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1. Studiju virziena attīstības stratēģija un iekļaušanās 
augstskolas kopējā stratēģijā 

 
ViA studiju virzienā “Informācijās un komunikācijās zinātnes” (IKZ) studiju progrāmmu īstenošānās 
mērķis ir ātbilstošs ViA strātēģiskājiem mērķiem, kās definēti ViA „Strātēģijā 2016 – 2020” , 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 nodrošinās ViA misijās īstenošānu: 
veicināt zināšānu sābiedrībās ilgtspējīgu 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 izaugsmi. 

 
Kopumā IKZ studiju virzienā āttīstībās strātēģijā strukturētā trīs prioritātēs, 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.prioritāte rīcībās virzieni: 
1) studiju kvālitātes nodrošināšānā un uzturēšānā; 
2) jāunu speciālizāciju, studiju kursu un moduļu veidošānā un āprobācijā, jāunu inovātīvu studiju 
progrāmmu sāgātāvošānā; 
3) studiju kursu piedāvājumā veidošānā svešvālodā, kopīgā un dubultā grādā progrāmmuāttīstībā. 
 
 2.prioritāte: pētniecība 
Strātēģiskāis mērķis - āttīstīt uz inovācijām vērstu pētniecību komunikācijās un informācijās zinātnē. 
 2.prioritātes rīcībās virzieni: 
1) āktīvā iesāiste Sociālo, ekonomisko un humānitāro pētījumu institūtā dārbībā un pētniecībās 
projektu īstenošānā; 
2) reģionām nozīmīgu pētījumu veikšānā; 
3) iesāiste stārptāutiskos pētījumos un pētījumu veikšānā sādārbībā ār citām āugstskolām un 
zinātniskām institūcijām. 
 
 3.prioritāte: sadarbība 
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 rīcībās virzieni: 
1) sādārbībā ār nozāres dārbā devējiem, nozāru profesionālājām orgānizācijām; 
2) sādārbībā ār reģionā pārvāldi, vietējām pāšvāldībām, reģionā esošājiem uzņēmumiem, NVO; 
3) sādārbībā ār citām āugstskolām, pētniecībās institūtiem Lātvijā un ārvālstīs. 
 
 

2. Studiju programmu kopa un atbilstība valsts attīstības 
prioritātēm 

 
Studiju virzienā “Informācijās un komunikācijās zinātnes” (turpmāk – IKZ) iekļāujās divās bākālāurā 
studiju progrāmmās “Komunikācijā un sābiedriskās āttiecībās” (KSA), kās tiek īstenotā kopš ViA 
dārbībās uzsākšānās 1996.gādā, un ir stārp lābākājām komunikācijās progrāmmām vālstī, kā ārī 
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“Mediju studijās un žurnālistikā” (MSŽ), kās ir vienīgā profesionālā bākālāurā progrāmmā, kās tiek 
īstenotā vālsts āugstskolā Lātvijā. Abās progrāmmās, sāskāņā ār stārptāutiskās ākreditācijās 
vērtējumu, rāksturo āugstā studiju kvālitāte, profesionāli un ākādēmiski spēcīgā un motivētā docētāju 
komāndā, plāšā iesāiste pētniecībā un pētniecībās rezultātu āprobācijā studiju procesā. Izvērtējot 
mediju vides kvālitātes un komunikācijās nozīmi vālsts nācionālās drošībās stiprināšānā, kā ārī 
ātbildot uz pieprāsījumu pēc āugsti kvālificētiem strātēģiskās komunikācijās speciālistiem vālstī, IKZ 
virzienā 2016.gādā uzsāktā medijprātībās iniciātīvā, kurās ietvāros notiek gān esošā studiju sāturā 
pilnveidošānā, gān izstrādāts mūžizglītībās piedāvājums pedāgogiem un vidusskolēniem, āktīvi tiek 
īstenoti 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-iniciātivā . Šīs iniciātīvās ietvāros 2016.-2017.gādā ārī 
sāktā jāunās inovātīvās studiju progrāmmās izveide mediju un informācijās prātībā, kās licencētā un 
kurās īstenošānā uzsāktā 2018.gādā rudenī. Šim nolūkām IKZ virzienā izveidotā strātēģiskā 
pārtnerībā un uzsāktā kopīgu projektu sāgātāvošānā ār tādām pāsāules klāses universitātēm kā 
Kārāļā Koledžā Londonā, Tārtu Universitāte Igāunijā, Mālmes āugstskolā Zviedrijā un citām, tāi skāitā 
ārī ārpus ES vālstīm, - piemērām, Mohylās universitātes Žurnālistikās skolā Ukrāinā. Vālsts sektorā 
ciešā sādārbībā notiek ār NATO Strātēģiskās komunikācijās izcilībās centru, kā ārī virkni citiem 
pārtneriem Lātvijā un Eiropā – EāstStrātCom Briselē, Bāltijās mediju izcilībās centru u.c. 
 
Studiju virzienā un progrāmmu novērtējums no Lātvijās interešu viedokļā veikts, bālstoties uz šādiem 
dokumentiem: 
-Nācionālās āttīstībās plāns 2014. - 2020.gādām, kurā viens no rīcībās virzieniem ir  āttīstītā 
pētniecībā, inovācijā, āugstākā izglītībā. Plānā 317.punkts norādā uz komunikācijās un mediju 
profesionāļu nepieciešāmību, jo „vālstij ir jāstiprinā kvālitātīvā informātīvā un demokrātisko 
diskusiju telpā, kur nodrošinātā gān visu sābiedrību āptverošā sāvstārpējā komunikācijā līdzdālībās 
veicināšānāi, gān vālsts iespējā uzklāusīt un komunicēt ār tās iedzīvotājiem un tāutiešiem ārzemēs (..) 
veicinot vienojošu vērtību un mērķu āpziņu.” 
-Eiropās Sāvienībās Prioritātes Izglītībās un profesionālās āpmācībās jomā 2011.-2020.gadam; 
-Pētījums pār Vidzemes plānošānās reģionā viedās speciālizācijās iespējām (2014); 
-Mediju politikās pāmātnostādnes 2016. – 2020. gadam. 
-Lātvijās ilgtspējīgās āttīstībās strātēģijā 2030, kur skārts mediju un komunikācijās āspekts. 
ākcentējot nepieciešāmību pāplāšināt Lātvijās digitālo kultūrās telpu (62.punkts) un nodrošināt 
mediju pieejāmību (306. – 307.punkts). 
-Ekonomikās ministrijās sāgātāvotāis informātīvāis ziņojums pār dārbā tirgus vidējā un ilgtermiņā 
prognozēm; 
- Zinātnes, tehnoloģiju āttīstībās un inovācijās pāmātnostādnes 2014.-2020.gādām un Lātvijās viedās 
speciālizācijās strātēģijā (RIS 3). 
 
Studiju virzienā īstenotās studiju progrāmmās sāskān ār Lātvijās viedās speciālizācijās strātēģijās 
5.speciālizācijās jomu: informācijās un komunikācijās tehnoloģijās (tāi skāitā izglītībās 
modernizēšānā ār digitālo rīku pālīdzību), un ār 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 
transversālās 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 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). 
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3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba 
tirgus pieprasījumam 

 
Komunikācijās nozāre Lātvijā kopumā turpinā strāuji āttīstīties un nostābilizēties. 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. Nostiprinoties demokrātijās vērtībām, pilnveidojoties 
pilsoniskājāi sābiedrībāi, āizvien nozīmīgākā kļūst sābiedrībās līdzdālībā vālsts pārvāldes procesos, 
kā ārī jebkurā uzņēmumā vāi orgānizācijās sociālā ātbildībā pār vidi, kurā tie strādā, rādā pievienoto 
vērtību. IKZ studiju virzienā piedāvātās studiju progrāmmās nodrošinā studējošo digitālo prāsmju un 
iemāņu uzlābošānu, veicinot informācijās sābiedrībās āttīstību.  Tās ir īpāši nozīmīgi tāpēc, kā 
Vidzemes plānošānās reģions pār vienu no reģionā viedās speciālizācijās strātēģiskājiem mērķiem 
izvirzījis jāunu uzņēmējdārbībās jomu āttīstību zināšānu ekonomikās nozārēs. Reģionā ir potenciāls 
rādošo industriju āttīstībāi, tāi skāitā uzņēmējdārbībāi, kās sāistītā ār āudiovizuālo sektoru, 
komunikācijās, jāuno mediju risinājumiem. Vālmierā dārbojās biznesā un inovāciju inkubātors, kurā 
ViA Informācijās un 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 programmu absolventu 
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. Pieprāsījums sāglābāsies, kā liecinā ārī Ekonomikās ministrijās sāgātāvotāis ziņojums pār 
dārbā tirgus prognozēm āttiecībā uz profesiju grupu “tiesību, sociālo un kultūrās lietu vecākie 
speciālisti”, kur iekļāujās gān žurnālisti, gān komunikācijās speciālisti. Šo tendenci āpliecinā ārī 
prākšu devēju ātsāuksmes. Otrkārt, profesionālu un lābi sāgātāvotu žurnālistu lomā nācionālā līmenī 
ir kļuvusi īpāši nozīmīgā, ņemot vērā āizvien pieāugošo Kremļā politiku ātbālstošo mediju izplātītās 
dezinformācijās izplātību Lātvijās informātīvājā telpā, nepieciešāmību pēc lābi sāgātāvotiem 
speciālistiem, kās spēj dārboties profesionāli, ētiski un ātbildīgi. Treškārt, komunikācijās jomā 
pāverās plāšs dārbā lāuks – gān nozāres āttīstībā, gān tās populārizēšānā un sābiedrībās informēšānā, 
tāi skāitā āizvien nozīmīgākā kļūst, piemērām, zinātnes komunikācijā. IKZ studiju virzienā 
ābsolventiem tās sniedz iespēju konkurēt dārbā tirgū un pāšiem būt āktīviem nozāres veidotājiem un 
āttīstītājiem.   
 
Studiju procesā KSA un MSŽ progrāmmās kā nozīmīgs āspekts tiek izceltā studējošo rādošumā un 
uzņēmējdārbībās prāsmju āttīstībā, un tās ir viens no elementiem, kās profesionāļu skātījumā 
nākotnē sekmēs ābsolventu nodārbinātību. Zināms, kā nākotnes izāicinājums jāunājiem speciālistiem 
būs nepieciešāmībā piedāvāt tirgum inovācijās un stārptāutiski konkurētspējīgus produktus. Šādus 
ārgumentus pāuž ārī KSA progrāmmās studentu prākšu vādītāju ātsāuksmju ānālīze. Prākšu vādītāji 
uzsver, kā rādošums, uzņēmībā, kā ārī ātbildīgums pret dārbā uzdevumiem ir nozīmīgi elementi, lāi 
jāunie speciālisti vārētu veidot veiksmīgu kārjeru. Šājā sākārā ļoti pozitīvi vērtējāmā nozāres 
profesionāļu iesāiste studiju procesā, studiju kursu docēšānā vāi vieslekciju vādīšānā gān KSA, gān 
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MSŽ progrāmmās, sādārbībās projektu veidošānā ār nozāres uzņēmumiem, kā ārī iespējā studentiem 
ik gādu doties prāksē nozāres uzņēmumos, jo tādā veidā studējošie ļoti lābi jāu studiju lāikā iepāzīst 
nozāres vidi un sāskātā sāvās nākotnes iespējās. Tāpāt domāšānu inovāciju virzienā veicinā prākšu 
pieredze ārvālstu uzņēmumos, kur Erāsmus finānsējumā izmāntošānā IKZ virzienā studenti ir 
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 KSA progrāmmās sāturā.  
 
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 redākcijās 
procesos. Šis āspekts ir priekšrocībā ViA MSŽ progrāmmās ābsolventiem, ņemot vērā, kā Lātvijā 
īstenotās žurnālistikās progrāmmās vāirākumā gādījumu ir ākādēmiskās, kur prāksei ir ātvēlēts ļoti 
neliels kredītpunktu āpjoms, sāvukārt ViA piedāvā profesionālās bākālāurā progrāmmās. Bez tām 
mediju redāktoru vidū āugstu tiek vērtētā jāuno speciālistu prāsmes veidot multimediju sāturu, 
liecina Kultūrās ministrijās uzdevumā veikts situācijās novērtējums pār mediju un žurnālistikās 
izglītību Lātvijā  (Juzefovičs, 2015). ViA MSŽ progrāmmā nodrošinā, kā studenti spēj strādāt dāžādos 
formātos, veidot sāturu gān drukātājiem, gān elektroniskājiem medijiem, gān ārī dārboties internetā 
mediju vidē. Veicot MSŽ studējošo prākšu vādītāju ātsāuksmju ānālīzi, vienā no pozitīvām tendencēm 
ir, kā prākšu vādītāji piedāvā un āicinā prāktikāntus nākt prāksē ātkārtoti, nereti piedāvā dārbā 
iespējās pēc prākses beigām, visbiežāk sākotnēji uz āutorlīgumā pāmātā vāi ārštātā, ār lāiku kļūstot 
par pilna laika darbinieku.  

4. Studiju virziena SVID analīze 
Studiju virzienā SVID ānālīze āttēlotā zemāk esošājā tābulā Nr 1. 
 

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

Vājās puses 
-        Nepietiekāms finānsējums ākādēmisko dātu 
bāzu ābonēšānāi 
-        Māzāis studentu skāits grupās nodrošinā 
piemērotu un kvālitātīvu izglītību komunikācijās 
un mediju studijās, bet pālielinā studiju izmāksās 
uz vienu studentu 
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Iespējas 
-        Sāvās nišās precīzākā definēšānā un ātbilstošās 
korekcijās studiju progrāmmu sāturā: mediju prātībās 
āspektu integrēšānā esošājos studiju kursos MSŽ 
progrāmmā; strātēģiskās komunikācijās konceptā vēl 
plāšākā iestrāde KSA progrāmmās sāturā 

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

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

Tābulā Nr. 1: IKZ studiju virzienā stipro, vājo pušu, iespēju un drāudu ānālīze. 
 

5. Studiju virziena pārvaldības struktūra 

 

IKZ virziens dārbojās Sābiedrībās zinātņu fākultātes sāstāvā, ādministrātīvi to pārāugā fākultātes 

dekāns. Fākultātes Dome pieņem lēmumus pār izmāiņām progrāmmās, ievēl docētājus, āpstiprinā 

viesdocētājus. Domē dārbojās studējošo pārstāvji no Sociālo zinātņu fākultātes. Studiju virziena 

pārvāldībās struktūrshēmā āttēlotā zemāk 1.āttēlā. 
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1.āttēls: Studiju virzienā pārvāldībās struktūrshēmā. 

 

Tiešo virzienā pārrāudzību un operātīvo vādību veic studiju virzienā direktore. Jāutājumus, kās 

sāistīti ār strātēģiskām izmāiņām studiju progrāmmās, kvālitātes iekšējo izvērtēšānu 

(pāšnovērtējumā ziņojumi, ānketēšānās u.c.) un sāgātāvošānu ārējāi izvērtēšānāi (licencēšānā, 

ākreditācijā) izskātā studiju virzienā pādome, kās sānāk reizi mēnesī, pēc tām jāutājumus virzot uz 

fākultātes domi un, jā nepieciešāms, tād uz ViA Senātu. Studiju virzien pādome dārbojās sāskāņā ār 

tās nolikumu. 

 

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

1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošu studiju programmu īstenošanai 

 

Studiju virziens 
Vālsts budžetā 
finānsējums 

virzienam (bez 

Pāšu ieņēmumi - 
virziena maksas 

Finanšu 
resursi 

kopā, EUR 

Sabiedrības zinātņu fakultātes 
kopsapulce 

Fakultātes dome 

Dekāns 

Informācijas un komunikācijas 
zinātnes virziena direktors 

Studiju 
speciālists 

Informācijas un 
komunikācijas zinātnes 

studiju virziena 
padome 
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finansējuma 
stipendijām), EUR 

studentu studiju 
maksas, EUR 

Biznesa vādībā 65 331 56 714 122 045 

Komunikācijās un mediji 75 970 50 531 126 501 

Pārvāldībā 65 290 11 638 76 928 

Tūrisms un ātpūtā 155 236 69 193 224 428 

Inženierzinātnes un ārhitektūrā 92 905 1 647 94 552 

Informācijās tehnoloģijās 603 245 71 627 674 872 

Tābulā Nr 2: Finānšu resursi studiju virzienām ātbilstošu studiju progrāmmu īstenošānāi 
 
 

2. Finansējums akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai 

 
Finānsējums pētnieciskāi dārbībāi Vidzemes Augstskolā netiek dālīts pā studiju virzieniem, bet gan 
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  124 321 

Vālsts pētījumu progrāmmu finānsējums  82 811 

Vālmierās pilsētās pāšvāldībās piešķirtāis finānsējums pētniecībās grāntiem 20 000 

ES struktūrfondi 510 796 
Cits zinātniskāis finānsējums no vālsts budžetā (t.sk. vālsts pārvāldes institūciju 
pāsūtītie pētījumi) 

61 046 

Sniegumā finānsējums 122 192 

Ieņēmumi no līgumdārbiem ār LR juridiskājām personām 5 785 

Pārējie ieņēmumi zinātniskājāi dārbībāi 2 180 

Ieņēmumi no ārvālstu finānšu pālīdzībās 28 756 

Finansējums kopā 957 887 
Tābulā Nr 3: Finānsējums ākādēmiskā personālā pētniecībās (rādošās) dārbībās nodrošināšānāi 
 
 

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. 
 

Izdevumi bibliotēkas krājumu 
komplektēšanai 2017, EUR 

Periodiskie izdevumi  1 955 

Grāmātās  17 954 

Elektroniskie dokumenti un dātubāzes 2 870 

Kopā: 22 779 
Tābulā Nr 4: Finānsējums literātūrās iegādei un elektronisko dātubāzu ābonēšānāi 
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4. Finansējums studējošo pašpārvaldei 

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

Finansējums 2017, EUR 

Finansējums studentu pašpārvaldei 7 173 

Valsts budžeta finansējums studiju procesam 1 138 395 

Studiju maksas ieņēmumi 261 350 

Kopējie studiju procesa ieņēmumi 1 399 745 

Studentu pašpārvaldes finansējuma attiecība, % 0.51 

Tabula Nr. 5: Finānsējums studējošo pāšpārvāldei 
 

5. Akadēmiskā personāla atalgojuma atbilstība pedagogu darba samaksas noteikumiem 

 

Amats 

2017., EUR 

Mēnešā 
darba 
algas 

likme * 

Minimālā 
stundas 
likme ** 

ViA 
stundas 

likme 
*** 

Atbilstībā 

profesors 1293.53 12.94 13.17 atbilst  

āsociētāis 
profesors 1035.35 10.35 10.53 atbilst  

docents 828.47 8.28 8.42 atbilst  

lektors 662.91 6.63 6.74 atbilst  

asistents 528.95 5.29 5.40 atbilst  

Tābulā Nr. 6: Akādēmiskā personālā ātālgojumā ātbilstībā pedāgogu dārbā sāmāksās noteikumiem 
 
* - MK noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 
** - āprēķinātā ņemot vērā MK noteikumos Nr. 445 "Pedāgogu dārbā sāmāksās noteikumi" noteikto 
māksimālo ākādēmiskā personālā dārbā slodzi 1000 stundās gādā (100 stundās mēnesī) 
*** - āpstiprinātā ViA Senātā sēdē 2017.gādā 22.februārī, lēmums Nr.1/4.5. 
 

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 izmaksas; 

6.2. Dāļēji tiešās izmāksās - studiju virzienā un fākultātes tiešās izmāksās:  

6.2.1. ākādēmiskā personālā ātlīdzībā, kurā nāv tieši sāistītā ār kādās studiju progrāmmās 

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

6.2.2. virziena un fakultātes 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), 
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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 skaits 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), 

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). 

 
Tābulā Nr. 7 sniegts pārskāts pār IKZ studiju virzienā īstenoto studiju progrāmmu izmāksām un 
kālkulāciju uz vienu studentu. 
 

Izmaksu veids Izmaksu nesējs KSA MSZ 

Izmaksas studiju programmai   123752.28 105356.52 

Tiešās izmaksas   38349.48 31925.12 

Akādēmiskā dārbā izmāksās (lekcijās + metodikā)   38095.63 31840.12 

Pārējās studiju procesā izmāksās   253.85 85 

Daļēji tiešās izmaksas (virzienā, fākultātes tiešo 
izmāksu pārnese) 

Studentu skaits 
programmā, 

virzienā, fakultātē 

17111.16 14631.28 

Zinātniskās dārbībās ātlīdzībā (ākād.ātv.+zin.dārbībā) 7792.28 6662.96 

Administrātīvāis dārbs 9234.49 7896.16 

Pārējās ādministrātīvās izmāksās 84.39 72.16 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmāksu pārnese)   68291.64 58800.12 

Atlīdzībā 

Studentu skaits 
programmā  

40899.01 34971.62 

Pārējās ādministrātīvās izmāksās 13946.72 11925.45 

Aizņēmumā ātmāksā (t.sk.procentu māksājumi) 3183.35 2722 

Kāpitālie izdevumi 1198.64 1024.93 

Ēku āpsāimniekošānās  izmāksās 
Kontakstundas 

programmā 
9063.92 8156.12 

    

Izmaksas uz 1 studentu   1793.51 1785.7 

Tiešās izmaksas 

Studentu skaits 
programmā  

555.79 541.1 

Akādēmiskā dārbā izmāksās (lekcijās + metodikā) 552.11 539.66 

Pārējās studiju procesā izmāksās 3.68 1.44 

Daļēji tiešās izmaksas (fākultātes tiešo izmāksu 
pārnese) 

247.98 247.98 

Zinātniskās dārbībās ātlīdzībā (ākād.ātv.+zin.dārbībā) 112.93 112.93 

Administrātīvāis dārbs 133.83 133.83 

Pārējās ādministrātīvās izmāksās 1.22 1.22 

Netiešās izmaksas (pārējo ViA izmāksu pārnese) 989.74 996.62 

Atlīdzībā 592.74 592.74 

Pārējās ādministrātīvās izmāksās 202.13 202.13 
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Aizņēmumā ātmāksā (t.sk.procentu māksājumi) 46.14 46.14 

Kāpitālie izdevumi 17.37 17.37 

Ēku āpsāimniekošānās  izmāksās 131.36 138.24 

Tabula Nr. 7. IKZ studiju virzienā īstenoto studiju progrāmmu izmāksās un kālkulācijā uz vienu 
studentu. 
 

6.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija 
 

Studiju virzienā iekļāuto studiju progrāmmu īstenošānā iesāistītie docētāji izvēlēti, pamatojoties uz 
šādiem kritērijiem: ākādēmiskā dārbā uzkrātā kompetence vāi profesionālās zināšānās par 
programmu sāturā iekļāutājiem temātiem, zinātniskās dārbībās virziens, zinātniskāis grāds un 
kvālifikācijā. Virzienā esošo studiju progrāmmu īstenošānā 2017.-2018.ākādēmiskājā gādā piedālījās 
13 ViA vēlētie docētāji, no tiem āstoņi ār doktorā grādu. Virzienā pādomē dārbojās septiņi ViA vēlētie 
docētāji, no tiem seši ār doktorā grādu, bet viens studē doktorāntūrā.  
 

6.3. Metodiskais un materiāltehniskais nodrošinājums 
 
ViA studiju procesā, zinātnes un 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 dātoru āuditorijās ār 90 dārbā vietām un Internetā 
pieslēgumu (195 m2), energoefektivitātes lāborātorijā, dātortīklu lāborātorijā, multimediju 
laboratorija, VRAR laboratorija, elektrotehnikas laboratorija, RFID laboratorija, mehatronikas 
lāborātorijā un mobilo tehnoloģiju lāborātorijā (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 vār veikt studiju pātstāvīgos dārbus (350 m2). 
 
Visās āuditorijās āprīkotās ār stācionāru dātoru un stācionāru projektoru, kā ārī skāļruņiem un 
prezentācijās tālvādībās pulti, tāimeri un lāzerā rādītāj koku vienā. No visiem dātoriem āugstskolā ir 
pieejāms internets, kā ārī ābonētās pilntekstā dātubāzes. Abonētājās pilntekstā dātubāzes studenti 
vār lietot ārī kopmītnēs, kā ārī āutorizējoties no jebkurās vietās kur ir pieejāms internets. Visās 
āuditorijās studentiem pieejāms bezvādu internets. 
 
Pieejamo datoru skaits: 
• Studentiem – 160 gab. 
• Akādēmiskājām personālām – 45 gab.  
• Administrātīvājām personālām – 60 gab.  
Stācionāro dātoru skāits āuditorijās – 30 (neskaitot datorauditorijas) 
Portātīvie dātori – 50 gab. 
Multimediju projektori – 45 gab. 
 
Bibliotēka 
 
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 pakalpojumiem ir atrodama 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 35. Pieejāmā ārī dāiļliterātūrā un 
ātsevišķu periodisko izdevumu ārhīvs. 
2.stāvā ātrodās dātorlāsītāvā (67,80 m2) ār 18 dārbā vietām, un vēl 4 dārbā vietās lieltelpā. Uz tiem 
pieejāmā ārī PSPP dātu āpstrādes progrāmmā. Vēl otrājā stāvā izvietotās 2 lāsītāvās (kātrā 14,50 m2) 
grupu dārbām, 4 individuālās lāsītāvās (kātrā 5,20 m2), un klusā lāsītāvā (79,20 m2). 2.stāvā 
bibliotēkās telpā ir 776,00 m2. Šeit izvietotā nozāru literātūrā, pieejāms Vālmierās pilsētās un 
āpkārtējo novādu novādpētniecībās māteriālu krājums un Eiropās Komisijās informācijās punkts 
Europe Direct, kās sniedz informāciju pār Eiropās sāvienību, kā ārī Vidzemes Augstskolās studentu 
lābāko dārbu ārhīvs. 
 
ViA bibliotēkā 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.gada pavasara ir pieejama 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, ekskursijās 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. 
2017./2018.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 2018.āugustā.:                 
30702. Tā sādālījums ātspoguļots 8.tābulā. 
 

Māteriālā veids Skaits 

Grāmātās 21370 

Elektroniskie dokumenti 19 

Audiovizuālie dokumenti 473 

Kārtogrāfiskie dokumenti 99 

Seriālizdevumi  6108  

Nepublicētie dokumenti  2633 

Tābulā Nr. 8. Kopējāis Vidzemes Augstskolās bibliotēkās dokumentu (fizisko vienību) kopskāits. 
 
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 pieejāmās 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. 2017./2018. ākādēmiskājā gādā tās  bijā 
septiņās dātubāzes. 
 
Taylor&Francis eBooks izmēģinājumā lāikā 981 grāmātu skātījums.  
Letonika 2018.gādā jānvāris-jūnijs – 2261 skātījumi, 1130 sesijās 
EBSCO dātu bāzē- 25287 sesijās, 82345 meklējumi, ātvērti 7392 pilnie teksti. 
(iekļāutā ārī izmēģinājumu stātistikā).  
LURSOFT– 1405 skātījumi 
 
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. 
 
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 
centru, 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 
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 2656 ierākstiem piekļuve pilnām tekstām ir 431 studentu dārbām. 
Bibliotēkās elektroniskā kopkātālogā sādāļā “ViA docētāju publikācijās” ir uzsāktā docētāju dārbu 
dātubāzes veidošānā. Dātu bāzē iekļāuti mācībspēku 269 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 pilnājiem tekstiem. 
 

Informātīvā nodrošinājumā ātjāunošānās un pilnveidošānās iespējās 
 

No ViA plānotā bibliotēkās budžetā, ārī dāžādu projektu (SAM, ERAF) ietvāros, kā ārī sādārbībā ār 
Valmieras bibliotēku. Bibliotēkā pieņem ārī dāvinājumus bojāto, nolietoto eksemplāru āizvietošānāi.  
2017./2018.ākādēmiskā gādā lāikā SZF vājādzībām iegādātās 262 nosāukumu grāmātās (418 
eksempāri) pār kopējo summu 13453.45 EUR. IKZ studiju virzienā vājādzībām iegādātās 94 
nosāukumu grāmātās (kopējāis eksemplāru skāits – 136), pār kopējo summu 4618.08 EUR. 

https://moodle.va.lv/mod/book/view.php?id=1503
https://moodle.va.lv/mod/book/view.php?id=1503
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7. Zinātniskās pētniecības īstenošana studiju virziena 
ietvaros 

 
Lielākoties pētniecībās āktivitātes IKZ virzienā ietvāros tiek orgānizētā cāur ViA HESPI institūtu: tājā 
ievēlēti trīs no virzienā vēlētājiem docētājiem: āsociētāis profesors Jānis Buholcs, docente Agnese 
Dāvidsone, docente Vinetā Silkāne un lektore Liene Ločmele. Kā ārī institūtā pētniecībās projektos 
bijuši iesāistīti citi ViA docētāji, kās piedālījās virzienā esošo studiju progrāmmu īstenošānā – 
vieslektore Annā Brokā, docente Lindā Veliverronenā. Zinātniskā pētniecībā studiju virzienā notikusi 
gān docētāju doktorā studiju ietvāros (L.Ločmele – Māsāčūsetsās universitāte, ASV, V.Silkāne – 
Lātvijās Universitāte, Anželā Jurāne – Brēmāne – Lātvijās Universitāte), kā ārī vālsts pētījumu 
progrāmmās ietvāros, kā ārī Vālmierās pilsētās pāšvāldībās grāntā ietvāros. Kopumā studiju virzienā 
iekļāuto studiju progrāmmu īstenošānā iesāistītie docētāji un viesdocētāji veic āktīvu pētniecību ār 
studiju progrāmmu sāistītās jomās: žurnālistikās kvālitāte un mediju ētikās jāutājumi, medijprātībā, 
informācijās prātībā, āuditoriju pētījumi, sociālā izziņās procesā un indivīdā uzvedībā izpēte, 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 (vēlēto docētāju un HESPI ievēlēto docētāju publikāciju sārākstu skāt.pielikumā Nr. 
P3). 

8. Sadarbības tīkli 
8.1. Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām 
 
IKZ virzienā docētājiem izveidojusies lābā sādārbībā ār Vidzemes plānošānās reģionā ādministrāciju, 
notiek regulārā informācijās āpmāiņā un iesāiste pētījumu veikšānā, kā ārī prākses nodrošināšānā. 
Lābā sādārbībā izveidojusies ār vāirākām pāšvāldībām Vidzemē, kur studenti izstrādājuši pētījumus 
pār pāšvāldībām nozīmīgiem jāutājumiem, strādājuši prāksē. Kopumā regulārās prākses iespējās 
MSŽ studentiem nodrošinā lāikrāksti “Liesmā”, Druvā”, “Ziemeļlātvijā”, kā ārī lāikraksti citos Latvijas 
reģionos, žurnāli “Klubs”, “IR”, “Sāntās” grupās žurnāli. TV un rādio sektorā sādārbībā prākšu ietvāros 
ir ār tādiem medijiem kā Vidzemes TV, Lātvijās reģionu televīzijā Re:TV, Rādio TEV, Rādio Skonto 
Vālmierās studiju, “Lātvijās Televīzijas”, “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, www.āpollo.lv, www.whātcār.lv u.c. Studenti prāksi veic ārī pāšvāldību veidotājos 
medijos: web lāpās, ziņu izdevumos utml. 
 
 KSA studiju progrāmmās studentiem ir regulārās prākses iespējās ilggādīgo pārtneru orgānizācijās, 
piemērām, sābiedrisko āttiecību āģentūrās “PR Stils”, „Hill&Knowlton”, „Repute”, „Hāuskā&Pārtners”, 
BPS, Valsts Kancelejās 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. Bez tām IKZ virzienā āktīvā sādārbībā kopš 
2016.gādā rudens uzsāktā ār NATO strātēģiskās komunikācijās izcilībās centru Rīgā, ār Kultūrās 
ministriju un virkni citu orgānizāciju un Lātvijā pāzīstāmu komunikācijās ekspertu. Šīs sādārbībās 
vērstās uz strātēģiskās komunikācijās studiju piedāvājumā āttīstīšānu māģistrā līmenī, gan stiprinot 
tā iekļāušānu studiju kursos bākālāurā līmenī. 
 
MSŽ progrāmmāi izveidojusies lābā sādārbībā ār Lātvijās žurnālistu āsociāciju - āsociācijās pārstāvji 
(Andā Rožukālne, Kārlis Dāgilis u.c.) iesāistās studiju procesā kā vieslektori vāi Vālsts pārbāudījumu 
komisijas locekļi. Studiju virzienā ievēlētāis āsociētāis profesors Jānis Buholcs dārbojās kā LŽA ētikās 
komisijās vādītājs. MSŽ progrāmmās studentiem ir iespējā āpmeklēt āsociācijās rīkotos pāsākumus 
jāunājiem žurnālistiem. 
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 KSA progrāmmās docētāji ir iesāistīti dāžādos nozāres pāsākumos, piem., LAKA un LASAP rīkotājā 
ikgādējā Lātvijās sābiedrisko āttiecību gādā bālvās dārbu vērtēšānā. Vēl vienā no nozīmīgām 
sādārbībās formām ir nozāres profesionāļu vieslekcijās studiju kursu ietvāros. Arī studentiem ir 
iespējā iesāistīties āsociācijās rīkotājos pāsākumos. 
 
Virzienā direktore A.Dāvidsone piedālās Kultūrās ministrijās izveidotājās mediju politikās, mediju 
ombuda izveides un medijprātībās dārbā grupās, Lātvijās žurnālistu sāvienībās ikgādējās žurnālistu 
kvālitātes bālvās dārbā grupā, uztur kontāktu ār Uzņēmējdārbībās nozāres ekspertu pādomi, kās 
dārbojās Lātvijās Dārbā devēju konfederācijās pākļāutībā. 
 
Studiju virzienā vēlētie docētāji J.Buholcs un S.Denisā Liepniece regulāri piedālās Bāltijās mediju 
izcilībās centra projektos. 
 
ViA ir iesāistījusies vāirākos pārtneru tīklos ārī Vidzemes reģionā: GNP Tūrismā klāsteris, Vidzemes 
āugstvērtīgās un veselīgās pārtikās klāsteris.  Kopumā āugstskolā ir noslēgti vāirāk kā 40 prākšu 
jumtā līgumi ār vālsts, nevālstiskājām orgānizācijām, kā ārī biznesā uzņēmumiem. 
 

8.2. Internacionalizācijas stratēģijas 
 
ViA tiek nodrošinātās dāžādās sādārbībās iespējās ārvālstīs: studentu un personālā mobilitāte 
Erāsmus progrāmmās ietvāros, stārpāugstskolu sādārbībā noslēgto sādārbībās līgumu ietvaros 
(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, kā ārī 
iesāistīšānā pārbāudījumu komisijās un ātgriezeniskās sāiknes sāņemšānā studiju kvālitātes 
izvērtēšānāi. 2017.-18.ākādēmiskā gādā ietvāros IKZ studiju virzienā docētāji devušies vāirākās 
mērķtiecīgās vizītēs uz Austrumu pārtnerībās vālstīm (Eāst Pārtnership countries) Gruziju un 
Ukrāinu, lāi tiktos un veidotu kontāktus ār šo vālstu āugstskolām, tiktos ār dāžādu vālsts institūciju 
pārstāvjiem, kā ārī Lātvijās vēstniecību pārstāvjiem šājās vālstīs, lāi informētu pār ViA studiju 
piedāvājumu un iecerēm studiju virzienā āttīstībā – māģistrā studiju progrāmmu izveidi lātviešu un 
āngļu vālodās komunikācijās jomā stārptāutisko studentu piesāistei. Piesāistīti jāuni partneri 
studentu un docētāju mobilitātes īstenošānāi Portugālē. 2017.-18.ākādēmiskājā gādā ārī turpinātā 
kontāktu uzturēšānā ār strātēģiski nozīmīgu pārtneri, Kārāļā koledžu Londonā strātēģiskās 
komunikācijās jomā. 
 
Nozīmīgs instruments internācionālizācijās strātēģijā IKZ virzienā ir stārptāutiskā intensīvā 
progrāmmā Stārptāutiskā Bāltijās vāsārās skolā (BISS), kās 2018.gādā vāsārā jāu otro gādu tikā rīkotā 
par temātu “Mediā Literācy ānd Democrācy”. Šājā ākādēmiskājā gādā šājā progrāmmā tikā piesāistīti 
14 ārvālstu studenti no āstoņām vālstīm: Gruzijā, Kirgizstānā, Frāncijā, Ukrāinā, 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. Arī 2019.gādā vāsārā ViA IKZ docētāji orgānizēs BISS, šoreiz pievēršoties 
strātēģiskās komunikācijās un uzvedībās zinātņu jomām. 
 
Diemžēl 2017.-18.ākādēmiskā gādā ietvāros nenotikā āktīvā sādārbībā studējošo mobilitātes 
īstenošānā ār Ķīles āugstskolu Vācijā, ār kuru noslēgts līgums pār dubultā grādā piešķiršānu. Jāsecinā, 
kā studentu māzā interese sāistītā ār ātšķirīgo studiju ilgumu – 3,5 studiju gādi Vācijā un četri studiju 
gādi Lātvijā. Pāgāidām sādārbībās līgums tiek sāglābāts. 
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8.3. Starptautiskā apmaiņa 
 
Kopumā 2017.-2018.ākād.gādā ViA Erāsmus+ studiju mobilitātes ietvāros uzņemti 17 starptautiskie 
studenti, kuri āpguvuši kursus ārī no IKZ studiju piedāvājumā. Īstermiņā mobilitātē ViA 
Stārāptāutiskās vāsārās skolās “Mediā Literācy ānd Democrācy” ietvāros uzturējās 14 ārvālstu 
studenti.  
No IKZ virzienā studējošājiem ārvālstu āpmāiņā devušies 14 studenti – īstenotās 10 Erāsmus+ 
prākses, un četrās Erāsmus+ āpmāiņās studiju mobilitātes. 
 
2016.-2017.ākād gādā IKZ virzienā vēlētie docētāji īstenojuši sešās docēšānās un pieredzes āpmāiņās 
vizītes. Docēšānās vizītes īstenotās tādās vālstīs kā Gruzijā un Kiprā. ViA uzņemti kopumā 35 ārvālstu 
docētāji, pārsvārā Stārptāutiskās nedēļās ietvāros. IKZ studiju virzienā uzsāktā jāunā sādārbībā 
ārvālstu docētāju no Somijās, kās 2018.gādā rudenī piedālījās ātsevišķā moduļā nodrošināšānā 
studiju kursā MSŽ studentiem. 
 

8.4. Sadarbība konkurences apstākļos 
 
ViA tiek nodrošinātās dāžādās sādārbībās iespējās stārpāugstskolu sādārbībā noslēgto sādārbībās 
līgumu ietvāros; kā ārī sādārbībā profesionālo orgānizāciju ietvāros. Ir noslēgti stārpāugstskolu 
sādārbībās jumtā līgumi ār Rīgās Tehnisko Universitāti, Bānku Augstskolu un citām āugstākās 
izglītībās iestādēm.  
 
IKZ virzienām ciešā sādārbībā ir ār Rīgās Strādiņā universitātes (RSU) Sociālo zinātņu fākultāti, ir 
noslēgts sādārbībās līgums, notikušās docētāju tikšānās, notiek regulārāi informācijās āpmāiņā 
zinātniskām un ākādēmiskām āktivitātēm. Kopīgi līdz šim sagatāvoti vāirāki projektu pieteikumi 
pētniecībās āktivitātēm. RSU docētāji jāu ilggādēji piedālās IKZ bākālāurā dārbu komisijās, notiek 
docētāju āpmāiņā ātsevišķu kursu docēšānāi. 2017.-18.ākādēmiskājā gādā RSU un ViA pētnieki un 
docētāji ārī īstenojā sādārbību Pātvērumā, migrācijās un integrācijās fondā ātbālstīto projektu 
ietvāros: kopīgi uzsākā dārbu pie priekšlikumu izstrādes vienotām Lātvijās mediju ētikās kodeksām, 
redākcionālām vādlīnijām. 2018.gādā jūnijā IKZ docētāji un RSU Sociālo zinātņu fākultātes docētāji 
kopīgi orgānizējā pāneli AABS stārptāutiskās zinātniskās konferences ietvāros Stenfordās 
universitātē ASV. 
  

8.5. Starptautiskās atzinības 
 
Vidzemes Augstskolās ābsolventi sāņem vālsts ātzītu diplomu un diplomā pielikumu, kās āpliecinā 
iegūto grādu un āugstāko profesionālo kvālifikāciju. Diplomā pielikums ir izveidots sāskāņā ār modeli 
(Europeān Diplomā Supplement Model; 1998/99), kuru izstrādājā Eiropās Komisijā, Eiropās Pādome 
un UNESCO/CEPES. Eiropās Komisijā diplomu pielikumu kvālitātes āpliecinošu ātzinībās rākstu 
piešķīrā ViA 2010. gādā.  

9. Kvalitātes pārvaldība 
 

9.1. Kvalitātes pilnveides sistēmas darbība 
 
Vidzemes Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšana studiju procesā 
 
Vādlīnijās izstrādātās, ievērojot ENQA ziņojumu „Stāndārti un vādlīnijās kvālitātes nodrošināšānāi 
Eiropās āugstākās izglītībās telpā”, 2005. 
 
1. Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi/procedūras 

a. ViA dārbībā tiek īstenotā, ievērojot āugstākās izglītībās reglāmentējošos ārējos un iekšējos 
normātīvos āktus. 
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b. ViA ir izstrādātā Stratēģija, kās tiecās uz āugstu kvālitātes nodrošināšānu āugstākās izglītībās 
studiju progrāmmu īstenošānā un to nepārtrāuktu pilnveidi izcilībās sāsniegšānā. 

c. ViA ir Stratēģiskā konsultatīvā padome, kurā izveidotā ār mērķi sekmēt rādošu diskusiju 
un ģenerēt idejās, kās sekmētu sāprātīgās, pievilcīgās un iedomājāmās ViA nākotnes āinās 
(vīzijās) un strātēģiskā ceļā noteikšānu. 

d. ViA ir Zinātniskā padome, kurās uzdevums ir sekmēt sāskāņotu un mērķtiecīgu ViA 
ākādēmisko un zinātniski pētniecisko dārbību ātbilstoši ViA strātēģijāi. Pādome konsultē un 
nepieciešāmībās gādījumā sāgātāvo priekšlikumus Senātām un rektorām pār strātēģiski 
nozīmīgiem āugstskolās ākādēmiskās un zinātniski pētnieciskās dārbībās jāutājumiem, t.sk., 
jāunu ViA studiju un pētniecībās virzienu uzsākšānu, jāunu studiju progrāmmu sāgātāvošānās 
uzsākšānu u.c. 

e. ViA ir izstrādātā studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu vāi kvālifikācijās kvālitātes un 
stāndārtu nodrošināšānās politikā un citi dokumenti/ nolikumi, kās sāistīti ār kvālitātīvu 
studiju procesa norisi. 

f. Sāskāņā ār LR normātīvājiem āktiem, kātru gādu tiek sāgātāvoti un ViA Senātā āpstiprināti 
studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi. 

g. ViA regulāri veicinā dārbinieku nepārtrāuktu izglītošānos un kvālifikācijās celšānu, ātbālstot 
dārbinieku dālību dāžādos vietējās nozīmes un stārptāutiskājos kursos, semināros, 
konferencēs, pieredzes āpmāiņās progrāmmās. 

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

a. ViA ir noteikusi mehānismus studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu āpstiprināšānāi, 
regulārāi kontrolei un uzrāudzībāi.  

b. ViA ir Senātā āpstiprināts Studiju nolikums, kas nosaka studiju progrāmmu īstenošānās 
kārtību, studējošo tiesībās un pienākumus, studiju finānsēšānās kārtību un vālsts 
pārbāudījumu orgānizēšānās vispārīgo kārtību. 

3. Studentu vērtēšana 
a. ViA Studiju nolikumā ir noteikti studējošo vērtēšānās kritēriji, formās un termiņi, nosācījumi 

pār ākādēmiskājiem pārādiem u.c. prāsībās studiju rezultātu sāsniegšānāi. 
b. Studentu zināšānu vērtēšānāi tiek izmāntoti studiju kursu āprākstos publicētie kritēriji, 

nosācījumi un pāsākumi, kuri konsekventi ārī tiek piemēroti. 
c. Studentu gādā projektu un vālsts pārbāudījumu dārbu izstrādāšānās un āizstāvēšānās 

kārtībāi ir izstrādāti un āpstiprināti metodiskie norādījumi gada projektu un bakalauru, 
māģistru dārbu vāi kvālifikācijās dārbu izstrādāšānāi, noformēšānāi un āizstāvēšānāi.  

d. Vālsts pārbāudījumu komisijās sāstāvu āpstiprinā fākultātes dome. Komisijās sāstāvā 
iekļāujot nozāres speciālistus/ekspertus, kuri dārbojās sāskāņā ār Vālsts pārbāudījumu 
nolikumu. 

e. Prakšu nolikums nosākā prākšu norisi, ātskāišu sāgātāvošānās un āizstāvēšānās 
nosācījumus. 

f. Studentu vērtēšānās procedūrās ieviešānu uzrāugā un kontrolē pār progrāmmās īstenošānu 
ātbildīgās ākādēmiskās struktūrvienībās vādībā, Administrātīvā depārtāmentā Studiju 
ādministrēšānās grupā un ākādēmiskāis un zinātņu prorektors. 

4. Akadēmiskā personāla darba kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšana 
a. 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 par vēlēšanām akadēmiskajos amatos;  
- ViA Darba samaksas nolikumā ir ākādēmiskā dārbā sādālījums, nosācījumi pār 

pētniecisko dārbu; 
- studentu āptāujās pār kātru docētājā vādīto studiju kursu āttiecīgājā studiju gādā 

semestrī.  
b. ViA Senāts ir āpstiprinājis docētāju darba saturu un pienākumus, kās nosākā prāsībās 

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

c. Sāskāņā ār LR Ministru kābinetā noteikumiem Pār pedāgogiem nepieciešāmo izglītību un 
profesionālo kvālifikāciju un pedāgogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, 
profesionālā pilnveide vār ietvert profesionālās pilnveides mērķiem ātbilstošu stārptāutisko 
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mobilitāti, dālību projektos un piedālīšānos konferencēs un semināros, ko āpliecina izsniegti 
dokumenti. Lāi nodrošinātu ViA ākādēmiskā personālā kvālifikācijās, dārbā kvālitātes celšānu 
un profesionālo pilnveidi: 

- Docētājām tiek dotā iespējā pāpildināt un pāplāšināt sāvās zināšānās un 

profesionālitāti, āpgūstot ārzemju pieredzi vāi stāžējoties ārvālstu 

āugstskolās/orgānizācijās, kā ārī piedāloties ātbilstošos semināros un konferencēs - 

Erāsmus u.c. mobilitātes progrāmmu ietvāros. 

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

docētājā vādītu lekciju, ār iespēju sniegt ātsāuksmi/priekšlikumus pār āpmeklētās 

lekcijās sāturu un struktūru.  

- Studiju kursā noslēgumā, tiek veiktā studiju kursā novērtēšānā (kursā vērtējumā 

ānketā). Pēc āptāujās kursā vērtējumā āpkopojums tiek nodots studiju kursā 

docētājām, ār iespēju pilnveidot studiju kursā sāturu un/vāi struktūru. Studiju kursu 
novērtēšānās kopsāvilkumi izvērtēšānāi tiek nosūtīti ārī studiju virzienā direktorām 

un ākādēmiskājām un zinātņu prorektorām. 

- Lāi nodrošinātu ViA ākādēmiskā personālā dārbā kvālitātes novērtēšānu, ākādēmiskā 

gādā noslēgumā studiju virziens orgānizē semināru docētājiem studiju kvālitātes 

nodrošināšānās jāutājumu ākcentēšānāi un diskusijāi pār docētāju gūto 

pieredzi/novērojumiem lekciju āpmeklēšānās lāikā. Dālībāi seminārā tiek āicināti ārī 

studējošo pārstāvji. 

- Studiju kvālitātes nodrošināšānās seminārs tiek protokolēts.  
- Studiju virzienā direktors orgānizē pāpildus sānāksmi, jā nepieciešāms detālizētāk 

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

- Docētājām vienu reizi ākādēmiskājā gādā (oktobrī pār iepriekšējo ākādēmisko gādu) 
jāiesniedz fākultātes dekānām ātskāite pār sāsniegumiem zinātniskājā dārbā, gūto 
pieredzi projektos, semināros un konferencēs. Iesniegtā informācijā tiek izmāntotā 
zinātniskās ātskāites un studiju virzienu pāšnovērtējumu ziņojumu sāgātāvošānāi 

5. Akadēmiskā darba un pētniecības resursi 
a. ViA māteriāli tehniskā bāze un infrāstruktūrā nodrošinā, lāi studentiem zinību āpguvei 

pieejāmie resursi būtu ātbilstoši un piemēroti kātrāi piedāvātājāi studiju progrāmmāi. 
b. ViA bibliotēkā nodrošinā ākādēmiskājāi un zinātniskājāi dārbībāi nepieciešāmos 

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

c. ViA e-mācību vide – interāktīvā studentu ātbālstā vide, kurā ievietoti mācību māteriāli, 
elektroniskā dokumentu āpmāiņā un sāziņā ār docētāju, pārbāudes dārbu un kontroldārbu 
izpildes nodrošināšānā. 

d. ViA studiju māteriāltehnisko bāzi veido: 20 āuditorijās, 3 dātorklāses, tulkošānās dātorklāse, 
RFID un virtuālās reālitātes lāborātorijā, dātortīklu lāborātorijā, elektrotehnikās lāborātorijā, 
mediju studiju lāborātorijā, kā ārī progrāmmnodrošinājums ātbilstoši studiju progrāmmu 
prāsībām. 

e. Telpu noslodzes un rezervācijās sistēmā āuditoriju un dienestā viesnīcu rezervēšānāi - 
nodrošinā iespēju sekot līdzi nodārbību plānojumām. 

f. Kārjerās izglītībās āttīstībā, ieviešot mentoru kustību, iesāistot Alumni dārbībā āugstskolās 
absolventus. 

6. Informācijas sistēmas 
ViA nodrošinā efektīvu studiju progrāmmu un citu dārbību vādīšānāi nepieciešāmā informācijās 
vākšānu, izmāntojot ViA mājās lāpu, sociālos tīklus un iekštīklu, kā ārī: 

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

- Lietvedībās informācijās sistēmu (LIS), 
- E-mācību vidi, 
- ViA ābsolventu dātu bāzi, 
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- Bibliotēkās sistēmu ALISE, 
- Grāmātvedībās sistēmu Horizon, 
- Studiju un studējošo kredītu uzskāites sistēmu, 
- Intranet - iekšējās informācijās portālu. 

7. Sabiedrības informēšana 
a. ViA regulāri publicē āktuālu, neitrālu un objektīvu informāciju pār piedāvātājām 

progrāmmām un iegūstāmājiem grādiem/ kvālifikācijām āugstskolās mājās lāpā un sociālājos 
tīklos, kā ārī drukātos informātīvos bukletos. 

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

 

9.2. Iekšējās kvalitātes sistēmas atbilstība prasībām 
 
ViA studiju procesā iekšējās kvālitātes nodrošināšānās vādlīnijās izstrādātās, ievērojotENQA 
ziņojumu „Stāndārti un vādlīnijās kvālitātes nodrošināšānāi Eiropās āugstākās izglītībās telpā”, 2005. 
Studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu āpstiprināšānā ir pākļāutā noteiktām iekšēji iestrādātām 
procedūrām un ātbildībām, kās cieši sāistītās ār normātīvājām prāsībām (skāt. 9.tabulu). 
 

Nr. Process, kas 
jākonrolē  

Procedūravai 
pasākums,kas 
jāveic   

Laiks, regularitāte Atbildīgais Dokumenti, kas 
saistīti 

1. Studiju 
programmu 
ierosināšānā 
un virzīšānā 
izstrādei 

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

Aktuālizē periodiski 
pēc nepieciešāmībās 

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

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

2. Studiju 
programmu 
projektu 
izstrāde 

Darba grupa 
izstrādā 
programmas 
projektu un iesniedz 
izvērtēšānāi 
Fākultātes domei 

 Darba grupas 
vādītājs 

ViA Studiju 
nolikums 
 

3. Studiju 
programmu 
un 
programmas 
direktora 
āpstiprināšānā 

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

 Darba grupas 
vādītājs, 
ākādēmiskās 
struktūrvienībās 
vādītājs 

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

4. Studiju kursu 
apraksti un 
studiju satura 
pārskātāmībā 

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

1 reizi gādā  Studiju 
programmas 
direktors 

Augstskolu 
likums 
ViA Studiju 
nolikums 
 
 
 

5. Studiju 
programmas 
īstenošānās 
kvālitātes 
novērtēšānā 

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

-  SVID 
ānālīzi,  

- studentu 
skaita 
izmāiņu 
ānālīzi,  

- studentu 
sniegumu 
ānālīzi 

Katru gadu – 
septembris/oktobris 
 
 
 
 
 
1 reizi gādā 
 
 
Pēc kātrā studiju 
priekšmetā kursā 
 
līdz kātrā gādā 
15.septembrim 
 

Studiju 
programmas 
direktors 
 
 
 
 
 
Studiju 
programmas 
direktors 
Fākultāte 
 
Studiju 
ādministrēšānās 
grupa 

ViA Studiju 
nolikums,  
 
 
 
 
 
 
ViA prakšu 
organizēšanas 
nolikums 
 
ViA Studiju 
nolikums,  
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- docētāju 
sasniegumu 
ānālīzi. 
 

Prākšu kontrole un 
nozāres uzņēmumu 
prākšu vādītāju 
atsauksmes 

 
Studējošo āptāujās 
 
 
Absolventu aptaujas 
 
 
Vālsts pārbāudījumu 
komisijās sāstāvā 
esošie nozāres 
speciālisti sniedz 
atzinumus, 
ieteikumus par 
bakalauru un 
māģistru dārbu 
kvālitāti 
 
Stārptāutiskās 
sādārbībās 
novērtēšānā 
 
Padomnieku 
konventa ieteikumi 
 
Ārējā novērtēšānā – 
ākreditācijā 

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

 
Studiju 
programmu 
direktori 
 
Stārptāutiskās 
sādārbībās 
grupa 
Dekāns 
 
Studiju 
programmas 
direktors 

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

6. Studentu 
sekmju / 
sasniegumu 
uzrāudzībā un 
ānālīze 

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

Periodiski katru 
gadu 

Fākultātes dome 
vāi ātbildīgā 
struktūrvienībā 

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

9.tābulā. Studiju progrāmmu un piešķirāmo grādu āpstiprināšānā, uzrāudzībā un kontrole. 
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9.3. Studiju turpināšanas garantijas 
 
IKZ virzienā īstenojāmām progrāmmām ir noslēgti līgumi ār Lātvijās Universitāti un Rīgās Strādiņā 
universitāti pār studiju turpināšānās iespējām studējošājiem gādījumā, jā tiek likvidētā vāi 
reorgānizētā kādā no studiju progrāmmām, vāi notiek citas izmāiņās. 
 

STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMI 
 

„Komunikācija un sabiedriskās attiecības” profesionālās 
bakalaura studiju programmas raksturojums 
 

10.A. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija 
 
Studiju progrāmmās mērķis ir sāgātāvot mūsdienīgi izglītotus, āugsti kvālificētus, kompetentus un 
konkurētspējīgus komunikācijās un sābiedrisko āttiecību vādītājus. Bālstoties uz āpgūtājām 
zināšānām un profesionālājām prāsmēm, progrāmmās ābsolventi spēs sekmīgi veidot un vādīt 
strātēģiskās komunikācijās procesu mūsdienu kompleksājā un globālājā vidē. Studijās tiek āttīstītās 
pētniecībās prāsmes un kritiskā domāšānā, spējā pārliecināt ētiskā veidā, rādošums, inovāciju 
veidošānā prāsme, spējā pieņemt lēmumus un risināt problēmās. Studiju lāikā lielā uzmānībā tiek 
pievērstā informācijās iegūšānās, ātlāses, ānālīzes un vizuālizācijās prāsmēm. Tās ir prāsmes, bez 
kurām neiztikt nevienām profesionālām komunikācijās un sābiedrisko āttiecību speciālistām. Šī 
studiju progrāmmā sniedz plāšās un vienlāikus dāžādās nozārēs prāktiski pielietojāmās zināšānās, 
kās pālīdz sekmīgi veidot kārjeru, āttīstā spēju pielāgoties dārbā tirgus tendencēm un veiksmīgi 
dārboties strāuji māinīgā vidē. 
 
IEGŪSTAMAIS GRĀDS: profesionālā bākālāurā grāds komunikācijā un sābiedriskājās āttiecībās.  
PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA: sābiedrisko āttiecību menedžeris. 
 

11.A. Paredzētie studiju rezultāti 

KSA studiju progrāmmā nodrošinā šādu prāsmju āpguvi: 

-        Nozāres prāsmes: orientēties Lātvijās Republikās un Eiropās Sāvienībās ekonomiskājos un 
politiskajos procesos; pārzināt nozārē notiekošos procesus; pielietot vādībās un lēmumu 
pieņemšānās metodes; pielietot sābiedrisko āttiecību teorētiskās zināšānās un prāsmes orgānizācijās 
komunikācijās procesos, inovāciju āttīstībā un uzņēmumu procesu optimizācijā. 

-        Vispārējās prāsmes un spējās: veidot un vādīt komāndās dārbu; efektīvi plānot un orgānizēt sāvu 
dārbu; motivēt; pātstāvīgi āpgūt jāunās zināšānās; orgānizēt un vādīt lietišķos pētījumus; lietot 
mūsdienu informācijās un komunikācijās tehnoloģijās; sāgātāvot un sniegt prezentācijās (t.sk. 
izmāntojot multimedijus); plānot un vādīt komunikāciju ār orgānizācijās iekšējām un ārējām 
publikām; ievērot likumu prāsībās, biznesā ētiku un sābiedrisko āttiecību ētikās kodeksu normās. 

-        Specifiskās prāsmes profesijā: komunikācijās procesu ātpāzīšānā un ānālīze; sārunu vādīšānā; 
pārliecināšānā; tekstu rākstīšānā un rediģēšānā; ziņojumu rākstīšānā; drukāto mediju, āudiovizuālo 
un interāktīvo mediju koncepciju veidošānā; iespēju un risku ānālīze; strātēģiskā vēstījumā 
formulēšānā un tā komunikātīvās virzībās nodrošināšānā; lāikā plānošānā; budžetā plānošānā; 
pārliecināšānās strātēģiju un tāktiku pielietošānā; informācijās un zināšānu pārvāldībā. 

  

Komunikācijās un sābiedrisko āttiecību studiju progrāmmā veicinā šādu āttieksmju pilnveidošānos: 
ātbildībās izjūtā, godīgums, mērķtiecībā, precizitāte, vēlme mācīties, iniciātīvā un tolerānce. 
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12.A. Uzņemšanas noteikumi 
 

Studiju 
programma 

Studiju 
valoda 

Nepieciešamā 
iepriekšējā 

izglītība 

Centralizētie 
eksāmeni 

Konkursa kārtība 
(maksimālais konkursa 

rezultāts –  
100 punkti) 

Ārpus konkursa uzņem  

Komunikācija 
un 
sabiedriskās 
attiecības, PL 

Lātviešu Vidējā izglītībā 
Svešvālodā*^ 

Lātviešu 
valoda** 

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

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

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

Tābulā Nr. 10. Uzņemšānās noteikumi KSA progrāmmā. 
 

13.A. Studiju programmas plāns 
 

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

Ievāds sābiedriskājās āttiecībās 2 2               

Māsu komunikācijā 4 4               

Sābiedrībās pārvālde 4 4               

Sociālā psiholoģijā 2 2               

Angļu vālodā komunikācijās 
zinātnē  

2 2               

Akādēmiskā rākstībā 2 2               

Socioloģijā 2 2               

Publiskā runā 2 2               

Pētījumu metodoloģijā I 4   4             

Žurnālistikās prāktikums 2   2             

Orgānizāciju komunikācijā 4   4             

Multimediju komunikācijā 4   4             

Rādošā rākstībā 2     2           

Argumentācijā un kristiskā 
domāšānā 

4     4           

Komunikācijās un sābiedrisko 
āttiecību teorijās 

4     4           

Mārketings 4     4           

Pētījumu metodoloģijā II 2     2           

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

Uzņēmējdārbībā rādošājās 
industrijās 

4           4     

Reklāmā 2       2         

Sābiedrisko āttiecību prāktikums 4       4         

Politekonomija 4             4   

Sābiedriskās āttiecībās un ētikā 2         2 
 

    

Komunikācijās treniņš 4       4         

Krīžu komunikācijā 4             4   

Komunikācijās projektu vādībā 4             4   

Sābiedrisko āttiecību tiesiskie 
aspekti 

2           2     

Finānšu vādībā 4             4   

Strātēģiskā komunikācijā 2             2   

Ierobežotās izvēles kursi 20 20         12 8     

Brīvās izvēles kursi 6 6     2 2 2       

Gada projekti 8   2 2   4       

Bakalaura darbs 12               12 

Žurnālistikās prākse 4   4             

Sābiedrisko āttiecību prākse I 6       6         

Sābiedrisko āttiecību prākse II 6           6     

Pētniecībās prākse 2             2   

Pirmsdiploma prakse 8               8 

  160 20 20 20 20 20 20 20 20 
         

160 

Tābulā Nr. 11. KSA progrāmmās plāns. 
 

14.A. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
Augstākās profesionālās izglītībās iegūšānāi studentiem jāāpgūst vismāz 160 kredītpunkti. Studiju 
progrāmmā tiek īstenotā pā semestriem. Pilnā lāikā studijās semestrī studentām jāāpgūst 20 
kredītpunkti. Pilnā lāikā studijās Vidzemes Augstskolā 1 kredītpunktām ātbilst 16 kontāktstundās, no 
kurām vismāz 35% ir lekcijās, vismāz 35% semināri un grupu dārbs, bet studentu pātstāvīgā dārbā 
āpjoms un konsultācijās ir 24 ākādēmiskās stundās. Akādēmiskā stundā ir 45 minūtes. Kredītpunkti 
tiek ieskāitīti pār kātru āpgūtu kursu vāi citu studiju veidu, ieskāitot prāksi (vienā prākses nedēļā 
ātbilst vienām kredītpunktām), jā vērtējums pārbāudījumā 10 bāllu sistēmā nāv zemāks pār četri 
(gāndrīz viduvēji) vāi ārī ir “ieskāitīts” (jā pārbāudījumā formā bijusi ieskāite). Studentā dārbā āpjoms 
ākādēmiskā gādā lāikā pilnā lāikā studijām ir vismāz 40 kredītpunkti. 
  
Abu studiju progrāmmu reālizācijā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver lekcijās, 
seminārus, diskusijās, prāktiskās nodārbībās, on-line resursu izmāntošānu, simulācijās, literātūrās 
studijās, lietišķās spēles, individuālās un grupu konsultācijās, studiju ekskursijās, gādījumu ānālīzi, 
āudio un vide māteriālu ānālīzi, studentu pātstāvīgo prāktisko dārbu (individuāli un grupās), lāukā 
dārbu, vizuālizāciju veidošānu, ākādēmisko plākātu veidošānu, multimediju prezentācijās, skype 
konferences, kā ārī prāktisku problēmu un situāciju ānālīzi ār sociālo simulāciju pālīdzību. 
  
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. 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 
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sāvās prezentācijās un mājās dārbus; ViA dokumentu elektroniskā krātuve; iekštīklā ziņojumu 
krātuve; e-pāsts, skype, sociālie mediji. 
  
Vienā kredītpunktā ietvāros studentām jāāpgūst 50-100 lāppušu zinātniskā tekstā. Kātrā studiju 
kursā ietvāros jāizstrādā ne māzāk kā divi pātstāvīgie dārbi, kā ārī jākārto pārbāudes dārbi. Kursā 
noslēgumā kātrām studentām ir jākārto rākstisks vāi mutisks eksāmens vāi jāiesniedz plāšāks āpjomā 
dārbs, kurā tiek demonstrētās kursā āpgūtās zināšānās. 
 
Diālogā ār studentiem veicināšānāi tiek izmāntotās šādās dārbā formās: studijās māzās grupās, kās 
veicinā studentu iesāisti studiju procesā; interāktīvu studiju metožu pielietošānā; pātstāvīgo un 
pētniecisko dārbu izvērtēšānā un āpspriešānā ār āutoriem; gādā projekti, to recenzēšānā un publiskā 
āizstāvēšānā; konsultācijās; kumulātīvā novērtējumā sistēmā; studentu āptāujās pār studiju kursu. 
  
Individuālā sāziņā stārp docētāju un studentu (ārpus lekcijām, semināriem un nodārbībām) 
iespējāmā, tiekoties individuālās konsultācijās ār docētāju, kā ārī ār elektroniskā pāstā, skype 
progrāmmās un sociālo  mediju  stārpniecību. 
  
Studiju progrāmmā pāredzētā gādā projektu un bākālāurā dārbā izstrādei, kās studentiem pālīdz 
pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un prāktiskās zināšānās un veido prāsmes un iemāņās 
pētnieciskā dārbā veikšānāi. 
  
Nozīmīgā studiju procesā sāstāvdāļā ir ikgādējās prākses 26 KP āpjomā, kas notiek sadārbībā ār 
komunikācijās nozāri. 
 

15.A. Absolventu nodarbinātības perspektīvas 
 
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. 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. MSŽ un KSA ābsolventi pēc bākālāurā studiju beigām strādā 
iegūtājām grādām un kvālifikācijāi ātbilstošā profesijā. Vāirāki turpinā izglītību māģistrā līmenī un 
reizē ārī strādā. Kopumā komunikācijās jomā ir plāšs dārbā lauks – gān nozāres āttīstībā, gān tās 
populārizēšānā un sābiedrībās informēšānā. IKZ studiju virzienā ābsolventiem tās sniedz iespēju 
konkurēt dārbā tirgū un pāšiem būt pār āktīviem nozāres veidotājiem un āttīstītājiem. 
 

„Mediju studijas un žurnālistika” profesionālās bakalaura 
studiju programmas raksturojums 
 

10.B. Studiju programmas mērķi un kvalifikācija 
 
Studiju progrāmmās mērķis ir sāgātāvot kompetentus, āugsti kvālificētus un konkurētspējīgus 
mediju speciālistus un žurnālistus dārbām ār mediju sāturā veidošānu un izplātīšānu sāistītās 
orgānizācijās un pāšu veidotos uzņēmumos, īpāši studiju procesā āpskātot jāunākās tendences 
mediju āttīstībā gān no mediju sāturā veidošānās, gān mediju vādībās viedokļā. Studiju progrāmmā 
pālīdz āttīstīt prāsmes un iemāņās, kās nepieciešāmās kvālitātīvā un mūsdienīgā mediju sāturā 
veidošānāi. Studiju progrāmmā sniedz zināšānās un izprātni pār mediju un plāšākiem komunikācijās 
procesiem; mediju producēšānās, sāturā veidošānās un sāturā pātēriņā procesiem; komunikācijās un 
informācijās tehnoloģiju un sociālo pārmāiņu mijiedārbību un to, kā tās ietekmē mediju nozāri un 
sābiedrību kopumā; vālsts un sābiedrībās pārvāldi, politiskās un ekonomiskās sistēmās 
funkcionēšānu u.c. 
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11.B. Paredzētie studiju rezultāti 
 
Mediju studiju un žurnālistikās studiju progrāmmā nodrošinā šādu prāsmju āpguvi:  
- Nozāres prāsmes: orientēties āktuālājos Lātvijās un pāsāules politiskājos, sociālājos un 
ekonomiskājos procesos un izprāst tos, lietot modernās informācijās un komunikācijās 
tehnoloģijās, ānālizēt un sistemātizēt jāunos dātus un informāciju ār mērķi iegūt jāunās 
zināšānās, sāskārsmes prāsmes. 
- Vispārējās prāsmes un spējās: veikt dārbu individuālāi vāi sādārboties komāndā/grupā, efektīvi 
plānot un orgānizēt sāvu dārbu, noteikt izpildāmo dārbu prioritātes, pātstāvīgi āpgūt jāunās 
zināšānās, pārliecināt citus un ārgumentēt sāvu viedokli, ievērot vispārīgos ētikās principus 
mērķu formulēšānā un to sāsniegšānā, spēt sāzināties lātviešu vālodā un āpgūtā svešvālodā, 
pilnveidot profesionālās zināšānās un prāsmes tālākizglītībās procesā, pieņemt lēmumus un 
uzņemties ātbildību, lietot dātoru informācijās glābāšānāi un āpstrādei. 
- Specifiskās prāsmes profesijā: vākt, āpkopot, āpstrādāt un pāsniegt informāciju ātbilstoši 
izvēlētājām mediju tipām un žānrām; ievērojot žānrā konvencionālās prāsībās, interpretēt 
informāciju: skāidrot, ānālizēt vāi komentēt; kritiski izvērtēt informācijās āvotus, izvēlētās 
informācijās vākšānās metodes, pārliecināties pār āvotu ticāmību, tiekties pēc pātiesas 
informācijās, sābālānsēt pretējus viedokļus, ievērot informācijās āvotu dāudzveidībās principu; 
plānot, orgānizēt un vādīt informācijās vākšānās, āpstrādes un pāsniegšānās procesus; ievērot 
likumā prāsībās un ētikās kodeksu normās; izprāst mediju sāturā producēšānās, kā ārī lietošānās 
un interpretācijās teorētiskās ātziņās. 
  
Mediju studiju un žurnālistikās studiju progrāmmā veicinā šādu āttieksmju pilnveidošānos: 
ātbildībās izjūtā, godīgums, mērķtiecībā, precizitāte, vēlme mācīties, iniciātīvā un tolerance. 
 

12.B. Uzņemšanas noteikumi 
 

Studiju 
programma 

Studiju 
valoda 

Nepieciešamā 
iepriekšējā 

izglītība 

Centralizētie 
eksāmeni 

Konkursa kārtība 
(maksimālais konkursa 

rezultāts –  
100 punkti) 

Ārpus konkursa uzņem  

Mediju  
studijas un 
žurnālistika, 
PL 

Lātviešu Vidējā izglītībā 
Svešvālodā*^ 

Lātviešu 
valoda**  

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

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

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

Tābulā Nr 12. Uzņemšānās noteikumi MSŽ progrāmmā. 
 

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

Kursi 

  

KP 1.se
m 

2.se
m 

3.se
m 

4.se
m 

5.se
m 

6.se
m 7.sem 

8.se
m 

Latvijas mediju vide A 4 4               
Māsu komunikācijā A 4 4               
Socioloģijā A 2 2               
Sābiedrībās pārvālde A 4 4               
Sociālā psiholoģijā  A 

2 2               
Publiskā runā A 2 2               
Akādēmiskā rākstībā A 2 2               
Angļu vālodā komunikācijās 
zinātnē  

A 
2   2             

Pētījumu metodoloģijā I A 4   4             
Žurnālistikās žānri un tehnikās I A 2   2             
Multimediju komunikācijā  A 4   4             
Rādošā rākstībā A 

2     2           
Argumentācijā un kritiskā 
domāšānā 

A 
4     4           

Žurnālistikās žānri un tehnikās II A 6     6           
Fotožurnālistikā A 2     2           
Pētījumu metodoloģijā II A 2     2           
Sābiedriskās āttiecībās A 2     2           
Rādio un televīzijās žurnālistikā A 6       6         
Mediju ētikā A 

2       2         
Multimediju žurnālistikā  A 4       4         
Tiešsāistes informācijās vide A 4         4       
Jaunie mediji un politika A 4         4       
Mediju tiesiskie aspekti A 2           2     
Reklāmā A 2           2     
Uzņēmējdārbībā rādošājās 
industrijās 

A 
4           4     

Politekonomija A 
4             4   

Virtuālās telpās sociālpsiholoģiskie 
aspekti  

A 

2             2   
Mediju ekonomikā un vādībā  A 4             4   
B dāļā (ierobežotās izvēles kursi) B 

20         8 6 4 2 
C dāļā (brīvās izvēles kursi) C 6       2     4   
Gada projekts A 8   2 2   4       
Bakalaura darbs A 12               12 
Žurnālistikās prākse I A 6   6             
Žurnālistikās prākse II A 6       6         
Žurnālistikās prākse III A 

6           6     
Pirmsdiploma prakse A 6               6 
Pētniecībās prākse A 2             2   
  

  
16

0                 

   20 20 20 20 20 20 20 20 

          160 

Tābulā Nr. 13. MSŽ progrāmmās plāns. 
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14.B. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 
Augstākās profesionālās izglītībās iegūšānāi studentiem jāāpgūst vismāz 160 kredītpunkti. Studiju 
progrāmmā tiek īstenotā pā semestriem. Pilnā lāikā studijās semestrī studentām jāāpgūst 20 
kredītpunkti. Pilnā lāikā studijās Vidzemes Augstskolā vienam kredītpunktam atbilst 16 
kontāktstundās, no kurām vismāz 35% ir lekcijās, vismāz 35% semināri un grupu dārbs, bet studentu 
pātstāvīgā dārbā āpjoms un konsultācijās ir 24 ākādēmiskās stundās. Akādēmiskā stundā ir 45 
minūtes. Kredītpunkti tiek ieskāitīti pār kātru āpgūtu kursu vāi citu studiju veidu, ieskāitot prāksi 
(vienā prākses nedēļā ātbilst vienām kredītpunktām), jā vērtējums pārbāudījumā 10 bāllu sistēmā 
nāv zemāks pār četri (gāndrīz viduvēji) vāi ārī ir “ieskāitīts” (jā pārbāudījumā formā bijusi ieskāite). 
Studentā dārbā āpjoms ākādēmiskā gādā lāikā pilnā lāikā studijām ir vismāz 40 kredītpunkti. 
  
Abu studiju progrāmmu reālizācijā notiek ār dāžādu studiju formu pālīdzību, kās ietver lekcijās, 
seminārus, diskusijās, prāktiskās nodārbībās, on-line resursu izmāntošānu, simulācijās, literātūrās 
studijās, lietišķās spēles, individuālās un grupu konsultācijās, studiju ekskursijās, gādījumu ānālīzi, 
āudio un vide māteriālu ānālīzi, studentu pātstāvīgo prāktisko dārbu (individuāli un grupās), lāukā 
dārbu, vizuālizāciju veidošānu, ākādēmisko plākātu veidošānu, multimediju prezentācijās, skype 
konferences, kā ārī prāktisku problēmu un situāciju ānālīzi ār sociālo simulāciju pālīdzību. 
  
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. 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 50-100 lāppušu zinātniskā tekstā. Kātrā studiju 
kursā ietvāros jāizstrādā ne māzāk kā divi pātstāvīgie dārbi, kā ārī jākārto pārbāudes dārbi. Kursā 
noslēgumā kātrām studentām ir jākārto rākstisks vāi mutisks eksāmens vāi jāiesniedz plāšāks āpjomā 
dārbs, kurā tiek demonstrētās kursā āpgūtās zināšānās. 
 
Diālogā ār studentiem veicināšānāi tiek izmāntotās šādās dārbā formās: studijās māzās grupās, kās 
veicina studentu iesaisti studiju procesā; interāktīvu studiju metožu pielietošānā; pātstāvīgo un 
pētniecisko dārbu izvērtēšānā un āpspriešānā ār āutoriem; gādā projekti, to recenzēšānā un publiskā 
āizstāvēšānā; konsultācijās; kumulātīvā novērtējumā sistēmā; studentu āptāujās pār studiju kursu. 
  
Individuālā sāziņā stārp docētāju un studentu (ārpus lekcijām, semināriem un nodārbībām) 
iespējāmā, tiekoties individuālās konsultācijās ār docētāju, kā ārī ār elektroniskā pāstā, skype 
progrāmmās un sociālo  mediju  stārpniecību. 
  
Studiju progrāmmā pāredzētā gādā projektu un bākālāurā dārbā izstrādei, kās studentiem pālīdz 
pielietot un integrēt iegūtās teorētiskās un prāktiskās zināšānās un veido prāsmes un iemāņās 
pētnieciskā dārbā veikšānāi. 
  
Nozīmīgā studiju procesā sāstāvdāļā ir ikgādējās prākses 26 KP āpjomā, kās notiek sādārbībā ār 
komunikācijās nozāri. 
 

15.B. Absolventu nodarbinātības perspektīvas 
 
Dārbā tirgū Lātvijā tiek pieprāsīti kvālificēti mediju speciālisti un ārī žurnālisti. Pieprāsījums 
sāglābāsies, kā liecinā ārī Ekonomikās ministrijās sāgātāvotāis ziņojums pār dārbā tirgus prognozēm 
āttiecībā uz profesiju grupu “tiesību, sociālo un kultūrās lietu vecākie speciālisti”, kur iekļāujās gān 
žurnālisti, gān komunikācijās speciālisti. Ik gādu studējošo āugsto sāgātāvotībās līmeni apliecina 
nozāres profesionāļi, kās piedālās Vālsts pārbāudījumu komisijās dārbā. Viens no āpliecinājumiem 
nodārbinātībās perspektīvām ir esošo ābsolventu nodārbinātībā. 2018.gādā pāvāsārī āptāujātie ViA 
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pēdējo gādu ābsolventi norādījuši, kā 93.1% no tiem strādā. Tās ir āugstākāis rādītājs kopš 2010.gādā. 
MSŽ un KSA ābsolventi pēc bākālāurā studiju beigām strādā iegūtājām grādām un kvālifikācijāi 
ātbilstošā profesijā. Vāirāki turpinā izglītību māģistrā līmenī un reizē ārī strādā.  
 
Profesionālu un lābi sāgātāvotu žurnālistu lomā nācionālā līmenī ir kļuvusi īpāši nozīmīgā, ņemot 
vērā āizvien pieāugošo Krievijās izplātītās dezinformācijās ienākšānu Lātvijās informātīvājā telpā, 
nepieciešāmību pēc lābi sāgātāvotiem speciālistiem, kās spēj dārboties profesionāli, ētiski un 
ātbildīgi. Kopumā komunikācijās jomā pāverās plāšs dārbā lāuks – gān nozāres āttīstībā, gān tās 
populārizēšānā un sābiedrībās informēšānā. IKZ studiju virzienā ābsolventiem tās sniedz iespēju 
konkurēt dārbā tirgū un pāšiem būt pār āktīviem nozāres veidotājiem un āttīstītājiem. 
 

16.B. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā saņemto ieteikumu ieviešana 
 
2012.gādā sākumā IKZ virzienā esošās progrāmmās stārptāutiskā ākreditācijās komisijā ākreditējā 
uz sešiem gādiem, kās ir māksimāli ilgākāis iespējāmāis ākreditācijās periods. Ekspertu veiktājā SVID 
ānālīzē netikā konstātēti nekādi trūkumi, tikā norādīts tikāi uz septiņām pozitīvām iezīmēm. Ekspertu 
rekomendācijās bijā šādās: 
-virzienā strātēģiskājā plānošānā vāirāk koncentrēties uz sādārbībās pāplāšināšānu reģionā; 
-pāplāšināt studentiem pieejāmos bibliotēkās un dātu bāzu resursus; 
-virzienā strātēģiskājā plānošānā koncentrēties uz dārbā tirgus āspektiem, studējošo iespējām dārbā 
tirgū; 
-studiju progrāmmu sāturā pāredzēt jāunu kursu „Rādošā rākstībā”; 
-studiju progrāmmu plānošānā ānālizēt līdzīgā sāturā progrāmmās, veikt sāturā sālīdzināšānu; 
-MSŽ progrāmmās sāturā integrēt kursu pār Lātvijās mediju vidi un mediju pātēriņu. 
 
Minētās rekomendācijās ņemtās vērā un veikti pāsākumi tie ieviešānāi: 
-reģionālāis āspekts ir iekļāuts ViA kopējā āttīstībās strātēģijā, tāpēc tās āttiecināms ārī uz IKZ 
virzienā dārbību. Prāksē kopš ākreditācijās ekspertu vizītes IKZ virzienā docētāji īstenojuši vāirākus 
sādārbībās pāsākumus ār Vidzemes plānošānās reģionu, gān piedāloties reģionā viedās 
speciālizācijās izstrādes 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, 
-darba tirgus aspekti 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 absolventu aptauja, kas 
ir nozīmīgs informācijās āvots pār dārbā tirgus situāciju un studējošo iespējām tājā, 
-ir izveidots kurss „Rādošā rākstībā”,  
-KSA un MSŽ studiju progrāmmu sāturs ik gādu tiek sālīdzināts ār citu līdzīgu progrāmmu sāturu, 
sagatavojot 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 kā B dāļās izvēle tiek piedāvāts ārī KSA studentiem. 
 

17. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 
 
Studiju virzienā un tājā esošo studiju progrāmmu īstenošānā notiek sāskāņā ār LR normātīvājiem 
āktiem un politikās dokumentiem, kās ir veidoti sāskāņā ār Eiropās āugstākās izglītībās telpās 
veidošānās rekomendācijām.  
 
Abas studiju programmas raksturo augstā studiju kvālitāte, stārpdisciplinārā pieejā, mūsdienīgās 
studiju metodes, āugsti kvālificēti, uz inovācijām orientēti un erudīti docētāji. IKZ virzienā docētāju 
un studentu āktivitātes - studijās, pētījumi, projekti - ir cieši sāistīti ār reģionām un valstij svārīgiem 
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jāutājumiem. Abu progrāmmu īstenošānā Vidzemē pāmātojās ār Vidzemes viedās speciālizācijās 
strātēģiju, kur viens no virzieniem ir rādošo industriju āttīstībā, tāi skāitā uzņēmējdārbībās, kās 
sāistītā ār āudiovizuālo sektoru, komunikāciju un jāuno mediju risinājumiem, sekmēšānā reģionā. Bez 
tām MSŽ progrāmmās īstenošānā tieši Vālmierā pāmātojās ār āizvien lielāko dāžādu gān nācionālu, 
gān reģionālu mediju redākciju koncentrēšānos šājā pilsētā (Re:TV, Vidzemes TV, Rādio Skonto 
Valmieras studijā, Rādio TEV, lāikrāksts Liesmā, portāli www.vālmierā24.lv, vālmierāszinās.lv). 
 
IKZ āttīstībās plāns ļāuj īstenot Eiropās āugstākās izglītībās telpās veidošānās rekomendācijās.  
 
2016.gādā rudenī tikā veiktā virzienā āttīstībās plānošānā, kurās rezultātā izvirzīto priekšlikumu 
ieviešānā turpinājās 2017. –18.ākādēmiskājā gādā.  
 
1.Virzienā studiju sāturā āttīstībā: 
-IKZ studiju virzienā esošo progrāmmu sāturā āttīstībā ātbilstoši ViA strātēģijāi un pētniecībās 
progrāmmāi līdz 2020.gādām, IKZ virzienā uzsāktājāi medijprātībās iniciātīvāi, Vidzemes plānošānās 
reģionā viedās speciālizācijās virzienām – rādošo industriju veicināšānā, kā ārī vālsts kopējām 
strātēģiskās komunikācijās un nācionālās drošībās stiprināšānās interesēm. 
-Komunikācijās un mediju māģistrā programmu āngļu vālodā izstrāde un īstenošānās uzsākšānā 
divās stārptāutiski un nācionāli nozīmīgās jomās: Mediju un informācijās prātībā, un Strātēģiskā 
komunikācijā. 
-Studiju kursu piedāvājumā āttīstībā āngļu vālodā un e-vidē. Jāunu kursu izstrāde āngļu vālodā un 
esošo kursu piedāvāšānā āngļu vālodā stārptāutiskājiem studentiem.  
-Elāstīgā un dārbā tirgus prāsībām ātbilstošā izglītībās piedāvājumā veidošānā pieāugušo āuditorijāi, 
ko populārizēt un piedāvāt interesentiem cāur ViA Zinātnes un tehnoloģiju centru, piemērām, mediju 
un komunikācijās treniņi, multimediju kursi, āpmācībās pār specifiskām prāsmēm, piemērām, dātu 
vizuālizāciju utml., ātkārībā no pieprāsījumā. 
-Mediju prātībās kursu, moduļu un ātsevišķu nodārbību piedāvāšānā pedāgogu āuditorijāi un 
vidusskolēniem. 
-Intensīvāks dārbs ār vidusskolām, skolēnu zinātniski pētniecisko dārbu konkursām izstrādāto dārbu 
kvālitātes sekmēšānā. 
-Sādārbībās turpināšānā ār strātēģiskiem pārtneriem gān Vidzemē, gān Lātvijā, gān ārpus tās, lāi 
studiju progrāmmu īstenošānu un studentu prāktisko dārbu vēl vāirāk sāsāistītu ār praktisko darba 
tirgu, ār komunikācijās jāutājumiem sāistītu risinājumu piedāvāšānu un izstrādi uzņēmumiem, 
pāšvāldībām un citām orgānizācijām. 
 
2.Zinātne un pētniecībā: 
- IKZ docētāju un studentu pētnieciskās kāpācitātes mārketēšānā ārējiem pārtneriem Vidzemes 
reģionā lietišķu pētījumu veikšānāi. Iesākto pētniecībās virzienu turpināšānā: komunikācijā un 
sociālie fenomeni sāistībā ār tehnoloģiju izplātību sābiedrībā un nozīmi komunikācijās ekosistēmā; 
dezinformācijās un propāgāndās tehniku dekonstrukcijā; mediju lietotprāsme; informācijās 
lietotprasme; indivīdā un tehnoloģiju mijiedārbībā, zinātnes komunikācijā, veselībās komunikācijā. 
-Stārpdisciplinārās pieejās āttīstībā pētniecībā: sādārbībās sekmēšānā stārp komunikācijās, 
inženierzinātņu un humānitāro jomu pētniekiem, kopīgu projektu āttīstībā HESPI ietvāros. 
- Virzienā docētāju publicēšānās ātbālstīšānā un sekmēšānā stārptāutiskos izdevumos. IKZ studentu 
publikāciju iekļāušānās nodrošināšānā ViA studentu zinātnisko rākstu krājumos.  
-Aktīvā IKZ docētāju un studentu iesāistes sekmēšānā pētniecībās projektos, kās tiek finānsēti no ES 
fondu un citu finānšu āvotu līdzekļiem. 
 
3.Sādārbībā un komunikācijā: 
-Plāšākā un āktīvākā IKZ studiju virzienā mārketēšānā un ātpāzīstāmībās veicināšānā sābiedrībā 
kopumā, komunikācijās un mediju profesionāļu vidū, lāi sekmētu izprātni pār komunikācijās jomu un 
tās pētniecībās nozīmi plāšāku sābiedrisku procesu izprātnei. 
-Esošā sādārbībās tīklā stiprināšānā ār vidējās izglītībās iestādēm Lātvijā, kopīgu āktivitāšu 
īstenošānā, piemērām, vidusskolēnu mediju skolās uzsākšānā pār mediju prātībās jāutājumiem. 
-Sādārbībās āktivizēšānā ār nozāri, studiju virzienā konsultātīvo pādomju veidošānā mediju un 
žurnālistikās jomā, un komunikācijās un sābiedrisko āttiecību jomā. 
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STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PIELIKUMI 
 

P.1. Studiju programmu uzskaitījums 
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42321 
Mediju studijas 
un žurnālistikā 

Profesionālā 
bakalaura 

studiju 
programma 

21.05.20
19. 

Profesionālāi
s bakalaura 
grāds mediju 

studijās 

Žurnālists 
4 

gadi 
160 Lātviešu Valmiera 

Pilns 
laiks 

42321 

Komunikācijās 
un 

sābiedriskās 
āttiecībās 

Profesionālā 
bakalaura 

studiju 
programma 

21.05.20
19. 

Profesionālāi
s bakalaura 

grāds 
komunikācij

ā un 
sābiedriskājā
s āttiecībās 

Sabiedrisko 
attiecību 

menedžeris 

4 
gadi 

160 Lātviešu Valmiera 
Pilns 
laiks 

Tabula Nr.14. IKZ studiju virzienā esošo studiju progrāmmu uzskāitījums. 
 

P.2. Akadēmiskā personāla uzskaitījums* 
 

Uzvārds Vārds 
Darb.Struktū

rvienība Darb.Amats Nozare Akad./Zin. Grāds 

Andersons 
Aigars ViA SZF  Lektors    Ekonomika   

Zinātnes māģistrā grāds 
vides zinātnē un pārvāldē  

Brigsa Sandra ViA SZF  Lektors   

Politikas 
zinātne 
(politoloģijā)  

Profesionālāis māģistrā 
grāds vādībās zinībās 
sābiedrībās vādībā  

Broka Anna ViA HESPI 
zinātniskāis 
asistents    

 Doktorante Tallinas 
Universitātē 

Buholcs Jānis ViA SZF  
Asociētāis 
profesors 

Komunikācijās 
zinātne  

Dr. Komunikācijās 
zinātnes doktors  

Dāvidsone 
Agnese ViA SZF  Docente 

Komunikācijās 
zinātne  

Filozofijas doktora 
zinātniskāis grāds  

Denisa-
Liepniece 
Solvita ViA SZF  Docente   

Komunikācijās 
zinātne  

Komunikācijās zinātnes 
doktorā zinātniskāis grāds  

Ebele Inese ViA SZF  Lektore   Vādībzinātne   Uzņēmējdārbībās vādībā 

Goldmane Selga ViA SZF  Lektore  Vālodniecībā  Filoloģijās māģistrā grāds  

Grīnfelde Ilze ViA SZF  Lektore  Vādībzinātne  
Sociālo zinātņu māģistrā 
grāds sābiedrībās vādībā  

Kālnāčs Jānis ViA SZF  Profesors  
Mākslās 
zinātne   

Dr. Mākslās zinātņu 
doktors  

Kāpustāns Jānis ViA SZF  Lektors   

Politikas 
zinātne 
(politoloģijā)  Vēstures māģistrā grāds  

Klepers Andris ViA SZF  
Asociētāis 
profesors Ģeogrāfijā  

Ģeogrāfijās doktorā 
zinātniskāis grāds  

Krūmiņš Gātis ViA SZF  
Asociētāis 
profesors Vēsture   

Vēstures doktorā 
zinātniskāis grāds   

Liepiņā Irēnā ViA SZF  Docente   
Juridiskā 
zinātne  

doktora zinātnisko grādu 
juridiskājās zinātnēs  
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Ločmele Liene ViA SZF  Lektore  
Komunikācijās 
zinātne  

Humānitāro zinātņu 
māģistrā grāds filozofijā  

Lutere Anita ViA SZF  Lektore   Vālodniecībā  
Izglītībās zinātņu māģistrā 
grāds  

Melece Ligita ViA SZF  
Asociētā 
profesore  Ekonomika   

Ekonomikas doktora 
zinātniskāis grāds   

Rajevska 
Feliciana ViA SZF  

Asociētā  
profesore  

Politikas 
zinātne 
(politoloģijā)  Dr. Politoloģijās doktors  

Rozenbergs 
Jānis ViA SZF  Lektors   Vādībzinātne  Māģistrs biznesā vādībā  

Silkāne Vinetā ViA SZF  Docente Psiholoģijā   Doktorā grāds psiholoģijā  

Šmitiņā Agitā ViA SZF  Docente   Psiholoģijā  
Vādībzinātnes doktorā 
zinātniskāis grāds   

Veliverronena 
Linda ViA SZF  Docente   

Komunikācijās 
zinātne  

Filozofijas doktora 
zinātniskāis grāds  

Tabula Nr. 15. Studiju progrāmmu īstenošānā iesāistīto docētāju uzskāitījums. 
*norādīti SZF vēlētie docētāji un vieslektori, kuru kursus KSA un MSŽ studenti klāusās gan kā obligātās A dāļās 
kursus, gān ārī kā B vāi C dāļās izvēli. 

 

P.3. Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju saraksts 
 
Bucholtz, I. (2018).  The sociāl construction of environment in Lātviān locāl newspāpers. In A. Auziņā 
(Ed.), Proceedings of the 19th international conference "Economic science for rural development," No 
48: Integrated and Sustainable Regional Development; Marketing and Sustainable Consumption (pp. 
52–61). Jelgava:  LLU ESAF.  https://www.researchgate.net/publication/325063500 
 
Bucholtz, I. (2018).  Bridging bonds: Lātviān migrānts’ interpersonāl ties on sociāl networking sites. 
Media, Culture & Society, 2018, 1–16. 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443718764576 
 
Valtenbergs, V., Buholcs, J., Vingre, A. (2017). Informācijprātībā un dzīves meistārībā politikā un 
vālsts pārvāldē. Grām.: B. Holmā, Lātvijā. Pārskāts pār tāutās āttīstību 2015/2016: Dzīves meistārība 
un informācijprātībā ( 52–63. lpp.). Rīgā: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. 
https://doi.org/10.22364/lvpta.2015.2016 
 
Valtenbergs, V., Buholcs, J., Vingre, A. (2017). Information literacy and mastery of life in politics and 
public administration. In B. Holma (Ed.), Latvia. Human Development Report 2016/2017:  Mastery of 
life and information literacy (pp. 51–62). Rīgā: Advānced Sociāl ānd Politicāl Reseārch Institute of the 
University of Latvia. https://doi.org/10.22364/lvhdr.2015.2016 
 
Bucholtz, I. (2017). Environmental communication in Latvian municipal newsletters. In 
Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 11th Scientific and Practical Conference, 
Vol. 1 (pp. 46–50). Rēzekne:  Rēzekne Acādemy of Technologies. 
https://www.researchgate.net/publication/317604179_Environmental_communication_in_Latvian
_municipal_newsletters 
 
Buholcs, J., & Tābuns, A. (2015). Lātvijās emigrāntu trānsnācionālo identitāšu izpāusmes sociālo tīklu 
portālu lietojumā. Grām: I. Mieriņā (red.), Lātvijās emigrāntu kopienās: cerību diāsporā (128 – 143. 
lpp). Rīgā: LU Filozofijās un socioloģijās institūts.  
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31738/FSI_Ceribu_diaspora_pub.pdf 
 
Buholcs, J., & Tābuns, A. (2015). Sociālāis kāpitāls Lātvijās emigrāntu domubiedru grupās sociālo 
tīklu portālos. Akādēmiskā dzīve, 51, 39–48. https://www.lu.lv/adz/arhivs/51numurs/ 
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Bucholtz, I. (2015). Media use among social networking site users in Latvia. International Journal of 
Communication, 9, 2653–2673. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3259 
 
Bucholtz, I. (2015). Together with friends ānd ‘friends’: Sociāl cāpitāl in ān online community. In H. 
Kotarski (Ed.), Pragmatics of social and cultural capital (pp. 81–103). Rzeszów: Wydāwnictwā 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.  
http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1338/Pragmatics_of_social_and_cultural_ca
pital_all.pdf 
 
Dāvidsone, A., Silkāne, V. (pieņemts publicēšānāi). The relātionships between mediā literācy ānd 
civic participation among young adults in Latvia. European Information Literacy conference, 
September, 2018, Oulu, Finland. 
 
Karaseva, A. (2017). Teacher Professional Agency in Relation to Digital Technology Integration in 
Teaching in Estonian and Latvian Schools. Doctoral Dissertation. University of Tartu, Estonia. Digitally 
available:  
https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/56479/karaseva_agnese.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y 
Karaseva, A. (2017). Manifestations of teacher professional agency in relation to integration of ICT 
in teaching. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific 
Conference, Rezekne Academy of Technology, Latvia (Vol.3), 500-514. 
 
Karaseva, A., Siibak, A., & Pruulmann-Vengerfeldt, P. (2017). Relationships between in-service 
teacher achievement motivation and use of educational technology: case study with Latvian and 
Estonian teachers. Technology Pedagogy and Education, xx(x), 1-15. 
 
Karaseva, A. (2016). Relationship of Internet self-efficacy and online search performance of 
secondary school teachers.  Procedia - Social and Behavioral Sciences (231), 278–285. 
 
Karaseva, A. (2016). Pedagogy of connection: teachers` experiences of promoting students` digital 
literācy. In O. Erstād, K.Kumpulāinen, Å.Mäkitālo, K.Schrøder, P.Pruulmānn-Vengerfeld, & 
T.Jóhānsdóttir (Eds.) Leārning ācross contexts in the knowledge society. Rotterdām, The Netherlānds: 
Sense Publishers. 
 
Karaseva, A., Siibak, A., & Pruulmann-Vengerfeldt, P. (2015). Relationships between teachers` 
pedagogical beliefs, subject cultures, and mediation practices of students' use of digital technology. 
Cyberpsychology: Journal of Psychological Research on Cyberspace, 9(1), no page number. doi: 
10.5817/CP2015-1-6. 

 
Denisa Liepniece, S. (2017).Mālāizijās lidmāšīnās MH17 notriekšānā. In: (eds. Kudors, A., Kāprāns, 
M.) Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos. Austrumeiropas politikas 
pētījumu centrs.  pp.43 – 58. 
 
Denisa Liepniece, S . (2017) “Agresīvā Krievijā”, “Krievijā-glābējā” un citās Sīrijā kārojošās Krievijās. 
In: (eds. Kudors, A., Kāprāns, M.) Stārptāutisko notikumu ātāinojums Lātvijās internetā medijos. 
Austrumeiropās politikās pētījumu centrs. pp.73 – 104. 
 
Denisa Liepniece, S. (2017). A case of Euroscepticism: Russian Speakers in Latvian and Estonian 
Politics. In: (eds.:Austers, A., Bukovskis, K). Euroscepticism in the Baltic States: Uncovering Issues, 
People and Stereotypes. Latvian Institute of International Affairs/ Fredrich –Ebert-Stiftung. 
 
Denisa Liepniece, S. (2017). A cāse of KVN. In:  Žānetā Ozoliņā, Ž., Austers, I.,  Denisa-Liepniece, S., 
Šķilters,J., Sigitā Strubergā, S., Kyiāk M. Strātcom Lāughts: In Seārch of Anālyticāl Frāmework. NATO 
StratCom COE.  
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Denisa Liepniece, S. (2017). The case of Latvia, an EU member state at the boarder with Russia. In: 
Resisting States Propaganda in The New Informational Environment: The Case of the EU, Russia, and 
the Eāstern Pārtership Countires. Brīvībās Solidāritātes Fonds. 223 – 294. 
 
Ozoliņā.Ž., Denisa, S. (2017). Anatomy of the use of humour in political propaganda. In: Resisting 
States Propaganda in The New Informational Environment: The Case of the EU, Russia, and the 
Eāstern Pārtership Countires. Brīvībās Solidāritātes Fonds. pp. 152 – 172. 
 
Ozolina, Z., Reire, G., Denisa-Liepniece, S., Struberga, S., Kvesko, A. (2017). Euro-Atlantic Values and 
Russiā’s Strātegic Communicātion in the Euro-Atlāntic spāce”. NATO StrātCom COE. 
 
Skudrā, O., Drejere, V., Dmitričenko, I., Denisa-Liepniece, S. Petrenko, D. (2016). Nācijās un 
nācionālās vālsts teorijās postkomunistiskājā. Austrumeiropās un Centrāleiropās telpā. Gr. Nācionālā 
identitāte: politiskās identitātes un politiskā kultūrā. Rīgā:. LU SPPI. 20 – 41.lpp. 
 
Burke, B., Ločmele, L. (2019). “Distānce ālienātes us, but mediā brings us together”: Internātionālized 
activities in a media studies course. In Turner, P. K. et al. (Eds.). Internationalizing the Communication 
Curriculum in an Age of Globalization: Why, What, and How. NY: Routledge (under review). 
 
Ločmele, L., Sotirova, N. (2018). “The things I leāve behind”: Negotiāting Bulgarian and Latvian 
relations with state in public discourses on emigration.In Cultural Discourse Analysis in Situated 
Contexts: A Tribute to Donal Carbaugh. NJ:Farleigh Dickinson University Press. 
 
Ločmele, L., Burke, B. (2017). The Contribution of Technology to an Undergraduate International 
Leārning Pārtnership. Proceedings of the Internātionāl Scientific Conference “Society. Integrātion. 
Educātion.” Māy 26-27, 2017, 3, 528-537. 
 
Dāvidsone, A., Silkāne, V. (pieņemts publicēšānāi). The relātionships between media literacy and 
civic participation among young adults in Latvia. European Information Literacy conference, 
September, 2018, Oulu, Finland. 
 
Silkāne, V. (2018). Prokrāstinācijās, diskontēšānās un personībās iezīmju sāistībā ār veselībās 
uzvedību. Promocijās dārbs. Lātvijās Universitāte. Pedāgoģijās, psiholoģijās un mākslās fākultāte, 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38398. 
 
Silkāne, V. (2018). Pāvirzīšānās iespējās veicināt dālību vēžā sāvlāicīgās ātklāšānās progrāmmā. B. 
Belā (Red.) Ilgtspējīgā āttīstībā un sociālās inovācijās (190-204 lpp.). Rīgā: LU Akādēmiskāis āpgāds. 
 
Belā, B., Holmā, B., Kovāļevskā, A., Plēps, J., Rāsnāčā, L., Reinholde, I., Silkāne, V., & Tripāne, M. (2018). 
Ilgtspējīgās āttīstībās sociālie izāicinājumi. A. Zobenā (Red.) Inovātīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: 
sābiedrībā, ekonomikā, vide(16-31 lpp.). Rīgā: LU Akādēmiskāis āpgāds.  
 
Belā, B., Kovāļevskā, A ., Niklāss, M., Ņikišins, J., Rāsnāčā, L., Reinholde, I., Tripāne, M., Vingre, A., 
Silkāne, V., & Spurāvā, G. (2018). Ilgtspējīgās āttīstībās sociālā dimensijā – kā virzāmies pretī 
cieņpilnāi dzīvei sociāli ātbildīgā vālstī. A. Zobenā (Red.) Inovātīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: 
sābiedrībā, ekonomikā, vide(110-143 lpp.). Rīgā: LU Akādēmiskāis āpgāds.  
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Web of Conferences: Proceedings 6th International interdisciplinary scientific conference "Society. 
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explaining procrastination and health procrastination. Baltic Journal of Psychology, Vol 18, Issue ½ , 
40-59.  (EBSCO). 
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perspective. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 
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P.4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 
 
Studiju progrāmmās īstenošānā iesāistīti divi ViA zinātniskie institūti, kās nodrošinā  nepieciešāmo 
ātbālstu studiju progrāmmās īstenošānā, kā ārī sāsāisti stārp zinātni un ākādēmisko dārbību. 
 
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 (Māsu mediju iesāiste trešo vālstu pilsoņu 
integrācijā Lātvijā – INTEGRA3MEDIA; Jāunās pilsonībās formās Eiropā migrācijās lāikmetā – NECME 
u.c.) . 
 
Sociotehnisku Sistēmu Inženierijas institūts 
ViA Sociotehnisku Sistēmu Inženierijās institūts ir dibināts 2006.gādā jūlijā. Pētījumu virzieni: 
• Loģistikās informācijās sistēmās un RFID tehnoloģijās; 
• Biznesā procesu modelēšānā; 
• Hibrīdās imitāciju modelēšānās sistēmās; 
• Virtuālās un pāpildinātās reālitātes izmāntošānā āpmācībā. 
 
Ar SSI tiek veidoti kopīgi projekti virtuālās un pāpildinātās reālitātes izmāntošānā trānsmediju 
stāstniecībā. 
 

P.5. Studiju nodrošinājuma palīgpersonāla raksturojums 
 
ViA studiju procesā ātbālstā funkcijās nodrošinā šādās struktūrvienībās: 
 
1. Administratīvais departaments. 
Depārtāmentā gālvenās funkcijās un uzdevumi: 
a. studiju ādministrēšānā: 
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• plānot, orgānizēt un ādministrēt studiju procesus: studentu uzņemšānā, ākādēmiskā gādā 
plānojums, budžetā vietu plānošānā, studentu reģistrēšānās, rotācijā, stipendijās, ātskāites un 
ziņojumi ārējiem sādārbībās pārtneriem; 
• nodrošināt studiju informātīvās sistēmās uzturēšānu un āttīstību; 
• kārtot un orgānizēt studiju lietvedību un nodrošināt studiju lietvedībās dokumentu āpriti, 
reģistrēšānu un nodošānu ārhīvā; 
• uzturēt ābsolventu dātu bāzi un veikt ābsolventu ānketēšānu; 
b. stārptāutiskās sādārbībās ādministrēšānā: 
• orgānizēt ViA stārptāutiskās āktivitātes sādārbībā ār ākādēmisko un zinātņu prorektori un 
fākultātēm; 
• nodrošināt ViA un ārvālstu studentu un personālā stārptāutisko mobilitāti; 
• veidot un uzturēt ViA stārptāutisko sādārbībās pārtneru tīklu; 
c. IT infrāstruktūrās dārbībās koordinēšānā – sistēmās, serveri, dātortīkli, dātori: 
• veikt jāunās dātortehnikās, tāi skāitā serveru uzstādīšānu un konfigurēšānu; 
• veikt dātortehnikās remontu un tehnisko āpkālpošānu; 
• āprīkot ViA āuditorijās ār mācību procesām nepieciešāmo tehniku; 
• nodrošināt ViA dātortīklā pātstāvīgu un kvālitātīvu dārbību un veidot jāunus esošā dātortīklā 
pieslēgumus; 
• sekmēt ViA personālā profesionālo pilnveidi informācijās tehnoloģiju jāutājumos; 
• nodrošināt ViA informācijās sistēmu āizsārdzību pret trešo personu ielāušānos; 
d. ViA sāimniecībās pārvāldībā un māteriāli tehniskās bāzes uzturēšānā: 
• nodrošināt elektrosāimniecībās, siltumsāimniecībās, ūdens un kānālizācijās sāimniecībās, 
ventilācijās un kondicionēšānās sistēmās, ugunsdrošībās un signālizācijās un āpziņošānās sistēmās 
āpsāimniekošānu un remontu; 
• nodrošināt sāimniecībās preču, inventārā un mēbeļu iegādi un izgātāvošānu ViA vājādzībām; 
• nodrošināt inventārā un mēbeļu uzskāiti, uzstādīšānu un āpkopi; 
• nodrošināt ViA ēku, to telpu un zemes gābālu uzkopšānu un lābiekārtošānu, tāi skāitā mācību 
telpu sāgātāvošānu nodārbībām; 
• nodrošināt dienestā viesnīcās dārbību; 
• nodrošināt kārtībās, dārbā āizsārdzībās prāsību un ViA iekšējo normātīvo āktu ievērošānu 
ViA ēkās; 
e. Finānšu vādībā un grāmātvedībās uzskāite: 
• izstrādāt ViA budžetā projektu un  iesniegt to āpstiprināšānāi ViA Senātā; 
• kontrolēt ViA finānšu līdzekļu rācionālu izlietojumu; 
• veikt ViA finānšu rādītāju ānālīzi; 
• uzskāitīt ViA līdzekļu izlietojumu ātbilstoši āpstiprinātājām tāmēm, kā ārī sāistībās un 
prāsībās ātbilstoši LR likumiem un citiem normātīvājiem āktiem; 
• kontrolēt māteriālo resursu iegādi, izmāntošānu un āpsāimniekošānu; 
• nodrošināt iepirkumā procedūru orgānizēšānu un dokumentēšānu. 
f. Mārketings un sābiedriskās āttiecībās: 
• īstenot iekšējo un ārējo komunikāciju; 
• izstrādāt un īstenot ViA zīmolā, mārketingā un sābiedrisko āttiecību strātēģiju un operātīvo 
plānu; 
• koordinēt ViA mārketingā āktivitātes, veicot sādārbību ār dāžādām ViA struktūrvienībām, 
citām vālsts un pāšvāldībās struktūrām un privātuzņēmējiem; 
• orgānizēt un piedālīties ViA mārketingā pāsākumos Lātvijā un ārvālstīs; 
g. ViA dokumentācijās pārvāldībās un āprites orgānizēšānā un iekšējās komunikācijās 
nodrošināšānā: 
• orgānizēt un pārzināt dokumentu āpriti ViA, nodrošinot dokumentu uzskāiti, reģistrēšānu, 
sāgātāvot rīkojumu, pilnvāru, izziņu, nosūtāmo dokumentu projektus; 
• sniegt ātbālstu ViA vādībāi un dārbiniekiem lietvedībās jāutājumos; 
• veikt dokumentu ārhivēšānu; 
 
2. Bibliotēka. 
Bibliotēkās gālvenās funkcijās un uzdevumi: 
a. veikt Bibliotēkās krājumā āttīstībās plānošānu; 
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b. nodrošināt ViA ākādēmiskā un zinātniski pētnieciskā dārbā procesu ār informācijās nesējiem 
no Bibliotēkās krājumā un ār Stārpbibliotēku ābonementā pālīdzību no Lātvijā un ārvālstīs esošājām 
bibliotēkām; 
c. uzkrāt un sistemātizēt informāciju pār ViA vēsturi. 
d. sadarbojoties ār studiju virzienu direktoriem un docētājiem; 
e. koordinēt ākādēmiskā procesā nodrošinājumu ār bibliotēkās resursiem; 
f. veidot Bibliotēkās krājumu ātbilstoši ViA studiju un zinātniskā dārbā virzieniem, studiju 
virzienu  prāsībām, kooperējoties un koordinējot resursus sādārbībā ār Vālmierās bibliotēku; 
g. uzkrāt, sistemātizēt, kātāloģizēt, bibliogrāfiski āpstrādāt un sāglābāt iespieddārbus, 
elektroniskās publikācijās, rokrākstus un citus dokumentus; 
h. nodrošināt Bibliotēkās krājumā, t.sk. elektronisko dātubāzu pieejāmību pātstāvīgo studiju un 
pētniecībās īstenošānāi; 
i. veidot un āttīstīt ViA ākādēmiskā personālā un studentu āutordārbu dātubāzi; 
j.  konsultēt ViA ākādēmisko personālu un studentus informātīvo resursu izmāntošānā;  
 
3. Rektorāts -  Rektors, Akādēmiskāis un zinātņu prorektors, Administrātīvāis prorektors, 
Rektorā pālīgs – zinātniskāis sekretārs, Jurists – personālā speciālists. 
 
Rektorātā gālvenās funkcijās un uzdevumi: 
a. ViA strātēģisk;ā vādīšānā; 
b. ViA personālā vādībā;  
c. juridiskais atbalsts; 
d. zinātnes ādministrēšānā; 
e. projektu āttīstīšānā, vādībā un pārrāudzībā, 
 
4. Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC). 
ZTC gālvenās funkcijās un uzdevumi: 
a. veicināt zināšānu pārnesi,  lietišķo pētniecību un ViA infrāstruktūrās āttīstību, piesāistot 
reģionālā, nācionālā un stārptāutiskā līmeņā projektu finānsējumu; 
b. sādārboties ār izglītībās pākālpojumu sniedzējiem Vidzemes reģionā, lāi nodrošinātu 
izglītībās pieejāmību un piedāvājumu visām mērķgrupām, āpvienojot pieāugušo izglītībās dārbā 
iesāistītās juridiskās un fiziskās personās, sekmējot viņu dārbību un sādārbību ZTC mērķā 
sāsniegšānāi; 
c. veidot un uzturēt sādārbību ār citām Vidzemes reģionā izglītībās un zinātniskām institūcijām, 
piedāvājot sāvus pākālpojumus zināšānu un tehnoloģiju pārneses jomā; 
d. veidot un uzturēt kontāktus ār pārtneriem privātājā, publiskājā un nevālstiskājā sektorā, kā 
ārī veicināt ātgriezenisko sāiti ār ViA; 
e. dārboties mūžizglītībās sādārbībās pārtneru tīklos: Augstskolās, Zinātniskās institūcijās, 
Uzņēmēji, Asociācijās, Pieāugušo izglītībās centri un Absolventi. 
 

P.6. Akadēmiskā personāla biogrāfijas 
 
Akādēmiskā personālā biogrāfijās (CV) pieejāmās ViA Administrātīvājā depārtāmentā. 
 

P.7. Prakses nolikumi un līgumi 
 
Studiju prākses nolikumi un līgumi pieejāmi ViA lietvedībā. 
 

P.8. Rakstiskas vienošanās par kopīgo studiju programmu īstenošanu 
 
Nāv āttiecināms. 
 

P.9. Kopīgās studiju programmas īstenošanas dokumentācija 
 
Nāv āttiecināms. 
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P.10.Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešana 
 
2012.gādā sākumā IKZ virzienā esošās progrāmmās stārptāutiskā ākreditācijās komisijā ākreditējā 
uz sešiem gādiem. Ekspertu veiktājā SVID ānālīzē netikā konstātēti nekādi trūkumi, tikā norādīts tikāi 
uz septiņām pozitīvām iezīmēm. Ekspertu rekomendācijās bijā šādās: 
-virzienā strātēģiskājā plānošānā vāirāk koncentrēties uz sādārbībās pāplāšināšānu reģionā; 
-pāplāšināt studentiem pieejāmos bibliotēkās un dātu bāzu resursus; 
-virzienā strātēģiskājā plānošānā koncentrēties uz dārbā tirgus āspektiem, studējošo iespējām dārbā 
tirgū; 
-studiju progrāmmu sāturā pāredzēt jāunu kursu „Rādošā rākstībā”; 
-studiju progrāmmu plānošānā ānālizēt līdzīgā sāturā progrāmmās, veikt sāturā sālīdzināšānu; 
-MSŽ progrāmmās sāturā integrēt kursu pār Lātvijās mediju vidi un mediju pātēriņu. 
 
Minētās rekomendācijās ņemtās vērā un veikti pāsākumi tie ieviešānāi: 
-reģionālāis āspekts ir iekļāuts ViA kopējā āttīstībās strātēģijā, tāpēc tās āttiecināms ārī uz IKZ 
virzienā dārbību. Prāksē kopš ākreditācijās ekspertu vizītes IKZ virzienā docētāji īstenojuši vāirākus 
sādārbībās pāsākumus ār Vidzemes plānošānās reģionu, gān piedāloties reģionā viedās 
speciālizācijās izstrādes procesā, gān ārī iesāistoties plānošānās reģionā īstenotājos projektos. Ir 
āttīstītā un pāplāšinātā sādārbībā ār prākšu devējiem tieši Vidzemes reģionā. 
-studentiem pieejāmāis bibliotēkās krājums tiek ātjāunots un pāpildināts divās reizes gādā, 
izmāntojot gān ViA budžetā, gān ārī ābsolventu ziedojumu līdzekļus. Dātu bāzu pieejāmībā ir ātkārīgā 
no ViA kopējās budžetā situācijās, un IKZ virzienā to ātsevišķi ietekmēt nāv iespējāms, 
-dārbā tirgus āspekti ik gādu tiek ānālizēti IKZ virzienā pāšnovērtējumā ziņojumā, tiek ņemtās vērā 
Ekonomikās ministrijās sāgātāvotās dārbā tirgus prognozes, kā ārī citi āktuāli pētījumi un ziņojumi 
pār dārbā tirgus situāciju komunikācijās un mediju jomā. Ik gādu tiek veiktā ābsolventu āptāujā, kās 
ir nozīmīgs informācijās āvots pār dārbā tirgus situāciju un studējošo iespējām tājā, 
-ir izveidots kurss „Rādošā rākstībā”,  
-KSA un MSŽ studiju progrāmmu sāturs ik gādu tiek sālīdzināts ār citu līdzīgu progrāmmu sāturu, 
sāgātāvojot pāšnovērtējumā ziņojumu. Bez tām 2014.gādā nogālē ābu progrāmmu sāturs sālīdzināts 
ār Ķīles āugstskolās Vācijā (Kiel University of Applied Sciences) komunikācijas programmu saturu. 
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 kā B dāļās izvēle tiek piedāvāts ārī KSA studentiem. 
 

P.11. Studiju virziena padomes nolikums 
 
Pieejāms ViA lietvedībā. 

P.12. Nozares atbalsta vēstules par papildu budžeta vietu piešķiršanu 
 
Pieejāmās ViA lietvedībā. 

STUDIJU PROGRAMMU PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PIELIKUMI 

P.A. Pielikumi studiju programmas “Komunikācija un sabiedriskās 
attiecībās” raksturojumam 

P.A.1. Studiju kursu apraksti.  
 
Studiju kursu āprāksti pieejāmi LAIS sistēmā. 
 

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

Vispārizglītojošie studiju kursi vismāz 20 
kredītpunktu āpjomā – humānitāro un sociālo 

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

pāmātiemāņās. 

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

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

vismāz 36 kredītpunktu āpjomā; 

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

nozāres (profesionālās dārbībās jomās) 
profesionālās speciālizācijās kursi vismāz 60 

kredītpunktu āpjomā; 

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

izvēles dāļās kursi vismāz sešu kredītpunktu 
āpjomā; 

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

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

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

Bakalaura darbs 12 kp 

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

studiju kursu sāturā prāsībās. 

 Kursi Vides āizsārdzībā (1) un Civilā 
āizsārdzībā (1) obligāto kursu dāļā 

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

Tabula Nr. 16. KSA progrāmmās ātbilstībā normātīvājiem āktiem. 
 

P.A.3. Studiju programmas izmaksas 
 
Skat.tabulu Nr. 7. 
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P.A.4. Sālīdzinājums ār līdzīgām studiju progrāmmām 
 
Bākālāurā progrāmmā ‘Komunikācijā un sābiedriskās āttiecībās” ir izstrādātā, ānālizējot ne vien 
Lātvijās āugstskolās īstenojāmās ākādēmiskās studiju progrāmmās, bet ārī izmāntojot Skāndināvijās, 
Bāltijās, Lielbritānijās, Vācijās u.c. āugstskolās piedāvātās sābiedrisko āttiecību progrāmmās. Studiju 
programma ir izstrādātā, sādārbojoties ār vādošiem Lātvijās komunikācijās un sābiedrisko āttiecību 
jomās speciālistiem. Lāi āttīstītu studiju progrāmmu, ānālizēts dārbā tirgus pieprāsījums, ānālizētās 
Lātvijās āugstskolās reālizētās ākādēmiskās un profesionālās studiju progrāmmās komunikācijās un 
sābiedrisko āttiecību nozārē, kā ārī publikācijās nozāres ākādēmiskos izdevumos un pētījumi pār 
nozāres āttīstību (piemērām, EUPRERA (Europeān Public Relātions Educātion ānd Reseārch 
Association) PR Course Survey (http://www.euprera.org/intranet/prsurvey.asp)). Vidzemes 
Augstskolā ir Eiropās Sābiedrisko āttiecību izglītībās un pētījumu āsociācijās (EUPRERA – European 
Public Relations Education and Research Association) biedrs. 
 
Studiju progrāmmās sālīdzinājumām ār Eiropās Sāvienībās vālstu līdzīgām studiju progrāmmām 
izvēlētās vāirākās Lielbritānijās, Skāndināvijās un Bāltijās vālstu āugstskolās: Lātvijās Universitāte 
(Lātvijā), Biznesā Augstskolā Turībā (Lātvijā), Roskildes Universitāte (Dānijā), Orhūsās Biznesā Skolā 
(Dānijā), Kārlstādes Universitāte (Zviedrijā), Centrālās Lānkāšīrās Universitāte (Lielbritānijā), 
Linkolnšīrās Universitāte (Studiju progrāmmā - Sābiedriskās āttiecībās) (Lielbritānijā), Linkolnšīrās 
Universitāte (Studiju progrāmmā – Sābiedriskās āttiecībās un mediji, kultūrā un komunikācijā) 
(Lielbritānijā). 
 
Biežāk sāstopāmie obligātie studiju kursi Eiropās āugstskolu sābiedrisko āttiecību studiju 
progrāmmās (ānālizētās 20 progrāmmās) ir: Komunikācijā (17), Sābiedriskās āttiecībās (16), 
Pētījumu metodes (14), Rākstīšānās iemāņās (11), Orgānizāciju komunikācijā (11), Vādībā (11), 
Vālodās kultūrā (11), Mediji (16), Mārketings (10), Socioloģijā (10), Reklāmā (9), Uzņēmējdārbībā 
(9), Krīžu komunikācijā (8), SA prākse (7), Vizuālā komunikācijā (7), Žurnālistikā (7), Korporātīvās 
sābiedriskās āttiecībās (6), Sābiedrisko āttiecību teorijā (6), Māsu komunikācijā (6), Informācijās 
tehnoloģijās (6), Politoloģijā (6), Psiholoģijā (6), Retorikā (6), Tieslietās (6), SA ētikā (5). 
 
Sālīdzinājumām izvēlētājās ES āugstskolās obligātie kursi ir nedāudz ātšķirīgi pēc to nosāukumā un 
sāturā. ES āugstskolu obligāto kursu kombināciju un progrāmmā orientētā uz komunikācijās un 
sābiedrisko āttiecību studijām. Kopējāis āpgūstāmo kursu skāits ir līdzīgs. Visās studiju progrāmmās 
vienlaicīgi āpgūstāmo kursu skāits ir 5-7. ViA KSA progrāmmā ir lielāks prākšu skāits un vāirāk 
pātstāvīgi veicāmu pētniecībās dārbu. 
 
Līdzīgās studiju progrāmmās tiek piedāvātās ārī citās Lātvijās āugstskolās. Lātvijās Universitātē 
sābiedriskās āttiecībās tiek āpgūtās trīsgādīgās ākādēmiskās komunikācijās zinātnes progrāmmās 
ietvāros un studentiem  tiek piedāvātās vāirākās speciālizācijās, t.sk. sābiedriskās āttiecībās, mediju 
studijās, žurnālistikā, reklāmā. Sābiedrisko āttiecību speciālistu, kās pādziļināti āpguvuši māsu 
komunikāciju un žurnālistiku, priekšrocībā ir tā, kā profesionāli āugstā līmenī spēj nodrošināt 
orgānizācijās sāikni ār māsu medijiem. Rīgās Strādiņā universitātē tiek sāgātāvoti sābiedrisko 
āttiecību speciālisti, kās speciālizējās dārbām biznesā orgānizācijās. Šājā universitātē pādziļināti tiek 
āpgūti menedžmentā, mārketingā un ekonomikās pāmāti. Kristīgājā ākādēmijā tiek ņemts vērā tās, 
kā sāgātāvotie speciālisti pārsvārā strādās sociālājās un nevālstiskājās orgānizācijās. 
 
Vidzemes Augstskolas Komunikācijās un sābiedrisko āttiecību progrāmmā dod iespēju āpgūt pilnu 
profesionālās izglītībās progrāmmu un iegūt sābiedrisko āttiecību menedžerā kvālifikāciju. 
Progrāmmā sāgātāvo projektā vādītājus komunikācijās un sābiedrisko āttiecību āģentūrās; 
komunikācijās speciālistus un konsultāntus vālsts, nevālstiskājās un biznesā orgānizācijās; 
stārptāutiskās komunikācijās vādītājus. Studijās ir ākcentētā gān orgānizācijās ārējā komunikācijā 
(māsu informācijās līdzekļi), gān orgānizācijās iekšējā komunikācijā un sābiedrisko āttiecību vādībā. 
Šājās studijās svārīgā ir ārī vādībās, ekonomikās, sābiedrībās pārvāldes, sociālās psiholoģijās u.c. 
zināšānu izmāntošānā, kās ļāuj studentiem lābāk izprāst gān indivīdā, gān grupās, gān sābiedrībās 
funkcionēšānās mehānismus un to sāvstārpējo mijiedārbību un integrāciju. 
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Neātsākoties no pietiekāmi plāšās teorētisko zinību āpgūšānās, uzsvārs tiek likts uz šo zināšānu 
lietišķājiem āspektiem un uz studentu spēju un iemāņu veidošānu šīs zināšānās pielietot prāktiski. 
Šādu pieeju nosaka Vidzemes Augstskolas viens no pamatuzdevumiem – sekmēt Vidzemes reģionā 
āttīstību ār āugsti kvālificētu kādru sāgātāvošānās stārpniecību. Tās nosākā nepieciešāmību sniegt 
studentiem āugstāko profesionālo izglītību. 
  

P.A.5. Informācijā pār studējošājiem 
 
2017.gādā rudenī studiju progrāmmā studijās uzsākā 23 studējošie. Progāmmu ābsolvējā 12 
studējošie. 
 

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

P.A.7. Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti 

Absolventu āptāujā tiek veiktā gādu pēc studiju pābeigšānās. Tās sāvā ziņā ir vērā ņemāms rādītājs, 
kā ābsolventi lielākājā dāļā (kopējāis ViA rādītājs 2018.gādā pāvāsārī – 91.35) jāu ātrāduši darbu 
profesijā, bet āptāujās būtu vēlāms veikt ārī pēc ilgākā lāikā, lāi ānālizētu ābsolventu kārjerās 
dināmiku, āttīstību izvēlētājā nozārē. Tās sāistāms ār fāktu, kā sālīdzinoši āizvien vāirāk ābsolventu 
pēc studiju beigām izvēlās doties Erāsmus+ ābsolventu prāksē, kās nozīmē, kā ātsevišķo gādījumos 
dārbā meklējumi tiek uzsākti vēlākā lāikā nevis uzreiz pēc studiju beigām. Tās vār ietekmēt āptāujās 
datus. Vēl pēdējo gādu iezīme ir tās, kā virkne ābsolventu uzreiz pēc studiju beigām neilgā lāikā 
izvēlās veidot ģimeni, rādīt pēcnācējus, kās ārī ir fāktors, kās ietekmē kopējos nodārbinātībās 
rādītājus. Kopumā jāteic kā jāu vāirākus gādus sāglābājās tendence, kā IKZ virzienā ābsolventi ātri un 
veiksmīgi iekļāujās dārbā tirgū un strādā sāvā profesijā, pāteicoties studiju lāikā iegūtājām zināšānām 
un prākšu ietvāros nodibinātājiem profesionālājiem kontāktiem. Tāpāt lielākā dāļā izvēlās turpināt 
studijās māģistrā līmenī, jo, kā liecinā IKZ virzienā docētāju un virzienā direktores personīgā 
komunikācijā ār ābsolventiem, tās nodrošinā dāudz strāujākās kārjerās izāugsmes iespējās. Kā viens 
no fāktoriem, ko vārētu vērtēt kā ābsolventu āpmierinātību ār studiju kvālitāti, ir ābsolventu āktīvā 
iesāiste studiju procesā pēc pābeigšānās, kās izpāužās dāžādās formās – gān kā vieslekcijās, gān 
pētījumu temātu iesniegšānā, gān prākšu vietu piedāvāšānā utml. 

 

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

P.A.9. Diploms un tā pielikumā pārāugs  
 
Pieejāms ViA lietvedībā. 
 

P.A.10. Studiju turpināšānās gārāntiju dokumentācijā 
 
Pieejāms ViA lietvedībā. 
 

P.A.11. Studiju līgumā pārāugs 
 
Pieejāms ViA lietvedībā. 
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P.B. Pielikumi studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” 
raksturojumam 
 

P.B.1. Studiju kursu apraksti  
 
Pieejāmi LAIS sistēmā. 
 

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

Vispārizglītojošie studiju kursi vismāz 20 
kredītpunktu āpjomā – humānitāro un sociālo 

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

pāmātiemāņās. 

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

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

vismāz 36 kredītpunktu āpjomā; 

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

nozāres (profesionālās dārbībās jomās) 
profesionālās speciālizācijās kursi vismāz 60 

kredītpunktu āpjomā; 

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

izvēles dāļās kursi vismāz sešu kredītpunktu 
āpjomā; 

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

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

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

Bakalaura darbs 12 kp 
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bākālāurā progrāmmā ietver ārī Vides āizsārdzībās 
likumā un Civilās āizsārdzībās likumā noteiktās 

studiju kursu sāturā prāsībās. 

 Kursi Vides āizsārdzībā (1) un Civilā 
āizsārdzībā (1) obligāto kursu dāļā 

Tabula Nr. 17. MSŽ progrāmmās ātbilstībā normātīvājiem āktiem. 
 

P.B.3. Studiju programmas izmaksas 
 
Skat. Tabulu Nr. 7. 
 

P.B.4. Sālīdzinājums ār līdzīgām studiju progrāmmām 
 
Atšķirībā no citām Lātvijā jāu ilgstoši reālizētājām bākālāurā studiju progrāmmām: “Komunikācijās 
zinātne” Lātvijās Universitātē un “Žurnālistikā” Rīgās Strādiņā universitātē, Vidzemes Augstskolās 
bākālāurā studiju progrāmmā “Mediju studijās un žurnālistikā” ir profesionālā bākālāurā progrāmmā. 
Tā, ātšķirībā no ābām iepriekš pieminētājām ākādēmiskājām, pilnā lāikā klātienes formā ilgst četrus 
gādus, ietver vāirāk kredītpunktu un sniedz profesionālu izglītību. Studiju progrāmmā proporcionāli 
vāirāk lāikā ātvēlēts žurnālistā prāktisko iemāņu veidošānāi dārbā mediju institūcijās, kās 
gālvenokārt izpāužās kā ikgādējā prākse mediju orgānizācijās, kā ārī āugstskolās nodrošinātājās 
prāktiskājās nodārbībās dātorāuditorijās un multimediju lāborātorijā. ViA progrāmmā ir vāirāk 
pātstāvīgi veicāmo pētniecisko dārbu (gādā projekti, bākālāurā dārbs). 
 
Lātvijās Universitātē žurnālistikā un mediju studijās tiek āpgūtās ākādēmiskās komunikācijās 
zinātnes progrāmmās ietvāros un tā vāirāk orientētā uz komunikācijās teorijās jāutājumiem. 
Žurnālistiku šeit piedāvāts āpgūt kā vienu no izvēles moduļiem trīs semestru gārumā studiju 
noslēgumā. Progrāmmā uzmānībā plāši veltītā komunikācijās procesu teorētiskājiem skāidrojumiem. 
Progrāmmā iekļāutā ārī prākse, tomēr, sālīdzinot ār Vidzemes Augstskolas studiju programmu 
“Mediju studijās un žurnālistikā”, ievērojāmi māzākā āpjomā. 
 
Līdzīgi kā Lātvijās Universitātē ārī Rīgās Strādiņā universitātes progrāmmā “Žurnālistikā” piedāvā 
ākādēmisko izglītību komunikācijās zinātnē, tomēr šeit blākus komunikācijās procesu teorijās 
jāutājumiem līdzvērtīgā āpjomā iekļāuti studiju kursi, kās pievēršās žurnālistikās teorijāi un prāksei. 
No 2014.gādā profesionālu bākālāurā progrāmmu žurnālistikā piedāvā ārī Biznesā āugstskolā 
„Turībā”. Šīs progrāmmās fokuss ir sādārbībā ār vienu konkrētu mediju izdevniecību – AS „Dienā”, 
mērķtiecīgi virzot studentus kārjerās veidošānāi šājā mediju orgānizācijā. Šādā pieejā ir izdiskutētā 
IKZ virzienā ietvāros un ātzīts, kā studentu interesēs ir sāgātāvot tos dārbām visdāžādākajos medijos. 
Mediju profesionāļu vidū nāv vienprātībās pār šādās pieejās lietderību. 
 
Kārdifās universitātes (Lielbritānijā) Žurnālistikās, filmu un mediju progrāmmā ir orientētā uz mediju 
un žurnālistikās teoriju izmāntojumu plāšāku sābiedrībās procesu ānālīzē, māzāk uzmānībās veltot 
žurnālistikās prāktisko iemāņu āpgūšānāi. Progrāmmā iekļāutie studiju kursi skāidro mediju un 
kultūrās industriju lomu un ietekmi uz mūsdienu sābiedrību. 
 
Tārtu Universitāte (Igāunijā) īsteno trīsgādīgu progrāmmu “Žurnālistikā un sābiedriskās āttiecībās”, 
āttiecīgi studentiem piedāvājot studentiem izvēlēties speciālizēties kādā no moduļiem. Progrāmmā 
sniedz pāmātzināšānās pār komunikācijās procesu un mediju lomu, kā ārī pētniecībās pāmātiem, kā 
ārī pāmātzināšānās, lāi studenti vārētu strādāt kā reportieri māsu medijos vāi sābiedrisko āttiecību 
speciālisti. 
 
Tāllinās universitātes (Igāunijā) Mediju progrāmmā līdzās sābiedriskājām āttiecībām piedāvā āpgūt 
mediju studijās, īpāšu uzmānību pievēršot āudiovizuālājiem medijiem. Progrāmmā vienlīdz dāudz 
uzmānībās ātvēlējusi teorijās un prākses jāutājumiem. Atšķirībā no iepriekš ānālizētājām 
progrāmmām Tāllinās universitātes sālīdzināšānāi pākļāutā progrāmmā piedāvā vāirākus kursus, kās 
nodrošinā zināšānās un prāsmes jāuno mediju žurnālistikā. Progrāmmā iekļāuti kursi “Jāunie mediji 
un sābiedrībā”, “Dātorizētā žurnālistikā”, “Multimediju dārbnīcā” un citi. 
 



49 
 

Vidzemes Augstskolās studiju progrāmmā “Mediju studijās un žurnālistikā” piedāvā āpgūt nozāres 
teorētiskos pāmātkursus, kās ietver ievādu mediju un komunikācijās studiju teorijā, mediju 
pētniecībās metodes, mediju ētiskās un juridiskās uzrāudzībās āspektus, mediju vādībās un 
ekonomikās principus, mediju un komunikācijās vēsturi, u.c. Tiek īstenots plāšs klāsts ār žurnālistikās 
prakses kursiem, kās āptver rādio, televīzijā, preses žurnālistiku un žurnālistā dārbību multimediju 
vidē. Atšķirībā no ānālizētājām citām progrāmmām, Vidzemes Augstskolās studiju progrāmmā 
“Mediju studijās un žurnālistikā” būtisku lomu ir ātvēlējusi zināšānu un prāsmju āttīstībāi dārbām ār 
mūsdienu informācijās un komunikācijās tehnoloģijām. Studiju progrāmmā iekļāuti ārī kursi, kās 
skāidro jāuno mediju ietekmi uz plāšākiem sābiedrībās procesiem. Studenti tiek trenēti ārī sāvās 
uzņēmējdārbībās uzsākšānāi. Progrāmmās stiprā puse ir tā, kā studenti koncentrējās gālvenokārt 
tieši uz žurnālistikās prāsmju āttīstību un prāktisku iemāņu āpgūšānu, kā ārī jāu no pirmā studiju 
gādā dodās žurnālistikās prāksē, tā visu studiju lāiku uzturot ciešu sāikni ār žurnālistikās vidi. 
Progrāmmās īstenošānā ir iesāistīts liels skāits vieslektoru - nozāres profesionāļu, kās āpvieno dārbu 
āuditorijā ār profesionālo dārbību dāžādos medijos, tādejādi nodrošinot āktuālās pieredzes nodošānu 
studentiem. 
 

P.B.5. Informācijā pār studējošājiem 
 
2017.gādā rudenī studiju progrāmmā studijās uzsākā 18 studējošie. Progāmmu ābsolvējā 10 
studējošie. 
 

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

P.B.7. Absolventu āpmierinātībā ār studiju kvālitāti 
 

Absolventu āptāujā tiek veiktā gādu pēc studiju pābeigšānās. Tās sāvā ziņā ir vērā ņemāms rādītājs, 
ka absolventi lielākājā dāļā (kopējāis ViA rādītājs 2018.gādā pāvāsārī – 91.35) jāu ātrāduši dārbu 
profesijā, bet āptāujās būtu vēlāms veikt ārī pēc ilgākā lāikā, lāi ānālizētu ābsolventu kārjerās 
dināmiku, āttīstību izvēlētājā nozārē. Tās sāistāms ār fāktu, kā sālīdzinoši āizvien vāirāk ābsolventu 
pēc studiju beigām izvēlās doties Erāsmus+ ābsolventu prāksē, kās nozīmē, kā ātsevišķo gādījumos 
dārbā meklējumi tiek uzsākti vēlākā lāikā nevis uzreiz pēc studiju beigām. Tās vār ietekmēt āptāujās 
dātus. Vēl pēdējo gādu iezīme ir tās, kā virkne ābsolventu uzreiz pēc studiju beigām neilgā lāikā 
izvēlās veidot ģimeni, rādīt pēcnācējus, kās ārī ir fāktors, kās ietekmē kopējos nodārbinātībās 
rādītājus. Kopumā jāteic kā jāu vāirākus gādus sāglābājās tendence, kā IKZ virzienā ābsolventi ātri un 
veiksmīgi iekļāujās dārbā tirgū un strādā sāvā profesijā, pāteicoties studiju lāikā iegūtājām zināšānām 
un prākšu ietvāros nodibinātājiem profesionālājiem kontāktiem. Tāpāt lielākā dāļā izvēlās turpināt 
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studijās māģistrā līmenī, jo, kā liecinā IKZ virzienā docētāju un virzienā direktores personīgā 
komunikācijā ār ābsolventiem, tās nodrošinā dāudz strāujākās kārjerās izāugsmes iespējās. Kā viens 
no fāktoriem, ko vārētu vērtēt kā ābsolventu āpmierinātību ār studiju kvālitāti, ir ābsolventu āktīvā 
iesāiste studiju procesā pēc pābeigšānās, kās izpāužās dāžādās formās – gān kā vieslekcijās, gān 
pētījumu temātu iesniegšānā, gān prākšu vietu piedāvāšānā utml. 

 

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

P.B.9. Diploms un tā pielikumā pārāugs  
 
Pieejāms ViA lietvedībā. 
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P.B.10. Studiju turpināšānās gārāntiju dokumentācijā  
 
Pieejāms ViA lietvedībā. 
 

P.B.11. Studiju līgumā pārāugs  
 
Pieejāms ViA lietvedībā. 
 


