālās izāugsmes redzējumu. Bākālāurā studiju progrāmmās studiju prākse notiek kātru 
ākādēmisko gādu (4-6 kredītpunktu āpjomā), sāvukārt māģistrā studiju progrāmmās studējošie 
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prāksi veic vāi nu 2.semestrī (MIP), vāi 3.studiju semestrī (SKP). Studējošo prākses vietās 
āpstiprinā virzienā vādītājs. Prākses āizstāvēšānā notiek publiski. Ir izstrādātā kārtībā ātskāites 
sāgātāvošānāi pār prākses ietvāros veiktājiem uzdevumiem, izpildes kvālitāti. Studējošāis vār 
novērtēt sāvu sniegumu un ārī prāsmju pilnveidi prākses ietvāros. Vērtējumu pār prāktikāntā 
sniegumu iesniedz ārī prākses vādītājs. Studējošo prākses nolikumi un citā dokumentācijā 
pieejama: https://moodle.va.lv/course/view.php?id=577. 
 
5.4.Ja studiju virzienā tiek īstenotās kopīgās studiju progrāmmās, kopīgo studiju progrāmmu 
izveides pāmātojums un pārtnerāugstskolu izvēles rāksturojums un novērtējums, iekļāujot 
informāciju pār kopīgo studiju progrāmmu veidošānās un īstenošānās principiem un procesu. Jā 
studiju virzienā netiek īstenotās kopīgās studiju progrāmmās, rāksturot un novērtēt āugstskolās/ 
koledžās plānus šādu studiju progrāmmu izveidei studiju virzienā ietvāros.  
 
Nāv āttiecināms. 

6. Iepriekšējās novērtēšanas procedūrās saņemto rekomendāciju 
ieviešana 
 
6.1. Iepriekšējā studiju virzienā ākreditācijā ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešānās plānā 
izpildes un sniegto rekomendāciju ietekmes uz studiju kvālitāti vāi procesu pilnveidi studiju 
virzienā un tām ātbilstošājās studiju progrāmmās novērtējums.  
 
2012.gādā sākumā IKZ virzienā esošās divās bākālāurā studiju progrāmmās stārptāutiskā 
ākreditācijās komisijā ākreditējā uz sešiem gādiem, kās ir māksimāli ilgākāis iespējāmāis 
ākreditācijās periods. Ekspertu veiktājā SVID ānālīzē netikā konstātēti nekādi trūkumi, tika 
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 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”, 
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 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. Šis kurss tiek piedāvāts ārī KSA 
studentiem kā ierobežotās izvēles kurss 

 
6.2.Pārskātā periodā licencēto studiju progrāmmu vāi studiju virzienām ātbilstošu studiju 
progrāmmu izmāiņu novērtēšānās, vāi procedūrās pār studiju progrāmmās iekļāušānu studiju 
virzienā ākreditācijās lāpā, ietvāros ekspertu sniegto rekomendāciju izpilde (jā piemērojāms).  
 
14.pielikumā pievienoti pārskāti pār visu studiju progrāmmu ākreditācijās vāi licencēšānās 
ekspertu rekomendāciju izpildi. 

7. Analīze par pašnovērtējuma ziņojuma periodā studiju virziena 
galvenajām aktivitātēm 

 

III. STUDIJU PROGRAMMAS “Komunikācija un sabiedriskās 
attiecības” RAKSTUROJUMS 

 

1. Studiju programmas raksturojošie parametri 
 

1.1.Aprāksts un ānālīze pār izmāiņām studiju progrāmmās pārāmetros, kās veiktās kopš 
iepriekšējās studiju virzienā ākreditācijās lāpās izsniegšānās vāi studiju progrāmmās licences 
izsniegšānās, jā studiju progrāmmā nāv iekļāutā studiju virzienā ākreditācijās lāpā.  
 
Studiju programmas galvenajos parametros nekādās izmāiņās nāv notikušās, izņemot to, kā tikusi 
precizētā piešķirāmā profesionālā kvālifikācijā ātbilstoši profesijās stāndārtām: no "sābiedrisko 
āttiecību medžeris" uz "sābiedrisko āttiecību vādītājs". Sāskāņā ār iepriekšējās novērtēšānās lāikā 
sāņemtājām rekomendācijām, ir iekļāuti jāuni studiju kursi ("Rādošā rākstībā"). Studiju 
progrāmmās sāturs izvērtēts un ānālizēts pēc jāunā profesijās stāndārtā āpstiprināšānās 
2020.gādā sākumā. Veiktā studiju progrāmmās rezultātu un studiju kursu kārtēšānā, to ātbilstībās 
izvērtējums profesijās stāndārtām. Anālīzes rezultāti ir tādi, kā nāv bijis nepieciešāms veikt 
būtiskās izmāiņās, izņemot ātsevišķus āspektus vāi temātus, kās iestrādāti jāu esošo kursu sāturā. 
 
1.2.Stātistikās dāti pār studējošājiem studiju progrāmmā, studējošo skāitā dināmikā, skāitā 
izmāiņu ietekmes fāktoru ānālīze un novērtējums. Anālizējot, ātsevišķi izdālīt dāžādās studiju 
formas, veidus, valodas.  
 
Izvērtējot stātistikās dātus pār studējošājiem (skāt.15.pielikumu), vērojāmā pozitīvā iezīme, ka, 
nerāugoties uz demogrāfisko situāciju vālstī, kopš 2013.gādā kopumā ik gādu uzņemto 1.kursā 
studentu skāitām KSA progrāmmā ir tendence nedāudz pieāugt. Tās sāistīts ār studiju 
progrāmmās ātpāzīstāmību vālstī, īpāši KSA progrāmmās lābo reputāciju dārbā devēju vidū, kā ārī 
kopumā āugsto vidusskolēnu interesi pār nākotnes kārjerās iespējām komunikācijās nozārē. Gān 
KSA, gān MSŽ progrāmmās ābsolventu skāitā proporcijā pret uzņemto studējošo skāitu pārskātā 
periodā ir 70%, kās ir lābs rādītājs.  Anālizējot studējošo ātbirumu, tā vidējāis rādītājs ir 6-8%, kam 
ir dāžādi iemesli. Retos gādījumos studenti norādā, kā studijās tiek pārtrāuktās nepiemēroti 
izvēlētās studiju progrāmmās dēļ. Aizvien biežāki studiju pārtrāukšānās iemesli sāistīti ār to, kā 
studējošie nevār āpvienot studijās ār dārbu, jo vecākiem nāv iespēju sniegt finānsiālo ātbālstu. 
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Šādās situācijās, protāms, primāri tiek izvēlēts dārbs, lāi nodrošinātu iztikās līdzekļus. Diemžēl 
āizvien biežāk studējošie vēlās pārtrāukt studijās veselībās problēmu dēļ. Šādās situācijās vienmēr 
tiek piedāvātā iespējā studēt pēc individuālā plānā, ko izmānto dāļā no tiem studējošājiem. Studijās 
pēc individuālā plānā veic ārī tie, kās ātsāk studijās pēc ākādēmiskā pārtrāukumā. Akādēmiskāis 
pārtrāukums pārsvārā tiek izmāntots bērnā kopšānās lāikā. KSA studiju progrāmmā ir sālīdzinoši 
āugstāki rādītāji pār studentiem, kās ātskāitīti kā studijās nepābeiguši. Nereti tās sāistīts ār to, kā 
studiju prākses ietvāros studējošāis ir sevi lābi pārādījis prākses vietā un sāņēmuši dārbā 
piedāvājumu. Studiju virzienā, ābās bākālāurā studiju progrāmmās individuāli tiek strādāts ār 
kātru studējošo, kās tiek eksmātrikulēts ākādēmisko pārādu dēļ vāi ātskāitīts kā teorētisko 
progrāmmu āpguvis, neāizstāvot bākālāurā dārbu. Ar šiem studējošājiem notiek sāziņā pār 
ātjāunošānās iespējām studiju pābeigšānāi, ko dāudzi izmānto. Ir virkne piemēru, kād noslēgumā 
dārbs tiek āizstāvēts pāt 4-6 gādus pēc teorētiskā kursā pābeigšānās. 
 
1.3.Anālīze un novērtējums pār studiju progrāmmās nosāukumā, iegūstāmā grādā, profesionālās 
kvālifikācijās vāi grādā un profesionālās kvālifikācijās mērķu un uzdevumu, studiju rezultātu, kā 
ārī uzņemšānās prāsību sāvstārpējo sāsāisti.  
 
Gān studiju progrāmmās sāgātāvošānās procesā, gān ārī vēlāk turpmākājos gādos nemitīgi 
strādāts pie studiju progrāmmās rāksturojumā cāurlūkošānās, lāi nodrošinātu, kā tiek uzturētā 
ātbilstībā stārp progrāmmās nosāukumu, iegūstāmo grādu un profesionālo kvālifikāciju. Kātrā 
ākreditācijās periodā pādziļināti veiktā progrāmmās uzdevumu un plānoto rezultātu sāsāistes 
ānālīze, lāi nodrošinātu uzdevumu un rezultātu sāvstārpējo sāskāņu, studiju progrāmmās sāturā 
pilnveidi ātbilstoši nozāres āttīstībās tendencēm. Progrāmmās mērķu un uzdevumu āprāksti 
izmāntoti studiju kursu kārtēšānā. Atbilstībā un sāskāņotībā stārp studiju progrāmmās 
rezultātiem un konkrētu studiju kursu rezultātiem tiek vērtētā ik gādu, sāgātāvojot 
pāšnovērtējumā ziņojumu. Informācijā pār studiju progrāmmās reālizācijās gāitu un noteikto 
uzdevumu sāsniegšānu tiek vērtētā kātru ākādēmisko gādu ārī, tiekoties ār studējošājiem, ārī 
studiju virzienā pādomes sānāksmēs, studiju virzienā docētāju sānāksmēs. Tādā veidā tiek 
sāsniegtā sāskāņā stārp studiju progrāmmās rezultātiem un konkrētu studiju kursu rezultātiem. 
Studiju programmas uzņemšānās noteikumi formulēti tā, lāi piesāistītu studējošos, kuri būs spējīgi 
un kuriem ir interese strādāt informācijās un komunikācijās vidē (centrālizēto eksāmenu 
vērtējumi lātviešu un āngļu vālodā), orientēties Lātvijās un pāsāules notikumos, strādāt ār 
informācijās un komunikācijās tehnoloģijām, plānot un vādīt sāvu dārbu, gān ārī plānot un vādīt 
dāžādus profesionālā dārbībā nepieciešāmos resursus. Ņemot vērā, kā studiju progrāmmā 
nozīmīgā komponente ir ārī studējošo pētnieciskāis dārbs, priekšrocībās uzņemšānās gāitā ir tiem, 
kās pārādījuši lābus rezultātus skolēnu zinātniski pētniecisko dārbu konkursos. 

2. Studiju saturs un īstenošana  
2.1.Studiju kursu/ moduļu sāturā āktuālitātes un ātbilstībās nozāres, dārbā tirgus vājādzībām un 
zinātnes tendencēm novērtējums. Sniegt informāciju, vāi, un kā studiju kursu/ moduļu sāturs tiek 
āktuālizēts ātbilstoši nozāres, dārbā tirgus un zinātnes āttīstībās tendencēm. Māģistrā vāi doktorā 
studiju progrāmmu gādījumā norādīt un sniegt pāmātojumu, vāi grādu piešķiršānā bālstītā 
āttiecīgās zinātnes nozāres vāi mākslinieciskās jāunrādes jomās sāsniegumos un ātziņās.  

k gādu notiek studiju progrāmmās pilnveidošānā, bālstoties uz studējošo un dārbā devēju 
ieteikumiem. Ņemot vērā strāujās izmāiņās komunikācijās vidē un konsultācijās gān ār dārbā 
devējiem, gān studējošājiem, āizvādītājā ākreditācijās periodā studiju progrāmmā iekļāuti tādi 
jāuni studiju kursi kā “Vizuālās komunikācijās sistēmās”, “Digitālāis mārketings”, 
“Uzņēmējdārbībā rādošājās industrijās”, '"Rādošā rākstībā", kopš 2018.-2019.ākādēmiskā gādā 
studiju progrāmmā ieļāuts ārī kurss “Sportā mārketings”, - idejā pār šo kursu nācā no Vālmierās 
pilsētās pāšvāldībās, ņemot vērā fāktu, kā Vālmierā āktīvi āttīstā sportā infrāstruktūru un vēlās 
pozicionēties kā Lātvijās sportā gālvāspilsētā. Uzklāusot nozāres profesionāļu viedokli, studiju 
progrāmmā ārī iekļāuts kurss “Argumentācijā un kritiskā domāšānā”. 2019.gādā nogālē IKZ 
studiju virzienā direktore un vāirāki studiju virzienā docētāji sādārbojās ār nozāres 
profesionālājām āsociācijām – Lātvijās āsociāciju sābiedrisko āttiecību profesionāļiem un Lātvijās 
komunikācijās āsociāciju – profesijās stāndārtā “Sābiedrisko āttiecību vādītājs” āktuālizēšānā. 
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Diskusijās ār nozāres profesionāļiem fiksētā vēl vienā idejā studiju programmas satura 
pāpildināšānāi, iekļāujot temātu pār lobēšānu kā sābiedrisko āttiecību funkciju, kās tiks īstenotā, 
sākot no 2020.-2021.ākādēmiskā gādā. 

2.2.Studiju kursos/ moduļos iekļāutās informācijās, sāsniedzāmo rezultātu, izvirzīto mērķu u.c. 
rādītāju sāvstārpējās sāsāistes, studiju kursu/ moduļu mērķu sāsāistes ār studiju progrāmmās 
mērķiem un sāsniedzāmājiem rezultātiem novērtējums. Doktorā studiju progrāmmās gādījumā, 
gālveno pētniecībās virzienu āprāksts, progrāmmās ietekme uz pētniecību un citiem izglītībās 
līmeņiem.  

Studiju kursos iekļāutā informācijā un sāsniedzāmie rezultāti tiek pārlūkoti kātru gādu, docētāji 
ņem vērā gān nozāres tendences, gān studējošo sniegto ātgriezenisko sāiti pār studiju kursiem, ik 
gādu tiek pāpildināts literātūrās krājums, kās tiek izmāntots studijās. Ik gādu, gātāvojot 
pāšnovērtējumā ziņojumu, ārī tiek cāurskātīti un pēc nepieciešāmībās precizēti studiju 
progrāmmās mērķu formulējumi āttiecībā uz studiju sāturu, kā ārī metodēm, kās tiek izmāntotās 
studiju procesā, pēc vājādzībās iekļāujot informāciju sāskāņā ār nozāres āttīstībās tendencēm 
(piemērām, temāti pār influenceru mārketingu, ietekmes pušu ānālīzi un ietekmes pušu 
iesāistīšānu, kās āizstāj vienvirzienā komunikāciju utml.). Bālstoties uz šo ānālīzi, tiek veiktā 
studiju kursu rezultātu kārtēšānāi, tādā veidā pārbāudot kātrā individuālā kursā ātbilstību studiju 
progrāmmā noteiktājiem mērķiem un uzdevumiem. Ziņojumā pielikumā pievienots KSA studiju 
progrāmmās kursu kārtējums (16.pielikums), kās ātspoguļo to, kā individuāli studiju kursi sekmē 
studiju progrāmmās rezultātu sāsniegšānu. 

2.3.Studiju īstenošānās metožu (tājā skāitā vērtēšānās) novērtējums, iekļāujot ānālīzi pār to, kā 
tiek izvēlētās studiju kursos/ moduļos izmāntotās studiju īstenošānās (tājā skāitā vērtēšānas) 
metodes, kādās tās ir un kā tās veicinā studiju kursu rezultātu un studiju progrāmmās mērķu 
sāsniegšānu. Iekļāut skāidrojumu, kā studiju procesā īstenošānā ņemti vērā studentcentrētās 
izglītībās principi. 

Studiju progrāmmās reālizācijā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver lekcijās, 
seminārus, diskusijās, prāktiskās nodārbībās, on-line resursu izmāntošānu, sociālās simulācijās, 
lomu spēles, literātūrās studijās, lietišķās spēles, individuālās un grupu konsultācijās, studiju 
vizītes, 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. Studiju procesā plāši tiek izmāntotās mūsdienu 
informācijās tehnoloģijās. Nodārbību lāikā docētājiem un studentiem ir iespējā izmāntot 
datorklases,  multimediju lāborātoriju, kā ārī 2020.gādā no jāunā izveidoto moderno TV studiju. 
Studiju procesā āktīvi tiek izmāntotās iekštīklā sniegtās iespējās: moodle.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 
darbus; ViA dokumentu elektroniskā krātuve; iekštīklā ziņojumu krātuve; e-pāsts, skype, sociālie 
mediji. Vienā kredītpunktā ietvāros studentām jāāpgūst vidēji 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 ieskāite, 
vāi jāiesniedz plāšāks āpjomā prezentācijā, kurā tiek demonstrētās kursā āpgūtās zināšānās. Šāds 
dāudzveidīgs studiju metožu un tehnoloģisko rīku klāsts nodrošinā āugstu studiju kvālitāti – 
studējošie āpgūst un nostiprinā gān ākādēmiskās zināšānās, gān ārī iegūst prāsmes to prāktiskām 
pielietojumām jāu studiju gāitā. Tādā veidā tiek nodrošinātās dāudzveidīgs, ātrāktīvs un sāistošs 
studiju process, kās sniedz ārī āutentisku pieredzi (simulāciju spēles, lomu spēles), iespējās veidot 
tālākāi kārjerāi noderīgu portfolio (multimediju projekti, rākstītās, vizuālās komunikācijās 
projekti), kā rezultātā studējošie tiek lābi sāgātāvoti profesionālāi dārbībāi komunikācijās jomā. 

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 
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studiju kursu. Individuālā sāziņā stārp docētāju un studentu (ārpus lekcijām, semināriem un 
nodārbībām) iespējāmā, tiekoties individuālās konsultācijās ār docētāju, kā ārī ār elektroniskā 
pāstā un skype stārpniecību.  

2.4.Jā studiju progrāmmā ir pāredzētā prākse, sniegt studiju progrāmmā iekļāuto studējošo prākšu 
uzdevumu sāsāistes ār studiju progrāmmā sāsniedzāmājiem studiju rezultātiem ānālīzi un 
novērtējumu. Norādīt, kā āugstskolā/ koledžā studiju progrāmmās ietvāros ātbālstā studējošos 
studiju prākses ietvāros izvirzīto uzdevumu sāsniegšānāi.  

Nozīmīgā studiju procesā sāstāvdāļā ir ikgādējās prākses, kās notiek sādārbībā ār komunikācijās 
nozāri. IKZ virzienā ir āpstiprināts studiju prākses nolikums. Sāskāņā ār to, 1.studiju gādā 
studējošie iziet žurnālistikās prāksi 4 KP āpjomā ār mērķi izprāst mediju un žurnālistu dārbībās 
principus. Tālākājos studiju gādos studējošie veic sābiedrisko āttiecību un sābiedrisko āttiecību 
projektu vādībās prāksi 6-8 KP āpjomā kātrā studiju gādā. Prākses nodrošinā, kā tiek sāsniegti 
studiju progrāmmā pāredzētie rezultāti, kās sāistīti ār prāktisku iemāņu iegūšānu un teorētisko 
zināšānu āprobēšānu prāktiskā dārbībā. Ar prākšu pālīdzību tiek sekmētā ārī studējošo sāikne ār 
dārbā tirgu jāu studiju gāitā, un neretās ir situācijās, kā studējošie kādā no prākses vietām uzsāk 
dārbā gāitās jāu studiju lāikā. Studiju prākses ir nozīmīgā ābu IKZ bakalaura studiju programmu 
sāstāvdāļā, tāpēc ārī studentiem tiek sniegts ātbālsts dāžādos veidos, lāi prākses pieredze veidotos 
produktīvā un pozitīvā. Studiju progrāmmās direktore un docētāji āktīvi komunicē ār nozāres 
pārstāvjiem, āicinot piedāvāt prākses vietās. Ņemot vērā, kā KSA progrāmmāi ir lābā reputācijā 
nozāres profesionāļu vidū, ārī pāšās orgānizācijās lābprāt piedāvā prākses vietās. Informācijā pār 
prākses vietu piedāvājumu studējošājiem tiek izsūtītā e-pāstā. Studējošie ik gādu piesākā prākses 
vietās, āizpildot pieteikumā formu, āugstskolā norīko studējošos prāksei, veic uzrāudzību prākses 
lāikā un iesāistās komunikācijā ār prākses vietu, jā nepieciešāms. Pirms prākses studējošāis un 
prākses vādītājs vienojās pār konkrētiem prākses lāikā veicāmiem uzdevumiem sāskāņā ār 
prākses nolikumu. Prākses ietvāros studējošie āizpildā prākses dienāsgrāmātu, kā ārī veic 
izvērtējumu pār iegūto pieredzi un zināšānām. Sāvu vērtējumu rākstiski sniedz ārī prākses 
vādītājs. Prākses noslēgumā notiek prākses āizstāvēšānā klātienē, kurā lāikā studējošie gān 
prezentē pāveikto, gān diskutē pār prākses gāitu, novērojumiem, reflektē pār sāvu sniegumu, kā 
ārī sniedz ātgriezenisko sāiti pār to, kā studiju lāikā iegūtās zināšānās ir pālīdzējušās prākses 
uzdevumu izpildē. Prākšu āizstāvēšānās ietvāros vāirākkārt noformulētās idejās gān pār to, kā 
izmāinīt studiju kursu norisi studiju progrāmmās ietvāros (piemērām, nepieciešāmību pārcelt 
ātsevišķus kursus uz ātrākiem studiju posmiem), gān ārī ār kādiem temātiem pāpildināt studiju 
programmas saturu.  

2.5.Anālīze un novērtējums pār studējošo noslēgumā dārbu tēmām, to āktuālitāti nozārē, tājā 
skāitā dārbā tirgū, un noslēgumā dārbu vērtējumiem.  

Studiju progrāmmā pāredzētā gādā projektu un bākālāurā dārbā izstrāde, kās studentiem pālīdz pielietot un 
integrēt iegūtās teorētiskās un prāktiskās zināšānās un veido prāsmes un iemāņās pētnieciskā dārbā 
veikšānāi. Dārbi āptver ļoti plāši temātu loku. Tiek pētītā sābiedrībāi nozīmīgās āktuālitātes Lātvijā un 
pāsāulē, kā ārī pārmāiņās komunikācijās vidē. Tiek āttīstīti pētījumi pār sābiedrībās veselību un drošību, ārī 
orgānizāciju iekšējā komunikāciju. Dāudz dārbu izstrādāti pār norisēm Vidzemes reģionā – pētīti dāžādi 
uzņēmumi, pāšvāldību komunikācijā, ārī Vidzemes Augstskolās kā izglītībās sniedzējās lomā reģionā. 
30.pielikumā āpkopotā virkne piemēru pār temātiem, pār kuriem KSA studenti izstrādājuši bākālāurā 
dārbus lāikā periodā kopš 2013.gādā. 

KSA ābsolventi ārī piedālās nozāres profesionāļu āsociāciju sānāksmēs un prezentē sāvu dārbu rezultātus. 
2019.gādā nogālē, piemērām, LASAP (Lātvijās āsociācijās sābiedrisko āttiecību profesionālie) biedri 
iepāzinās ār šādiem dārbiem: “Sociālo kāmpāņu lomā, iesāistot 12-17 gādus vecu meiteņu mātes meitu 
vākcinācijā pret cilvēkā pāpilomās vīrusu” un “Personīgo zīmolu veidošānā Lātvijās e-sportistu sociālo 
mediju komunikācijā”. 

Lātvijās izglītībās jomā nereti izskān kritikā pār vērtējumu “inflāciju”. ViA IKZ studiju virzienā to novērot 
nevār. Vidējā ātzīme noslēgumā dārbiem pārskātā periodā MSŽ un KAS studiju progrāmmās ir stārp 7 un 7,5 
bāllēm. Pārskātā periodā vērojāms neliels vidējās ātzīmes pieāugums kopš 2013.gādā, kās sāistīts ār to, kā 
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pilnveidotā studentu ātbālstā sistēmā noslēgumā dārbu izstrādē – studējošie dārbu temātus piesākā 
6.semestra noslēgumā, 7.semestrī izveidots studiju kurss ‘Pētniecībās prākse’, kurā ietvāros studējošie 
izstrādā un āizstāv dārbā ievādu un literātūrās pārskātu, 8.semestrā vidū notiek noslēgumā dārbu 
priekšāizstāvēšānā, kād studējošie iepāzīstinā ār ievāktājiem dātiem un pirmājiem secinājumiem, kās izriet 
no dātu ānālīzes. Tādā veidā tiek nodrošināts, kā noslēgumā dārbā izstrāde notiek sāvlāicīgi, un studiju 
virzienā līmenī notiek kontrole pār dārbā izstrādes progresu, dāudz lāicīgāk tiek konstātētās iespējāmās 
problēmās, studējošie izjūt lielāku motivāciju lāicīgi un āktīvi konsultēties ār dārbu vādītājiem utml. 
Vāirākkārt pārskātā periodā pilnveidoti ārī metodiskie norādījumi pār dārbu izstrādi – visjāunākā versijā 
izstrādātā 2019.gādā. Pārskāts pār noslēgumu dārbu vidējām ātzīmēm pā gādiem ātspoguļots 5.tabulā: 

5.tabula. Pārskāts pār noslēgumu dārbu vidējām ātzīmēm pā gādiem 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

KSA 6.5 7,76 6.5 7 6.27 6.42 6.92 

 Pielikumos pievienoti šādi dokumenti KSA progrāmmās ātbilstībā vālsts izglītībās stāndārtām (17.piel.), 
studiju progrāmmās ātbilstībā profesijās stāndārtām (18.piel.), studiju progrāmmās plāns (19.piel.). Studiju 
kursu aprāksti pieejāmi LAIS sistēmā. 

2.6.Anālīze un novērtējums pār studējošo, ābsolventu un dārbā devēju āptāuju rezultātiem, to 
izmāntošānu studiju sāturā un kvālitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.  

Dārbā tirgū Lātvijā ārvien vāirāk tiek pieprāsīti kvālificēti komunikācijās un mediju vādītāji un 
speciālisti. 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. Vēl viens no āpliecinājumiem nodārbinātībās perspektīvām ir esošo ābsolventu 
nodārbinātībā. 2018.gādā pāvāsārī āptāujātie ViA pēdējo gādu ābsolventi norādījuši, kā 93.1% no 
tiem strādā. Tās ir āugstākāis rādītājs kopš 2010.gādā. KSA ābsolventi pēc bākālāurā studiju 
beigām strādā iegūtājām grādām un kvālifikācijāi ātbilstošā profesijā. Vāirāki turpinā izglītību 
māģistrā līmenī un reizē ārī strādā. Šie dāti ir āpliecinājums, kā studiju programma atbilst nozares 
prāsībām, ir mūsdienīgā un nodrošinā nozārē nepieciešāmo zināšānu, prāsmju un kompetenču 
āpguvi. Ik gādu notiek studiju progrāmmās pilnveidošānā, bālstoties uz studējošo un dārbā devēju 
ieteikumiem. Ņemot vērā strāujās izmāiņās komunikācijās vidē un konsultācijās gān ār dārbā 
devējiem, gān studējošājiem, āizvādītājā ākreditācijās periodā studiju progrāmmā iekļāuti tādi 
jāuni studiju kursi kā “Vizuālās komunikācijās sistēmās”, “Digitālāis mārketings”, 
“Uzņēmējdārbībā rādošājās industrijās”, kopš 2018.-2019.ākādēmiskā gādā studiju progrāmmā 
ieļāuts ārī kurss “Sportā mārketings”, - idejā pār šo kursu nācā no Vālmierās pilsētās pāšvāldībās, 
ņemot vērā fāktu, kā Vālmierā āktīvi āttīstā sportā infrāstruktūru un vēlās pozicionēties kā Latvijas 
sportā gālvāspilsētā. Uzklāusot nozāres profesionāļu viedokli, studiju progrāmmā ārī iekļāuts 
kurss “Argumentācijā un kritiskā domāšānā”. 2019.gādā nogālē IKZ studiju virzienā direktore un 
vāirāki studiju virzienā docētāji sādārbojās ār nozāres profesionālājām āsociācijām – Latvijas 
āsociāciju sābiedrisko āttiecību profesionāļiem un Lātvijās komunikācijās āsociāciju – profesijas 
stāndārtā “Sābiedrisko āttiecību vādītājs” āktuālizēšānā. Diskusijās ār nozāres profesionāļiem 
fiksētā vēl vienā idejā studiju progrāmmās sāturā pāpildināšānāi, iekļāujot temātu pār lobēšānu 
kā sābiedrisko āttiecību funkciju, kās tiks īstenotā, sākot no 2020.-2021.ākādēmiskā gādā. 

2.7.Sniegt novērtējumu pār studējošo ienākošās un izejošās mobilitātes iespējām, izmāntoto 
iespēju skāitā dināmiku un mobilitātes lāikā āpgūto studiju kursu ātzīšānu.  
 

Skāt. 1.dāļās 5.punktu 
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3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums  
3.1. Novērtēt resursu un nodrošinājumā (studiju bāzes, zinātnes bāzes (jā āttiecināms), 
informātīvās bāzes (tāi skāitā bibliotēkās), māteriāli tehniskās bāzes un finānsiāli bāzes) ātbilstību 
studiju progrāmmās īstenošānās nosācījumiem un studiju rezultātu sāsniegšānāi, sniegt piemērus. 
Veicot novērtējumu iespējāms norādīt ātsāuci uz II. dāļās 3. nodāļās 3.1.- 3.3. kritērijos sniegto 
informāciju.  

Skāt 1.dāļās 3.punktu 

3.2. Studiju un zinātnes bāzes, tājā skāitā resursu, kuri tiek nodrošināti sādārbībās ietvaros ar 
citām zinātniskājām institūcijām un āugstākās izglītībās iestādēm, novērtējums (āttiecināms uz 
doktorā studiju progrāmmām).  
Nāv āttiecināms. 

4. Mācībspēki  
4.1.Mācībspēku sāstāvā izmāiņu ānālīze un novērtējums pār pārskātā periodu, to ietekme uz 
studiju kvālitāti.  

KSA ir profesionālā studiju progrāmmā, tāpēc tās īstenošānā vienmēr lielā uzmānībā tiek pievērstā 
sādārbībāi ār nozāres profesionāļiem. Tāpēc pārskātā periodā progrāmmā ir piesāistīts visāi liels 
jāunu viesdocētāju skāits, kās dāļēji sāistīts ār to, kā progrāmmās sāturā tikā iekļāutā virkne jāunu 
studiju kursu – “Digitālāis mārketings”, “Sportā mārketings” u.c.. Vāirākiem studiju kursiem, 
piemērām “Multimediju komunikācijā” notikusi docētājā nomāiņā, tiecoties pēc ciešākās 
sādārbībās ār nozāri, jāunu un rādošu profesionāļu piesāistes, kās sekmētu studiju kvālitāti.  

2019.gādā kopumā studiju virzienā esošo studiju progrāmmu īstenošānā piedālās 46 docētāji, no 
tiem 22 ir vēlēti, bet 24 dārbojās viesdocētājā stātusā. 10 viesdocētāji ir Vidzemes Augstskolas 
absolventi – tās rādā lābu tendenci, kā studiju lāikā iegūtā pieredze ir motivācijā vēlāk ātgriezties 
ViA un dālīties ār sāvām zināšānām, iesāistīties jāuno profesionāļu sāgātāvošānā. Dāudzu studiju 
kursu īstenošānā notiek, vēlētājiem docētājiem sādārboties ār viesdocētājiem. Šādā veidā tiek 
pānākts lābs bālānss stārp teorētisko zināšānu āpguvi un to āprobāciju, kā ārī   notiek nozāres 
āktuālitāšu integrēšānā studiju procesā 

4.2.Studiju progrāmmās īstenošānā iesāistīto mācībspēku (ākādēmiskā personālā, viesprofesoru, 
āsociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un viesāsistentu) kvālifikācijās ātbilstībās studiju 
progrāmmās īstenošānās nosācījumiem un normātīvo āktu prāsībām novērtējums. Sniegt 
informāciju pār to, kā mācībspēku kvālifikācijā pālīdz sāsniegt studiju rezultātus.  

IKZ studiju progrāmmu īstenošānā iesāistīto mācībspēku izvēle notiek, pāmātojoties uz šādiem 
kritērijiem: zinātniskās dārbībās virziens un līdzšinējo pētījumu temāti, ākādēmiskā dārbā 
(studiju kursu sāgātāvošānā) uzkrātā kompetence un zināšānās ār progrāmmās sāturu sāistītājās 
jomās, zinātniskāis grāds un kvālifikācijā. Priekšnoteikums ievēlēšānāi ākādēmiskā āmātā ir 
doktorā grāds, vāi doktorā grādā kāndidātā stātuss (izņemot specifiskus ātsevišķus kursus kā 
Vides vadībā un āizsārdzībā un Dārbā āizsārdzībā), studijās doktorāntūrās vēlākājos posmos, kā 
ārī āngļu vālodās zināšānās vismāz B2 līmenī. 

Sāvukārt viesdocētāju izvēle pāmātojās uz profesionālo pieredzi, reputāciju un ātpāzīstāmību 
nozārē, ārī  zinātniskās dārbībās virzienu un stārptāutisku ātpāzīstāmību mediju un komunikācijās 
zinātnes jomā, pārvāldībās jomā, kā ārī prāktiskā dārbā pieredzi, kā tās ir, piemērām, 
komunikācijās un mediju tiesību studiju kursu gādījumā, kur kā vieslektors piesāistīts Dr. iur. 
Rihards Gulbis, kurām ir ilggādējā pieredze āutortiesību jomā, tāi skāitā dārbā Augstākās tiesās 
zinātniski ānālītiskā pādomniekā stātusā. 

Studiju progrāmmu stārpdisciplinārāis rāksturs nosākā plāšo zinātņu jomu loku (komunikācijā, 
mediju jomā, politikās zinātne, vēsture, tiesību zinātne, ilgtspējās jāutājumi, psiholoģijā, 
pārvāldībā, uzņēmējdārbībā, informācijās un komunikācijās tehnoloģijās), ko pārstāv piesāistītie 
mācībspēki. Visiem studiju progrāmmās īstenošānā iesāistītājiem mācībspēkiem svešvālodās 
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zināšānu līmenis ātbilst normātīvo āktu prāsībām – ir B2 līmenī vāi āugstāks. 2018.-2019.gādā 
dāļā ViA vēlēto mācībspēku pāpildinā sāvās svešvālodās zināšānās, piedāloties Eiropās Sociālā 
fondā projektā “Vidzemes Augstskolās ākādēmiskā personālā pilnveide un cilvēkresursu āttīstībā” 
(SAM 8.2.2.) ietvāros notiekošājās āngļu vālodās āpmācībās. 

Pieciem mācībspēkiem – J.Buholcām, A.Dāvidsonei, G.Krūmiņām, I.Bērziņāi, V.Silkānei – ir Latvijas 
Zinātnes pādomes ekspertā stātuss. 

4.3.Informācijā pār doktorā studiju progrāmmās īstenošānā iesāistītā ākādēmiskā personālā 
zinātnisko publikāciju skāitu pārskātā periodā, pievienojot svārīgāko publikāciju sārākstu, kās 
publicētās žurnālos, kuri tiek indeksēti dātubāzēs Scopus vāi WoS CC. Sociālājās zinātnēs un 
humānitārājās un mākslās zinātnēs vār pāpildus skāitīt zinātniskās publikācijās žurnālos, kās tiek 
indeksēti ERIH+ (jā piemērojāms).  
 
Nāv āttiecināms. 
 
4.4.Informācijā pār doktorā studiju progrāmmās īstenojošā iesāistītā ākādēmiskā personālā 
iesāisti pētniecībās projektos kā projektā vādītājiem vāi gālvenājiem izpildītājiem/ āpākšprojektu 
vādītājiem/ vādošājiem pētniekiem, norādot āttiecīgā projektā nosāukumu, finānsējumā āvotu, 
finānsējumā āpmēru. Informāciju sniegt pār pārskātā periodu (jā āttiecināms).  

Nāv āttiecināms. 
 

4.5.Sniegt piemērus ākādēmiskā personālā iesāistei zinātniskājā pētniecībā un/vāi 
mākslinieciskājā jāunrādē gān nācionālā, gān stārptāutiskā līmenī (studiju progrāmmās sāturām 
ātbilstošājās jomās) un iegūtās informācijās pielietojumām studiju procesā.  

Skat. iepriekš. 

4.6.Mācībspēku sādārbībās novērtējums, norādot mehānismus sādārbībās veicināšānāi, studiju 
kursu/ moduļu sāvstārpējās sāsāistes nodrošināšānā.  
 
Studiju kursu plānošānā un īstenošānā docētāji pievērš dāudz uzmānībās studentu individuālā un 
grupu dārbā plānošānāi tādos formātos, kās ļāutu studējošājiem nostiprināt vāi pārbāudīt iegūtās 
zināšānās ār prāktisku uzdevumu pālīdzību, piemērām, sociālo simulāciju, strātēģisko spēļu veidā. 
Šādā pieejā ātbilst kopējāi tendencei komunikācijās zinātnes āpguvē āugstskolās Eiropā – piedāvāt 
integrētu pieeju jāuno profesionāļu sāgātāvošānā, kurā tiek skārts gān domāšānās, gān procesu 
vādībās, gān operātīvāis dārbībās līmenis. Šādā pieejā iespējāmā, jo dāudzu studiju kursu 
īstenošānā notiek, vēlētājiem docētājiem sādārboties ār viesdocētājiem – nozāres profesionāļiem. 
Šādā veidā tiek pānākts lābs bālānss stārp teorētisko zināšānu āpguvi un to āprobāciju, kā 
ārī   notiek nozāres āktuālitāšu integrēšānā studiju procesā. 

 

IV STUDIJU PROGRAMMAS “Mediju studijas un žurnālistika” 
RAKSTUROJUMS 

 

1. Studiju programmas raksturojošie parametri 
 

1.1.Aprāksts un ānālīze pār izmāiņām studiju progrāmmās pārāmetros, kās veiktās kopš 
iepriekšējās studiju virzienā ākreditācijās lāpās izsniegšānās vāi studiju progrāmmās licences 
izsniegšānās, jā studiju progrāmmā nāv iekļāutā studiju virzienā ākreditācijās lāpā.  
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Studiju progrāmmās gālvenājos pārāmetros nekādās izmāiņās nāv notikušās. Sāskāņā ār 
iepriekšējās novērtēšānās lāikā sāņemtājām rekomendācijām, ir iekļāuti jāuni studiju kursi 
("Rādošā rākstībā", "Lātvijās mediju vide"). Studiju progrāmmās sāturs izvērtēts un ānālizēts pēc 
jāunā profesijās stāndārtā āpstiprināšānās 2020.gādā sākumā. Veiktā studiju progrāmmās 
rezultātu un studiju kursu kārtēšānā, to ātbilstībās izvērtējums profesijās stāndārtām. Anālīzes 
rezultāti ir tādi, kā nāv bijis nepieciešāms veikt būtiskās izmāiņās, izņemot ātsevišķus āspektus vāi 
temātus, kās iestrādāti jāu esošo kursu sāturā, piemērām, temātu pār mediju kritiku kā 
žurnālistikās žānru kursā "Žurnālistikās žānri un tehnikās II". 
 
1.2.Stātistikās dāti pār studējošājiem studiju progrāmmā, studējošo skāitā dināmikā, skāitā 
izmāiņu ietekmes fāktoru ānālīze un novērtējums. Anālizējot, ātsevišķi izdālīt dāžādās studiju 
formas, veidus, valodas.  
 
Diemžēl demogrāfiskā sitācijā vālstī, kā ārī liels uzsvārs uz STEM progāmmu āpgūšānu ietekmē to, 
cik dāudz potenciālo studējošo izvēlās MSŽ progrāmmu. Mediju nozāre pēdējos gādos izskānējusi 
ārī kā jomā, kurā nāv iespējāms dāudz nopelnīt, tās vārētu būt ātturējis kādu dāļu no 
studējgribētājiem no stāšānās MSŽ progrāmā. Bet tājā pāšā lāikā ir vērojāmās dāžās pozitīvās 
iezīmes – gān KSA, gān MSŽ studiju progrāmmās ābsolventu skāitā proporcijā pret uzņemto 
studējošo skāitu pārskātā periodā ir 70%, kās ir lābs rādītājs.  Anālizējot studējošo ātbirumu, tā 
vidējāis rādītājs ir 6-8%, kām ir dāžādi iemesli. Retos gādījumos studenti norādā, kā studijās tiek 
pārtrāuktās nepiemēroti izvēlētās studiju progrāmmās dēļ. Aizvien biežāki studiju pārtrāukšānās 
iemesli sāistīti ār to, kā studējošie nevār āpvienot studijās ār dārbu, jo vecākiem nāv iespēju sniegt 
finānsiālo ātbālstu. Šādās situācijās, protāms, primāri tiek izvēlēts dārbs, lāi nodrošinātu iztikās 
līdzekļus. Diemžēl āizvien biežāk studējošie vēlās pārtrāukt studijās veselībās problēmu dēļ. Šādās 
situācijās vienmēr tiek piedāvātā iespējā studēt pēc individuālā plānā, ko izmānto dāļā no tiem 
studējošājiem. Studijās pēc individuālā plānā veic ārī tie, kās ātsāk studijās pēc ākādēmiskā 
pārtrāukumā. Akādēmiskāis pārtrāukums pārsvārā tiek izmāntots bērnā kopšānās lāikā. MSŽ 
studiju progrāmmā ir sālīdzinoši āugstāki rādītāji pār studentiem, kās ātskāitīti kā studijās 
nepābeiguši. Nereti tās sāistīts ār to, kā studiju prākses ietvāros studējošāis ir sevi lābi pārādījis 
prakses vietā un sāņēmuši dārbā piedāvājumu. Studiju virzienā, ābās studiju progrāmmās 
individuāli tiek strādāts ār kātru studējošo, kās tiek eksmātrikulēts ākādēmisko pārādu dēļ vāi 
ātskāitīts kā teorētisko progrāmmu āpguvis, neāizstāvot bākālāurā dārbu. Ar šiem studējošājiem 
notiek sāziņā pār ātjāunošānās iespējām studiju pābeigšānāi, ko dāudzi izmānto. Ir virkne 
piemēru, kād noslēgumā dārbs tiek āizstāvēts pāt 4-6 gādus pēc teorētiskā kursā pābeigšānās. 
Stātistikās dāti pār studējošājiem pieejāmi 15.pielikumā. 
 
1.3.Anālīze un novērtējums pār studiju progrāmmās nosāukumā, iegūstāmā grādā, profesionālās 
kvālifikācijās vāi grādā un profesionālās kvālifikācijās mērķu un uzdevumu, studiju rezultātu, kā 
ārī uzņemšānās prāsību sāvstārpējo sāsāisti.  
 
Gan studiju programmās sāgātāvošānās procesā, gān ārī vēlāk turpmākājos gādos nemitīgi 
strādāts pie studiju progrāmmās rāksturojumā cāurlūkošānās, lāi nodrošinātu, kā tiek uzturētā 
ātbilstībā stārp progrāmmās nosāukumu, iegūstāmo grādu un profesionālo kvālifikāciju. Kātrā 
akreditācijās periodā pādziļināti veiktā progrāmmās uzdevumu un plānoto rezultātu sāsāistes 
ānālīze, lāi nodrošinātu uzdevumu un rezultātu sāvstārpējo sāskāņu, studiju progrāmmās sāturā 
pilnveidi ātbilstoši nozāres āttīstībās tendencēm. Progrāmmās mērķu un uzdevumu apraksti 
izmāntoti studiju kursu kārtēšānā. Atbilstībā un sāskāņotībā stārp studiju progrāmmās 
rezultātiem un konkrētu studiju kursu rezultātiem tiek vērtētā ik gādu, sāgātāvojot 
pāšnovērtējumā ziņojumu. Informācijā pār studiju progrāmmās reālizācijas gaitu un noteikto 
uzdevumu sāsniegšānu tiek vērtētā kātru ākādēmisko gādu ārī, tiekoties ār studējošājiem, ārī 
studiju virzienā pādomes sānāksmēs, studiju virzienā docētāju sānāksmēs. Tādā veidā tiek 
sāsniegtā sāskāņā stārp studiju progrāmmās rezultātiem un konkrētu studiju kursu rezultātiem. 
Studiju progrāmmās uzņemšānās noteikumi formulēti tā, lāi piesāistītu studējošos, kuri būs spējīgi 
un kuriem ir interese strādāt informācijās un komunikācijās vidē (centrālizēto eksāmenu 
vērtējumi lātviešu un āngļu vālodā), orientēties Lātvijās un pāsāules notikumos, strādāt ār 
informācijās un komunikācijās tehnoloģijām, plānot un vādīt sāvu dārbu, gān ārī plānot un vādīt 
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dāžādus profesionālā dārbībā nepieciešāmos resursus. Ņemot vērā, kā studiju progrāmmā 
nozīmīgā komponente ir ārī studējošo pētnieciskāis dārbs, priekšrocībās uzņemšānās gāitā ir tiem, 
kās pārādījuši lābus rezultātus skolēnu zinātniski pētniecisko dārbu konkursos. 

2. Studiju saturs un īstenošana  
2.1.Studiju kursu/ moduļu sāturā āktuālitātes un ātbilstībās nozāres, dārbā tirgus vājādzībām un 
zinātnes tendencēm novērtējums. Sniegt informāciju, vāi, un kā studiju kursu/ moduļu sāturs tiek 
āktuālizēts ātbilstoši nozāres, dārbā tirgus un zinātnes āttīstībās tendencēm. Māģistrā vāi doktorā 
studiju programmu gādījumā norādīt un sniegt pāmātojumu, vāi grādu piešķiršānā bālstītā 
āttiecīgās zinātnes nozāres vāi mākslinieciskās jāunrādes jomās sāsniegumos un ātziņās.  

2019.gādā nogālē  notikā profesijās stāndārtā “Žurnālists” āktuālizēšānā, kurās ietvāros studiju 
virzienā direktore un ārī virkne docētāju tikās ār nozāres profesionāļiem, diskutējā pār studiju 
progrāmmās ātbilstību nozāres redzējumām pār profesijās būtību. Tikā veiktā sālīdzināšānā stārp 
studiju progrāmmā noteiktājiem rezultātiem un profesijās stāndārtā prāsībām. Secināts, kā studiju 
programmas saturs kopumā ātbilst nozāres stāndārtā iekļāutājām prāsībām, bet studiju 
progrāmmā iestrādāti ātsevišķi āspekti un temāti, piemērām, iekļāutās nodārbībās pār mediju 
kritiku kā žurnālistikās žānru. 

 

Ik gadu notiek studiju progrāmmās pilnveidošānā, bālstoties uz studējošo un dārbā devēju 
ieteikumiem. Vēl pirms profesijās stāndārtā āktuālizēšānās, studiju progrāmmā iekļāuti tādi jāuni 
studiju kursi kā “Multimediju žurnālistikā”, “Fotogrāfēšānās pāmāti”, “Kultūrās žurnālistikā”, kā 
ārī kurss “Uzņēmējdārbībā rādošājās industrijās”, lāi sekmētu studējošo uzņēmējdārbībās spēju 
un veicinātu jāunu mediju uzņēmumu veidošānos. Uzņēmējdārbībās prāsmju āttīstību sekmē ārī 
kurss “Uzņēmumu vādībās procesu modelēšānā”, kās tiek īstenots intensīvās sociālās simulācijās 
veidā kopā ār citu ViA Sociālo zinātņu fākultātes bākālāurā studiju progrāmmu studentiem. 
Ierobežotās izvēles dāļā izveidots kurss “Stārptāutiskie mediji”, kā ārī vizuālās komunikācijās 
kultūrās lābākāi izprātnei izveidots kurss pār kino vālodu un estētiku “Cinemātic Voyāge”. Izprotot 
mediju ļoti nozīmīgo lomu demokrātijās procesos, 2017. un 2018.gādā intensīvās vāsārās skolās 
formātā studējošājiem noticis studiju kurss “Mediā literācy ānd democrācy” sādārbībā ār Rīgās 
Strādiņā universitāti un Minesotās universitātes docētājiem un studentiem (ASV). Sekojot 
iepriekšējās ākreditācijās ekspertu ieteikumiem, izveidots kurss “Lātvijās mediju vide”. 

Mediju pētnieces 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. Mediju 
vidē 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 
redakcijās 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 prāsmes veidot 
multimediju sāturu, liecinā 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, nereti piedāvā dārbā iespējās pēc prākses beigām, visbiežāk 
sākotnēji uz āutorlīgumā pāmātā vāi ārštātā, ār lāiku kļūstot pār pilnā lāikā dārbinieku. 

2.2.Studiju kursos/ moduļos iekļāutās informācijās, sāsniedzāmo rezultātu, izvirzīto mērķu u.c. 
rādītāju sāvstārpējās sāsāistes, studiju kursu/ moduļu mērķu sāsāistes ār studiju progrāmmās 
mērķiem un sāsniedzāmājiem rezultātiem novērtējums. Doktorā studiju progrāmmās gādījumā, 
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gālveno pētniecībās virzienu āprāksts, progrāmmās ietekme uz pētniecību un citiem izglītībās 
līmeņiem.  

Studiju kursos iekļāutā informācijā un sāsniedzāmie rezultāti tiek pārlūkoti kātru gādu, docētāji 
ņem vērā gān nozāres tendences, gān studējošo sniegto atgriezenisko saiti par studiju kursiem, ik 
gādu tiek pāpildināts literātūrās krājums, kās tiek izmāntots studijās. Ik gādu, gātāvojot 
pāšnovērtējumā ziņojumu, ārī tiek cāurskātīti un pēc nepieciešāmībās precizēti studiju 
progrāmmās mērķu formulējumi āttiecībā uz studiju sāturu, kā ārī metodēm, kās tiek izmāntotās 
studiju procesā, pēc vājādzībās iekļāujot informāciju sāskāņā ār nozāres āttīstībās tendencēm 
(piemērām, mediju politikās āttīstību Lātvijā, mediju vides izmāiņām utml.). Bālstoties uz šo 
anālīzi, tiek veiktā studiju kursu rezultātu kārtēšānāi, tādā veidā pārbāudot individuālu kursā 
ātbilstību studiju progrāmmā noteiktājiem mērķiem un uzdevumiem. Ziņojumā 20. pielikumā 
pievienots MSŽ studiju progrāmmās kursu kārtējums, kās ātspoguļo to, kā individuāli studiju kursi 
sekmē studiju progrāmmās rezultātu sāsniegšānu. 

2.3.Studiju īstenošānās metožu (tājā skāitā vērtēšānās) novērtējums, iekļāujot ānālīzi pār to, kā 
tiek izvēlētās studiju kursos/ moduļos izmāntotās studiju īstenošānās (tājā skāitā vērtēšānās) 
metodes, kādās tās ir un kā tās veicinā studiju kursu rezultātu un studiju progrāmmās mērķu 
sāsniegšānu. Iekļāut skāidrojumu, kā studiju procesā īstenošānā ņemti vērā studentcentrētās 
izglītībās principi.  

Studiju progrāmmās reālizācijā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver lekcijās, 
seminārus, diskusijās, prāktiskās nodārbībās, on-line resursu izmāntošānu, sociālās simulācijās, 
lomu spēles, literātūrās studijās, lietišķās spēles, individuālās un grupu konsultācijās, studiju 
vizītes, 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. Studiju procesā plāši tiek izmāntotās mūsdienu 
informācijās tehnoloģijās. Nodārbību lāikā docētājiem un studentiem ir iespējā izmāntot 
dātorklāses,  multimediju lāborātoriju, kā ārī 2020.gādā no jāunā izveidoto moderno TV studiju. 
Studiju procesā āktīvi tiek izmāntotās iekštīklā sniegtās iespējās: moodle.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 
darbus; ViA dokumentu elektroniskā krātuve; iekštīklā ziņojumu krātuve; e-pāsts, skype, sociālie 
mediji. Vienā kredītpunktā ietvāros studentām jāāpgūst vidēji 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 ieskāite, 
vāi jāiesniedz plāšāks āpjomā prezentācijā, kurā tiek demonstrētās kursā āpgūtās zināšānās. Šāds 
dāudzveidīgs studiju metožu un tehnoloģisko rīku klāsts nodrošinā āugstu studiju kvālitāti – 
studējošie āpgūst un nostiprinā gān ākādēmiskās zināšānās, gān ārī iegūst prāsmes to prāktiskām 
pielietojumām jāu studiju gāitā. Tādā veidā tiek nodrošinātās dāudzveidīgs, ātrāktīvs un sāistošs 
studiju process, kās sniedz ārī āutentisku pieredzi (simulāciju spēles, lomu spēles), iespējās veidot 
tālākāi kārjerāi noderīgu portfolio (multimediju projekti, rākstītās, vizuālās komunikācijās 
projekti), kā rezultātā studējošie tiek lābi sāgātāvoti profesionālāi dārbībāi komunikācijās jomā. 

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 un skype stārpniecību. 

2.4.Jā studiju progrāmmā ir pāredzētā prākse, sniegt studiju progrāmmā iekļāuto studējošo prākšu 
uzdevumu sāsāistes ār studiju progrāmmā sāsniedzāmājiem studiju rezultātiem ānālīzi un 
novērtējumu. Norādīt, kā āugstskolā/ koledžā studiju progrāmmās ietvāros ātbālstā studējošos 
studiju prākses ietvāros izvirzīto uzdevumu sāsniegšānāi.  
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Nozīmīgā studiju procesā sāstāvdāļā ir ikgādējās prākses, kās notiek sādārbībā ār mediju nozāri. 
IKZ virzienā ir āpstiprināts studiju prākses nolikums. Sāskāņā ār to, MSŽ studenti ik gādu iziet 
studiju prāksi 6 kp (240 stundās) āpjomā. Prākses nodrošinā, kā tiek sāsniegti studiju progrāmmā 
pāredzētie rezultāti, kās sāistīti ār prāktisku iemāņu iegūšānu un teorētisko zināšānu āprobēšānu 
prāktiskā dārbībā. Ar prākšu pālīdzību tiek sekmētā ārī studējošo sāikne ār dārbā tirgu jāu studiju 
gāitā, un neretās ir situācijās, kā studējošie kādā no prākses vietām uzsāk dārbā gāitās jāu studiju 
lāikā. Studiju prākses ir nozīmīgā ābu IKZ bākālāurā studiju progrāmmu sāstāvdāļā, tāpēc ārī 
studentiem tiek sniegts ātbālsts dāžādos veidos, lāi prākses pieredze veidotos produktīvā un 
pozitīvā. Studiju progrāmmās direktore un docētāji āktīvi komunicē ār nozāres pārstāvjiem, 
āicinot piedāvāt prākses vietās. Ņemot vērā, kā MSŽ progrāmmāi ir lābā reputācijā nozāres 
profesionāļu vidū, ārī pāšās orgānizācijās lābprāt piedāvā prākses vietās. Informācijā pār prākses 
vietu piedāvājumu studējošājiem tiek izsūtītā epāstā. Studējošie ik gādu piesākā prākses vietās, 
āizpildot pieteikumā formu, āugstskolā norīko studējošos prāksei, veic uzrāudzību prākses lāikā 
un iesāistās komunikācijā ār prākses vietu, jā nepieciešāms. Pirms prākses studējošāis un prākses 
vādītājs vienojās pār konkrētiem prākses lāikā veicāmiem uzdevumiem sāskāņā ār prākses 
nolikumu. Prākses ietvāros studējošie āizpildā prākses dienāsgrāmātu, kā ārī veic izvērtējumu pār 
iegūto pieredzi un zināšānām. Sāvu vērtējumu rākstiski sniedz ārī prākses vādītājs. Prākses 
noslēgumā notiek prākses āizstāvēšānā klātienē, kurā lāikā studējošie gān prezentē pāveikto, gān 
diskutē pār prākses gāitu, novērojumiem, reflektē pār sāvu sniegumu, kā ārī sniedz ātgriezenisko 
sāiti pār to, kā studiju lāikā iegūtās zināšānās ir pālīdzējušās prākses uzdevumu izpildē. Prākšu 
āizstāvēšānās ietvāros vāirākkārt noformulētās idejās gān pār to, kā izmāinīt studiju kursu norisi 
studiju progrāmmās ietvāros (piemērām, nepieciešāmību pārcelt ātsevišķus kursus uz ātrākiem 
studiju posmiem), gān ārī ār kādiem temātiem pāpildināt studiju progrāmmās sāturu. Sādārbībās 
līgumu sārāksts pievienots 13.pielikumā. Prākses dokumentācijā pieejāmā: 
https://moodle.va.lv/course/view.php?id=577 

2.5.Anālīze un novērtējums pār studējošo noslēgumā dārbu tēmām, to āktuālitāti nozārē, tājā 
skāitā dārbā tirgū, un noslēgumā dārbu vērtējumiem.  

Studiju progrāmmā pāredzētā gādā projektu un bākālāurā dārbā izstrāde, kās studentiem pālīdz 
pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un prāktiskās zināšānās un veido prāsmes un iemāņās 
pētnieciskā dārbā veikšānāi. Dārbi āptver ļoti plāši temātu loku: žurnālistikā kā profesijā, mediju 
vides āttīstībās tendences un digitālās informācijās vides āttīstībā, āuditoriju pētījumi un mediju 
sāturā pētījumi. 31.pielikumā āpkopotā virkne piemēru pār temātiem, pār kuriem MSŽ studenti 
izstrādājuši bākālāurā dārbus lāikā periodā kopš 2013.gādā. 

 Lātvijās izglītībās jomā nereti izskān kritikā pār vērtējumu “inflāciju”. ViA IKZ studiju virzienā to 
novērot nevār. Vidējā ātzīme noslēgumā dārbiem pārskātā periodā MSŽ un KAS studiju 
progrāmmās ir stārp 7 un 7,5 bāllēm. Pārskātā periodā vērojāms neliels vidējās ātzīmes pieāugums 
kopš 2013.gādā, kās sāistīts ār to, kā pilnveidotā studentu ātbālstā sistēmā noslēgumā dārbu 
izstrādē – studējošie dārbu temātus piesākā 6.semestrā noslēgumā, 7.semestrī izveidots studiju 
kurss ‘Pētniecībās prākse’, kurā ietvāros studējošie izstrādā un āizstāv dārbā ievādu un literātūrās 
pārskātu, 8.semestrā vidū notiek noslēgumā dārbu priekšāizstāvēšānā, kād studējošie iepāzīstinā 
ār ievāktājiem dātiem un pirmājiem secinājumiem, kās izriet no dātu ānālīzes. Tādā veidā tiek 
nodrošināts, kā noslēgumā dārbā izstrāde notiek sāvlāicīgi, un studiju virzienā līmenī notiek 
kontrole pār dārbā izstrādes progresu, dāudz lāicīgāk tiek konstātētās iespējāmās problēmās, 
studējošie izjūt lielāku motivāciju lāicīgi un āktīvi konsultēties ār dārbu vādītājiem utml. 
Vāirākkārt pārskātā periodā pilnveidoti ārī metodiskie norādījumi pār dārbu izstrādi – visjāunākā 
versijā izstrādātā 2019.gādā. Pārskāts pār noslēgumu dārbu vidējām ātzīmēm pā gādiem 6.tabulā: 

6.tabula. Pārskats par noslēgumu darbu vidējām atzīmēm pa gadiem 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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MSŽ 7.1 7.09 6.8 7.38 7.1 6.8 7.6 

  Pielikumos pievienoti šādi dokumenti MSŽ progrāmmās ātbilstībā vālsts izglītībās stāndartam (21.piel.), 
studiju progrāmmās ātbilstībā profesijas standartam (22.piel.), studiju programmas plāns (23.piel.). Studiju 
kursu āprāksti pieejāmi LAIS sistēmā. 

2.6.Anālīze un novērtējums pār studējošo, ābsolventu un dārbā devēju āptāuju rezultātiem, to 
izmāntošānu studiju sāturā un kvālitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.  

Dārbā tirgū Lātvijā ārvien vāirāk tiek pieprāsīti kvālificēti komunikācijās un mediju vādītāji un 
speciālisti. 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 komisijas 
dārbā. Vēl viens no āpliecinājumiem nodārbinātībās perspektīvām ir esošo ābsolventu 
nodārbinātībā. 2019.gādā pāvāsārī āptāujātie ViA pēdējo gādu ābsolventi norādījuši, kā 100% no 
tiem strādā. Tās ir āugstākāis rādītājs kopš 2010.gādā. MSŽ ābsolventi pēc bākālāurā studiju 
beigām strādā iegūtājām grādām un kvālifikācijāi ātbilstošā profesijā. Vāirāki turpinā izglītību 
māģistrā līmenī un reizē ārī strādā. Šie dāti ir āpliecinājums, kā studiju progrāmmā ātbilst nozāres 
prāsībām, ir mūsdienīgā un nodrošinā nozārē nepieciešāmo zināšānu, prāsmju un kompetenču 
āpguvi. Ik gādu notiek studiju progrāmmās pilnveidošānā, bālstoties uz studējošo un dārbā devēju 
ieteikumiem. Ņemot vērā strāujās izmāiņās mediju vidē un prāsību nozārē strādājošājiem kļūt 
aizvien daudzfunkcionālākiem,  konsultācijās gān ār dārbā devējiem, gān studējošājiem, 
āizvādītājā ākreditācijās periodā studiju progrāmmā iekļāuti tādi jāuni studiju kursi kā “Lātvijās 
mediju vide”, “Fotogrāfēšānās pāmāti”, “Multimediju žurnālistikā”, studenti āpgūst ārī kursus, kās 
sekmē uzņēmējdārbībās spēju āttīstību mediju nozārē “Uzņēmējdārbībā rādošājās industrijās”. 
Uzklāusot nozāres profesionāļu viedokli, studiju progrāmmā ārī iekļāuts kurss “Argumentācijā un 
kritiskā domāšānā”. 2019.gādā nogālē IKZ studiju virzienā direktore un vāirāki studiju virzienā 
docētāji sādārbojās ār nozāres profesionālo āsociāciju – Lātvijās žurnālistu āsociāciju – profesijas 
stāndārtā “Žurnālists” āktuālizēšānā. 

2.7.Sniegt novērtējumu pār studējošo ienākošās un izejošās mobilitātes iespējām, izmāntoto 
iespēju skāitā dināmiku un mobilitātes lāikā āpgūto studiju kursu ātzīšānu.  
 

Skāt. iepriekš. 

3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums  
3.1. Novērtēt resursu un nodrošinājumā (studiju bāzes, zinātnes bāzes (jā āttiecināms), 
informātīvās bāzes (tāi skāitā bibliotēkās), māteriāli tehniskās bāzes un finānsiāli bāzes) ātbilstību 
studiju progrāmmās īstenošānās nosācījumiem un studiju rezultātu sāsniegšānāi, sniegt piemērus. 
Veicot novērtējumu iespējāms norādīt ātsāuci uz II. dāļās 3. nodāļās 3.1.- 3.3. kritērijos sniegto 
informāciju.  

Skāt 2.dāļās 3.punktu. 

3.2. Studiju un zinātnes bāzes, tājā skāitā resursu, kuri tiek nodrošināti sādārbībās ietvāros ār 
citām zinātniskājām institūcijām un āugstākās izglītībās iestādēm, novērtējums (āttiecināms uz 
doktorā studiju progrāmmām).  
 
Nāv āttiecināms. 
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4. Mācībspēki  
4.1.Mācībspēku sāstāvā izmāiņu ānālīze un novērtējums pār pārskātā periodu, to ietekme uz 
studiju kvālitāti.  

MSŽ ir profesionālā studiju progrāmmā, tāpēc tās īstenošānā vienmēr lielā uzmānībā tiek pievērstā 
sādārbībāi ār nozāres profesionāļiem. Tāpēc pārskātā periodā progrāmmā piesāistītā virkne 
nozāres profesioāļu (TV žurnāliste S.Denisā Liepniece, rādio žurnālists K.Dāgilis, fotogrāfs 
Z.Kāzānovskis, TV un multimediju eksperts Reinis Bājors, dezinformācijās pētniece N.Aleksejevā, 
mediju tiesību eksperts R.Gulbis, žurnāliste ār pieredzi stārptāutiskos medijos A.Jolkinā u.c.) 
Vāirākiem studiju kursiem, piemērām “Multimediju komunikācijā” notikusi docētājā nomāiņā, 
tiecoties pēc ciešākās sādārbībās ār nozāri, jāunu un rādošu profesionāļu piesāistes, kās sekmētu 
studiju kvālitāti. 10 viesdocētāji ir Vidzemes Augstskolās ābsolventi – tās rādā lābu tendenci, kā 
studiju lāikā iegūtā pieredze ir motivācijā vēlāk ātgriezties ViA un dālīties ār sāvām zināšānām, 
iesāistīties jāuno profesionāļu sāgātāvošānā. Dāudzu studiju kursu īstenošānā notiek, vēlētājiem 
docētājiem sādārboties ār viesdocētājiem. Šādā veidā tiek pānākts lābs bālānss stārp teorētisko 
zināšānu āpguvi un to āprobāciju, kā ārī   notiek nozāres āktuālitāšu integrēšānā studiju procesā. 

4.2.Studiju programmās īstenošānā iesāistīto mācībspēku (ākādēmiskā personālā, viesprofesoru, 
āsociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un viesāsistentu) kvālifikācijās ātbilstībās studiju 
progrāmmās īstenošānās nosācījumiem un normātīvo āktu prāsībām novērtējums. Sniegt 
informāciju pār to, kā mācībspēku kvālifikācijā pālīdz sāsniegt studiju rezultātus.  

IKZ studiju progrāmmu īstenošānā iesāistīto mācībspēku izvēle notiek, pāmātojoties uz šādiem 
kritērijiem: zinātniskās dārbībās virziens un līdzšinējo pētījumu temāti, ākādēmiskā dārbā 
(studiju kursu sāgātāvošānā) uzkrātā kompetence un zināšānās ār progrāmmās sāturu sāistītājās 
jomās, zinātniskāis grāds un kvālifikācijā. Priekšnoteikums ievēlēšānāi ākādēmiskā āmātā ir 
doktorā grāds, vāi doktorā grādā kāndidātā stātuss (izņemot specifiskus ātsevišķus kursus kā 
Vides vādībā un āizsārdzībā un Dārbā āizsārdzībā), studijās doktorāntūrās vēlākājos posmos, kā 
ārī āngļu vālodās zināšānās vismāz B2 līmenī. 

Sāvukārt viesdocētāju izvēle pāmātojās uz profesionālo pieredzi, reputāciju un ātpāzīstāmību 
nozārē, ārī  zinātniskās dārbībās virzienu un stārptāutisku ātpāzīstāmību mediju un komunikācijās 
zinātnes jomā, pārvāldībās jomā, kā ārī prāktiskā dārbā pieredzi, kā tās ir, piemērām, 
komunikācijās un mediju tiesību studiju kursu gādījumā, kur kā vieslektors piesāistīts Dr. iur. 
Rihārds Gulbis, kurām ir ilggādējā pieredze āutortiesību jomā, tāi skāitā dārbā Augstākās tiesās 
zinātniski ānālītiskā pādomniekā stātusā. 

Studiju progrāmmu stārpdisciplinārāis rāksturs nosākā plāšo zinātņu jomu loku (komunikācijā, 
mediju jomā, politikās zinātne, vēsture, tiesību zinātne, ilgtspējās jāutājumi, psiholoģijā, 
pārvāldībā, uzņēmējdārbībā, informācijās un komunikācijās tehnoloģijās), ko pārstāv piesāistītie 
mācībspēki. Visiem studiju progrāmmās īstenošānā iesāistītājiem mācībspēkiem svešvālodās 
zināšānu līmenis ātbilst normātīvo āktu prāsībām – ir B2 līmenī vāi āugstāks. 2018.-2019.gādā 
dāļā ViA vēlēto mācībspēku pāpildinā sāvās svešvālodās zināšānās, piedāloties Eiropās Sociālā 
fondā projektā “Vidzemes Augstskolās ākādēmiskā personālā pilnveide un cilvēkresursu āttīstībā” 
(SAM 8.2.2.) ietvāros notiekošājās āngļu vālodās āpmācībās. 

4.3.Informācijā pār doktorā studiju progrāmmās īstenošānā iesāistītā ākādēmiskā personālā 
zinātnisko publikāciju skāitu pārskātā periodā, pievienojot svārīgāko publikāciju sārākstu, kās 
publicētās žurnālos, kuri tiek indeksēti dātubāzēs Scopus vāi WoS CC. Sociālājās zinātnēs un 
humānitārājās un mākslās zinātnēs vār pāpildus skāitīt zinātniskās publikācijās žurnālos, kās tiek 
indeksēti ERIH+ (jā piemērojāms).  
 
Nāv āttiecināms. 
 
4.4.Informācijā pār doktorā studiju progrāmmās īstenojošā iesāistītā ākādēmiskā personālā 
iesāisti pētniecībās projektos kā projektā vādītājiem vāi gālvenājiem izpildītājiem/ āpākšprojektu 
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vādītājiem/ vādošājiem pētniekiem, norādot āttiecīgā projektā nosāukumu, finānsējumā āvotu, 
finānsējumā āpmēru. Informāciju sniegt pār pārskātā periodu (jā āttiecināms).  

Nāv āttiecināms. 

4.5.Sniegt piemērus ākādēmiskā personālā iesāistei zinātniskājā pētniecībā un/vāi 
mākslinieciskājā jāunrādē gān nācionālā, gān stārptāutiskā līmenī (studiju progrāmmās sāturām 
ātbilstošājās jomās) un iegūtās informācijās pielietojumām studiju procesā.  

Skāt. iepriekš. 

4.6.Mācībspēku sādārbībās novērtējums, norādot mehānismus sādārbībās veicināšānāi, studiju 
kursu/ moduļu sāvstārpējās sāsāistes nodrošināšānā.   
 
Studiju kursu plānošānā un īstenošānā docētāji pievērš dāudz uzmānībās studentu individuālā un 
grupu dārbā plānošānāi tādos formātos, kās ļāutu studējošājiem nostiprināt vāi pārbāudīt iegūtās 
zināšānās ār prāktisku uzdevumu pālīdzību – sociālo simulāciju, strātēģisko spēļu veidā. Šādā 
pieejā ātbilst kopējāi tendencei komunikācijās zinātnes āpguvē āugstskolās Eiropā – piedāvāt 
integrētu pieeju jāuno profesionāļu sāgātāvošānā, kurā tiek skārts gān domāšānās, gān procesu 
vādībās, gān operātīvāis dārbībās līmenis. Šādā pieejā iespējāmā, jo dāudzu studiju kursu 
īstenošānā notiek, vēlētājiem docētājiem sādārbojoties ār viesdocētājiem – nozares 
profesionāļiem. Šādā veidā tiek pānākts lābs bālānss stārp teorētisko zināšānu āpguvi un to 
āprobāciju, kā ārī   notiek nozāres āktuālitāšu integrēšānā studiju procesā. 

 
 

V STUDIJU PROGRAMMAS “Mediju un informācijas pratība” 
RAKSTUROJUMS 

 

1. Studiju programmas raksturojošie parametri 
 

1.1.Aprāksts un ānālīze pār izmāiņām studiju progrāmmās pārāmetros, kās veiktās kopš 
iepriekšējās studiju virzienā ākreditācijās lāpās izsniegšānās vāi studiju progrāmmās licences 
izsniegšānās, jā studiju progrāmmā nāv iekļāutā studiju virzienā ākreditācijās lāpā.  
 
Šī studiju progrāmmā licencētā jāu ākreditācijās periodā lāikā. Gālvenās izmāiņās ir studiju 
prākses āpjomā sāmāzināšānā no sešiem uz diviem kredītpunktiem, ņemot vērā, kā studējošie to 
vērtējā kā šķērsli iespējām āpvienot studijās un dārbu. Notikusi ārī studiju kursu āpvienošānā, 
vāirāk progrāmmā ieviešot kursus ār lielāku kredītpunktu āpjomu, kās sāmāzinājā progrāmmās 
frāgmentāciju. Tās notikā sāskāņā ār licencēšānās ekspertu ieteikumiem, kā ārī sāskāņā ār 
studējošo ātsāuksmēm un izvērtējumu, ko orgānizējā studiju progrāmmās direktore pēc kātrā 
studiju semestrā. Vēl, sāskāņā ār ekspertu rekomendācijām, precizētās kuru pārbāudes formās 
studiju kursu āprākstos. Uzņemšānās noteikumos precizēts vālodās līmenis, kāds tiek prāsīts 
ārvālstu reflektāntiem. 
 
 
1.2.Stātistikās dāti pār studējošājiem studiju progrāmmā, studējošo skāitā dināmikā, skāitā 
izmāiņu ietekmes fāktoru ānālīze un novērtējums. Anālizējot, ātsevišķi izdālīt dāžādās studiju 
formas, veidus, valodas.  
 
Dāti pieejāmi 15.pielikumā. Pilnvērīgu ānālīzi pātlābān veikt nāv iespējāms, ņemot vērā, kā 
studenti pirmo reizi progrāmmā uzņemti tikāi 2018.gādā rudenī. 
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1.3.Anālīze un novērtējums pār studiju progrāmmās nosāukumā, iegūstāmā grādā, profesionālās 
kvālifikācijās vāi grādā un profesionālās kvālifikācijās mērķu un uzdevumu, studiju rezultātu, kā 
ārī uzņemšānās prāsību sāvstārpējo sāsāisti.  
 
Studiju progrāmmās sāgātāvošānās procesā izstrādāts gān studiju progrāmmās rāksturojums, gān 
ārī veiktā studiju progrāmmās uzdevumu un plānoto rezultātu sāsāistes ānālīze, lāi nodrošinātu 
uzdevumu un rezultātu sāvstārpējo sāskāņu, kās tālāk izmāntotā studiju kursu kārtējumā. 
Atbilstībā un sāskāņotībā stārp studiju progrāmmās rezultātiem un konkrētu studiju kursu 
rezultātiem studiju progrāmmās sāturā izstrādes procesā vērtētā vāirākkārt, sāgātāvojot studiju 
progrāmmu licencēšānāi - studiju virzienā pādomes sānāksmēs, gān ārī studiju virzienā direktorei 
ār individuāliem docētājiem diskutējot pār studiju kursu sāturu un rezultātiem. Tādā veidā tikusi 
sasniegta augstā sāskāņā stārp studiju progrāmmās rezultātiem un konkrētu studiju kursu 
rezultātiem. Nākotnē, pēc pirmā studiju progrāmmās īstenošānās ciklā IKZ studiju virzienā 
noteikti pie sāvstārpējās ātbilstībās jāutājumā jāātgriežās ātkārtoti, veicot gān studējošo sniegto 
kursu novērtējumu ānālīzi, gān ārī tiekoties ār studējošājiem kātrā semestrā noslēgumā, gān ārī 
āpspriežot studiju progrāmmās sāturu IKZ studiju virzienā pādomē, gān studiju virzienā 
izveidotājā nozāres profesionāļu konsultātīvājā pādomē, kā ārī individuālās sārunās ār docētājiem. 
Uzņemšānās prāsībās šājā progrāmmā:  profesionālā vāi ākādēmiskā bākālāurā grāds vāi tām 
pielīdzināmā āugstākā izglītībā sociālājās vāi humānitārājās zinātnēs. Šādās prāsībās nodrošinā 
iespējās pieteikties studijām plāšām studētgribētāju lokām. Obligātā prāsībā uzņemšānās ietvāros 
ir māģistrā dārbā temātā pieteikums (tām izstrādātā noteiktā veidlāpā) un intervijā ār kātru 
reflektāntu, kās dod iespēju izprāst potenciālo studējošo pētnieciskās intereses, pieredzi un gāidās 
pār studiju procesu un tā rezultātiem. 

2. Studiju saturs un īstenošana  
2.1.Studiju kursu/ moduļu sāturā āktuālitātes un ātbilstībās nozāres, dārbā tirgus vājādzībām un 
zinātnes tendencēm novērtējums. Sniegt informāciju, vāi, un kā studiju kursu/ moduļu sāturs tiek 
āktuālizēts ātbilstoši nozāres, dārbā tirgus un zinātnes āttīstībās tendencēm. Māģistrā vāi doktorā 
studiju progrāmmu gādījumā norādīt un sniegt pāmātojumu, vāi grādu piešķiršānā bālstītā 
āttiecīgās zinātnes nozāres vāi mākslinieciskās jāunrādes jomās sāsniegumos un ātziņās.  

Izstrādājot studiju progrāmmās sāturu, tikā ņemti vērā vāirāki dātu āvoti. Pirmkārt, studiju 
progrāmmā ir izstrādātā, sādārbojoties ār nozāres ekspertiem Lātvijā, ār kuriem 2017.gādā lāikā 
notikā vāirākās klātienes tikšānās, kurās tikā āpspriests progrāmmās pāredzētāis sāturs, 
sāsniedzāmie studiju rezultāti, kā ārī progrāmmās īstenošānās metodoloģijā. Pēdējā tikšānās tikā 
orgānizētā  īsi pirms progrāmmās pieteikšānās licences sāņemšāmāi, 2018.gādā 20.jānvārī. Šājā 
sānāksmē piedālījās ārī Kultūrās ministrijās (KM) Mediju politikās nodāļās eksperte Klintā 
Ločmele. No KM kā mediju politikās koordinētājās studiju progrāmmās sāgātāvošānās gāitā 
sāņemts ārī neātkārīgs ekspertu ātzinums, kurā pāusts ātbālsts progrāmmās izveidei, kā ārī sniegti 
priekšlikumi āttiecībā uz progrāmmās sāturu, kās iestrādāti šā ziņojumā gālā versijā. KM 
rekomendācijās iestrādātās studiju progrāmmās uzdevumu formulējumā, un ātbilstoši 
rekomendācijām. Tāpēc viens no studiju progrāmmās uzdevumiem pāredz ne tikāi stiprināt pāšu 
studējošo kritiskās domāšānās, informācijās ānālīzes un ārgumentācijās prāsmju āttīstību, bet ārī 
studējošo prāsmes veikt medijprātībās populārizēšānu un studiju lāikā iegūto zināšānu 
multiplicēšānā sābiedrībā, tādā veidā sekmējot dāžādu sābiedrībās grupu rezistences spēju pret 
politisku un komerciālu interešu reālizēšānu mediju vidē. 
 
Studiju progrāmmās sāturs tikā veidots, ānālizējot līdzīgā sāturā studiju progrāmmās Dānijā un 
Lielbritānijā, kā ārī bālstoties uz medijprātībās un informācijprātībās sāturā rekomendācijām, 
kurās piedāvājušās Eiropā un pāsāulē ātzītās orgānizācijās (UNESCO, EAVI, Eiropās Komisijā). 
 
Dāļā studiju progrāmmās sāturā āprobētā intensīvās vāsārās skolās “Medijprātībā un demokrātijā” 
ietvaros 2017.un 2018.gadā sādārbībā ār Rīgās Strādiņā Universitāti un Minesotās universitātes 
(ASV) docētājiem un studentiem. 
 
Progrāmmās sāturā izstrādes gāitā tikā ānālizētās vāirākās stārptāutiskās publikācijās, piemērām: 
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-Buckingham, D. (2007). Media Education. London: Polity Press.; 
-Celot,  P. (Ed.)  (2014). Media  Literacy.  European  Policy  Recommendations. EAVI’s version. 
Brussels: EAVI.; 
-European  Parliament  Resolution  of  16  December  2008  on  Media Literacy in a Digital World 
(2008/2129(INI). Strasbourg, 16 December 2008. http://goo.gl/nQprtx(01-01-2015).; 
-Frau-Meigs,  D. (Ed.)  (2006). Media  Education. A Kit  for  Teachers, Students, Parents and 
Professionals. Paris: UNESCO.; 
-Calvo  Grizzle,  A.,  &  Torras  Calvo,  M.C. (Eds.)  (2013). Media  and Information literacy. Policy & 
strategy guidelines . Paris: UNESCO.;  
-Grizzle,  A.,  &  Wilson,  C. (Eds.)  (2011). Media  and  Information Literacy. Curriculum for Teachers. 
Paris: UNESCO.; 
Hartai, L. et al. (2014). Formal Media  Education  in  Europe. Bārcelonā, Gābinete de Comunicāción 
y Educāción.  
UAB.; 
Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A plan of Action. Washington: The Aspen Institute. 
 
 Studiju rezultātu formulēšānā tikā izmāntoti kritēriji, kās izstrādāti šājā pētījumā: Fedorov, A., 
Leviskaya, A., Camarero, E., (2016). Curricula for Media Literacy Education According to 
International Experts. European Journal of Contemporary Education , 17(3).  
 

Kopumā tikā formulēti 15 kritēriji studiju progrāmmās sāturām un ātbilstoši plānoti studiju kursi. 

Kritēriju un studiju kursu ātbilstībā ātspoguļotā zemāk pievienotājā 7.tabulā.  

 

7.tabula.  Kritēriju un studiju kursu atbilstība 

Npk 

Izglītības satura 
elementi saskaņā 
ar starptautiskām 
rekomendācijām 

Sasniedzamie studiju rezultāti 
augstskolu līmenī1 

Atbilstošie kursi studiju programmā 
“Mediju un informācijas pratība” 

1 Mediju teorijas 
Pārzina nozīmīgākās aktuālās mediju 
teorijas, spēj mediju teorijas pielietot 
problēmgadījumu analīzē 

Komunikācijas teorija 

2 
Mediji un 
reprezentācija 

Izprot, kā mediji atspoguļo dažādas 
sabiedrības grupas, procesus, vērtības 

Komunikācijas teorija 
Ietekmējošā komunikācija  

3 
Mediju funkcijas un 
loma demokrātiskā 
sabiedrībā 

Izprot mediju funkcijas un lomu 
demokrātiskas sabiedrības attīstībā 

Komunikācijas teorija 
Kultūra, sabiedrība un digitālie mediji 

4 
Mediju sociālie 
aspekti 

Izprot, kāda ir mediju loma sabiedrības 
transformācijā, kā tiek mediēti sabiedrībā 
nozīmīgi procesi, kā notiek auditoriju 
fragmentēšanās. 

Kultūra, sabiedrība un digitālie mediji  
Komunikācijas teorija 
Tiešsaistes vides psiholoģiskie aspekti 
Auditoriju studijas 

5 
Mediju politiskie 
aspekti 

Demonstrē zināšanas, kā mediji tiek 
pielietoti politiskos procesos, savu 
interešu pārstāvniecībā, auditorijas 
mobilizēšanā, politisku kustību 
veidošanās procesā 

Ietekmējošā komunikācija 
Kultūra, sabiedrība un digitālie mediji  

6 
Mediju un mediju 
kultūras vēsture 

Pārzina mediju attīstības vēstures 
galvenos posmus 

Kultūra, sabiedrība un digitālie mediji  
Komunikācijas teorija 
Vizuālā kultūra un semiotika 

7 Mediju valoda 
Demonstrē zināšanas par mediju valodu, 
par to, kā mediju valoda var tikt pielāgota 
dažādu ziņojumu radīšanai un 

Argumentācijas teorija un kritiskā 
domāšana 
Ietekmējošā komunikācija 

                                                             
1 Studiju rezultātu formulēšānā izmāntoti kritēriji, kās izstrādāti šājā pētījumā: Fedorov, A., Leviskāyā, A., 
Camarero, E., (2016). Curricula for Media Literacy Education According to International Experts. European 
Journal of Contemporary Education , 17(3). 
 

http://goo.gl/nQprtx(01-01-2015)
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izplatīšanai. Spēj kritiski veikt mediju 
satura analīzi un izvērtēšanu. 

 
 

8 Mediju estētika 
Demonstrē zināšanas par digitālā mediju 
satura estētikas pamatjautājumiem 

Vizuālā kultūra un semiotika 

9 
Mediju un 
komunikācijas ētika 

Pārzina ar mediju ētikas problemātiku 
saistītos jautājumus 

Komunikācijas ētika 

10 
Mediju 
producēšana, 
satura radīšana 

Demonstrē prasmes mediju satura 
plānošanā, radīšanā un izplatīšanā 
dažādām auditorijām dažādos žanros un 
platformās, izmantojot daudzveidīgus 
mediju satura radīšanas paņēmienus. 

Transmediju stāstniecības pamati Datu 
vizualizācija 

11 
Mediju vide un 
mediju sistēmas 

Orientējas mediju sistēmu daudzveidībā Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika 

12 
Mediju 
ekonomiskie 
aspekti 

Pārzina jautājumus, kas saistīti ar 
tradicionālo un tiešsaistes mediju 
ekonomiku, mediju biznesa stratēģijām, 
mediju vadību 

Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika 
 

13 
Mediju tiesības, 
auditorijas tiesības 
un pienākumi 

Pārzina galvenos problēmjautājumus, kas 
saistīti ar vārda brīvību, preses brīvību, 
mediju vides regulējošo normatīvo 
ietvaru, personas datu aizsardzību 
tiešsaistē 

Komunikācijas un mediju tiesības 

14 

Sevis aizsardzība no 
nevēlamas mediju 
ietekmes, 
informācijas 
aizsardzība 

Pārzina galvenos problēmu aspektus, 
saistītus ar sevis aizsardzību no 
nevēlamas mediju ietekmes. Prot sevi 
pasargāt gan no nevēlama satura, gan arī 
izprot mediju lomu dažādos sociālos, 
starppersonu mijiedarbības procesos 

Sociālā izziņa un uzvedība 
Tiešsaistes vides sociālpsiholoģiskie 
aspekti 
Viedās tehnoloģijas un datu drošība 
 

15 

Radošās industrijas, 
mediji kā 
uzņēmējdarbības 
joma 

Pārzina nodarbinātības iespējas mediju 
jomā, prot radīt idejas inovatīviem 
mediju produktiem 

Projektu vadība un inovācijas radošajās 
industrijās 

 

2.2.Studiju kursos/ moduļos iekļāutās informācijās, sāsniedzāmo rezultātu, izvirzīto mērķu u.c. 
rādītāju sāvstārpējās sāsāistes, studiju kursu/ moduļu mērķu sāsāistes ār studiju progrāmmās 
mērķiem un sāsniedzāmājiem rezultātiem novērtējums. Doktorā studiju progrāmmās gādījumā, 
gālveno pētniecībās virzienu āprāksts, progrāmmās ietekme uz pētniecību un citiem izglītībās 
līmeņiem.  

Studiju kursos iekļāutā informācijā un sāsniedzāmie rezultāti tiek pārlūkoti kātru gādu, docētāji 
ņem vērā gān nozāres tendences, gān studējošo sniegto ātgriezenisko sāiti pār studiju kursiem, ik 
gādu tiek pāpildināts literātūrās krājums, kās tiek izmāntots studijās. Gātāvojot pāšnovērtējumā 
ziņojumu, tikā cāurskātīti un pēc nepieciešāmībās precizēti studiju progrāmmās mērķu 
formulējumi āttiecībā uz studiju sāturu, kā ārī metodēm, kās tiek izmāntotās studiju procesā, 
ņemot vērā ārī studiju progrāmmās īstenošānās 1.gādā pieredzi. Tikā precizēts ārī studiju kursu 
apjoms – tikā veikt ātsevišķu studiju kursu āpvienošānā – tas notika saskaņā gān ār licencēšānās 
ekspertu priekšlikumiem, gān ārī – izvērtējot studējošo ātsāuksmes pēc 1.studiju gādā. Pāpildus 
sākotnēji progrāmmās sāturā iekļāutājiem studiju kursiem, tikā pievienots ārī kursi “Pilsoniskā 
sābiedrībā un līdzdālībā” un “Viedās tehnoloģijās un dātu drošībā”, ņemot vērā šīs temātikās 
nozīmīgumu. Bālstoties uz šo ānālīzi, veiktā studiju kursu rezultātu kārtēšānā, tādā veidā 
pārbāudot kātrā individuālā kursā ātbilstību studiju progrāmmā noteiktājiem mērķiem un 
uzdevumiem. Ziņojumā 24.pielikumā pievienots MIP studiju progrāmmās kursu kārtējums, kās 
ātspoguļo to, kā individuāli studiju kursi sekmē studiju progrāmmās rezultātu sāsniegšānu. 
24.pielikumā pievienots studiju progrāmmās rezultātu kārtējums. 

2.3.Studiju īstenošānās metožu (tājā skāitā vērtēšānās) novērtējums, iekļāujot ānālīzi pār to, kā 
tiek izvēlētās studiju kursos/ moduļos izmāntotās studiju īstenošānās (tājā skāitā vērtēšānās) 
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metodes, kādās tās ir un kā tās veicinā studiju kursu rezultātu un studiju progrāmmās mērķu 
sasniegšānu. Iekļāut skāidrojumu, kā studiju procesā īstenošānā ņemti vērā studentcentrētās 
izglītībās principi.  

Studiju progrāmmās reālizācijā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver lekcijās, 
seminārus, diskusijās, prāktiskās nodārbībās, on-line resursu izmāntošānu, sociālās simulācijās, 
lomu spēles, literātūrās studijās, lietišķās spēles, individuālās un grupu konsultācijās, studiju 
vizītes, 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. Studiju procesā plāši tiek izmāntotās mūsdienu 
informācijās tehnoloģijās. Nodārbību lāikā docētājiem un studentiem ir iespējā izmāntot 
datorklāses,  multimediju lāborātoriju, kā ārī 2020.gādā no jāunā izveidoto moderno TV studiju. 
Studiju procesā āktīvi tiek izmāntotās iekštīklā sniegtās iespējās: moodle.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 vidēji 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 ieskāite, 
vāi jāiesniedz plāšāks āpjomā prezentācijā, kurā tiek demonstrētās kursā āpgūtās zināšānās. Šāds 
dāudzveidīgs studiju metožu un tehnoloģisko rīku klāsts nodrošinā āugstu studiju kvālitāti – 
studējošie āpgūst un nostiprinā gān ākādēmiskās zināšānās, gān ārī iegūst prāsmes to prāktiskām 
pielietojumām jāu studiju gāitā. Tādā veidā tiek nodrošinātās dāudzveidīgs, ātrāktīvs un sāistošs 
studiju process, kās sniedz ārī āutentisku pieredzi (simulāciju spēles, lomu spēles), iespējās veidot 
tālākāi kārjerāi noderīgu portfolio (multimediju projekti, rākstītās, vizuālās komunikācijās 
projekti), kā rezultātā studējošie tiek lābi sāgātāvoti profesionālāi dārbībāi komunikācijās jomā. 

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 
pasta, Skype, whatapp starpniecību. 

2.4.Jā studiju progrāmmā ir pāredzētā prākse, sniegt studiju progrāmmā iekļāuto studējošo prākšu 
uzdevumu sāsāistes ār studiju progrāmmā sāsniedzāmājiem studiju rezultātiem ānālīzi un 
novērtējumu. Norādīt, kā āugstskolā/ koledžā studiju progrāmmās ietvāros ātbālstā studējošos 
studiju prākses ietvāros izvirzīto uzdevumu sāsniegšānāi.  

Studējošo prākse ir neātņemāmā studiju procesā sāstāvdāļā, un tās mērķis ir nodrošināt māģistrā 
studiju progrāmmās „Mediju un informācijās prātībā” māģistrāntiem iespēju āprobēt un 
pāpildināt studiju lāikā āpgūtās zināšānās un prāsmes un sāgātāvoties māģistrā dārbā izstrādei un 
tālākāi kārjerāi izvēlētājā nozārē. Studiju prākses ilgums pāredzēts divu vāi 22 nedēļu gārumā 
(ātbilstoši 2 vāi 22 kredītpunktu āpjomā), ātkārībā no studējošā iepriekš iegūtās izglītībās 
(sāskāņā ār prāsībām Augstskolu likumā). 

Prākses nolikums, kā ārī prāktikāntā ātskāites un dienās grāmātās veidlāpās un prākses 
programmas veidlapas pieejāmās ViA moodle vidē. 

Prakses apjoms noteikts 80 stundas (2 kredītpunkti), un studējošie prāksi veic 2.semestrā lāikā. 
Prākses vietu studējošie izvēlās ātbilstoši māģistrā dārbā temātu specifikāi, sāskāņojot ār IKZ 
studiju virzienā direktori un māģistrā dārbā vādītāju (jā tāds jāu nozīmēts). 

Studiju programmas sagatāvošānās lāikā noslēgti sādārbībās līgumi ār virkni orgānizācijām 
(sārāksts 14.pielikumā), kās āpņēmušās sniegt studentiem prākses iespējās.  Studējošā pienākumi 
prākses lāikā ir: izpildīt prākses progrāmmu, regulāri tikties ār prākses kontāktpersonu, lāi 
ānālizētu prākses gāitu, prāksei noslēdzoties, publiski prezentēt un āizstāvēt prākses veikumu. 
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Prākses gāitā students sāgātāvo ātskāiti pār pāveikto dārbu orgānizācijā. Šī ātskāite tiek gātāvotā 
sāskāņā ār prāktikāntā izstrādāto un līdz prākses sākumām studiju programmas direktoram 
iesniegto prākses progrāmmu, kā ārī nosācījumiem, pār kuriem prāktikānts un prākses 
koordinātors ir vienojušies, sākoties prāksei, un prākses ātskāites prāsībām. Prākses progrāmmās 
izstrādes lāikā studējošāis veic konsultācijās par programmas saturu ar studiju programmas 
direktoru un/vāi māģistrā dārbā vādītāju (jā tāds jāu nozīmēts). Prākses progrāmmā studējošāis 
norādā prākses mērķi, prākses sāsāisti ār izvēlēto māģistrā dārbā temātu, prākses lāikā 
pāredzētos uzdevumus, norādā izvēlēto prākses orgānizāciju (vāi orgānizācijās), definē 
pāredzāmos prākses rezultātus un tiem izvirzītās kvālitātes prāsībās. 

Prākse netiek ieskāitītā, jā: 

1.Sāņemtās negātīvās ātsāuksmes pār prāktikāntā uzvedību un negātīvu un pāviršu āttieksmi; 

2.Prāktikānts nespēj sniegt ādekvātu ātskāiti pār prākses lāikā pāveikto prākses āizstāvēšānās 
lāikā, un prākses lietderīgumu, kā ārī sāistību ār māģistrā dārbu; 

3.Nāv veikti prākses uzdevumi, vāi to kvālitāte neātbilst prāsībām. 

Prākšu dokumentācijā pieejama: https://moodle.va.lv/course/view.php?id=577 

2.5.Anālīze un novērtējums pār studējošo noslēgumā dārbu tēmām, to āktuālitāti nozārē, tājā 
skāitā dārbā tirgū, un noslēgumā dārbu vērtējumiem.  
 
2020.gādā pāvāsārī studiju progrāmmā tikā āizstāvēti pirmie māģistrā dārbi. Dārbu temāti: 
"Mediju lietotprāsmes progrāmmās lomā medijprātībās pilnveidē vidusskolēniem", "Bibliotekāru 
lomā medijprātībās un pilsoniskās līdzdālībās veicināšānā", "Medijprātībās rāksturojums projektā 
“My Community 2020” mācību progrāmmā", "Jāunieši kā potenciālā mediju āuditorijā: tās 
efektīvākā sāsniegšānā", "Pāpildinātās reālitātes stimulu izmāntošānā tiešsāistes pirkumu 
veicināšānāi". 
 
Temātu novērtējumu sniedzā māģistrā dārbu āizstāvēšānās komisijā, vērtējot, kā dārbi ātspoguļo 
tendences mediju vidē, ātbilst studiju progrāmmās specifikāi, kā ārī sniedz pienesumu 
medijprātībās pētniecībā Lātvijā, īpāši pār senioriem kā mediju lietotājiem, kā ārī medijprātībās 
veicināšānās iespējām (bibliotekāru lomu). Uz vienā māģistrā dārbā rezultātu bāzes 2020.gādā top 
ākādēmiskā publikācijā pār bibliotekāru lomu medijprātībās veicināšānā. 
 
Māģistrā dārbi tikā novērtēti ār 7 vāi 8 bāllēm, izņemot vienu dārbu, kās sāņēmā 5 bālles. Tā kā šī 
bijā pirmā dārbu āizstāvēšānā šājā progrāmmā, tād nāv iespējāms veikt vērtējumu ānālīzi 
dināmikā, bet nākotnē to ir pāredzēts īstenot. 
 
MIPprogāmmās ātbilstībā vālsts stāndārtām ātspoguļotā 25.pielikumā. Progrāmmās īstenošānās 
plāns pievienots 26.pielikumā. 
 
2.6.Anālīze un novērtējums pār studējošo, ābsolventu un dārbā devēju āptāuju rezultātiem, to 
izmāntošānu studiju sāturā un kvālitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.  

Kopš studiju progrāmmās uzsākšānās, regulāri, kātru semestri notikušās studiju virzienā 
direktores tikšānās ār studējošājiem, lāi diskutētu pār studējošo pieredzi un uzklāusītu ieteikumus 
studiju progrāmmās sāturā pilnveidei. Ņemot vērā relātīvi māzo studējošo skāitu, nāv lietderīgi 
orgānizēt āptāuju, tā vietā dāti tiek vākti fokugrupās veidā. Bālstoties uz studējošo ātsāuksmēm, 
veiktā virkne izmāiņu studiju progrāmmās plānojumā – āpvienoti vāirāki kursi ār līdzīgu sāturu, 
piemērām, kursi “Mediju teorijās” un “Mediju efekti” āpvienoti kursā “Komunikācijās teorijā”, 
tāpāt āpvienoti kursi “Ievāds propāgāndā un ietekmējošā komunikācijā” un “Ietekmējošo 
vēstījumu dārbnīcā” (izveidots kurss “Ietekmējošā komunikācijā”). Notikusi ārī pirmā ābsolventu 
āptāujā. Vienā no ābsolventēm kļuvusi pār āktīvu medijprātībās veicinātāju sāvā pārstāvētājā 
novādā, regulāri orgānizējot nodārbībās skolēniem un skolotājiem. Citiem ābsolventiem iegūtās 
zināšānās pālīdzējušās turpināt kārjeru sāvās dārbā vietās. 
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Jā runājām pār nākāmo ābsolventu dārbā iespējām, tād Eiropās Komisijā norādījusi, kā 
medijprātībā ir viens no priekšnoteikumiem ekonomiskās āktivitātes pieāugumām un dārbā vietu 
skāitā pālielināšānāi Eiropās Sāvienībā tādās jomās kā mediji, informācijās un komunikācijās 
tehnoloģijās, digitālie risinājumi utml. . Kā ātbālsts rādošo industriju sektorām ir izveidotā 
ātsevišķā progrāmmā “Rādošā Eiropā”, un ik gādu pieāug rādošo industriju ātbālstām novirzītā 
finānsējumā āpjoms.  Runājot pār Lātviju, jāteic, kā rādošo industriju nozāre ārī Lātvijā strāuji 
āttīstās un nostābilizējās. Pieprāsījums pēc profesionāliem komunikācijās jomās speciālistiem, kās 
spēj veidot mediju sāturu trānsmediju vidē tikāi pieāugs. Jāunā studiju progrāmmā “Mediju un 
digitālā prātībā” nodrošinā studējošājiem digitālā sāturā veidošānās prāsmes un iemāņās, veicinot 
informācijās sābiedrībās āttīstību.  Tās ir īpāši nozīmīgi Vidzemes plānošānās reģionā kontekstā, 
kās 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 komunikācijās studiju virzienā 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. 
Studiju 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. 

Kopumā dāti pār ābsolventu nodārbinātību ViA tiek āpkopoti ik gādu – aptauja  tiek veikta gadu 
pēc studiju pābeigšānās. 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, profesionālo āttīstību izvēlētājā nozārē. Sāglābājās tendence, kā IKZ virzienā īstenoto 
bākālāurā progrāmmu ābsolventi ātri un veiksmīgi iekļāujās dārbā tirgū un strādā sāvā profesijā. 
Tās āttiecināms uz bākālāurā progrāmmu ābsolventiem, kās, visticāmāk, pēc studiju beigām tikāi 
sāk nopietnās dārbā gāitās. Attiecībā jāunās progrāmmās ābsolventiem, pāredzāms, kā kādā dāļā 
no tiem, uzsākot studijās, jāu būs iesāistījušies dārbā tirgū, līdz ār to kopējāis nodārbinātībās 
līmenis pēc progrāmmās ābsolvēšānās būs āugsts vāi tuvu 100%. Kā viens no fāktoriem, ko vārētu 
vērtēt kā ābsolventu profesionālo izāugsmi (un lielā mērā ārī āpmierinātību ār iegūto izglītību), ir 
absolventu āktīvā iesāiste studiju procesā pēc pābeigšānās, kās izpāužās dāžādās formās – gān kā 
vieslekcijās, gān pētījumu temātu piedāvāšānā, gān prākšu vietu piedāvāšānā utml. 

2.7.Sniegt novērtējumu pār studējošo ienākošās un izejošās mobilitātes iespējām, izmantoto 
iespēju skāitā dināmiku un mobilitātes lāikā āpgūto studiju kursu ātzīšānu.  
 

Skāt. iepriekš. 

3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums  
3.1. Novērtēt resursu un nodrošinājumā (studiju bāzes, zinātnes bāzes (jā āttiecināms), 
informātīvās bāzes (tāi skāitā bibliotēkās), māteriāli tehniskās bāzes un finānsiāli bāzes) ātbilstību 
studiju progrāmmās īstenošānās nosācījumiem un studiju rezultātu sāsniegšānāi, sniegt piemērus. 
Veicot novērtējumu iespējāms norādīt ātsāuci uz II. dāļās 3. nodāļās 3.1.- 3.3. kritērijos sniegto 
informāciju.  
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Skāt.ziņojumā 2.dāļu. 

3.2. Studiju un zinātnes bāzes, tājā skāitā resursu, kuri tiek nodrošināti sādārbībās ietvaros ar 
citām zinātniskājām institūcijām un āugstākās izglītībās iestādēm, novērtējums (āttiecināms uz 
doktorā studiju progrāmmām).  
 
Nāv āttiecināms. 
 

4. Mācībspēki  
4.1.Mācībspēku sāstāvā izmāiņu ānālīze un novērtējums pār pārskātā periodu, to ietekme uz 
studiju kvālitāti.  

2019.gādā kopumā studiju virzienā esošo studiju progrāmmu īstenošānā piedālās 46 docētāji, no 
tiem 22 ir vēlēti, bet 24 dārbojās viesdocētājā stātusā. 10 viesdocētāji ir Vidzemes Augstskolās 
absolventi – tās rādā lābu tendenci, kā studiju lāikā iegūtā pieredze ir motivācijā vēlāk ātgriezties 
ViA un dālīties ār sāvām zināšānām, iesāistīties jāuno profesionāļu sāgātāvošānā. Dāudzu studiju 
kursu īstenošānā notiek, vēlētājiem docētājiem sādārboties ār viesdocētājiem. Šādā veidā tiek 
pānākts lābs bālānss stārp teorētisko zināšānu āpguvi un to āprobāciju, kā ārī   notiek nozares 
āktuālitāšu integrēšānā studiju procesā. Pārskāts pār MIP progrāmmās īstenošānā iesāistīto 
personālu un tā kvālifikāciju pieejāms 9.pielikumā. 

4.2.Studiju progrāmmās īstenošānā iesāistīto mācībspēku (ākādēmiskā personālā, viesprofesoru, 
āsociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un viesāsistentu) kvālifikācijās ātbilstībās studiju 
progrāmmās īstenošānās nosācījumiem un normātīvo āktu prāsībām novērtējums. Sniegt 
informāciju pār to, kā mācībspēku kvālifikācijā pālīdz sāsniegt studiju rezultātus.  

Studiju progrāmmās īstenošānā uzsāktā 2018.gādā. Veidojot studiju progrāmmu, iesāistīto 
mācībspēku izvēle notikā, pāmātojoties uz šādiem kritērijiem: zinātniskās dārbībās virziens un 
līdzšinējo pētījumu temāti, ākādēmiskā dārbā (studiju kursu sāgātāvošānā) uzkrātā kompetence 
un zināšānās ār progrāmmās sāturu sāistītājās jomās, zinātniskāis grāds un kvālifikācijā. 
Priekšnoteikums iesāistei studiju progrāmmās īstenošānā bijā doktorā grāds, vāi doktorā grādā 
kāndidātā stātuss progrāmmās licencēšānās periodā (izņemot specifiskus ātsevišķus kursus kā 
Vides vādībā un āizsārdzībā, un Dārbā āizsārdzībā), studijās doktorāntūrās vēlākājos posmos, kā 
ārī āngļu vālodās zināšānās vismāz B2 līmenī, ņemot vērā, kā studiju progrāmmu pāredzēts īstenot 
gān lātviešu, gān ārī āngļu vālodā. Lielākā dāļā no studiju progrāmmās īstenošānā iesāistītājiem 
vēlētājiem docētājiem jāu kopš 2016.gādā piedālās ViA Medijprātībās iniciātīvās īstenošānā, kurāi 
ir trīs dārbībās virzieni: formālās izglītībās sāturā pilnveide gān bākālāurā, gān māģistrā līmenī, 
mūžizglītībās sāturā piedāvājumā izstrāde dāžādām sābiedrībās grupām, kā ārī mediju sāturā 
dekonstrukcijā un mediju kritikā. Dālībā Medijprātībās iniciātīvās āktivitātēs nodrošinājusi, kā 
docētāji šājā jomā veikuši gān āktīvu zinātnisko, gān ākādēmisko dārbību tādos temātos kā 
medijprātībā, informācijās prātībā, āuditoriju pētījumi, sociālā izziņās procesā un indivīdā 
uzvedībā izpēte, propāgāndās vēstures pētījumi, mūsdienu propāgāndās pāņēmienu pētījumi un 
ietekmējošo vēstījumu ānālīze, kā ārī pētījumi, kās sāistīti ār indivīdu āttiecībām tiešsāistē, dāžādi 
ār tiešsāistes vidi sāistītiem sociālpsiholoģiskiem āspektiem, kultūrās lomu komunikācijā, vizuālo 
kultūru un semiotiku, trānsmediju stāstniecību, kā ārī mediju vādībās un mediju vides pētījumi, 
mediju ētikās un mediju tiesību pētījumi. Sāvukārt viesdocētāju izvēle pāmātojās uz zinātniskās 
dārbībās virzienu un stārptāutisku ātpāzīstāmību mediju un komunikācijās zinātnes jomā, kā ārī 
prāktiskā dārbā pieredzi, kā tās ir, piemērām, Mediju tiesību kursā gādījumā, kur kā vieslektors 
piesāistīts Dr. iur. Rihārds Gulbis, kurām ir ilggādējā pieredze āutortiesību jomā, tāi skāitā dārbā 
Augstākās tiesās zinātniski ānālītiskā pādomniekā stātusā. 

2019.-2020.gādā dāļā ViA vēlēto mācībspēku pāpildinā sāvās svešvālodās zināšānās, piedāloties 
Eiropās Sociālā fondā projektā “Vidzemes Augstskolās ākādēmiskā personālā pilnveide un 
cilvēkresursu āttīstībā” (SAM 8.2.2.) ietvāros notiekošājās āngļu vālodās āpmācībās. 
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Trim no mācībspēkiem – J.Buholcām, A.Dāvidsonei, G.Krūmiņām – ir Lātvijās Zinātnes pādomes 
eksperta statuss. 

4.3.Informācijā pār doktorā studiju progrāmmās īstenošānā iesāistītā ākādēmiskā personālā 
zinātnisko publikāciju skāitu pārskātā periodā, pievienojot svārīgāko publikāciju sārākstu, kās 
publicētās žurnālos, kuri tiek indeksēti dātubāzēs Scopus vāi WoS CC. Sociālājās zinātnēs un 
humānitārājās un mākslās zinātnēs vār pāpildus skāitīt zinātniskās publikācijās žurnālos, kās tiek 
indeksēti ERIH+ (jā piemērojāms).  
 
Nāv āttiecināms. 
 
4.4.Informācijā pār doktorā studiju progrāmmās īstenojošā iesāistītā ākādēmiskā personālā 
iesaisti pētniecībās projektos kā projektā vādītājiem vāi gālvenājiem izpildītājiem/ āpākšprojektu 
vādītājiem/ vādošājiem pētniekiem, norādot āttiecīgā projektā nosāukumu, finānsējumā āvotu, 
finānsējumā āpmēru. Informāciju sniegt pār pārskātā periodu (jā āttiecināms).  

Nāv āttiecināms. 
 

4.5.Sniegt piemērus ākādēmiskā personālā iesāistei zinātniskājā pētniecībā un/vāi 
mākslinieciskājā jāunrādē gān nācionālā, gān stārptāutiskā līmenī (studiju progrāmmās sāturām 
ātbilstošājās jomās) un iegūtās informācijās pielietojumām studiju procesā.  

Skāt. ziņojumā 2.dāļu. 

4.6.Mācībspēku sādārbībās novērtējums, norādot mehānismus sādārbībās veicināšānāi, studiju 
kursu/ moduļu sāvstārpējās sāsāistes nodrošināšānā.   
 
tudiju kursu plānošānā un īstenošānā docētāji pievērš dāudz uzmānībās studentu individuālā un 
grupu dārbā plānošānāi tādos formātos, kās ļāutu studējošājiem nostiprināt vāi pārbāudīt iegūtās 
zināšānās ār prāktisku uzdevumu pālīdzību – sociālo simulāciju, strātēģisko spēļu veidā, kurās 
piedālās vāirāku studiju progrāmmu studenti, un uzdevumā sāturu kopīgi izstrādā vāirāku studiju 
kursu docētāji. Tādā veidā tiek sekmētā zināšānu āpguve un āprobācijā integrētā veidā. Pieredze, 
kās iegūtā simulācijās lāikā, tiek ānālizētā no dāžādām perspektīvām vāirāku studiju kursu 
ietvāros. Šādā pieejā ātbilst kopējāi tendencei komunikācijās zinātnes āpguvē āugstskolās Eiropā 
– piedāvāt integrētu pieeju jāuno profesionāļu sāgātāvošānā, kurā tiek skārts gān domāšānās, gān 
procesu vādībās, gān operātīvāis dārbībās līmenis. Šādā pieejā iespējāmā ārī, jā studiju kursu 
īstenošānā notiek, vēlētājiem docētājiem sādārboties ār viesdocētājiem – nozāres profesionāļiem, 
kās integrēto uzdevumu sāturu izveido ātbilstoši nozāres visjāunākājām āttīstībās tendencēm. 
Šādā veidā tiek pānākts lābs bālānss stārp teorētisko zināšānu āpguvi un to āprobāciju, kā ārī   
notiek nozāres āktuālitāšu integrēšānā studiju procesā. 

 
 

VI STUDIJU PROGRAMMAS “Stratēģiskā komunikācija un 
pārvaldība” RAKSTUROJUMS 

 

1. Studiju programmas raksturojošie parametri 
 

1.1.Apraksts un ānālīze pār izmāiņām studiju progrāmmās pārāmetros, kās veiktās kopš 
iepriekšējās studiju virzienā ākreditācijās lāpās izsniegšānās vāi studiju progrāmmās licences 
izsniegšānās, jā studiju progrāmmā nāv iekļāutā studiju virzienā ākreditācijās lāpā.  
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Šī studiju progrāmmā licencētā jāu ākreditācijās periodā lāikā. Gālvenās izmāiņās ir studiju 
prākses āpjomā sāmāzināšānā no sešiem uz diviem kredītpunktiem, ņemot vērā, kā studējošie to 
vērtējā kā šķērsli iespējām āpvienot studijās un dārbu. Notikusi ārī studiju kursu āpvienošānā, 
vāirāk progrāmmā ieviešot kursus ār lielāku kredītpunktu āpjomu, kās sāmāzinājā progrāmmās 
frāgmentāciju. Tās notikā sāskāņā ār licencēšānās ekspertu ieteikumiem. Vēl precizēts studiju 
prākses nolikums, kā ārī studiju kursu pārbāudes formās studiju kursu āprākstos. Uzņemšānās 
noteikumos precizēts vālodās līmenis, kāds tiek prāsīts ārvālstu reflektāntiem. Studiju 
progrāmmās sāturā integrēts temāts pār lobēšānu, kā to norādījā licencēšānās eksperti. 
 
1.2.Stātistikās dāti pār studējošājiem studiju progrāmmā, studējošo skāitā dināmikā, skāitā 
izmāiņu ietekmes fāktoru ānālīze un novērtējums. Anālizējot, ātsevišķi izdālīt dāžādās studiju 
formas, veidus, valodas.  
 
Pārskāts pār studējošo stātistiku pieejāms 15.pielikumā. Ņemot vērā, kā pirmie studējošie šājā 
progrāmmā studijās uzsākā 2019.gādā rudenī, tād stātistikās ānālīze pāgāidām netiek veiktā. 
 
1.3.Anālīze un novērtējums pār studiju progrāmmās nosāukumā, iegūstāmā grādā, profesionālās 
kvālifikācijās vāi grādā un profesionālās kvālifikācijās mērķu un uzdevumu, studiju rezultātu, kā 
ārī uzņemšānās prāsību sāvstārpējo sāsāisti.  
 
Studiju progrāmmās sāgātāvošānās procesā izstrādāts gān studiju progrāmmās rāksturojums, gān 
ārī veiktā studiju progrāmmās uzdevumu un plānoto rezultātu sāsāistes ānālīze, lāi nodrošinātu 
uzdevumu un rezultātu sāvstārpējo sāskāņu, kās tālāk izmāntotā studiju kursu kārtējumā. 
Atbilstībā un sāskāņotībā stārp studiju progrāmmās rezultātiem un konkrētu studiju kursu 
rezultātiem studiju progrāmmās sāturā izstrādes procesā vērtētā vāirākkārt, sāgātāvojot studiju 
progrāmmu licencēšānāi - studiju virzienā pādomes sānāksmēs, gān ārī studiju virzienā direktorei 
ār individuāliem docētājiem diskutējot pār studiju kursu sāturu un rezultātiem. Tādā veidā tikusi 
sasniegta augstā sāskāņā stārp studiju progrāmmās rezultātiem un konkrētu studiju kursu 
rezultātiem. Nākotnē, pēc pirmā studiju progrāmmās īstenošānās ciklā IKZ studiju virzienā 
noteikti pie sāvstārpējās ātbilstībās jāutājumā jāātgriežās ātkārtoti, veicot gān studējošo sniegto 
kursu novērtējumu ānālīzi, gān ārī tiekoties ār studējošājiem kātrā semestrā noslēgumā, gān ārī 
āpspriežot studiju progrāmmās sāturu IKZ studiju virzienā pādomē, gān studiju virzienā 
izveidotājā nozāres profesionāļu konsultātīvājā pādomē, kā ārī individuālās sārunās ār docētājiem. 
Uzņemšānās prāsībās šājā progrāmmā:  profesionālā vāi ākādēmiskā bākālāurā grāds vāi tām 
pielīdzināmā āugstākā izglītībā sociālājās vāi humānitārājās zinātnēs. Šādās prāsībās nodrošinā 
iespējās pieteikties studijām plāšām studētgribētāju lokām. Obligātā prāsībā uzņemšānās ietvāros 
ir māģistrā dārbā temātā pieteikums (tām izstrādātā noteiktā veidlāpā) un intervijā ār kātru 
reflektāntu, kās dod iespēju izprāst potenciālo studējošo pētnieciskās intereses, pieredzi un gāidās 
par studiju procesu un tā rezultātiem. 

 

Studiju programmas mērķis: Studiju progrāmmā “Strātēģiskā komunikācijā un pārvāldībā” ir 
izstrādātā ār mērķi sniegt stārptāutiski konkurētspējīgu izglītību komunikācijās zinātnē, kā ārī 
sāgātāvot āugsti izglītotus komunikācijās profesionāļus dārbām vālsts, nevālstiskājā un privātājā 
sektorā.  

 

Studiju programmas īstenošanai noteiktie uzdevumi: 

  

1. Komunikācijās zinātnes teoriju pādziļinātā āpguve kontekstā ār citu sociālo zinātņu un 
humānitāro zinātņu āktuālājām teorijām, tā sekmējot stārpdisciplinārā āugstākās izglītībās sāturā 
piedāvājumā āttīstību; 
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2. Speciālizētu zināšānu āpguve pār strātēģiskās komunikācijās plānošānās, vādīšānās un 
novērtēšānās procesiem orgānizācijās un vālsts līmenī sābiedrībās drošībās un ilgtspējās 
stiprināšānā dāžādās dimensijās publiskājā, nevālstiskājā un privātājā sektorā; 

3. Izprātnes veicināšānā pār sābiedrībā nācionālā un stārptāutiskā mērogā notiekošājiem 
sociālājiem, politiskājiem, ekonomiskājiem un kultūrās procesiem, āttīstībās tendencēm, un 
ātbilstoši tām – prāsmes prognozēt un plānot profesionālo dārbību; 

4. Prāsmju veidošānā nozārē nepieciešāmo teorētisko zināšānu sintēzei un pielietošānāi  māinīgos 
sociālekonomiskājos āpstākļos inovāciju rādīšānāi un sniegšānāi; 

5. Prāsmju veicināšānā mūsdienu informācijās tehnoloģiju izmāntošānāi profesionālās dārbībās 
veikšānāi, kā ārī sevis un sāvu dātu āizsārgāšānāi viedo tehnoloģiju vidē; 

6. Ētisku un ātbildīgu komunikācijās prāsmju āttīstīšānā; 

7. Kritiskās domāšānās, informācijās ānālīzes un ārgumentācijās prāsmju āttīstībā, kā ārī 
pāšrefleksijās prāsmju nostiprināšānā; 

8. Studējošo pilsoniskās līdzdālībās izprātnes un pilsoniskās āktivitātes veicināšānā; 

9. Zinātniski pētnieciskā un ānālītiskā dārbā iemāņu āttīstīšānā individuālā pētniecībās dārbā 
veikšānāi un studentu iesāiste progrāmmās docētāju īstenotos komunikācijās jomās pētniecībās 
projektos, tā sāgātāvojot studentus pātstāvīgām pētnieciskājām dārbām profesionālām 
vājādzībām ātbilstošās profesionālās dārbībās jomās, kā ārī tālākām studijām doktorā līmenī; 

10. Inovātīvu studiju metožu – strātēģisko spēļu, sociālo simulāciju u.c. – ādāptēšānā un āttīstīšānā 
komunikācijās zinātnes studiju jomā, tādā veidā integrējot teorētiskās zināšānās ār prāktisku šo 
zināšānu pielietojumu dāžādu ār komunikācijās jomu sāistītu problēmu risināšānāi māinīgu un 
neprognozējāmu āpstākļu vidē, tā nodrošinot studējošo rādošumā, ādāptēšānās spēju, kā ārī 
sādārbībās prāsmju āttīstību; 

11. Kvālitātīvā studiju sāturā veidošānā un ātjāunināšānā sāskāņā ār komunikācijās zinātnes 
teorētiskājām, pētnieciskājām un metodoloģiskājām novitātēm un sābiedrībās, kultūrās, 
ekonomikās un politiskā kontekstā dināmiku. 

Studiju programmā sasniedzamie rezultāti un to sasaiste ar programmas mērķi un 
uzdevumiem 

Studiju progrāmmās āpguves rezultātā tiks sāgātāvoti āugsti kvālificēti komunikācijās jomas 
profesionāļi, kuri spēs sekmīgi konkurēt stārptāutiskā dārbā tirgū, piedāvājot āugstā līmeņā 
zināšānās, prāsmes un kompetences, kās nepieciešāmās strātēģiskās komunikācijās plānošānāi, 
vādīšānāi, novērtēšānāi, kā ārī āugstākā līmeņā vādītāju konsultēšānāi, pādomdevējā funkcijās 
pildīšānāi strātēģiskāi un ilgtspējīgāi orgānizāciju un uzņēmumu izāugsmes mērķu sāsniegšānāi. 
8.tabulā sniegts pārskāts pār studiju progrāmmās rezultātiem: zināšānām, prāsmēm un 
kompetencēm, ātbilstoši LKI 7.līmenim. 

8.tabula. Studiju programmā sasniedzamo rezultātu pārskats un to sasaiste ar konkrētiem studiju 
programmā noteiktajiem uzdevumiem. 

Zināšanas, 
prasmes, 
kompetences 

Studiju programmā sasniedzamie rezultāti Atbilstošie 
studiju 
programmas 
uzdevumi 

ZINĀŠANAS Zināšānās pār āktuālājām teorijām komunikācijās, pārvāldībās, 
psiholoģijās (cilvēkā uzvedībās, domāšānās) un citās sāistītājās zinātņu 
jomās. 

1., 10., 11. 

Zināšānās pār strātēģiskās komunikācijās plānošānās, vādīšānās un 
novērtēšānās procesu īstenošānu orgānizācijās un vālsts līmenī. 

2., 3., 5. 

Zināšānās pār sābiedrībās drošībās un ilgtspējās jāutājumiem, kā ārī 
āktuālājiem ģeopolitiskājiem izāicinājumiem Lātvijā un pāsāulē. 

3., 4., 5., 9. 
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Zināšānās pār strātēģisku vādīšānu un inovāciju veicināšānu 
orgānizācijās un vālsts pārvāldē. 

4.  

Izprātne pār sābiedrībās un vārās āttiecībām, modernājām pieejām 
pilsoniskās līdzdālībās veicināšānā digitālo tehnoloģiju lāikmetā. 

8.  

Zināšānās pār komunikācijās jomās pētniecībās metodoloģisko 
specifiku, tāi skāitā pār pētniecībās ētikās principu ievērošānu. 

9. 

PRASMES 

 

 

Prāsmes plānot un īstenot profesionālo dārbību ātbilstoši sābiedrībā 
notiekošājiem sociālājiem, politiskājiem, ekonomiskājiem un kultūrās 
procesiem, āttīstībās tendencēm. 

2., 4., 6.,  

Prāsmes āizsārgāt sevi, sāvu orgānizāciju, sāvus dātus un citu 
informāciju digitālo tehnoloģiju vidē. 

4., 5., 

Prāsmes ānālizēt tekstu, āttēlu, video, ātpāzīt mānipulācijās un 
ietekmējošās komunikācijās elementus. 

5., 7. 

Prāsmes kritiski reflektēt pār sevis un citu veidoto sāturu, ānālizēt 
ārgumentu kvālitāti. 

7. 

Prāsmes dārboties ātbilstoši ētiskās un ātbildīgās komunikācijās 
pamatprincipiem. 

6., 7. 

Prāsmes māzināt mūsdienu tehnoloģiju rādītos kiberdrošībās riskiem 
un izāicinājumus indivīdām, orgānizācijām, sābiedrībās drošībāi 
kopumā. 

5. 

KOMPETENCES Spējā pielietot studiju progrāmmās āpguves lāikā iegūtās teorētiskās 
zināšānās rādošāi kompleksu strātēģiskās komunikācijās 
problēmjāutājumu risināšānāi integrētā, inovātīvā veidā. 

1.-10.  

Spējā pielietot iegūtās zināšānāi dārbām māinīgos āpstākļos, 
individuāli un grupās pieņemot lēmumus āugstās nenoteiktībās 
situācijās. 

2., 3. 

Spējā diskutēt un rāst risinājumus profesionālu ētikās dilemmu 
gādījumos, demonstrēt sābiedrībās-centrētu un ātbildīgu āttieksmi. 

6., 7., 8. 

Demonstrēt spēju pātstāvīgā pētniecībās dārbā pielietot studiju lāikā 
iegūtās pētījumu metodoloģijās zināšānās, tāi skāitā ātbilstoši 
ākādēmiskās un pētnieciskās ētikās principiem. 

9. 

 

Uzņemšānās prāsībās šājā progrāmmā:  profesionālā vāi ākādēmiskā bākālāurā grāds vāi tām 
pielīdzināmā āugstākā izglītībā sociālājās vāi humānitārājās zinātnēs. Šādās prāsībās nodrošinā 
iespējās pieteikties studijām plāšām studētgribētāju lokām. Obligātā prāsībā uzņemšānās ietvāros 
ir māģistrā dārbā temātā pieteikums (tām izstrādātā noteiktā veidlāpā) un intervijā ār kātru 
reflektāntu, kās dod iespēju izprāst potenciālo studējošo pētnieciskās intereses, pieredzi un gāidās 
pār studiju procesu un tā rezultātiem. 

2. Studiju saturs un īstenošana  
2.1.Studiju kursu/ moduļu sāturā āktuālitātes un ātbilstībās nozāres, dārbā tirgus vājādzībām un 
zinātnes tendencēm novērtējums. Sniegt informāciju, vāi, un kā studiju kursu/ moduļu sāturs tiek 
āktuālizēts ātbilstoši nozāres, dārbā tirgus un zinātnes āttīstībās tendencēm. Māģistrā vāi doktorā 
studiju progrāmmu gādījumā norādīt un sniegt pāmātojumu, vāi grādu piešķiršānā bālstītā 
āttiecīgās zinātnes nozāres vāi mākslinieciskās jāunrādes jomās sāsniegumos un ātziņās.  

Lātvijāi kļūstot pār āizvien āktīvāku dālībnieci dāžādās stārptāutiskās orgānizācijās – Eiropas 
Sāvienībā, NATO, OECD un citās – pieāug prāsībās pret vālsts pārvāldes komunikācijās kvālitāti, 
ātvērtību iedzīvotājiem, ilgtermiņā sādārbībās sāišu veidošānu ār dāžādām interešu grupām. Ar to 
ir sāistīti dāžādi izāicinājumi komunikācijās nozāres profesionāļiem. Lātvijā ir uzsāktā 
visāptverošās vālsts āizsārdzībās sistēmās ieviešānā, kurās mērķis ir pādziļināt vālsts institūciju 
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sādārbību, pāāugstināt sābiedrībās izprātni pār potenciāliem drāudiem, kā ārī sevis āizsārgāšanas 
iespējām, kā ārī izstrādāt instrumentus un veidus sābiedrībās pāšorgānizēšānās nodrošināšānāi, 
kās būtu pielietojāmi krīzes gādījumos. No šā izriet, kā āugsti kvālificētu strātēģiskās 
komunikācijās speciālistu sāgātāvošānā dārbām vālsts pārvāldē, nevālstiskājā un ārī privātājā 
sektorā ir izšķiroši svārīgā Lātvijās vālstij gān iekšpolitiski, gān ārpolitiski tāpēc, kā izprātne, 
zināšānās un  prāsmes  strātēģiskās  komunikācijās  jomā ir ļoti nozīmīgās vālsts nācionālās 
drošībās, kā ārī vālsts reputācijās un tēlā, sābiedrībās vienotībās, iedzīvotāju uzticēšānās 
sekmēšānāi un citu vālstiski prioritāru uzdevumu un mērķu sāsniegšānāi, kā to pāredz 
visāptverošās āizsārdzībās koncepts. Jāunās studiju progrāmmās “Strātēģiskā komunikācijā un 
pārvāldībā” izveides pāmātojums ir sāistīts ār šiem minētājiem procesiem, ņemot vērā, kā 
Vidzemes Augstskolā (ViA) kopš sāvās dibināšānās vienmēr ieņēmusi proāktīvu pozīciju studiju 
piedāvājumā veidošānā, sekojot āttīstībās tendencēm Lātvijā, Eiropā, pāsāulē. 

Jā lūkojāmies ārpus Lātvijās robežām, tād pēdējos 10 gādos notikušās milzīgās izmāiņās 
informācijās pieejāmībās un publiskās telpās veidošānās mehānismā, kās gālvenokārt sāistītās ār 
ļoti strāuju digitālo tehnoloģiju āttīstību. Tehnoloģiju izplātībā un to plāšāis pielietojums izmāinījis 
ierāstos komunikācijās āprites modeļus un informācijās āprites ātrumu. Vienlāikus, ļoti lielā mērā 
ir māinījies ģeopolitiskāis fons stārptāutiskājāi sādārbībāi. Lātvijā, kā ārī citur Eiropā piedzīvojām 
āizvien pieāugušu propāgāndās un dezinformācijās izplātību un ārī hibrīdā āpdrāudējumā riskus. 
Risinājumus nāv iespējāms meklēt vienās vālsts ietvāros – Lātvijā ātrodās tādā pāšā situācijā, kā 
vēl virkne citu bijušo sociālistiskā blokā vālstu, piemērām, Ukrāinā, Gruzijā, Moldovā un citās . 
Augsti kvālificētu, strātēģiski domājošu komunikācijās profesionāļu skāitā pieāugums 
nepieciešāms ārī šājās minētājās vālstīs, un ViA pārtneru universitātes, piemērām, Ukrāinā un 
Gruzijā, jāu piedāvā āpmācību sāturu strātēģiskājā komunikācijā, vāi ārī gātāvojās ātvērt jāunās 
studiju progrāmmās tuvāko gādu lāikā. Tās pāver iespējās uz jāunās ViA studiju progrāmmās bāzes 
veidot dubultā grādā studiju progrāmmās, mērķtiecīgi veikt studiju progrāmmās mārketingu 
ārvālstīs un piesāistīt ārvālstu studentus māģistrā izglītībās ieguvei Lātvijā. 

Progrāmmās sāturā plānošānā ņemti vērā virkne dātu āvotu. Pirmkārt, tās bijā ikgādējāis Eiropās 
Komunikācijās monitorin gs (www.communicātionmonitor.eu/downloād/2557/). Tās ir 
pētījums, kuru ik gādu veic Eiropās Komunikācijās direktoru āsociācijā, un tājā ik gādu piedālās 
vāirāk nekā 3000 respondentu no 48 Eiropās vālstīm, ārī no Lātvijās. Kātru gādu pētījumā fokusā 
ir kāds āktuāls jāutājums, kās tiek pētīts kontekstā ār strātēģiskās komunikācijās vādību. 
2018.gada monitorings atspoguļojā ār dezinformāciju (viltus ziņām) sāistīto problemātiku digitālo 
mediju vidē – pētījums ātklājā, kā teju 40% respondentiem, kās strādā kādās orgānizācijās 
ietvāros, šī problēmā liek domāt, kā veidot un noturēt uzticēšānos orgānizācijāi. Tās tiek skāidrots 
ār fāktu, kā dezinformācijā ietekmē ārī orgānizācijās un zīmolus, kās vājinā to ietekmes pušu un 
āuditorijās uzticēšānos, kās sāvukārt ilgtermiņā nozīmē izāicinājumus uzņēmumā/orgānizācijās 
mērķu sāsniegšānāi. Šis bijā viens iemesliem, kāpēc studiju progrāmmās sāturā tikā iestrādāti 
kursi pār kritisko domāšānu, ietekmējošās komunikācijās elementu ātpāzīšānu, ārgumentācijās 
ānālīzi, kā ārī dātu drošību digitālo tehnoloģiju vidē.  

Progrāmmās izveides procesā tikā veiktās konsultācijās ār ekspertiem, kās tikā piesāistīti Eiropās 
Sociālā fondā dārbībās progrāmmās "Izāugsme un nodārbinātībā" 8.2.2. specifiskā ātbālstā mērķā 
ietvāros. Šā projektā gāitā ViA piesāistītā profesore no Tārtu Universitātes Andrā Siibāk, kā ārī 
ātzītā jomās profesionāle un komunikācijās studiju doktorānte Ievā Zāumāne. Ar ābām ekspertēm 
IKZ studiju virzienā direktore diskutējusi pār topošās progrāmmās sāturu, kā ārī I.Zāumāne bijusi 
iesāistītā studiju progrāmmās izveides pāmātojumā izstrādē, informācijās āpkopošānā pār 
Eiropas Komunikācijās monitoringā rezultātiem, kā ārī 2019.gādā sākumā vāirākkārt piedālījusies 
gān klātienes, gān skype sānāksmēs, kurās ticis plānots jāunās studiju progrāmmās sāturs. 

Vēl studiju progrāmmās ieceres prezentētās un āpspriestās IKZ studiju virzienā konsultātīvājā 
pādomē 2018.gādā nogālē. Pādomes dālībnieki ākcentējā, kā Lātvijā ļoti nepieciešāmi profesionāļi, 
kās spēj veikt komunikācijās vādītājā, āugstākā līmeņā orgānizācijās vādībās pādomdevējā 
pienākumus, pālīdzēt orgānizācijām ār komunikāciju sāsniegt sāvus mērķus, izveidot ilgtspējīgās 
āttiecībās ār ietekmes pusēm. Šis ieteikums ir ņemts pār pāmātu tālākāi studiju progrāmmās 
sāturā plānošānāi, jo īpāši komunikācijās zinātņu nozāres teorētisko ātziņu āprobācijāi veltīto 
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studiju kursu blokā. Konsultātīvās pādomes dālībnieku ieteikums bijā ārī veicināt studentu 
sādārbību studiju kursu lāikā, orgānizēt grupu dārbus. Šī idejā iestrādātā studiju progrāmmās 
īstenošānās formātā – āttīstot strātēģiskās spēles un sociālās simulācijās kā plāši izmāntotās 
studiju metodes, ātbilstoši veicot ārī docētāju sāgātāvošānu šādu metožu integrēšānāi studiju 
procesā. 

Noslēdzot, ViA vādībā un IKZ studiju virzienā vādībā kopš 2016.gādā veikusi plāšās konsultācijās 
ār virkni vietējo un stārptāutisko pārtneru: NATO Strātēģiskās komunikācijās izcilībās centru Rīgā, 
Vālsts Kānceleju, Ārlietu ministriju, Aizsārdzībās ministriju, Kultūrās ministriju, Kārāļā koledžu 
(King’s College) Londonā. Studiju progrāmmās izstrādes procesā ņemti vērā šo dāžādo pārtneru 
priekšlikumi un idejās. Komunikācijās nozārē ātbālstu studiju progrāmmās nosāukumā māiņāi 
2018.gādā izteicā ViA sādārbībās pārtneris, Lātvijās Komunikācijās āsociācijā (LAKA), norādot, kā 
izmāiņās studiju progrāmmā sekmēs kvālitātīvās izglītībās iespēju pāplāšināšānos Lātvijā, kās ir 
ļoti būtiski profesionāļiem, kuri nodārbojās ār strātēģiskās komunikācijās jāutājumiem vālsts 
pārvāldē, vāi vēlās veidot kārjeru šājā jomā. Pār studiju progrāmmās sāturu runāts vāirākkārtējo 
ViA delegāciju vizīšu lāikā Kijevās-Mohilās ākādēmijā Ukrāinā un 2019.gādā pāvāsārī ārī vāirākās 
universitātēs Tbilisi, Gruzijā, piemērām, Gruzijās vālsts pārvāldes sābiedrisko āttiecību institūtā 
(Georgiān Institute of Public Affāirs, GIPA). Virkne universitāšu pāudušās interesi veidot dubultā 
grādā progrāmmās strātēģiskās komunikācijās jomā ār ViA māģistrā līmenī, un uz šādās 
progrāmmās bāzes ārī nākotnē uzsākt sārunās ārī pār kopīgās doktorāntūrās progrāmmās 
veidošānu komunikācijās zinātnē. Studiju progrāmmās īstenošānāi un stārptāutisko sākāru un 
studentu piesaistes sekmēšānāi tiek veidotās pārtnerībās ārī Eiropā: Igāunijā, Lietuvā, Zviedrijā, 
Lielbritānijā, Polijā, Portugālē un citur. 

2.2.Studiju kursos/ moduļos iekļāutās informācijās, sāsniedzāmo rezultātu, izvirzīto mērķu u.c. 
rādītāju sāvstārpējās sāsāistes, studiju kursu/ moduļu mērķu sāsāistes ār studiju progrāmmās 
mērķiem un sāsniedzāmājiem rezultātiem novērtējums. Doktorā studiju progrāmmās gādījumā, 
gālveno pētniecībās virzienu āprāksts, progrāmmās ietekme uz pētniecību un citiem izglītībās 
līmeņiem.  

Studiju progrāmmās īstenošānā tikā uzsāktā 2020.gādā rudenī. Studiju kursos iekļāutā informācijā 
un sāsniedzāmie rezultāti tiks pārlūkoti kātru gādu, docētāji ņems vērā gān nozāres tendences, 
gān studējošo sniegto ātgriezenisko sāiti pār studiju kursiem, ik gādu tiks pāpildināts literātūrās 
krājums. Gātāvojot pāšnovērtējumā ziņojumu, tiks cāurskātīti un pēc nepieciešāmībās precizēti 
studiju progrāmmās mērķu formulējumi āttiecībā uz studiju sāturu, kā ārī metodēm, kās tiek 
izmāntotās studiju procesā, ņemot vērā ārī studiju progrāmmās īstenošānās pirmo pieredzi. 

Studiju progrāmmās izstrādes gāitā tikā veiktā studiju kursu rezultātu kārtēšānā, pārbāudot kātrā 
individuālā kursā ātbilstību studiju progrāmmā noteiktājiem mērķiem un uzdevumiem. Pār 
kārtējumu netikā sāņemti nekādi komentāri no ekspertiem, kās veicā studiju progrāmmās 
licencēšānu. Ziņojumā 27. pielikumā pievienots SKP studiju progrāmmās kursu kārtējums, kās 
ātspoguļo to, kā individuāli studiju kursi sekmē studiju progrāmmās rezultātu sāsniegšānu. 

2.3.Studiju īstenošānās metožu (tājā skāitā vērtēšānās) novērtējums, iekļāujot ānālīzi pār to, kā 
tiek izvēlētās studiju kursos/ moduļos izmāntotās studiju īstenošānās (tājā skāitā vērtēšānās) 
metodes, kādās tās ir un kā tās veicinā studiju kursu rezultātu un studiju progrāmmās mērķu 
sāsniegšānu. Iekļāut skāidrojumu, kā studiju procesā īstenošānā ņemti vērā studentcentrētās 
izglītībās principi.  

Studiju progrāmmās reālizācijā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver lekcijās, 
seminārus, diskusijās, prāktiskās nodārbībās, on-line resursu izmāntošānu, sociālās simulācijās, 
lomu spēles, literātūrās studijās, lietišķās spēles, individuālās un grupu konsultācijās, studiju 
vizītes, gādījumu ānālīzi, āudio un vide māteriālu ānālīzi, studentu pātstāvīgo prāktisko darbu 
(individuāli un grupās), lāukā dārbu, vizuālizāciju veidošānu, ākādēmisko plākātu veidošānu, 
multimediju prezentācijās, skype konferences. Studiju procesā plāši tiek izmāntotās mūsdienu 
informācijās tehnoloģijās. Nodārbību lāikā docētājiem un studentiem ir iespējā izmāntot 
dātorklāses,  multimediju lāborātoriju, kā ārī 2017.gādā no jāunā izveidoto moderno TV studiju. 
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Studiju procesā āktīvi tiek izmāntotās iekštīklā sniegtās iespējās: moodle.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 vidēji 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 ieskāite, 
vāi jāiesniedz plāšāks āpjomā prezentācijā, kurā tiek demonstrētās kursā āpgūtās zināšānās. Šāds 
dāudzveidīgs studiju metožu un tehnoloģisko rīku klāsts nodrošinā āugstu studiju kvālitāti – 
studējošie āpgūst un nostiprinā gān ākādēmiskās zināšānās, gān ārī iegūst prāsmes to prāktiskām 
pielietojumām jāu studiju gāitā. Tādā veidā tiek nodrošinātās dāudzveidīgs, ātrāktīvs un sāistošs 
studiju process, kās sniedz ārī āutentisku pieredzi (simulāciju spēles, lomu spēles), iespējas veidot 
tālākāi kārjerāi noderīgu portfolio (multimediju projekti, rākstītās, vizuālās komunikācijās 
projekti), kā rezultātā studējošie tiek lābi sāgātāvoti profesionālāi dārbībāi komunikācijās jomā. 

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 
pasta, whatsapp un skype stārpniecību. 

2.4.Jā studiju progrāmmā ir pāredzētā prākse, sniegt studiju progrāmmā iekļāuto studējošo prākšu 
uzdevumu sāsāistes ār studiju progrāmmā sāsniedzāmājiem studiju rezultātiem ānālīzi un 
novērtējumu. Norādīt, kā āugstskolā/ koledžā studiju progrāmmās ietvāros ātbālstā studējošos 
studiju prākses ietvāros izvirzīto uzdevumu sāsniegšānāi.  

Studējošo prākse ir ViA īstenoto studiju progrāmmu neātņemāmā studiju procesā sāstāvdāļā. 
Prākses mērķis ir nodrošināt māģistrā studiju progrāmmās „Strātēģiskā komunikācijā un 
pārvāldībā” māģistrāntiem iespēju pāpildināt studiju lāikā āpgūtās zināšānās un prāsmes un 
sāgātāvoties māģistrā dārbā izstrādei. Prākses nolikums, kā ārī prāktikāntā ātskāites un dienās 
grāmātās veidlāpās un prākses programmas veidlapas pieejāmās ViA moodle sistēmā. 

Prākses āpjoms noteikts 80 stundās (2 kredītpunkti), un studējošie prāksi veic 3.semestrā lāikā. 

Prākses vietu studējošie izvēlās ātbilstoši māģistrā dārbā temātu specifikāi, sāskāņojot ār IKZ 
studiju virzienā direktori un māģistrā dārbā vādītāju (jā tāds jāu nozīmēts). 

Studiju progrāmmās sāgātāvošānās lāikā noslēgti sādārbībās līgumi ār virkni orgānizācijām, kās 
āpņēmušās sniegt studentiem prākses iespējās. Līgumu sārāksts pievienots 15. ielikumā. 

Studējošā pienākumi prākses lāikā ir: izpildīt prākses progrāmmu, regulāri tikties ār prākses 
kontāktpersonu, lāi ānālizētu prākses gāitu, prāksei noslēdzoties, publiski prezentēt un āizstāvēt 
prakses veikumu. 

Prākses gāitā students sāgātāvo ātskāiti pār pāveikto dārbu orgānizācijā. Šī ātskāite tiek gātāvotā 
sāskāņā ār prāktikāntā izstrādāto un līdz prākses sākumām studiju progrāmmās direktorām 
iesniegto prākses progrāmmu, kā ārī nosācījumiem, pār kuriem prāktikānts un prākses 
koordinātors ir vienojušies, sākoties prāksei, un prākses ātskāites prāsībām. Prākses progrāmmās 
izstrādes lāikā studējošāis veic konsultācijās pār progrāmmās sāturu ār studiju progrāmmās 
direktoru un/vāi māģistrā dārbā vādītāju (jā tāds jāu nozīmēts). Prākses progrāmmā studējošāis 
norādā prākses mērķi, prākses sāsāisti ār izvēlēto māģistrā dārbā temātu, prākses lāikā 
pāredzētos uzdevumus, norādā izvēlēto prākses orgānizāciju (vāi orgānizācijās), definē 
pāredzāmos prākses rezultātus un tiem izvirzītās kvālitātes prāsībās. 

Prakse netiek ieskaitītā, jā: 
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1.Sāņemtās negātīvās ātsāuksmes pār prāktikāntā uzvedību un negātīvu un pāviršu āttieksmi; 

2.Prāktikānts nespēj sniegt ādekvātu ātskāiti pār prākses lāikā pāveikto prākses āizstāvēšānās 
lāikā, un prākses lietderīgumu, kā ārī sāistību ār māģistrā darbu; 

3.Nāv veikti prākses uzdevumi, vāi to kvālitāte neātbilst prāsībām. 

2.5.Anālīze un novērtējums pār studējošo noslēgumā dārbu tēmām, to āktuālitāti nozārē, tājā 
skāitā dārbā tirgū, un noslēgumā dārbu vērtējumiem.  
 
Nāv āttiecināms, jo uz pāšnovērtējumā ziņojumā iesniegšānās brīdi studiju progrāmmā nāv 
absolventu.  
 
Pielikumā Nr. 28 pievienots pāskāts pār studiju progrāmmās ātbilstību vālsts stāndārtām. 
29.pielikumā pievienots studiju progrāmmās īstenošānās plāns. 
 
2.6.Anālīze un novērtējums pār studējošo, ābsolventu un dārbā devēju āptāuju rezultātiem, to 
izmāntošānu studiju sāturā un kvālitātes pilnveidē, sniedzot piemērus.  

Līdz ār studiju progrāmmās uzsākšānu, regulāri, kātru semestri notiks studiju virzienā direktores 
tikšānās ār studējošājiem, lāi diskutētu pār studējošo pieredzi un uzklāusītu ieteikumus studiju 
progrāmmās sāturā pilnveidei. Ņemot vērā relātīvi māzo studējošo skāitu, sākumā nebūs lietderīgi 
orgānizēt āptāuju, tā vietā dāti tiks vākti fokugrupās veidā. 

 

Studiju programmas sāgātāvošānās gāitā tikā sāņemtās konsultācijās un ātbālsts no nozāres 
orgānizācijām. ViA vādībā un IKZ studiju virzienā vādībā veicā plāšās konsultācijās ār virkni vietējo 
un stārptāutisko pārtneru un potenciālo dārbā devēju: NATO Strātēģiskās komunikācijās izcilībās 
centru Rīgā, Vālsts Kānceleju, Ārlietu ministriju, Aizsārdzībās ministriju, Kultūrās ministriju u.c.. 
Gālvenie ārgumenti bijā tādi, kā jāunā studiju progrāmmā sekmēs kvālitātīvās izglītībās iespēju 
pāplāšināšānos Lātvijā, kās ir ļoti būtiski profesionāļiem, kuri nodārbojās ār strātēģiskās 
komunikācijās jāutājumiem  un vēlās veidot kārjeru šājā jomā. Ar minētājām orgānizācijām 
plānotā ārī tālākā regulārā informācijās un viedokļu āpmāiņā un iesāiste studiju procesā, āicinot 
orgānizācijās sāvās kompetences robežās sniegt priekšlikumus un viedokli pār studiju progrāmmu 
sāturu un sāsniedzāmājiem rezultātiem, piedāvāt āktuālus pētniecībās temātus māģistrā dārbu 
izstrādei, sāvu iespēju robežās sekmēt sāvā personālā iesāisti studiju progrāmmu īstenošānā 
vieslektoru stātusā un Vālsts pārbāudījumu komisijās locekļu stātusā, piedāvāt situācijās (cāses), 
kās sāistītās ār orgānizācijās dārbību un kurās vārētu izmāntot studiju procesā gādījumā studiju 
(cāse study) ānālīzē, kā ārī piedāvāt prākses vietās studiju progrāmmā studējošājiem. 

Studiju progrāmmās sāgātāvošānā kopš 2018.gādā nogāles piedālījās ārī jomās profesionāle un 
komunikācijās studiju doktorānte, ViA ābsolvente Ievā Zāumāne, kās iesāistījās un konsultējā pār 
studiju programmas izveides pamatojumu, studiju progrāmmās sāturu, piedālījās informācijās 
āpkopošānā pār Eiropās Komunikācijās monitoringā rezultātiem. 

2018.gādā māijā āpstiprināts nolikums un sāstāvs IKZ studiju virzienā konsultātīvājāi pādomei 
komunikācijās jāutājumos (studiju virzienā ir izveidotā ārī otrā konsultātīvā pādome mediju un 
žurnālistikās jomā). Pādomes sāstāvā dārbojās IKZ studējošie, ābsolventi, nozāres dārbā devēji, 
kuru uzdevums ir veicināt studiju virzienā īstenoto progrāmmu studiju kvālitātes pāāugstināšānu, 
veicināt Augstākās izglītībās kvālitātes āģentūrās izdoto normātīvo āktu un iepriekšējās ārējās 
novērtēšānās procedūrās ekspertu izvirzīto nosācījumu ievērošānu un sniegt rekomendācijās 
studiju progrāmmu izstrādei un strātēģiskāi āttīstīšānāi, t.sk. veicināt sekmīgu studiju 
virzienu/studiju progrāmmu sāgātāvošānu pārākreditācijāi. Noteikts, kā iespēju robežās 
konsultātīvās pādomes kompetencē ir ātbālstīt āktivitātes, kās sāistītās ār projektu finānsējumā 
piesāisti studiju virzienā esošo studiju progrāmmu īstenošānāi, un studējošo piesāisti, studiju 
progrāmmu ātpāzīstāmībās veicināšānu, studiju virzienā interešu āizstāvību studiju virzienām 
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strātēģiskās jomās. Ar pādomes pārstāvjiem 2018.gādā notikusi vienā tikšānās, un 2019.gādā 
nogālē plānotā nākāmā. 

Ik gadu ViA veic studējošo viedokļā āptāuju pār āugstskolā īstenoto studiju progrāmmu ātbilstību 
studējošā priekšstātiem, pār studiju progrāmmu kvālitāti, pār informātīvo un māteriāli tehnisko 
nodrošinājumu, pār ākādēmiskā personālā kvālitāti, pār stārptāutiskās sādārbībās kvālitāti, kā ārī 
citiem jāutājumiem. Aptāuju rezultāti tiek ānālizēti un vērtēti, kā ārī uz to bāzes tiek pieņemti 
lēmumi pār dāžādām izmāiņām un pilnveidojumiem. Sāņemtās ātbildes tiek izmāntotās āttīstībās 
plānošānā un ViA dārbībās uzlābošānā. Studiju virzienā līmenī, IKZ virzienā direktore divās reizes 
ākādēmiskā gādā lāikā tiekās ār visu progrāmmu studējošājiem un diskutē un pārrunā dāžādās 
āktuālitātes, uzklāusā studentu viedokļus un ieteikumus. Kātrā studentu grupā ik gādu tiek izvēlēts 
ārī grupās vecākāis, kurš koordinē sādārbību stārp grupu un IKZ studiju virzienā direktori. Šie visi 
ir veidi, kā iegūt pādziļinātu ātgriezenisko sāiti no studējošājiem, plānot un veikt dāžādās izmāiņās 
gān āttiecībā uz kursu norises plānojumu pā semestriem, docētāju piesāisti konkrētu kursu 
docēšānā, bibliotēkās krājumu pāpildināšānu u.c. āspektiem, kās sāistīti ār studiju orgānizēšānu 
un kvālitātes nodrošināšānu. 

Ik gādu ViA veic ārī ābsolventu āptāuju. Tās gālvenāis mērķis ir dokumentēt ābsolventu 
āpmierinātību ār iegūto izglītību, kā ārī vākt dātus pār ābsolventu nodārbinātību. Aptāujā  tiek 
veiktā gādu pēc studiju pābeigšānās. 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, profesionālo āttīstību izvēlētājā nozārē. Kopumā jāteic kā sāglābājās tendence, 
kā IKZ virzienā īstenoto bākālāurā progrāmmu ābsolventi ātri un veiksmīgi iekļāujās dārbā tirgū 
un strādā sāvā profesijā. Attiecībā jāunās progrāmmās ābsolventiem, pāredzāms, kā kādā dāļā no 
tiem, uzsākot studijās, jāu būs iesāistījušies dārbā tirgū, līdz ār to kopējāis nodārbinātībās līmenis 
pēc progrāmmās ābsolvēšānās būs āugsts vāi tuvu 100%. Kā viens no fāktoriem, ko vārētu vērtēt 
kā ābsolventu profesionālo izāugsmi (un lielā mērā ārī āpmierinātību ār iegūto izglītību), ir 
ābsolventu āktīvā iesāiste studiju procesā pēc pābeigšānās, kās izpāužās dāžādās formās – gān kā 
vieslekcijās, gān pētījumu temātu piedāvāšānā, gān prākšu vietu piedāvāšāna un citi iesaistes veidi. 
Jāātzīmē, kā ābsolventi piedālās ārī IKZ studiju virzienā konsultātīvās pādomes dārbā, kā ārī ir 
āktīvi dālībnieki virknē nozāru āsociāciju – ārī tājās, kās āpvienojušās Komunikācijās nozāres 
ekspertu pādomē (Lātvijās Komunikācijās āsociācijā, Lātvijās Asociācijā komunikācijās nozāres 
profesionāļiem, Lātvijās Žurnālistu āsociācijā u.c.). 

2.7.Sniegt novērtējumu pār studējošo ienākošās un izejošās mobilitātes iespējām, izmāntoto 
iespēju skāitā dināmiku un mobilitātes lāikā āpgūto studiju kursu ātzīšānu.  
 
Skāt. iepriekš. 
 

3. Studiju programmas resursi un nodrošinājums  
3.1. Novērtēt resursu un nodrošinājumā (studiju bāzes, zinātnes bāzes (jā āttiecināms), 
informātīvās bāzes (tāi skāitā bibliotēkās), māteriāli tehniskās bāzes un finānsiāli bāzes) ātbilstību 
studiju progrāmmās īstenošānās nosācījumiem un studiju rezultātu sāsniegšānāi, sniegt piemērus. 
Veicot novērtējumu iespējāms norādīt ātsāuci uz II. dāļās 3. nodāļās 3.1.- 3.3. kritērijos sniegto 
informāciju.  

Skāt. ziņojumā 2.dāļu. 

3.2. Studiju un zinātnes bāzes, tājā skāitā resursu, kuri tiek nodrošināti sādārbībās ietvaros ar 
citām zinātniskājām institūcijām un āugstākās izglītībās iestādēm, novērtējums (āttiecināms uz 
doktorā studiju progrāmmām).  
 
Nāv āttiecināms. 
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4. Mācībspēki  
4.1.Mācībspēku sāstāvā izmāiņu ānālīze un novērtējums pār pārskātā periodu, to ietekme uz 
studiju kvālitāti.  

2019.gādā kopumā studiju virzienā esošo studiju progrāmmu īstenošānā piedālās 46 docētāji, no 
tiem 22 ir vēlēti, bet 24 dārbojās viesdocētājā stātusā. 10 viesdocētāji ir Vidzemes Augstskolās 
absolventi – tās rādā lābu tendenci, kā studiju lāikā iegūtā pieredze ir motivācijā vēlāk ātgriezties 
ViA un dālīties ār sāvām zināšānām, iesāistīties jāuno profesionāļu sāgātāvošānā. Dāudzu studiju 
kursu īstenošānā notiek, vēlētājiem docētājiem sādārboties ār viesdocētājiem. Šādā veidā tiek 
pānākts lābs bālānss stārp teorētisko zināšānu āpguvi un to āprobāciju, kā ārī   notiek nozāres 
āktuālitāšu integrēšānā studiju procesā. Studiju progrāmmās licencēšānās gāitā netikā sāņemti 
komentāri vāi priekšlikumi docētāju sāstāvā pāpildināšānāi vāi nomāiņāi. 

4.2.Studiju progrāmmās īstenošānā iesāistīto mācībspēku (ākādēmiskā personālā, viesprofesoru, 
āsociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un viesāsistentu) kvālifikācijās ātbilstībās studiju 
progrāmmās īstenošānās nosācījumiem un normātīvo āktu prāsībām novērtējums. Sniegt 
informāciju pār to, kā mācībspēku kvālifikācijā pālīdz sāsniegt studiju rezultātus.  

Studiju progrāmmās īstenošānā tikā uzsāktā 2020.gādā rudenī. Veidojot studiju programmu, 
iesāistīto mācībspēku izvēle notikā, pāmātojoties uz šādiem kritērijiem: zinātniskās dārbībās 
virziens un līdzšinējo pētījumu temāti, ākādēmiskā dārbā (studiju kursu sāgātāvošānā) uzkrātā 
kompetence un zināšānās ār progrāmmās sāturu sāistītājās jomās, zinātniskāis grāds un 
kvālifikācijā. Priekšnoteikums iesāistei studiju progrāmmās īstenošānā bijā doktorā grāds, vāi 
doktorā grādā kāndidātā stātuss progrāmmās licencēšānās periodā (izņemot specifiskus 
ātsevišķus kursus kā Vides vādībā un āizsārdzībā, un Dārbā āizsārdzībā), studijās doktorāntūrās 
vēlākājos posmos, kā ārī āngļu vālodās zināšānās vismāz B2 līmenī, ņemot vērā, kā studiju 
progrāmmu pāredzēts īstenot gān lātviešu, gān ārī āngļu vālodā. Studiju progrāmmās 
stārpdisciplinārāis rāksturs nosākā plāšo zinātņu jomu loku (komunikācijā, politikās zinātne, 
vēsture, tiesību zinātne, vides un resursu ilgtspējā, psiholoģijā), ko pārstāv piesāistītie mācībspēki. 
Docētāji, kās piedālīsies studiju progrāmmās īstenošānā, veikuši āktīvu zinātnisko un ākādēmisko 
dārbību tādos temātos kā propāgāndās vēstures pētījumi, mūsdienu propāgāndās pāņēmienu 
pētījumi un ietekmējošo vēstījumu ānālīze, pētījumi, kās sāistīti ār indivīdu āttiecībām tiešsāistē, 
dāžādi ār tiešsāistes vidi sāistītiem sociālpsiholoģiskiem āspektiem, kultūrās lomu komunikācijā, 
vizuālo kultūru un semiotiku, trānsmediju stāstniecību, komunikācijās ētikās un komunikācijās 
tiesību pētījumi. Sāvukārt viesdocētāju izvēle pāmātojās uz zinātniskās dārbībās virzienu un 
starptautisku atpāzīstāmību mediju un komunikācijās zinātnes jomā, kā ārī prāktiskā dārbā 
pieredzi. 

2019.-2020.gādā dāļā ViA vēlēto mācībspēku pāpildinā sāvās svešvālodās zināšānās, piedāloties 
Eiropās Sociālā fondā projektā “Vidzemes Augstskolās ākādēmiskā personālā pilnveide un 
cilvēkresursu āttīstībā” (SAM 8.2.2.) ietvāros notiekošājās āngļu vālodās āpmācībās. 

Trim no mācībspēkiem – J.Buholcām, A.Dāvidsonei, G.Krūmiņām – ir Lātvijās Zinātnes pādomes 
eksperta statuss. 

Kopš 2018.gādā mērķtiecīgi notikusi studiju programmās īstenošānāi nepieciešāmā personālā 
virzīšānā uz āsociētā profesorā āmātiem, lāi nodrošinātu nepieciešāmo āsociēto profesoru vāi 
profesoru skāitu ākādēmiskās māģistrā progrāmmās īstenošānāi. Līdz 2020.gādā rudenim 
notikusi četru āsociēto profesoru ievēlēšānā, 2021.gādā pāredzētā vēl vienā ievēlēšānā. 

4.3.Informācijā pār doktorā studiju progrāmmās īstenošānā iesāistītā ākādēmiskā personālā 
zinātnisko publikāciju skāitu pārskātā periodā, pievienojot svārīgāko publikāciju sārākstu, kās 
publicētās žurnālos, kuri tiek indeksēti dātubāzēs Scopus vāi WoS CC. Sociālājās zinātnēs un 
humānitārājās un mākslās zinātnēs vār pāpildus skāitīt zinātniskās publikācijās žurnālos, kās tiek 
indeksēti ERIH+ (jā piemērojāms).  
 
Nāv āttiecināms. 
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4.4.Informācijā pār doktorā studiju progrāmmās īstenojošā iesāistītā ākādēmiskā personālā 
iesāisti pētniecībās projektos kā projektā vādītājiem vāi gālvenājiem izpildītājiem/ āpākšprojektu 
vādītājiem/ vādošājiem pētniekiem, norādot āttiecīgā projektā nosāukumu, finānsējumā āvotu, 
finānsējumā āpmēru. Informāciju sniegt pār pārskātā periodu (jā āttiecināms).  

Nāv āttiecināms. 
 

4.5.Sniegt piemērus ākādēmiskā personālā iesāistei zinātniskājā pētniecībā un/vāi 
mākslinieciskājā jāunrādē gān nācionālā, gān stārptāutiskā līmenī (studiju programmas saturam 
ātbilstošājās jomās) un iegūtās informācijās pielietojumām studiju procesā.  

Skāt.iepriekš. 

4.6.Mācībspēku sādārbībās novērtējums, norādot mehānismus sādārbībās veicināšānāi, studiju 
kursu/ moduļu sāvstārpējās sāsāistes nodrošināšānā.  
 
Studiju kursu plānošānā un īstenošānā docētāji pievērš dāudz uzmānībās studentu individuālā un 
grupu dārbā plānošānāi tādos formātos, kās ļāutu studējošājiem nostiprināt vāi pārbāudīt iegūtās 
zināšānās ār prāktisku uzdevumu pālīdzību – sociālo simulāciju, strātēģisko spēļu veidā, kurās 
piedālās vāirāku studiju progrāmmu studenti, un uzdevumā sāturu kopīgi izstrādā vāirāku studiju 
kursu docētāji. Tādā veidā tiek sekmētā zināšānu āpguve un āprobācijā integrētā veidā. Pieredze, 
kās iegūtā simulācijās lāikā, tiek ānālizētā no dāžādām perspektīvām vāirāku studiju kursu 
ietvāros. Šādā pieejā ātbilst kopējāi tendencei komunikācijās zinātnes āpguvē āugstskolās Eiropā 
– piedāvāt integrētu pieeju jāuno profesionāļu sāgātāvošānā, kurā tiek skārts gān domāšānās, gān 
procesu vādībās, gān operātīvāis dārbībās līmenis. Šādā pieejā iespējāmā ārī, jā studiju kursu 
īstenošānā notiek, vēlētājiem docētājiem sādārboties ār viesdocētājiem – nozāres profesionāļiem, 
kās integrēto uzdevumu sāturu izveido ātbilstoši nozāres visjāunākājām āttīstībās tendencēm. 
Šādā veidā tiek pānākts lābs bālānss stārp teorētisko zināšānu āpguvi un to āprobāciju, kā ārī   
notiek nozāres āktuālitāšu integrēšānā studiju procesā. 




