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Studiju virziena novērtēšanas komisijas kopīgais atzinums par studiju virziena 

vērtēšanu  

 
1. Par katru kvalitātes aspektu kopumā eksperts sniedz novērtējumu četru ballu 

skalā un īsu komentāru, raksturojot atklātos pozitīvos faktorus, trūkumus, ieteikumus 

kvalitātes uzlabošanai, iespējamos draudus, kā arī sniedz informāciju par to, kādi fakti 

vai materiāli liecina par izdarīto novērtējumu. 

 

2. Ar atzīmi ballēs norāda galvenokārt īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem 

un uzdevumiem. 

 

Novērtēšanas skala 

 

Nr. p.k. 
Studiju virziena vērtējuma skaidrojums Vērtējums 

(punktos) 

1. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju virziens ir teicamā līmenī. 

Sniegumu raksturo teicams vērtējums visos attiecīgajam kritērijam 

pakārtotajos jautājumos. Arī šajā, visaugstākajā, vērtējuma līmenī 

kontekstā ar novērtējamo kritēriju varētu būt novērojamas dažas 

maznozīmīgas nepilnības, kuru novēršanai nav nepieciešami lieli 

uzlabojumi. 

4 

2. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju virziens ir labā līmenī, atbilst 

visām prasībām. Stiprās puses ir izteiktā pārsvarā, un būtiskas nepilnības 

nav vērojamas. Konstatētās nepilnības ir viegli novēršamas. 

3 

3. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju virziens atbilst minimālajām 

prasībām. Sniegumu raksturo relatīvi augsts nepilnību īpatsvars un būtiski 

trūkumi attiecīgā rādītājā. Trūkumu novēršanai nepieciešama rūpīgi 

plānota ilglaicīga darbība, kā arī ieinteresēto pušu atbalsts un papildu 

resursi. 

2 

4. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju virziens neatbilst minimālajām 

prasībām, izteiktā pārsvarā ir būtiskas nepilnības. 

1 

 

Ekspertu vārds, uzvārds  Prof. Maria Ribera Sancho 

Prof. Fabrizio Baiardi 

Dr. Raita Rollande 

Dr. Nadežda Semjonova 

Mr. Dāvis Vēveris 



Augstskolas vai koledžas 

nosaukums 
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Studiju virziena nosaukums 

„Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” 

Studiju virzienam atbilstošās 

studiju programmas 

 

 

 

 
 

Ārējās novērtēšanas vizītes 

datums 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programma „Programmēšana un datortīklu 

administrēšana” (41481), profesionālā bakalaura 

studiju programma „Datorzinātnes” (43481), 

akadēmiskā maģistra studiju programma 

„Datorzinātnes” (45481) un doktora studiju 

programma „Datorzinātnes” (51481). 

 

24.05.2017. – 25.05.2017. 

 

 

I. Studiju virziena vadība 

 

1.1. Vai studiju virzienam atbilstošās studiju programmas ir pamatoti iekļautas studiju 

virzienā, ir izveidota pēctecība dažādu līmeņu studiju programmām, studiju programmu 

kodi un veidi ir aktuāli? 

 

4 Studiju virzienā iekļautās studiju programmas pilnībā atbilst 

studiju virzienam. Īstenotais studiju virziens atbilst Latvijas 

Universitātes (LU) vispārējai stratēģijai. 

Ir izveidota pēctecība dažādu līmeņu studiju programmām. 

Studiju programmu kodi un veidi ir aktuāli. 

 

1.2. Vai studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze veikta 

kvalitatīvi un vai objektīvi izvērtēti studiju virziena attīstības iekšējie un ārējie 

nosacījumi? 

 

3 Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 

analīzei ir jābūt detalizētākai. Jāanalizē studiju programmas, 

piemēram, kombinētais apakšprogrammu piedāvājums 

bakalaura un maģistra studiju līmenī, maģistra studiju 

programmas uzņemšanas prasības, t.i., studijām maģistra 

studiju programmā iespējams uzņemt studējošos arī no citām 

fakultātēm. 

 

1.3. Vai studiju virziena attīstības plānošanā un īstenošanā tiek ievērotas darba tirgus 

vajadzības? 

 

3 Studiju virziena attīstības plānošanā un īstenošanā tiek 

ievērotas darba tirgus prasības. Uzņēmumu pārstāvji studiju 

ietvaros piedāvā lekcijas. 

Ekspertu grupai norādīja, ka studiju programmā ir ieviestas 

darba devēju ierosinātās izmaiņas, taču nav izstrādāts 

sistemātisks strukturāls mehānisms sadarbībai ar darba 

devējiem, turklāt sadarbība notiek individuāli ar katru 

uzņēmumu. 

LU ieteikums veikt detalizētāku darba tirgus vajadzību 



analīzi un attiecīgajā gadījumā iekļaut prasības studiju 

programmas īstenošanas plānā. 

 

1.4. Vai studiju virziena īstenošanas vadība ir efektīva studiju virziena mērķu 

sasniegšanai, demokrātiska, ar skaidri noteiktiem administratīvā personāla, akadēmiskā 

personāla un studējošo pienākumiem un atbildību? 

 

3 Studiju virziena īstenošana un vadība ir demokrātiska. LU 

kvalitātes vadības sistēma ietver vadības procesu aprakstu, 

taču pēc intervijām ar akadēmisko personālu ekspertu grupai 

radās iespaids, ka daudziem akadēmiskā personāla locekļiem 

nav zināmas kvalitātes vadības sistēmas prasības un procesi. 

 

II. Studiju virziena resursi un nodrošinājums 

 

2.1. Vai finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai ir 

pietiekami un nodrošināta to izmantošanas kontrole un ilgtspēja? 

 

3 Valdības piešķirtie finanšu resursi ir pietiekami. Lai 

nodrošinātu attiecīgā studiju virziena studiju programmu 

īstenošanu, studiju virziena vadība cenšas piesaistīt papildu 

resursus, tādējādi nodrošinot visa akadēmiskā personāla 

dalību konferencēs. Akadēmiskā personāla motivēšanas 

sistēmas ietvaros ieteikums efektīvāk izmantot finanšu 

resursus. 

 

2.2. Vai studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla 

profesionalitāte ir pietiekami augsta kvalitatīvu studiju īstenošanai, raugoties no 

profesionālās kvalifikācijas atbilstošajā nozarē un augstākās izglītības didaktikas 

viedokļa, un atbilst studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai? Vai 

studiju virziena mācībspēku angļu valodas vai citu svešvalodu zināšanas ir pietiekamā 

līmenī, lai varētu sagatavot un īstenot studiju programmu vai atsevišķas tās daļas 

svešvalodā? 

 

4 Akadēmiskā personāla profesionalitāte ir pietiekami augsta 

attiecīgā studiju virziena studiju programmu īstenošanai. To 

akadēmiskā personāla locekļu angļu valodas zināšanas, kuri 

piedalījās intervijās, bija pietiekami augstā līmenī. 

Kopš 2015. gada pedagoģiskos akadēmiskos amatos ievēl 

vienīgi mācībspēkus ar doktora grādu, proti, pašlaik studiju 

programmas vada kopumā 40 pasniedzēji ar doktora grādu, 

no kuriem desmit strādā uzņēmumos. 

Akadēmiskais personāls piedalās augstākās izglītības 

didaktikas kursos. Pieredzējuši kolēģi palīdz saviem 

jaunajiem kolēģiem uzsākt darbu, sekmējot neformālāku 

saziņu un draudzīgākas attiecības starp personāla locekļiem. 

Ik gadu akadēmiskais personāls vada atklātās lekcijas, un 

pārējie kolēģi sniedz savu novērtējumu, lai uzlabotu 

augstākās izglītības didaktiku. Darbus publicē vienīgi 

datubāzēs „Web of Science” vai „Scopus” ietvertajos 

periodiskajos izdevumos. 

 

 



2.3. Vai studiju kursu apraksti, studiju materiāli, informatīvā bāze, tai skaitā 

bibliotēkas resursi, atbilst studiju virzienā īstenojamo studiju programmu mērķiem, to 

veidam, formai, īpaši norādot tālmācību, un valodai? Vai ir paredzēti līdzekļi bibliotēkas 

resursu papildināšanai (literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai)? 

 

4 Studiju materiālu resursi, piemēram, bibliotēka, informatīvā 

bāze u.c. atbilst studiju programmu mērķiem un ir atbilstošā 

kārtībā. 

Bibliotēkas resursu papildināšana, proti, literatūras iegāde un 

elektronisko datubāzu abonēšana ir paredzēta budžetā un 

īstenota atbilstoši studiju programmas vajadzībām, taču 

pašreizējā resursu sadale nav optimāla, jo studējošie izmanto 

galvenokārt tiešsaistē pieejamos resursus. Tādēļ studējošie 

aktīvāk jāiesaista pašreizējā budžeta izlietojuma plānošanā, 

tādējādi optimizējot investīciju atdevi. 

 

2.4. Vai studiju virziena metodiskais un informatīvais, tai skaitā bibliotēkas, 

periodisko izdevumu un elektronisko resursu, nodrošinājums ir pietiekams aktuālās 

zinātnes atziņās un profesionālās jomas prasībās balstītu studiju īstenošanai un 

zinātniskās pētniecības attīstīšanai un atbilst attiecīgās profesijas reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām? 

 

3 Metodiskais un informatīvais nodrošinājums ir pietiekams un 

atbilst profesionālās jomas un zinātniskās pētniecības 

attīstīšanas prasībām. LU nodrošina nepieciešamās 

tehnoloģijas un izglītības resursus – auditorijas, to 

aprīkojumu, bibliotēkas resursus, lasītavas, laboratorijas, e-

vidi, kopmītnes u.c. 

2016. gadā Datorikas fakultātes bibliotēkai piešķirtais 

finansējums bija 5906 eiro, taču šie resursi nav pietiekami 

visu vēlamo periodisko izdevumu abonēšanai, jo vairuma 

virzienam visnoderīgāko resursu, proti, „IEEE Computer 

Society Digital Library” un „ACM Digital Library”, 

abonementa cena ir pārāk augsta. 

 

2.5. Vai bibliotēkas telpas ir atvērtas studējošiem ērtā laikā un tās pakalpojumi, 

aprīkojums, iekārtojums veicina patstāvīgu studiju veikšanu? 

 

3 LU Bibliotēka atrodas Raiņa bulv. 19, un tā ir atvērta no 

pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 21.00, 

savukārt sestdienās – no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tajā ir 

pieejama visa studijām nepieciešamā literatūra. 

Studējošajiem ir pieejami bibliotēkas pakalpojumi, 

aprīkojums un iekārtojums, savukārt bibliotēkas pievilcīgā 

studiju vide veicina patstāvīgu studiju veikšanu. 

Studējošie intervijās ekspertu grupai norādīja, ka viņi LU 

Bibliotēkas nodrošinātos resursus izmanto reti vai neizmanto 

vispār, jo bibliotēkā nav jaunu un interesantu grāmatu, un 

elektroniskās datubāzes neatbilst viņu prasībām. LU 

ieteikums aktīvāk iesaistīt studējošos bibliotēkas un 

elektronisko resursu plānošanā. 

 

 



2.6. Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir pietiekams, lai nodrošinātu 

studiju rezultātu sasniegšanu? 

 

4 Vizītes laikā eksperti pārliecinājās par to, ka studējošie un 

akadēmiskais personāls ir apmierināti ar administratīvā un 

tehniskā personāla atbalstu. 

 

2.7. Vai studiju virziena materiāltehniskais nodrošinājums, piemēram, specifiskas 

laboratorijas, iekārtas, studijas, atbilst studiju virziena ietvaros īstenojamo studiju 

programmu vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim un vai mācību telpas 

ir aprīkotas ar pietiekamu elektrības pieslēgumu vietu skaitu studējošo portatīvajiem 

datoriem? 

 

4 Gan pētniecības, gan studiju īstenošanai izmantotais 

materiāltehniskais nodrošinājums atbilst studiju programmu 

vajadzībām. Ir pieejami kvalitatīvi laboratoriju resursi. 

 
 

III. Zinātniskā pētniecība un akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskās 

pētniecības vai radošais darbs 

 

3.1. Vai zinātniskā vai radošā darba organizācija un institucionālā struktūra ir 

efektīva? 

 

4 Zinātniskā vai radošā darba organizācija un institucionālā 

struktūra ir efektīva. 

2013. gadā veiktajā visas Latvijas zinātnisko institūciju 

starptautiskajā izvērtējumā Datorikas fakultāte tika iekļauta 

15 (no pavisam 150) visaugstāk novērtēto skaitā. 

 

3.2. Vai pētniecībai atvēlētie resursi ir atbilstoši vajadzībām? Vai akadēmiskā 

personāla pētniecības (radošais) darbs, tai skaitā dalība zinātniskajās konferencēs vai 

mākslinieciskās jaunrades aktivitātēs, tiek plānots un apmaksāts no augstskolas vai 

koledžas budžeta? 

 

3 Akadēmiskā personāla atalgojumu veido samaksa par 

kontaktstundām un zinātnisko darbu, tādējādi apmaksāts tiek 

visu personāla locekļu īstenotais zinātniskais darbs. 

Fakultāte noteiktu budžeta daļu ir novirzījusi dalībai 

starptautiskās konferencēs. LU būtībā apmaksā dalību 

konferencēs, kurās raksti tiek publicēti kādā no datubāzēs 

„Web of Science” vai „Scopus” ietvertajiem periodiskajiem 

izdevumiem.  

LU izdod pati savu žurnālu, kurā ikviens var publicēt savus 

darbus. 

 
3.3. Vai studējošo pētniecības (radošais) darbs, tai skaitā dalība zinātniskajās 

konferencēs vai mākslinieciskās jaunrades aktivitātēs, tiek plānots un apmaksāts no 

augstskolas un koledžas budžeta? 

 



3 Eksperti apmeklēja 2 fakultātes laboratorijas. Abas 

laboratorijas ir iekārtotas tā, lai sekmētu studējošo 

novatorisko domāšanu. Viena no laboratorijām ir īpaši 

paredzēta doktora studiju īstenošanai. 

Doktora studiju programmā studējošajiem ir jāsagatavo 

vismaz 2 publikācijas, kas ir indeksētas starptautiski atzītās 

datubāzēs („Scopus” vai „Web of Science”). 

Fakultātē studējošie veiksmīgi startē starptautiskās 

informātikas olimpiādēs. 

Visus šos pasākumus plāno un apmaksā no LU budžeta. 

Noteiktu atbalstu sniedz studējošajiem, kuri piedalās 

zinātniskajās konferencēs. 

 

3.4. Vai akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai radošā darba tematika ir 

aktuāla un saistīta ar studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu saturu? 

 

4 Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības un radošā 

darba tematika ir aktuāla un saistīta ar studiju virziena un 

tam atbilstošo studiju programmu saturu. Pētījumu rezultāti 

ir publicēti starptautiski pieejamās un recenzējamās 

publikācijās, vai arī tos pielieto praktiski un/vai ietver 

novatoriskos pasākumos. 

 

3.5. Vai studējošo zinātniskās pētniecības vai radošā darba tematika ir aktuāla un 

saistīta ar studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu saturu? 

 

4 Arī studējošo zinātniskās pētniecības darba tematika ir 

aktuāla un saistīta ar studiju virziena un tam atbilstošo 

studiju programmu saturu, mērķiem un plānotajiem studiju 

rezultātiem. 

Studējošie regulāri piedalās starptautiska līmeņa 

programmēšanas olimpiādēs, kurās viņi iegūst augstas 

vietas. Laikā, kad ekspertu grupa apmeklēja LU, viena 

studējošo grupa piedalījās ACM pasaules studentu 

programmēšanas sacensību (senāko un prestižāko 

programmēšanas sacensību pasaulē) fināla kārtā Repidsitijā, 

Dienviddakotā, ASV, kur viņi ieguva 20. vietu.   

 

3.6. Vai pētījumu rezultāti ir publicēti starptautiski pieejamos un recenzējamos 

izdevumos (izstādēs, skatēs un uzvedumos u. tml.) vai praktiski izmantoti? 

 

3 Tikai dažu pētnieku grupu pētījumu rezultāti ir publicēti 

starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos. 

Jāpalielina šādu publikāciju skaits, un jāsekmē pētījumu 

publicēšana starptautiska līmeņa žurnālos. 

 

3.7. Vai studiju programma ir saistīta ar atbilstošiem grantiem vai projektiem? 

 

4 Fakultātē īsteno vairākus projektus, kas ir saistīti ar studiju 

programmām, kuros ir iesaistīti gan studējošie, gan 

akadēmiskais personāls. 

 



3.8. Citi komentāri, ja ir, attiecībā uz zinātnē balstītu studiju īstenošanu studiju 

virziena ietvaros. 

 

 

 
 

IV. Sadarbība un internacionalizācija 

 

4.1. Vai studiju virzienā studējošiem ir iespējas apgūt atsevišķus studiju moduļus, 

studiju kursus vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu Latvijas augstskolu vai koledžu 

studiju programmās? 

 

3 LU neīsteno apmaiņu starp fakultātēm un pārējām Latvijas 

augstskolām. Vienīgā mobilitāte ir 6 mēnešu prakse ārpus 

LU, kas ir obligāta profesionālās studiju programmas daļa. 

 

4.2. Vai ir iespējas apgūt atsevišķus studiju moduļus, studiju kursus vai iziet praksi 

(pilnībā vai daļēji) citu ārvalstu augstskolu vai koledžu studiju programmās, piemēram, ir 

sadarbības līgumi par kopīgu studiju programmu vai studiju moduļu īstenošanu, par 

akadēmiskā personāla apmaiņu? 

 

3 LU sekmē gan studējošo, gan mācībspēku mobilitāti, taču 

pasniedzēji nav pārāk ieinteresēti dalībā starptautiskās 

mobilitātes programmās. 

 

4.3. Vai notiek akadēmiskā personāla apmaiņa un citu sadarbības projektu 

īstenošana? 

 

3 Fakultāte sadarbībā ar Viļņas Universitāti, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti un LU Matemātikas un 

informātikas institūtu izdod zinātnisku žurnālu „Baltic 

Journal of Modern Computing”, kura publikācijas tiek 

indeksētas datubāzē „Scopus”.  

Vairāki fakultātes profesori ir strādājuši ārvalstu 

universitātēs kā pasniedzēji un pētnieki. 

Nav skaidru pierādījumu par pašreizējiem sadarbības 

projektiem. 

 

4.4. Vai tiek nodrošināta studējošo starptautiskā mobilitāte, ERASMUS un citu 

sadarbības projektu īstenošana? 

 



2 Ir parakstīti vairāki līgumi ar ārvalstu universitātēm saistībā 

ar studējošo apmaiņu „Erasmus” programmas ietvaros, 

tomēr faktiskās apmaiņas rādītāji ir ļoti zemi (gadā vidēji 2 

akadēmiskā personāla locekļi un 5 studējošie). LU vadība 

skaidro, ka gan studējošajiem, gan pasniedzējiem būtiskāks 

ir to nodarbinātības statuss. Nereti studējošie sāk strādāt 

uzreiz pēc prakses (4. semestrī profesionālā studiju 

programmā), taču praktiski nav pat ienākošās mobilitātes, un 

tā netiek sekmēta, jo gandrīz visi studiju kursi notiek 

latviešu valodā, un arī visa informācija potenciālajam 

„Erasmus” programmas apmaiņas studentam ir pieejama 

vienīgi latviešu valodā. 

 

4.5. Vai sadarbībai ar darba devēju organizācijām un citiem sadarbības partneriem ir 

ietekme uz studiju virziena īstenošanu? 

 

4 Viena no fakultātes stiprajām pusēm ir veiksmīga sadarbība 

ar darba devējiem un darba devēju asociācijām (LATA, 

LIKTA, IT klasteri). 

 

4.6. Citi komentāri, ja ir, attiecībā uz studiju virziena vadību un sadarbību ar Latvijas 

un starptautiskajiem partneriem. 

 

  

 
 

V. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

 

5.1. Vai kvalitātes nodrošināšanas politika, tās izstrāde un publicitāte, novērtējot, vai 

un cik lielā mērā, atbilst šādai prasībai: „Augstskolām vai koledžām jāizveido politika 

kvalitātes nodrošināšanai, kas ir pieejama sabiedrībai un veido daļu no iestādes 

stratēģiskās vadības. Iekšējām ieinteresētajām pusēm šī politika jāizstrādā un jāievieš, 

izmantojot piemērotas struktūras un procesus un iesaistot ārējās ieinteresētās puses.”? 

 

2 Kvalitātes nodrošināšanas politika ir daļa no LU stratēģijas. 

LU kvalitātes vadības sistēmas (KVS) struktūru veido trīs 

līmeņi, proti, LU Kvalitātes rokasgrāmata, LU Procesu 

vadības modelis (LU QuPeRs) un atbalsta dokumenti. 

Eksperti pēc intervijas ar akadēmisko personālu secināja, ka 

tikai daži personāla locekļi ir dzirdējuši par KVS, turklāt 

viņi to nepielieto praktiski, un personālam nav zināms, kur 

to var atrast. Arī studējošo iesaiste KN ir zema, un viņi 

nebija informēti par KN pasākumu rezultātiem, kā rezultātā 

nebija nodrošināta atgriezeniskā saite. 

LU ieteikums iesaistīt akadēmisko personālu, studējošos, 

absolventus, darba devējus un citas ieinteresētās puses KVS 

izstrādē un īstenošanā, kā arī nodrošināt tās pieejamību 

visām iesaistītajām pusēm. 

 

 

 

 



5.2. Vai studiju programmu izstrāde un apstiprināšana, nepārtraukta studiju 

programmu kvalitātes uzraudzība, novērtējot, vai un cik lielā mērā, atbilst šādai prasībai: 

„Augstskolai vai koledžai jāizveido mehānismi programmu izstrādei un apstiprināšanai. 

Programmas jāizstrādā tā, lai tās atbilstu izvirzītajiem mērķiem, tajā skaitā arī 

plānotajiem mācīšanas rezultātiem. Programmā iegūtajai kvalifikācijai jābūt skaidri 

noteiktai un izskaidrotai, un tai jāattiecas uz pareizo nacionālās augstākās izglītības 

kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni un tātad arī uz Eiropas augstākās izglītības telpas 

kvalifikāciju ietvarstruktūru.”? 

 

3 Mehānisms studiju programmu izstrādei un apstiprināšanai 

ir iedalīts trīs etapos – studiju programmas koncepcijas 

izstrāde un novērtēšana, studiju programmas izstrāde un 

studiju programmas novērtēšana un apstiprināšana. 

Studiju programmu izstrāde notiek saskaņā ar Augstskolu 

likumu, Profesionālās izglītības likumu, Valsts Augstākās 

izglītības standartu, Studiju programmu licencēšanas 

noteikumiem un LU Studiju programmu nolikumu, un tā ir 

saskaņota ar Eiropas Padomes noteiktajiem augstākās 

izglītības mērķiem un Latvijas Universitātes Stratēģisko 

plānu 2010. – 2020. gadam. Katras studiju programmas 

mērķi ir sniegt studējošajiem noteiktas zināšanas, prasmes 

un iemaņas saskaņā ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 

līmeņu aprakstiem. Studiju kursi ir izstrādāti tā, lai kopīgi 

būtu iespējams sasniegt šos mērķus. 

Fakultāšu līmenī studiju programmas novērtē darba devēji, 

bet visas universitātes līmenī – ārējie eksperti. Studējošie ir 

iesaistīti visos līmeņos. 

LU ir noteikusi un īsteno studiju programmu izstrādes un 

apstiprināšanas kārtību, taču pastāvīgu studiju programmu 

kvalitātes uzraudzību īsteno tikai daļēji, savukārt 

apakšprogrammās studējošo skaitu neanalizē vispār. 

 

5.3. Vai uz studējošo interesēm centrēta studiju procesa nodrošināšana, studējošo 

sekmju vērtēšana, novērtējot, vai un cik lielā mērā, atbilst šādai prasībai: „Augstskolai vai 

koledžai jānodrošina, ka programmas tiek īstenotas, iedrošinot studentus aktīvi piedalīties 

mācību procesa veidošanā, un studentu vērtējums atspoguļo šo pieeju.”? 

 

3 Studējošie var izstrādāt individuālu studiju plānu, apmeklēt 

studiju kursus klausītāja statusā un uz laiku pārtraukt 

studijas. 

Studējošie ir iesaistīti visās LU struktūrvienībās, kurās tiek 

risināti akadēmiskie jautājumi, proti, studiju programmu 

padomēs, fakultātes domēs, Studiju programmu kvalitātes 

nodrošināšanas komisijā, Senātā un Satversmes sapulcē. 

Studējošie ir tiesīgi sniegt savus priekšlikumus un nepiekrist 

ar akadēmiskajiem jautājumiem saistītajiem lēmumiem. 

Studējošie var iesniegt LU lūgumrakstus LU noteiktajā 

kārtībā. LU vadība pieņem studējošo priekšlikumus vai 

sūdzības par studiju saturu un organizāciju. Ik semestri tiek 

veiktas studējošo aptaujas, lai novērtētu fakultātes 

mācībspēku pedagoģisko kompetenci un metodes. 

Studējošie intervijās apstiprināja, ka viņu priekšlikumus par 

studiju programmu satura pilnveidi ņem vērā. 



Tajā pašā laikā akadēmiskais personāls nenorādīja, ka LU 

ievēro formālu studiju programmu izstrādes kārtību. 

 

5.4. Vai studējošo uzņemšanas, studēšanas un studiju pabeigšanas noteikumi, procesi, 

to publicitāte un ievērošana, novērtējot, vai un cik lielā mērā, atbilst šādai prasībai: 

„Augstskolai vai koledžai konsekventi jāpiemēro iepriekš noteikti un publicēti noteikumi, 

kas attiecas uz visiem studentu „dzīves cikla” posmiem – studentu uzņemšanu, attīstību, 

atzīšanu un grāda piešķiršanu.”? 

 

4 Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar LU Senātā 

apstiprinātajiem uzņemšanas noteikumiem, kas ir izstrādāti 

saskaņā ar Augstskolu likumu un attiecīgajiem Ministru 

kabineta noteikumiem. 

Studentu serviss īpašos ievada pasākumos informē jaunos 

studējošos par LU studiju kārtību un prasībām, taču nav 

pieejams pietiekams daudzums informācijas par karjeras 

izaugsmi. LU ir izstrādājusi kārtību, kādā tiek novērtēti un 

atzīti citās akreditētās un valsts atzītās augstskolās apgūtie 

studiju kursi, kā arī iepriekš iegūtā izglītība un profesionālā 

pieredze. 

Pēc studiju pabeigšanas studējošie iegūst grādus un 

profesionālās kvalifikācijas, un viņu tiesisko statusu 

reglamentē Augstskolu likums un Valsts Augstākās 

izglītības standarti. Absolventi saņem diplomu, kura 

pielikumā ir norādīts kvalifikācijas līmenis, turpmākās 

studiju iespējas un profesionālais statuss, ja tādu piešķir. 

 

5.5. Vai akadēmiskā personāla pieņemšanas darbā un profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanas mehānismi, novērtējot, vai un cik lielā mērā, atbilst šādai prasībai: 

„Augstskolai vai koledžai jāpārliecinās par savu pasniedzēju kompetenci. Personāla 

pieņemšanā un profesionālajā attīstībā jāizmanto godīgi un caurskatāmi mehānismi.”? 

 

4 LU ir izveidojusi un īsteno skaidrus, atklātus un godīgus 

mehānismus personāla pieņemšanai darbā un tā pienākumu 

sadalei.  

Akadēmisko personālu izraugās konkursa kārtībā, 

piemērojot vienotos pretendentu novērtēšanas kritērijus. 

Profesorus un asociētos profesorus ievēl profesoru padome 

attiecīgajā sektorā (zemes un vides zinātnes profesori 

DATORIKAS FAKULTĀTES gadījumā). Docentus, 

lektorus un asistentus ievēl fakultātes domes. 

Akadēmiskā personāla profesionālā attīstība un 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana tiek nodrošināta 

arī ar „ERASMUS+” mobilitātes programmu starpniecību. 

Fakultātes mācībspēki arī vērtē kolēģu vadītās lekcijas un 

piedalās metodoloģiskajos un zinātniskajos semināros. 

Akadēmiskā personāla darba kvalitātes kontrole tiek 

īstenota, ik semestri veicot studējošo aptaujas par 

pasniedzēju darba un studiju kursu kvalitāti, kā arī iegūto 

rezultātu analīzi. Fakultātes mācībspēku zinātnisko un 

pedagoģisko darbu, kā arī profesionālo attīstību pārskata 

posmā reizi gadā vērtē attiecīgās struktūras direktors, ņemot 

vērā fakultātes mācībspēku patstāvīgo darbu un rezultātu 



kontroles prasības. 

 

5.6. Vai studiju informācijas pārvaldība: datu iegūšana un izmantošana lēmumu 

pieņemšanā, novērtējot, vai un cik lielā mērā, atbilst šādai prasībai: „Augstskolai vai 

koledžai jānodrošina, ka tā vāc, analizē un izmanto informāciju, kas nepieciešama 

programmu un citu darbību efektīvai pārvaldībai.”? 

 

3 LUIS (Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā) ir 

pieejama operatīva informācija par studijām, esošajām 

studiju programmām, studiju un esošajiem izglītības 

kursiem, studējošajiem, klausītājiem, darbiniekiem, 

materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī LU normatīvie akti. 

LUIS studējošo reģistrā ir iekļauta informācija par visiem 

studējošajiem un klausītājiem, viņu studijām un 

panākumiem. LUIS apstrādā un uzglabā aptauju rezultātus, 

kurus analizē dekāni, studiju programmu direktori un 

fakultāšu mācībspēki, lai noskaidrotu, vai studējošie ir 

apmierināti ar studiju programmām, studiju procesa 

organizāciju, izglītības resursiem un atbalstu. Intervijās 

ekspertiem norādīja, ka aptauju rezultāti tiek analizēti, un, 

ja studējošie nav apmierināti, tiek analizēti šādas 

neapmierinātības iemesli un attiecīgajā gadījumā veiktas 

izmaiņas. LU apkopo informāciju par LU akadēmisko un 

vispārējo personālu – CV, darba grafikiem, pasniegtajiem 

kursiem, kursu aprakstiem, dalību projektos, publikācijām, 

profesionālo attīstību, darba stundām u.c. 

Nav skaidru pierādījumu par to, ka LU apkopo un analizē 

informāciju par studējošo karjerām. 

 

5.7. Vai publiskotā informācija par augstskolas vai koledžas aktivitātēm, informācijas 

saturs, tās izplatīšanas veidi un atgriezeniskā saite ar sabiedrību, novērtējot, vai un cik 

lielā mērā, atbilst šādai prasībai: „Augstskola vai koledža publicē informāciju par savām 

aktivitātēm (arī programmām). Informācijai jābūt skaidrai, precīzai, objektīvai, aktuālai 

un viegli pieejamai.”? 

 

2 LU portālā ir publicēta informācija par studijām, 

pasākumiem un plānotajām aktivitātēm vairākās valodās 

(latviešu, angļu un krievu valodā), taču par studiju 

programmām atbildīgās fakultātes tīmekļa vietnē ļoti maz 

informācijas ir pieejams angļu valodā.  

Studiju virzienu Pašnovērtējuma ziņojumi ir publicēti 

fakultāšu mājaslapās, kur ir pieejama informācija par 

studiju programmām, plānotajiem rezultātiem, 

iegūstamajiem grādiem un kvalifikācijām, uzņemšanas 

prasībām, studiju procesa organizāciju, novērtēšanas 

procedūrām, studiju vidi un atbilstošajām iespējām. 

LU ik gadu publicē arī gada pārskatu. 

 

5.8. Vai periodiska ārējās kvalitātes nodrošināšana, novērtējot, vai un cik lielā mērā, 

atbilst šādai prasībai: „Augstskolai vai koledžai periodiski jāveic ārējā kvalitātes 

nodrošināšana.”? 

 



3 Darba devēji var sniegt savu vērtējumu. 

Eksperti vizītes laikā izskatīja darba devēju aptaujas, taču 

nav skaidrs, vai ir izstrādātas formālas procedūras, 

atbilstoši kurām šie dati tiek apkopoti, uzglabāti un 

izmantoti, lai novērtētu un uzlabotu studiju kvalitāti. 

 

6. Iepriekšējā akreditācijā, ja tāda ir bijusi, saņemto ieteikumu ieviešana. 

 

4 Saņemtais ieteikums: ieviest praktiskos virzienus 

„Datorzinātne” un „Datoru inženierija” maģistra studiju 

programmā. 

Īstenošana: virzieni PI, IS, IT un DI ir diezgan praktiski (kā 

norādīts: http://www.df.lu.lv/darbiniekiem/kvalitates-

izvertesana/uzlabojumu-priekslikumu-registrs/). 

Saņemtais ieteikums: izstrādāt detalizētu attīstības plānu 

sadarbībai ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām. 

Īstenošana: plānu 2013. gadā apstiprināja fakultātes dome. 

 

 

 

Latvijas Universitātes piedāvātā studiju virziena „Informācijas 

tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne” novērtēšanas komisija iesaka akreditēt 

studiju virzienu uz 6 (sešiem) gadiem. 

http://www.df.lu.lv/darbiniekiem/kvalitates-izvertesana/uzlabojumu-priekslikumu-registrs/
http://www.df.lu.lv/darbiniekiem/kvalitates-izvertesana/uzlabojumu-priekslikumu-registrs/
http://www.df.lu.lv/darbiniekiem/kvalitates-izvertesana/uzlabojumu-priekslikumu-registrs/


VI. Studiju programmas novērtējums 

 
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne 

(studiju virziena nosaukums) 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” (41481) 

(studiju virzienam atbilstošās studiju programmas nosaukums un kods) 

 
Piezīme. Ja studiju programma tiek īstenota vairākās valodās, studiju formās, īpaši 

tālmācībā, un filiālēs, katrs kritērijs jāizvērtē katram attiecīgās studiju programmas 

īstenošanas variantam. 

 
Novērtēšanas skala 

 

Nr.p.k. 
Studiju programmas vērtējuma skaidrojums 

Vērtējums 

(punktos) 

1. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir teicamā līmenī. 

Sniegumu raksturo teicams vērtējums visos attiecīgajam kritērijam 

pakārtotajos jautājumos. Arī šajā, visaugstākajā, vērtējuma līmenī 

kontekstā ar novērtējamo kritēriju varētu būt novērojamas dažas 

maznozīmīgas nepilnības, kuru novēršanai nav nepieciešami lieli 

uzlabojumi. 

4 

2. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir labā līmenī, atbilst 

visām prasībām. Stiprās puses ir izteiktā pārsvarā, un būtiskas nepilnības 

nav vērojamas. Konstatētās nepilnības ir viegli novēršamas. 

3 

3. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma atbilst minimālajām 

prasībām. Sniegumu raksturo relatīvi augsts nepilnību īpatsvars un būtiski 

trūkumi attiecīgā rādītājā. Trūkumu novēršanai nepieciešama rūpīgi 

plānota ilglaicīga darbība, kā arī ieinteresēto pušu atbalsts un papildu 

resursi. 

2 

4. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma neatbilst 

minimālajām prasībām, izteiktā pārsvarā ir būtiskas nepilnības. 

1 

 

1. Vai studiju programmas saturs un iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija 

vai grāds un profesionālā kvalifikācija atbilst studiju programmas nosaukumam? 

 

3 Iegūstamā kvalifikācija: „Programmētājs” 

(apakšprogramma „Programmatūras inženierija” jeb PI) 

vai „Datorsistēmu un datortīklu administrators” 

(apakšprogramma „Informācijas tehnoloģijas” jeb IT). 

Studiju programmas nosaukums atbilst pēc abu studiju 

programmu pabeigšanas iegūstamajām kvalifikācijām. 

Jēdziens „Programmatūras inženierija” ietver daudz vairāk, 

nekā tikai programmēšanu, tādēļ LU ieteikums izvēlēties 

atbilstošāku apakšprogrammas nosaukumu vai izvērst 

piedāvātos studiju kursus atbilstoši pārējiem 

programmatūru izstrādes etapiem. 

Bakalaura un maģistra studiju programmu saturs ir balstīts 

uz ACM/IEEE izstrādāto datorikas studiju plānu. 

Programmā ir ietvertas tādas tēmas, kā programmēšana, 



programmatūru izstrāde, aparatūra, datortīkli, 

operētājsistēmas, datubāzes, matemātika, datorzinātne un 

dažas vispārējas tēmas. 

 

2. Vai studiju programmas uzņemšanas nosacījumi ir atbilstoši studiju programmas 

mērķiem un uzdevumiem? 

 

4 Tā kā programmas mērķis ir sagatavot speciālistus IKT 

nozarē, kas var piedalīties lietojumprogrammu un 

informācijas sistēmu izstrādē (PI apakšprogrammā) vai 

datoru tīklu izveidē un administrēšanā (IT 

apakšprogrammā), uzņemšanas prasības, proti, valsts 

centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un 

matemātikā, ir atbilstošas. Uzņemšanas noteikumi ir 

balstīti uz matemātiskiem aprēķiniem, kā rezultātā 

vienkārši iespējams sekot līdzi uzņemšanas rezultātu 

aprēķināšanas procesam. 

 

3. Vai studiju programmas saturs atbilst izvirzītajiem studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem? 

 

4 Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus IKT nozarē, kas 

var piedalīties lietojumprogrammu un informācijas sistēmu 

izstrādē (PI apakšprogrammā) vai datoru tīklu izveidē un 

administrēšanā (IT apakšprogrammā). Studiju kursi aptver 

studiju programmas mērķos minētās tēmas. 

 

4. Vai studiju programmas saturs atbilst iegūstamajam grādam, grādam un 

profesionālajai kvalifikācijai vai profesionālajai kvalifikācijai (profesijas standartam), 

kā arī kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām? 

 

4 Studiju programmas saturs atbilst iegūstamajai 

profesionālajai kvalifikācijai, kā arī kvalifikāciju 

ietvarstruktūras prasībām. 

Programmā ir ietvertas tādas tēmas, kā programmēšana, 

programmatūru izstrāde, aparatūra, datortīkli, 

operētājsistēmas, datubāzes, matemātika, datorzinātne un 

dažas vispārējas tēmas. 

 

5. Vai akadēmiskajās un doktora studiju programmās studiju saturs atbilst 

aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē? 

 

Novērtējums ballēs Nav attiecināms. 

 

6. Vai studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko 

stundu darbam par vienu kredītpunktu? 

 

4 Studējošo noslodzes (40 akadēmisko stundu darbs par vienu 

kredītpunktu) uzraudzība tiek īstenota, katra semestra beigās 

organizējot aptaujas par studiju kvalitāti. 

Kontaktstundu un patstāvīgā studiju darba stundu sadalījums 

katrā studiju kursā ir atšķirīgs. 



 

7. Vai profesionālajās studiju programmās prakse ir saistīta un saturiski atbilst 

teorētiskajai daļai? Vai studiju programmā (ja tā ir profesionālā studiju programma) ir 

izveidota studiju programmas mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, 

prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir pieejami un tiek 

kontrolēti? 

 

4 Prakses saturs un studiju rezultāti nodrošina prasmju 

apgūšanu programmēšanas, datorsistēmu vai datoru tīklu 

administrācijas jomā. Šīs prasmes ir cieši sasaistītas ar citiem 

studiju kursiem un atbilst studiju programmas mērķiem. 

 

8. Vai studiju programmas plānojums un studiju kursu un moduļu saturs, 

sadalījums ir kvalitatīvs, atbilstošs studiju programmas mērķiem un uzdevumiem un 

plānotajiem studiju rezultātiem? 

 

3 Studiju programmas plānojums atbilst studiju programmas 

mērķiem un uzdevumiem un ir pietiekami kvalitatīvs, taču ir 

grūti novērtēt studiju kursu atbilstību plānotajiem 

programmas studiju rezultātiem. 

Akadēmiskā personāla rīcībā nav pietiekamas informācijas 

par studiju programmas mērķiem. 

LU ieteikums sasaistīt studiju programmas rezultātus ar 

studiju kursu rezultātiem tāpat, kā bakalaura studiju 

programmā „Datorzinātnes”. 

 

9. Ja studiju programma tiek īstenota tālmācībā, vai ir īpaši strukturēti mācību 

materiāli, studiju procesa organizācijā paredzēts individuāls mācīšanās temps, īpaši 

organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko 

saziņas līdzekļu izmantošana? 

 

Novērtējums ballēs Nav attiecināms. 

 

10. Vai uzņemšanas prasības ir atbilstošas studiju rezultātu sasniegšanai un 

studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar apstiprinātajām procedūrām un kritērijiem? 

 

4 LU piemēro standarta uzņemšanas prasības, un tās studiju 

rezultātu sasniegšanu neietekmē. Studējošajiem no ES 

valstīm nav jāievēro īpašas uzņemšanas prasības. 

Studējošo uzņemšana notiek LU pieņemtajā kārtībā un 

atbilstoši tās noteiktajiem kritērijiem. 

 
11. Vai ir iespējams atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo 

pieredzi un tā tiek izmantota? 

 

4 Saskaņā ar LU noteikumiem tas ir iespējams. 

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka līdz pat 30% studiju 

programmas satura iespējams aizvietot, atzīstot attiecīgajā 

profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus. 

Saskaņā ar LU nolikumu šo lēmumu pieņem Fakultātes 

dome. 

Līdz šim vēl nav saņemts neviens pieteikums atzīt šādu 



pieredzi. 

 

12. Vai noslēguma darbi vai citi rādītāji apliecina, ka tiek sasniegti studiju 

rezultāti? Vai to apstiprina studiju programmas absolventi un darba devēji? 

 

4 Intervijās absolventi un darba devēji norādīja, ka viņi ir 

apmierināti ar noslēguma darba saturu un kvalitāti. 

Studējošie norādīja, ka viņu pētnieciskais darbs un studijas ir 

interesantas un saistītas ar viņu turpmāko karjeru. 

 

13. Vai programmu izstrādāšana, apstiprināšana un aktualizēšana notiek saskaņā 

ar studiju virziena vadības apstiprināto kārtību? 
 

3 Programmu izstrādāšana, apstiprināšana un aktualizēšana 

notiek saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto 

kārtību, taču studiju virziena vadība un personāls to īsteno 

drīzāk neformāli un nesniedza nekādu informāciju par šo 

kārtību. 

 

14. Vai mācību (studiju) procesa plānošana un uzraudzība, programmu apguves 

gaitas un kvalitātes kontrole notiek saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto 

kārtību? 

 

3 Lai arī dekāns zina, ka LU īsteno KVS, un tai var piekļūt, 

akadēmiskajam personālam šī procedūra nav zināma. 

Akadēmiskais personāls un vadība aktīvāk jāiesaista studiju 

plānošanas un uzraudzības formālajās procedūrās. 

 

15. Vai studiju kursu aprakstu izstrādāšana, aktualizēšana un izmantošana notiek 

saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto kārtību? 

 

3 LU ir izstrādājusi kvalitātes vadības sistēmu, un kursu 

aprakstu izstrādāšanas kārtība ir aprakstīta Pašnovērtējuma 

ziņojumā, taču intervijā ar akadēmisko personālu eksperti 

pārliecinājās par to, ka akadēmiskajam personālam formāla 

kursu aprakstu izstrādes kārtība nav zināma. 

Studiju rezultātu aprakstu izstrādes pieeja katrā studiju 

programmā ir atšķirīga. 

 

16. Vai studiju programmas īstenošanā iesaistītā augstskolas vai koledžas 

akadēmiskā personāla profesionalitāte ir pietiekami augsta kvalitatīvu studiju 

īstenošanai, raugoties no profesionālās kvalifikācijas atbilstošajā nozarē un augstākās 

izglītības didaktikas viedokļa? Vai studiju programmas mācībspēku angļu valodas vai 

citu svešvalodu zināšanas ir pietiekamā līmenī, lai varētu sagatavot un īstenot studiju 

programmu vai atsevišķas tās daļas svešvalodā? 

 

3 Akadēmiskā personāla profesionalitāte ir pietiekami augsta. 

Vairumam akadēmiskā personāla locekļu ir doktora grāds 

atbilstošajā nozarē. 

Lielākajai daļai akadēmiskā personāla locekļu angļu valodas 

prasmes atbilst B2 vai C1 līmenim, taču dažiem personāla 

locekļiem – tikai A2 līmenim. 



 

17. Vai studiju programmas metodiskais un informatīvais, tai skaitā bibliotēkas 

grāmatu, periodisko izdevumu un elektronisko resursu, nodrošinājums ir pietiekams 

aktuālās zinātnes atziņās un profesionālās jomas prasībās balstītu studiju īstenošanai 

un zinātniskās pētniecības attīstīšanai un vai atbilst attiecīgās profesijas 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām? Vai bibliotēkā pietiekamā daudzumā ir 

pieejama studiju kursu aprakstos iekļautā obligātā literatūra? 

 

3 Studējošie var izmantot bibliotēkas resursus – grāmatas, 

žurnālus un elektroniskās datubāzes, taču viņi norāda, ka 

bieži vien pietiek ar papildu materiāliem, kurus pasniedzēji 

ievieto „Moodle” platformā. Studējošie norādīja, ka 

bibliotēkā nav jaunu un interesantu grāmatu un ka viņi 

nepieciešamības gadījumā meklē informāciju tīmeklī. 

Viņiem daudz vieglāk ir meklēt informāciju tīmeklī. 

LU ieteikums aktīvāk iesaistīt studējošos grāmatu izvēles un 

iegādes procesā. 

 

18. Vai studiju programmas materiāltehniskais nodrošinājums, piemēram, 

specifiskas laboratorijas, iekārtas, studijas, atbilst virziena ietvaros īstenojamajās 

studiju programmas vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim? 

 

4 Studiju programmas materiāltehniskais nodrošinājums atbilst 

studiju virziena ietvaros īstenojamās studiju programmas 

vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim. 

Vizītes laikā eksperti varēja aplūkot laboratorijas, kuras 

studējošie izmanto programmēšanas, kā arī datorsistēmu un 

datortīklu administrēšanas apgūšanai. 

 

19. Vai programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras, informatīvā un 

tehniskā nodrošinājuma atbilstība un pilnveidošana notiek saskaņā ar studiju virziena 

vadības apstiprināto kārtību? 

 

3 Eksperti nevarēja gūt skaidrus pierādījumus tam, ka LU ir 

izstrādājusi infrastruktūras renovācijas kārtību. Tā kā valsts 

nodrošinātie finanšu resursi ir ierobežoti, jāpiesaista dažādu 

struktūrfondu finansējums, lai veiktu infrastruktūras 

renovāciju. Studējošie un akadēmiskais personāls ir 

apmierināti ar pašreizējo infrastruktūru. 

 

20. Vai studiju programma ir ilgtspējīga no absolventu nodarbinātības perspektīvas? 

 

4 Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc IKT speciālistiem un to 

trūkumu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, ekspertiem nav 

nekādu šaubu par absolventu darba izredzēm. Arī darba 

devēji intervijās apstiprināja, ka ir liels pieprasījums pēc IKT 

speciālistiem. 

 

21. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju 

programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu 

ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

 



3 Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā eksperti sniedza 2 

ieteikumus: 

1) Izvērtēt iespēju studējošajiem optimizēt studijas un darbu. 

LU uzskata, ka studējošajiem pirmajā kursā nevajadzētu 

strādāt paralēli studijām. Trešajā un ceturtajā kursā pilna 

laika studijas ir plānotas tā, lai studējošajiem būtu viena vai 

divas brīvas dienas. 

2) Joprojām ir novērojamas būtiskas atšķirības starp pirmajā 

kursā (bakalaura un maģistra studiju programmās) uzņemto 

un otrajā kursā esošo studējošo skaitu. Diemžēl šāda 

situācija joprojām pastāv, taču LU norāda, ka tā veic 

attiecīgos pasākumus šīs situācijas novēršanai. 

 

22. Ieteicamie pasākumi un obligātie risināmie uzdevumi konstatēto trūkumu un 

nepilnību novēršanai studiju programmas pilnveidei un attīstībai. 

 

1. Pārskatīt un uzlabot mājaslapā pieejamo informāciju, ja LU plāno piedāvāt 

studiju programmu ārvalstu studentiem. 

2. Vairāk sasaistīt studiju programmas rezultātus ar studiju kursu rezultātiem. 

3. Mainīt apakšprogrammas „Programmatūras inženierija” nosaukumu tā, lai tas 

būtu atbilstošāks programmas saturam un iegūstamajām kvalifikācijām. 

4. Iesaistīt studējošos grāmatu pasūtīšanas procesā un pārskatīt šo procesu. 

5. Rast iespēju abonēt resursus „IEEE Computer Society Digital Library” un 

„ACM Digital Library”. 

6. Sniegt visām ieinteresētajām pusēm informāciju par kvalitātes vadības sistēmas 

ietvaros veicamajām procedūrām. 

7. Informēt potenciālos studējošos par iespēju atzīt iepriekšējo neformālo izglītību 

un profesionālo pieredzi. 

8. Iesaistīt akadēmisko personālu formālas studiju kursu izstrādes un pilnveides 

kārtības izstrādē un uzlabošanā. 

9. Programmas vadībai ieteikums apsvērt iespēju īstenot motivējošus pasākumus 

studējošo un akadēmiskā personāla iesaistei mobilitātes programmās. 

 

23. Cita informācija un komentāri, kas radušies studiju virziena novērtēšanas 

komisijai vai individuālajam ekspertam. 

 

 

 
 



 

 

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne 

(studiju virziena nosaukums) 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorzinātnes” (43481) 

(studiju virzienam atbilstošās studiju programmas nosaukums un kods) 

 
Piezīme. Ja studiju programma tiek īstenota vairākās valodās, studiju formās, īpaši 

tālmācībā, un filiālēs, katrs kritērijs jāizvērtē katram attiecīgās studiju programmas 

īstenošanas variantam. 

Novērtēšanas skala 

 

Nr.p.k. 
Studiju programmas vērtējuma skaidrojums 

Vērtējums 

(punktos) 

1. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir teicamā līmenī. 

Sniegumu raksturo teicams vērtējums visos attiecīgajam kritērijam 

pakārtotajos jautājumos. Arī šajā, visaugstākajā, vērtējuma līmenī kontekstā 

ar novērtējamo kritēriju varētu būt novērojamas dažas maznozīmīgas 

nepilnības, kuru novēršanai nav nepieciešami lieli uzlabojumi. 

4 

2. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir labā līmenī, atbilst 

visām prasībām. Stiprās puses ir izteiktā pārsvarā, un būtiskas nepilnības nav 

vērojamas. Konstatētās nepilnības ir viegli novēršamas. 

3 

3. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma atbilst minimālajām 

prasībām. Sniegumu raksturo relatīvi augsts nepilnību īpatsvars un būtiski 

trūkumi attiecīgā rādītājā. Trūkumu novēršanai nepieciešama rūpīgi plānota 

ilglaicīga darbība, kā arī ieinteresēto pušu atbalsts un papildu resursi. 

2 

4. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma neatbilst minimālajām 

prasībām, izteiktā pārsvarā ir būtiskas nepilnības. 

1 

 
1. Vai studiju programmas saturs un iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija 

vai grāds un profesionālā kvalifikācija atbilst studiju programmas nosaukumam? 

 

4 Studējošie pēc akadēmiskās bakalaura studiju programmas 

„Datorzinātnes” sekmīgas pabeigšanas iegūst bakalaura 

grādu datorzinātnēs. 

Studiju programmas saturs un iegūstamais grāds atbilst 

studiju programmas nosaukumam. 

 

2. Vai studiju programmas uzņemšanas nosacījumi ir atbilstoši studiju programmas 

mērķiem un uzdevumiem? 



4 Studiju programmas uzņemšanas kritēriji ir skaidri norādīti 

tīmeklī: http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-

mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1[program_id]=22302. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” un bakalaura 

studiju programma „Datorzinātnes” ir apvienotas. Abas 

programmas ir atdalītas vienīgi juridiski. Pirmā līmeņa 

studiju programmas saturs veido bakalaura studiju 

programmas saturu pirmajos divos kursos. 

 

3. Vai studiju programmas saturs atbilst izvirzītajiem studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem? 

 

4 Studiju programmas saturs atbilst studiju programmas 

mērķiem un uzdevumiem. 

 

4. Vai studiju programmas saturs atbilst iegūstamajam grādam, grādam un 

profesionālajai kvalifikācijai vai profesionālajai kvalifikācijai (profesijas standartam), 

kā arī kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām? 

 

3 Studiju programmai ir 6 apakšprogrammas. To nosaukumi 

un profili ir izstrādāti, balstoties uz ACM „Computing 

Curricula 2005” ieteikumiem. Pēc programmas pabeigšanas 

diploma pielikumā norāda apgūto apakšprogrammu. Vizītes 

laikā eksperti nevarēja gūt pierādījumus tam, ka 

apakšprogrammu formulējums un skaits atbilst ieinteresēto 

pušu vajadzībām. Turklāt LU nav izstrādājusi 

apakšprogrammu īstenošanas noteikumus (piemēram, 

minimālais studējošo skaits). Būtiska problēma ir arī 

ievērojamā studiju rezultātu un dažu apakšprogrammu satura 

pārklāšanās. 

 

5. Vai akadēmiskajās un doktora studiju programmās studiju saturs atbilst 

aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē? 

 

3 Kopumā jā, taču daži kursi, piemēram, „Programmatūras 

inženierija” un „Paralēlie algoritmi”, aktuālajām atziņām 

zinātnes nozarē atbilst tikai daļēji. Apakšprogrammas 

kopumā vairāk ir vērstas uz programmēšanu, tādējādi, kā 

norāda darba devēji, pievēršot pārāk maz uzmanības citām 

nozarēm. 

 

6. Vai studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko 

stundu darbam par vienu kredītpunktu? 

 

4 Studējošo noslodzes atbilstību pārbauda studiju plānojuma 

un kursu aprakstu izstrādes laikā un pēc tam, kad ir veiktas 

aptaujas par studiju kvalitāti. Studējošo noslodze atbilst 40 

akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu. 

 

 

 

 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5bprogram_id%5d=22302
http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5bprogram_id%5d=22302
http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5bprogram_id%5d=22302


7. Vai profesionālajās studiju programmās prakse ir saistīta un saturiski atbilst 

teorētiskajai daļai? Vai studiju programmā (ja tā ir profesionālā studiju programma) ir 

izveidota studiju programmas mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, 

prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir pieejami un tiek 

kontrolēti? 

 

Novērtējums ballēs Nav attiecināms. 

 

8. Vai studiju programmas plānojums un studiju kursu un moduļu saturs, 

sadalījums ir kvalitatīvs, atbilstošs studiju programmas mērķiem un uzdevumiem un 

plānotajiem studiju rezultātiem? 

 

3 Studiju programmai ir 6 apakšprogrammas, taču tās 

programmā patiesībā nav atspoguļotas. Apakšprogrammu 

sadalījums nav skaidrs. 

Studiju programmas apraksts skaidri liecina par programmas 

un kursu studiju rezultātu pārklāšanos.  

Studējošie šīs studiju programmas ietvaros apgūst daudz 

matemātikas kursu, ko atzinīgi vērtē tie darba devēji, kuri 

darbojas pētniecības jomā. Eksperti arī novēroja, ka 

matemātikas kursu apguves rezultātā studējošie vieglāk spēj 

pielāgoties darba tirgus mainīgajiem apstākļiem un apgūt 

jebkuru programmēšanas valodu, taču daži darba devēji 

norādīja, ka studējošajiem programmēšanas valodas ir 

jāapgūst intensīvāk. Visi darba devēji bija apmierināti ar 

studējošo kvalifikāciju kvalitāti. 

 

9. Ja studiju programma tiek īstenota tālmācībā, vai ir īpaši strukturēti mācību 

materiāli, studiju procesa organizācijā paredzēts individuāls mācīšanās temps, īpaši 

organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko 

saziņas līdzekļu izmantošana? 

 

Novērtējums ballēs Nav attiecināms. 

 

10. Vai uzņemšanas prasības ir atbilstošas studiju rezultātu sasniegšanai un 

studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar apstiprinātajām procedūrām un kritērijiem? 

 

4 Bakalaura studiju programmas uzņemšanas prasības 

neatšķiras no pirmā līmeņa profesionālās studiju 

programmas uzņemšanas prasībām. 

Studējošo uzņemšana notiek LU pieņemtajā kārtībā un 

atbilstoši tās noteiktajiem kritērijiem. 

 

11. Vai ir iespējams atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo 

pieredzi un tā tiek izmantota? 

 

4 Saskaņā ar LU noteikumiem tas ir iespējams. 

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka līdz pat 30% studiju 

programmas satura iespējams aizvietot, atzīstot attiecīgajā 

profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus. Saskaņā 

ar LU nolikumu šo lēmumu pieņem Fakultātes dome. 

Līdz šim vēl nav saņemts neviens pieteikums atzīt šādu 



pieredzi. 

 

12. Vai noslēguma darbi vai citi rādītāji apliecina, ka tiek sasniegti studiju 

rezultāti? Vai to apstiprina studiju programmas absolventi un darba devēji? 

 

3 Absolventi intervijā norādīja, ka viņi ir apmierināti ar iegūto 

izglītību un spēj integrēties darba tirgū. Darba devēji, kuri 

darbojas pētniecības jomā, atzinīgi vērtēja lielo matemātikas 

kursu īpatsvaru studiju programmas plānojumā, taču citi 

norādīja, ka studējošajiem studiju programmas ietvaros 

intensīvāk ir jāapgūst programmēšanas valodas un  

programmatūras arhitektūra. Visi darba devēji bija 

vienisprātis, ka algoritmiskā domāšana ļauj studējošajiem 

pielāgoties darba tirgus vajadzībām un apgūt jaunas 

zināšanas. 

 

13. Vai programmu izstrādāšana, apstiprināšana un aktualizēšana notiek saskaņā 

ar studiju virziena vadības apstiprināto kārtību? 

 

3 Programmu izstrādāšana, apstiprināšana un aktualizēšana 

notiek saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto 

kārtību, taču studiju virziena vadība un personāls šo kārtību 

īsteno drīzāk neformāli. 

 

14. Vai mācību (studiju) procesa plānošana un uzraudzība, programmu apguves 

gaitas un kvalitātes kontrole notiek saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto 

kārtību? 

 

3 Lai veiktu studiju procesa kvalitātes kontroli, LU veic 

studējošo un darba devēju aptaujas. 

Studējošie intervijā apstiprināja, ka LU veic studējošo 

aptaujas par studiju kvalitāti, taču viņi šaubījās par to, vai 

vadība analizē apkopotos datus un veic turpmākas darbības, 

balstoties uz studējošo sniegtajiem ieteikumiem. Tāpat 

studējošie norādīja, ka LU organizēja studējošo tikšanos ar 

dekānu, kurā priekšlikumi saistībā ar studiju satura pilnveidi 

tika ņemti vērā. Studiju procesa plānošana un uzraudzība 

notiek drīzāk neformāli. 

Akadēmiskais personāls un studējošie skaidrāk jāinformē par 

studiju procesa plānošanas un uzraudzības formālo kārtību. 

 

15. Vai studiju kursu aprakstu izstrādāšana, aktualizēšana un izmantošana notiek 

saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto kārtību? 

 

3 LU ir izstrādājusi kvalitātes vadības sistēmu, un kursu 

aprakstu izstrādāšanas kārtība ir aprakstīta Pašnovērtējuma 

ziņojumā, taču intervijā ar akadēmisko personālu eksperti 

pārliecinājās par to, ka akadēmiskajam personālam formāla 

kursu aprakstu izstrādes kārtība nav zināma. 

Pasniedzēji īsteno atšķirīgas studiju programmas rezultātu 

aprakstu izstrādes pieejas. 

 

 



16. Vai studiju programmas īstenošanā iesaistītā augstskolas vai koledžas 

akadēmiskā personāla profesionalitāte ir pietiekami augsta kvalitatīvu studiju 

īstenošanai, raugoties no profesionālās kvalifikācijas atbilstošajā nozarē un augstākās 

izglītības didaktikas viedokļa? Vai studiju programmas mācībspēku angļu valodas vai 

citu svešvalodu zināšanas ir pietiekamā līmenī, lai varētu sagatavot un īstenot studiju 

programmu vai atsevišķas tās daļas svešvalodā? 

 

3 Akadēmiskā personāla profesionalitāte ir pietiekami augsta. 

Visiem studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem 

akadēmiskā personāla locekļiem ir doktora grāds atbilstošajā 

nozarē. 

Lielākajai daļai akadēmiskā personāla locekļu angļu valodas 

prasmes atbilst B2 vai C1 līmenim, taču dažiem personāla 

locekļiem – tikai A2 līmenim. 

Docētāji var apmeklēt didaktikas kursus, lai uzlabotu savu 

profesionalitāti. 

 
17. Vai studiju programmas metodiskais un informatīvais, tai skaitā bibliotēkas 

grāmatu, periodisko izdevumu un elektronisko resursu, nodrošinājums ir pietiekams 

aktuālās zinātnes atziņās un profesionālās jomas prasībās balstītu studiju īstenošanai 

un zinātniskās pētniecības attīstīšanai un vai atbilst attiecīgās profesijas 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām? Vai bibliotēkā pietiekamā daudzumā ir 

pieejama studiju kursu aprakstos iekļautā obligātā literatūra? 

 

3 Studējošie var izmantot bibliotēkas resursus – grāmatas, 

žurnālus un elektroniskās datubāzes, taču viņi norāda, ka 

parasti pietiek ar papildu materiāliem, kurus pasniedzēji 

ievieto „Moodle” platformā. Studējošie norādīja, ka 

bibliotēkā nav jaunu un interesantu grāmatu un ka viņi 

nepieciešamības gadījumā meklē informāciju tīmeklī. 

LU ieteikums aktīvāk iesaistīt studējošos iegādājamo 

resursu, it īpaši elektronisko resursu, izvēles procesā. 

 

18. Vai studiju programmas materiāltehniskais nodrošinājums, piemēram, 

specifiskas laboratorijas, iekārtas, studijas, atbilst virziena ietvaros īstenojamajās 

studiju programmas vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim? 

 

4 LU ir atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums studiju 

virziena īstenošanai. 

 
19. Vai programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras, informatīvā un 

tehniskā nodrošinājuma atbilstība un pilnveidošana notiek saskaņā ar studiju virziena 

vadības apstiprināto kārtību? 

 

4 Eksperti nevarēja gūt skaidrus pierādījumus tam, ka LU ir 

izstrādājusi infrastruktūras renovācijas kārtību. Tā kā valsts 

nodrošinātie finanšu resursi ir ierobežoti, LU piesaista 

papildu finansējumu, lai veiktu infrastruktūras renovāciju. 

Studējošie un akadēmiskais personāls ir apmierināti ar 

pašreizējo infrastruktūru. 

 

 

 



20. Vai studiju programma ir ilgtspējīga no absolventu nodarbinātības 

perspektīvas? 

 

4 Studiju programmu pozitīvi vērtē gan absolventi, gan darba 

devēji. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc IKT speciālistiem 

un to trūkumu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, ekspertiem 

nav nekādu šaubu par absolventu darba izredzēm. 

 

21. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju 

programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu 

ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

 

3 Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā eksperti sniedza 2 

ieteikumus. 

1) Aktīvāk sekmēt studējošo dalību starptautiskās apmaiņas 

programmās, ko LU arī mērķtiecīgi īsteno. 

2) Joprojām ir novērojamas būtiskas atšķirības starp pirmajā 

kursā (bakalaura un maģistra studiju programmās) uzņemto 

un otrajā kursā esošo studējošo skaitu. Lai arī šī situācija 

joprojām pastāv, LU veic attiecīgos pasākumus studējošo 

atbiruma samazināšanai. 

 

22. Ieteicamie pasākumi un obligātie risināmie uzdevumi konstatēto trūkumu un 

nepilnību novēršanai studiju programmas pilnveidei un attīstībai. 

 

1. Apsvērt iespēju apvienot apakšprogrammas, kā arī izstrādāt un īstenot noteikumus 

par minimālo studējošo skaitu apakšprogrammā, tādējādi nodrošinot optimālu 

resursu izmantošanu. 

2. Iesaistīt studējošos grāmatu pasūtīšanas procesā un pārskatīt šo procesu 

3. Rast iespēju abonēt resursus „IEEE Computer Society Digital Library” un „ACM 

Digital Library”. 

4. Sniegt visām ieinteresētajām pusēm informāciju par kvalitātes vadības sistēmas 

ietvaros veicamajām procedūrām. 

5. Informēt potenciālos studējošos par iespēju atzīt iepriekšējo neformālo izglītību 

un profesionālo pieredzi. 

6. Iesaistīt akadēmisko personālu formālas studiju kursu izstrādes un pilnveides 

kārtības izstrādē un uzlabošanā. 

7. Pārskatīt un uzlabot mājaslapā pieejamo informāciju, ja LU plāno piedāvāt studiju 

programmu ārvalstu studentiem. 

8. Programmas vadībai ieteikums apsvērt iespēju īstenot motivējošus pasākumus 

studējošo un akadēmiskā personāla iesaistei mobilitātes programmās. 

 

23. Cita informācija un komentāri, kas radušies studiju virziena novērtēšanas 

komisijai vai individuālajam ekspertam. 

 

 



 

 

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne 

(studiju virziena nosaukums) 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Datorzinātnes” (45481) 

(studiju virzienam atbilstošās studiju programmas nosaukums un kods) 

 
Piezīme. Ja studiju programma tiek īstenota vairākās valodās, studiju formās, īpaši 

tālmācībā, un filiālēs, katrs kritērijs jāizvērtē katram attiecīgās studiju programmas 

īstenošanas variantam. 

Novērtēšanas skala 

 

Nr.p.k. 
Studiju programmas vērtējuma skaidrojums 

Vērtējums 

(punktos) 

1. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir teicamā līmenī. 

Sniegumu raksturo teicams vērtējums visos attiecīgajam kritērijam 

pakārtotajos jautājumos. Arī šajā, visaugstākajā, vērtējuma līmenī kontekstā 

ar novērtējamo kritēriju varētu būt novērojamas dažas maznozīmīgas 

nepilnības, kuru novēršanai nav nepieciešami lieli uzlabojumi. 

4 

2. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir labā līmenī, atbilst 

visām prasībām. Stiprās puses ir izteiktā pārsvarā, un būtiskas nepilnības nav 

vērojamas. Konstatētās nepilnības ir viegli novēršamas. 

3 

3. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma atbilst minimālajām 

prasībām. Sniegumu raksturo relatīvi augsts nepilnību īpatsvars un būtiski 

trūkumi attiecīgā rādītājā. Trūkumu novēršanai nepieciešama rūpīgi plānota 

ilglaicīga darbība, kā arī ieinteresēto pušu atbalsts un papildu resursi. 

2 

4. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma neatbilst minimālajām 

prasībām, izteiktā pārsvarā ir būtiskas nepilnības. 

1 

 

1. Vai studiju programmas saturs un iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija 

vai grāds un profesionālā kvalifikācija atbilst studiju programmas nosaukumam? 

 

4 Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas 

„Datorzinātnes” sekmīgas pabeigšanas studējošie iegūst 

dabaszinātņu maģistra grādu datorzinātnēs. 
Studiju programmas saturs un iegūstamais grāds atbilst 

studiju programmas nosaukumam. 

 

2. Vai studiju programmas uzņemšanas nosacījumi ir atbilstoši studiju programmas 

mērķiem un uzdevumiem? 



2 Uzņemšanas kritēriji ir skaidri norādīti tīmekļa vietnē 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu- 

mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1[program_id]=22303. 

Uzņemšanas prasības ir skaidri noteiktas, taču, tā kā studiju 

programmā uzņem studējošos no dažādām fakultātēm/ 

universitātēm, samazinās studiju līmenis, turklāt studējošie 

atkārtoti apgūst dažus kursus ar tādu pašu saturu, kā LU 

piedāvātajā bakalaura studiju programmā. Intervijā LU 

bakalaura studiju programmas absolventi izteica 

neapmierinātību, norādot, ka dažu šīs programmas studiju 

kursu un bakalaura studiju programmas kursu saturs 

ievērojami pārklājas, kā rezultātā viņiem datorzinātņu kursi 

atkārtoti ir jāapgūst kopā ar citu fakultāšu/universitāšu 

studentiem. 

Ja maģistra studiju programmā uzņem studējošos no 

dažādām fakultātēm/universitātēm ar atšķirīgām 

priekšzināšanām, maģistra studiju programmā jāparedz 

studiju kursi, kuru apgūšanas rezultātā viņiem ir vieglāk 

integrēties datorzinātņu programmā, vienlaicīgi izvairoties 

no lielā bakalaura studiju kursu tēmu skaita iekļaušanas 

maģistra studiju kursos. 

Šī problēma pašlaik tiek risināta, par ko liecina dekāna 

2017. gada 15. jūnijā izdotais rīkojums Nr. DF-A43/16, kas 

nosaka, ka, sākot no 2017. gada, studējošie, kuriem trūkst 

priekšzināšanu datorzinātnēs, bez maksas apgūst 

nepieciešamos bakalaura studiju kursus. 

 

3. Vai studiju programmas saturs atbilst izvirzītajiem studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem? 

 

4 Studiju programmas saturs atbilst studiju programmas 

mērķiem un uzdevumiem. 

 

4. Vai studiju programmas saturs atbilst iegūstamajam grādam, grādam un 

profesionālajai kvalifikācijai vai profesionālajai kvalifikācijai (profesijas standartam), 

kā arī kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām? 

 

4 Studiju programmas saturs atbilst Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras 7. līmenim. 

Studiju programmai ir 6 apakšprogrammas: „Datorzinātne”, 

„Programmatūras inženierija”, „Informācijas tehnoloģijas”, 

„Informācijas sistēmas”, „Datoru inženierija” un 

„Bioinformātika”. 5 apakšprogrammas ir bakalaura studiju 

programmu turpinājums. Līdzīgi apsvērumi attiecas uz 

kritērijiem, kas tikuši piemēroti šo apakšprogrammu izvēlei, 

un kritērijiem studiju virzienu īstenošanas ierobežojumu 

noteikšanai, t.i., minimālo studējošo skaitu. Studējošie 

izvēlas apakšprogrammas atkarībā no akadēmiskā personāla, 

kas ir atbildīgs par apakšprogrammu īstenošanu. 

Programmas ietvaros jāizvērtē ieguldījums, kas ir veikts 

programmās ar ļoti mazu studējošo skaitu. 

 

 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-


5. Vai akadēmiskajās un doktora studiju programmās studiju saturs atbilst 

aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē? 

 

4 LU nodrošina izglītību datorzinātņu jomā jau daudzus gadus. 

Studiju programma akadēmiskajā ziņā ir spēcīga. Izskatītie 

noslēguma darbi liecina par to, ka maģistra studiju 

programma atbilst aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes 

nozarē. 

 

6. Vai studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko 

stundu darbam par vienu kredītpunktu? 

 

3 Pašnovērtējuma ziņojumā ir norādīts katra studiju kursa 

kontaktlekciju skaits un raksturotas dažādas studiju metodes. 

Studējošie intervijā norādīja, ka maģistra studiju programmu 

kursu apmeklētība ir zema, taču daži kursi ir obligāti, 

piemēram, 20 – 50%. Tajā pašā laikā studējošie arī norādīja, 

ka apmeklētība ir atkarīga no kursa pasniedzēja. Par iemeslu 

zemajai apmeklētībai studējošie minēja arī būtisko bakalaura 

un maģistra studiju programmu kursu saturu pārklāšanos. 

Vairums studējošo strādā, un viņi spēj apvienot darbu ar 

studijām. 

  

7. Vai profesionālajās studiju programmās prakse ir saistīta un saturiski atbilst 

teorētiskajai daļai? Vai studiju programmā (ja tā ir profesionālā studiju programma) ir 

izveidota studiju programmas mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, 

prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir pieejami un tiek 

kontrolēti? 

 

Novērtējums ballēs Nav attiecināms. 

 

8. Vai studiju programmas plānojums un studiju kursu un moduļu saturs, 

sadalījums ir kvalitatīvs, atbilstošs studiju programmas mērķiem un uzdevumiem un 

plānotajiem studiju rezultātiem? 

 

4 Studiju programmas apraksts skaidri liecina par programmas 

un kursu studiju rezultātu sasaisti. 

 

9. Ja studiju programma tiek īstenota tālmācībā, vai ir īpaši strukturēti mācību 

materiāli, studiju procesa organizācijā paredzēts individuāls mācīšanās temps, īpaši 

organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko 

saziņas līdzekļu izmantošana? 

 

Novērtējums ballēs Nav attiecināms. 



10. Vai uzņemšanas prasības ir atbilstošas studiju rezultātu sasniegšanai un 

studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar apstiprinātajām procedūrām un kritērijiem? 

 

3 Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar apstiprinātajām 

procedūrām un kritērijiem. 

Tajā pašā laikā jānorāda, ka maģistra studiju programmā 

uzņem ne tikai studējošos ar priekšzināšanām datorzinātnes 

jomā, bet arī studējošos no citām programmām. Pašlaik vēl 

nav rasts risinājums, lai apzinātu un novērstu trūkumus 

saistībā ar dažu studējošo trūkstošajām priekšzināšanām. Tas 

nozīmē, ka ikvienā kursā noteikts laiks jāatvēl šo trūkumu 

novēršanai. Šī iemesla dēļ, kā minēts iepriekš, bakalaura 

studiju programmu absolventi novēroja, ka viņiem dažus 

kursus nākas apgūt atkārtoti, kas ir par iemeslu studiju kursu 

zemajai apmeklētībai. 

 

11. Vai ir iespējams atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo 

pieredzi un tā tiek izmantota? 

 

4 Saskaņā ar LU noteikumiem tas ir iespējams. 

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka līdz pat 30% studiju 

programmas satura iespējams aizvietot, atzīstot attiecīgajā 

profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus. Saskaņā 

ar LU nolikumu šo lēmumu pieņem Fakultātes dome. 

Līdz šim vēl nav saņemts neviens pieteikums atzīt šādu 

pieredzi. 

 

12. Vai noslēguma darbi vai citi rādītāji apliecina, ka tiek sasniegti studiju 

rezultāti? Vai to apstiprina studiju programmas absolventi un darba devēji? 

 

4 Noslēguma darbu kvalitāte atbilst studiju programmas 

prasībām. 

Darba devēji intervijās norādīja, ka viņi ir apmierināti ar 

studējošo zināšanu kvalitāti, un to vērtēja atzinīgi. Spriežot 

pēc darba devēju izteiktajiem viedokļiem, eksperti guva 

pārliecību, ka absolventi veiksmīgi spēj integrēties gan ar 

zinātni, gan ar programmatūru izstrādi saistītos uzņēmumos, 

balstoties uz viņu matemātikas un algoritmu zināšanām. 

 

13. Vai programmu izstrādāšana, apstiprināšana un aktualizēšana notiek saskaņā 

ar studiju virziena vadības apstiprināto kārtību? 

 

3 Programmu izstrādāšana, apstiprināšana un aktualizēšana ir 

efektīva un sekmīga, taču tā notiek pārāk neformāli, jo LU 

(pat neformāli) nav izstrādājusi formālu minētā norises 

kārtību. 



14. Vai mācību (studiju) procesa plānošana un uzraudzība, programmu apguves 

gaitas un kvalitātes kontrole notiek saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto 

kārtību? 

 

3 Lai veiktu studiju procesa kvalitātes kontroli, LU veic 

studējošo un darba devēju aptaujas. 

Studējošie intervijā apstiprināja, ka LU veic studējošo 

aptaujas par studiju kvalitāti, taču viņi šaubījās par to, vai 

vadība analizē apkopotos datus un veic turpmākas darbības, 

balstoties uz studējošo sniegtajiem ieteikumiem. Tāpat 

studējošie norādīja, ka LU organizēja studējošo tikšanos ar 

dekānu, kurā priekšlikumi saistībā ar studiju satura pilnveidi 

tika ņemti vērā. Studiju procesa plānošana un uzraudzība 

notiek drīzāk neformāli. 

Akadēmiskais personāls un studējošie vairāk jāinformē par 

studiju procesa plānošanas un uzraudzības formālo kārtību. 

 

15. Vai studiju kursu aprakstu izstrādāšana, aktualizēšana un izmantošana notiek 

saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto kārtību? 

 

3 LU ir izstrādājusi kvalitātes vadības sistēmu, un kursu 

aprakstu izstrādāšanas kārtība ir aprakstīta Pašnovērtējuma 

ziņojumā, taču intervijā ar akadēmisko personālu eksperti 

pārliecinājās par to, ka akadēmiskajam personālam formāla 

kursu aprakstu izstrādes kārtība nav zināma. 

 

16. Vai studiju programmas īstenošanā iesaistītā augstskolas vai koledžas 

akadēmiskā personāla profesionalitāte ir pietiekami augsta kvalitatīvu studiju 

īstenošanai, raugoties no profesionālās kvalifikācijas atbilstošajā nozarē un augstākās 

izglītības didaktikas viedokļa? Vai studiju programmas mācībspēku angļu valodas vai 

citu svešvalodu zināšanas ir pietiekamā līmenī, lai varētu sagatavot un īstenot studiju 

programmu vai atsevišķas tās daļas svešvalodā? 

 

4 Akadēmiskā personāla profesionalitāte ir pietiekami augsta. 

Visiem studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem 

docētājiem ir doktora grāds atbilstošajā nozarē. 

Intervijās eksperti pārliecinājās par to, ka visiem lektoriem ir 

labas angļu valodas zināšanas. 

 

17. Vai studiju programmas metodiskais un informatīvais, tai skaitā bibliotēkas 

grāmatu, periodisko izdevumu un elektronisko resursu, nodrošinājums ir pietiekams 

aktuālās zinātnes atziņās un profesionālās jomas prasībās balstītu studiju īstenošanai 

un zinātniskās pētniecības attīstīšanai un vai tas atbilst attiecīgās profesijas 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām? Vai bibliotēkā pietiekamā daudzumā ir 

pieejama studiju kursu aprakstos iekļautā obligātā literatūra? 



3 Studējošie var izmantot bibliotēkas resursus – grāmatas, 

žurnālus un elektroniskās datubāzes, taču viņi norāda, ka 

parasti izdevīgāk ir izmantot papildu materiālus, kurus 

pasniedzēji ievieto „Moodle” platformā. 

Intervijās studējošie norādīja, ka pieejamās elektroniskās 

datubāzes neatbilst viņu vajadzībām un ka viņi izmanto citu 

universitāšu nodrošinātās datubāzes. 

 

18. Vai studiju programmas materiāltehniskais nodrošinājums, piemēram, 

specifiskas laboratorijas, iekārtas, studijas, atbilst virziena ietvaros īstenojamajās 

studiju programmas vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim? 

 

4 LU ir atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums studiju 

virziena īstenošanai. 

 

19. Vai programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras, informatīvā un 

tehniskā nodrošinājuma atbilstība un pilnveidošana notiek saskaņā ar studiju virziena 

vadības apstiprināto kārtību? 

 

4 Eksperti nevarēja gūt skaidrus pierādījumus tam, ka LU ir 

izstrādājusi infrastruktūras renovācijas kārtību. Tā kā valsts 

nodrošinātie finanšu resursi ir ierobežoti, LU piesaista 

papildu finansējumu, lai veiktu infrastruktūras renovāciju. 

Studējošie un akadēmiskais personāls ir apmierināti ar 

pašreizējo infrastruktūru 

 

20. Vai studiju programma ir ilgtspējīga no absolventu nodarbinātības 

perspektīvas? 

 

4 Studiju programmas kvalitāti pozitīvi vērtē gan absolventi, 

gan darba devēji. Ņemot vērā vispārīgās darba tirgus 

tendences un lielo pieprasījumu pēc IKT speciālistiem, visi 

absolventi jau ir nodarbināti. Neviens no absolventiem 

neminēja grūtības saistībā ar darba meklēšanu. 

 

21. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju 

programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu 

ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

 

3 LU iepriekšējās novērtēšanas ietvaros 2015. gada decembrī 

sagatavotajā Pašnovērtējuma ziņojumā ir minēti šādi 

ieteikumi: 

1) Aktīvāk sekmēt studējošo dalību starptautiskās apmaiņas 

programmās. To studējošo skaits, kuri piedalās apmaiņas 

programmās, joprojām ir ļoti neliels. 

To studējošo skaits, kuri uz vienu vai diviem semestriem ir 

devušies studēt uz ārvalstu universitātēm, atskaites periodā 

nav ievērojami palielinājies.  

2) Joprojām ir novērojamas būtiskas atšķirības starp pirmajā 

kursā  uzņemto un otrajā kursā esošo studējošo skaitu. 

Atskaites periodā šajā ziņā vēl nekas nav mainījies, tādēļ 

plānots veikt analīzi par 2017. gadu. 

 



22. Ieteicamie pasākumi un obligātie risināmie uzdevumi konstatēto trūkumu un 

nepilnību novēršanai studiju programmas pilnveidei un attīstībai. 

 

1. Apsvērt iespēju apvienot apakšprogrammas, kā arī izstrādāt un īstenot 

noteikumus par minimālo studējošo skaitu apakšprogrammā, tādējādi nodrošinot 

optimālu resursu izmantošanu. 

2. Iesaistīt studējošos grāmatu pasūtīšanas procesā un pārskatīt šo procesu. 

3. Rast iespēju abonēt resursus „IEEE Computer Society Digital Library” un 

„ACM Digital Library”. 

4. Sniegt visām ieinteresētajām pusēm informāciju par kvalitātes vadības sistēmas 

ietvaros veicamajām procedūrām. 

5. Informēt potenciālos studējošos par iespēju atzīt iepriekšējo neformālo izglītību 

un profesionālo pieredzi. 

6. Iesaistīt akadēmisko personālu formālas studiju kursu izstrādes un pilnveides 

kārtības izstrādē un uzlabošanā. 

7. Pārskatīt un uzlabot mājaslapā pieejamo informāciju, Ja LU plāno piedāvāt 

studiju programmu ārvalstu studentiem. 

8. Programmas vadībai ieteikums apsvērt iespēju īstenot motivējošus pasākumus 

studējošo un akadēmiskā personāla iesaistei mobilitātes programmās. 

9. Nodrošināt studējošajiem ar zināšanām citās nozarēs atbalsta pasākumus, lai 

viņi varētu vieglāk pielāgoties šīs studiju programmas prasībām, kas sniedz 

iespēju apzināt un novērst jebkurus trūkumus saistībā ar studējošā 

priekšzināšanām. 

10. Izvērtēt un novērst bakalaura un maģistra studiju kursu saturu pārklāšanos. 

 

23. Cita informācija un komentāri, kas radušies studiju virziena novērtēšanas 

komisijai vai individuālajam ekspertam. 
 

1. Ja maģistra studiju programmā uzņem studējošos no dažādām fakultātēm un ar 

atšķirīgām priekšzināšanām, pirms studējošo uzņemšanas skaidri jāapzina attiecīgo 

studējošo priekšzināšanu trūkumi un jāpiedāvā papildu kursi, lai novērstu šos 

trūkumus un vienkāršotu studējošo integrēšanos studiju programmā „Datorzinātnes”, 

neizraisot studējošā iepriekš apgūto un LU bakalaura programmas „Datorzinātnes” 

studiju kursu pārklāšanos. 

 

 

 



 

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne 

(studiju virziena nosaukums) 

Doktora studiju programma „Datorzinātnes” (51481) 

(studiju virzienam atbilstošās studiju programmas nosaukums un kods) 

 
Piezīme. Ja studiju programma tiek īstenota vairākās valodās, studiju formās, īpaši 

tālmācībā, un filiālēs, katrs kritērijs jāizvērtē katram attiecīgās studiju programmas 

īstenošanas variantam. 

Novērtēšanas skala 

 

Nr.p.k. 
Studiju programmas vērtējuma skaidrojums 

Vērtējums 

(punktos) 

1. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir teicamā līmenī. 

Sniegumu raksturo teicams vērtējums visos attiecīgajam kritērijam 

pakārtotajos jautājumos. Arī šajā, visaugstākajā, vērtējuma līmenī kontekstā 

ar novērtējamo kritēriju varētu būt novērojamas dažas maznozīmīgas 

nepilnības, kuru novēršanai nav nepieciešami lieli uzlabojumi. 

4 

2. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma ir labā līmenī, atbilst 

visām prasībām. Stiprās puses ir izteiktā pārsvarā, un būtiskas nepilnības nav 

vērojamas. Konstatētās nepilnības ir viegli novēršamas. 

3 

3. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma atbilst minimālajām 

prasībām. Sniegumu raksturo relatīvi augsts nepilnību īpatsvars un būtiski 

trūkumi attiecīgā rādītājā. Trūkumu novēršanai nepieciešama rūpīgi plānota 

ilglaicīga darbība, kā arī ieinteresēto pušu atbalsts un papildu resursi. 

2 

4. Kontekstā ar novērtējamo kritēriju studiju programma neatbilst minimālajām 

prasībām, izteiktā pārsvarā ir būtiskas nepilnības. 

1 

 

1. Vai studiju programmas saturs un iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija 

vai grāds un profesionālā kvalifikācija atbilst studiju programmas nosaukumam? 

 

4 Pēc doktora studiju programmas „Datorzinātnes” 

veiksmīgas pabeigšanas studējošie iegūst doktora grādu, 

kas pilnībā atbilst EKI 8. līmenim. 

 
2. Vai studiju programmas uzņemšanas nosacījumi ir atbilstoši studiju programmas 

mērķiem un uzdevumiem? 



3 Studiju programmas uzņemšanas kritēriji ir skaidri norādīti 

tīmeklī: 

http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/kartiba/pieteiksan

as/kriteriji/. 

Uzņemtie studējošie kopā ar savu doktora darba zinātnisko 

vadītāju izstrādā individuālu studiju un pētniecības plānu, 

ņemot vērā Doktorantūras studiju padomes sniegtos 

ieteikumus. Jānorāda, ka lielais studējošo atbirums šajā 

programmā liecina par problēmu, kuras cēlonis nevar būt 

nepareiza studiju programmas mērķu un priekšnosacījumu 

uztvere/ īstenošana. 

 

3. Vai studiju programmas saturs atbilst izvirzītajiem studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem? 

 

4 Pēc doktora studiju programmas „Datorzinības” sekmīgas 

pabeigšanas absolventi veiksmīgi turpina savu akadēmisko 

karjeru citās Latvijas universitātēs un ar pētniecību saistītos 

uzņēmumos. Gan studiju programmā studējošie, gan tās 

absolventi norādīja, ka viņi studiju laikā ir apguvuši 

nepieciešamos teorētiskos kursus un viņiem bija nodrošināta 

nepieciešamā infrastruktūra un doktora darba zinātniskā 

vadītāja atbalsts veiksmīgai programmas mērķu 

sasniegšanai. 

 

4. Vai studiju programmas saturs atbilst iegūstamajam grādam, grādam un 

profesionālajai kvalifikācijai vai profesionālajai kvalifikācijai (profesijas standartam), 

kā arī kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām? 

 

4 Doktora studijas iespējams pielāgot individuālām 

vajadzībām, kas ir par iemeslu tam, kādēļ fakultāte neizdala 

izvēles kursus dažādos semestros. Ikviens doktora studiju 

programmā studējošais izstrādā individuālu studiju plānu, ko 

apstiprina tā doktora darba zinātniskais vadītājs un 

Programmu padome. 

 

5. Vai akadēmiskajās un doktora studiju programmās studiju saturs atbilst 

aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē? 

 

4 Studējošie pētniecisko darbu lielākoties īsteno fakultātes 

vadošos profesorus interesējošajās nozarēs, piemēram, 

kvantu algoritmi, bezvadu sensoru tīkli un dabiskās valodas 

modelēšana. 

 

6. Vai studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko 

stundu darbam par vienu kredītpunktu? 

 

4 Studiju plāns ir izstrādāts tā, lai studējošie pēc studiju 

programmas pabeigšanas iegūtu 144 kredītpunktus. 

http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/kartiba/pieteiksanas
http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/kartiba/pieteiksanas


7. Vai profesionālajās studiju programmās prakse ir saistīta un saturiski atbilst 

teorētiskajai daļai? Vai studiju programmā (ja tā ir profesionālā studiju programma) ir 

izveidota studiju programmas mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, 

prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir pieejami un tiek 

kontrolēti? 

 

Novērtējums ballēs Nav attiecināms. 

 

8. Vai studiju programmas plānojums un studiju kursu un moduļu saturs, 

sadalījums ir kvalitatīvs, atbilstošs studiju programmas mērķiem un uzdevumiem un 

plānotajiem studiju rezultātiem? 

 

4 Gan studējošie, gan absolventi doktora studiju kursu, it īpaši 

profesores D. Šmites pasniegtā kursa „Pētnieciskās metodes 

datorikā”, saturu vērtē ļoti pozitīvi. Studējošie norādīja, ka 

kursa apguve viņiem ir palīdzējusi attīstīt kritisko domāšanu, 

un ierosināja ietvert šo kursu arī maģistra studiju 

programmā. 

 

9. Ja studiju programma tiek īstenota tālmācībā, vai ir īpaši strukturēti mācību 

materiāli, studiju procesa organizācijā paredzēts individuāls mācīšanās temps, īpaši 

organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko 

saziņas līdzekļu izmantošana? 

 

4 Studiju programmu iespējams pielāgot individuālām 

vajadzībām. Studiju kursu saturs ir pieejams platformā 

„Moodle”. Pasniedzēji šo vidi izmanto, lai sazinātos ar 

studējošajiem, proti, organizētu studējošo darbu, 

konsultācijas, pārbaudījumus, kā arī publicētu vērtējumus. 

Studējošie atbalstu var saņemt arī ārpus ierastā darba laika, 

kā arī sestdienās un svētdienās. 

 

10. Vai uzņemšanas prasības ir atbilstošas studiju rezultātu sasniegšanai un 

studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar apstiprinātajām procedūrām un kritērijiem? 

 

3 Kā minēts šī atzinuma 2. jautājumā, LU ir skaidri izstrādāti 

doktora studiju programmu uzņemšanas kritēriji. Ne studiju 

programmas direktors, ne studējošie vai darba devēji 

intervijās neminēja nekādus trūkumus uzņemšanas kārtībā. 

Vienīgā problēma ir konkurences trūkumus/zemā 

konkurence studējošo uzņemšanai doktora studiju 

programmā, kas pēc ekspertu viedokļa ir viens no iemesliem 

lielajam studējošo atbirumam un zemajai motivācijai pabeigt 

studijas, veiksmīgi aizstāvot promocijas darbu.  

 

11. Vai ir iespējams atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo 

pieredzi un tā tiek izmantota? 

 



4 Studējošie var iegūt kredītpunktus par citās universitātēs 

apgūtajiem kursiem, ja Doktorantūras studiju padome 

akceptē dokumentus, kuri apliecina studējošā dalību 

attiecīgajā kursā.  

Iespējams pielīdzināt gan citās universitātēs pabeigtos 

obligātos, gan izvēles studiju kursus. Doktoranti studiju laikā 

izstrādā pētniecības darba rezultātu publikācijas, ar savu 

darbu uzstājas konferencēs un piedalās zemāka līmeņa 

datorzinātņu programmu pasniegšanā. 

 

12. Vai noslēguma darbi vai citi rādītāji apliecina, ka tiek sasniegti studiju 

rezultāti? Vai to apstiprina studiju programmas absolventi un darba devēji? 

 

4 Gan doktora studiju programmas absolventi, gan darba 

devēji apstiprināja, ka absolventiem ir atbilstošas zināšanas 

un labs potenciāls veikt pētījumus. Doktorantiem, kuri 

iesniedz savu promocijas darbu aizstāvēšanai, ir jāizstrādā 

vismaz 2 zinātniskas publikācijas, kas tiek indeksētas 

datubāzē „Scopus”. Eksperti uzskata, ka tas ir papildu 

pierādījums studiju programmas rezultātu sasniegšanai. 

 

13. Vai programmu izstrādāšana, apstiprināšana un aktualizēšana notiek saskaņā ar 

studiju virziena vadības apstiprināto kārtību? 

 

4 Programmas pamatā ir individuāla pieeja ikvienam 

studējošajam un studiju plānošana atbilstoši individuālām 

vajadzībām. 

Šīs programmas vadošie profesori piedalās starptautiska 

līmeņa zinātniskos projektos, un viņiem ir daudz aktuālu 

publikāciju. Šajā studiju programmā studējošie sadarbojas ar 

pasniedzējiem, pētot aktuālas zinātniskās tēmas. 

 

14. Vai mācību (studiju) procesa plānošana un uzraudzība, programmu apguves 

gaitas un kvalitātes kontrole notiek saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto 

kārtību? 

 

3 LU regulāri organizē studējošo un absolventu aptaujas par 

doktora studiju programmas kvalitāti. Absolventu aptauju 

rezultāti liecina par to, ka viņu apmierinātība ar studiju 

programmas obligāto studiju kursu saturu ir relatīvi zema 

(2,7 punkti no 4). Eksperti intervijās ar studiju programmas 

direktoru un akadēmisko personālu diemžēl nevarēja gūt 

pierādījumus tam, ka LU ir skaidri izstrādāts plāns šīs 

problēmas risināšanai.  

 

15. Vai studiju kursu aprakstu izstrādāšana, aktualizēšana un izmantošana notiek 

saskaņā ar studiju virziena vadības apstiprināto kārtību? 



4 Studiju kursu aprakstus izstrādā pēc citu fakultāšu studiju 

programmu kursu aprakstu parauga. 

 

16. Vai studiju programmas īstenošanā iesaistītā augstskolas vai koledžas 

akadēmiskā personāla profesionalitāte ir pietiekami augsta kvalitatīvu studiju 

īstenošanai, raugoties no profesionālās kvalifikācijas atbilstošajā nozarē un augstākās 

izglītības didaktikas viedokļa? Vai studiju programmas mācībspēku angļu valodas vai 

citu svešvalodu zināšanas ir pietiekamā līmenī, lai varētu sagatavot un īstenot studiju 

programmu vai atsevišķas tās daļas svešvalodā? 

 

4 Doktora studiju programmas īstenošanā iesaistītā 

akadēmiskā personāla profesionalitāte ir ļoti augsta, un to 

atzīst arī starptautiskā līmenī. Ekspertu grupu ļoti pozitīvi 

pārsteidza gan akadēmiskā personāla, gan studējošo teicamās 

angļu valodas zināšanas, kam par pierādījumu ir studējošo 

dokumenti un promocijas darbi. Eksperti ir pārliecināti par 

to, ka angļu valodas zināšanas nav šķērslis studiju 

programmas internacionalizācijai. 

 

17. Vai studiju programmas metodiskais un informatīvais, tai skaitā bibliotēkas 

grāmatu, periodisko izdevumu un elektronisko resursu, nodrošinājums ir pietiekams 

aktuālās zinātnes atziņās un profesionālās jomas prasībās balstītu studiju īstenošanai 

un zinātniskās pētniecības attīstīšanai un vai tas atbilst attiecīgās profesijas 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām? Vai bibliotēkā pietiekamā daudzumā ir 

pieejama studiju kursu aprakstos iekļautā obligātā literatūra? 

 

3 Vairāki doktora studiju programmā studējošie atzina, ka viņi 

izmantoja zinātniskās datubāzes, kurām piekļuvi nodrošināja 

ārvalstu universitātes starptautisko apmaiņas programmu 

ietvaros. Studējošie norādīja, ka ārvalstu universitāšu 

datubāzes ir daudz labākas. 

 

18. Vai studiju programmas materiāltehniskais nodrošinājums, piemēram, 

specifiskas laboratorijas, iekārtas, studijas, atbilst virziena ietvaros īstenojamajās 

studiju programmas vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim? 

 

4 Gan doktora studiju programmā studējošie, gan absolventi ir 

apmierināti ar pašreizējo infrastruktūru un programmatūrām. 

 

19. Vai programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras, informatīvā un 

tehniskā nodrošinājuma atbilstība un pilnveidošana notiek saskaņā ar studiju virziena 

vadības apstiprināto kārtību? 

 

4 Ekspertu grupu neinformēja par problēmām saistībā ar 

studiju programmas infrastruktūru un informatīvo un 

tehnisko nodrošinājumu. 



20. Vai studiju programma ir ilgtspējīga no absolventu nodarbinātības 

perspektīvas? 

 

4 Doktora studiju programmas absolventiem darba meklēšana 

akadēmiskā vidē (augstskolās un pētniecības institūtos) un 

Latvijas programmēšanas nozarē grūtības nesagādā. Daudzi 

studiju programmas absolventi strādā akadēmiskās iestādēs, 

piemēram, Latvijas Universitātē, Matemātikas un 

informātikas institūtā, Liepājas Universitātē un Ventspils 

Augstskolā. 

Vairāki absolventi ir noslēguši darba līgumu ar 

novatoriskiem uzņēmumiem. 

 

21. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju 

programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu 

ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

 

3 Kopš šī studiju virziena iepriekšējās akreditācijas 2012. gadā 

doktora studiju programmā ir ieviesti šādi ieteikumi 

programmas uzlabošanai: 

1. Turpināt sekmēt reģionālo augstskolu pasniedzēju 

studijas LU doktora studiju programmā 

„Datorzinātnes”. 

Kopš iepriekšējās akreditācijas doktora studiju programmu 

„Datorzinātnes” ir pabeiguši trīs pasniedzēji vai pētnieki no 

reģionālām augstskolām: Vija Vagale (Daugavpils 

Universitāte), Linda Gulbe un Uldis Locāns (Ventspils 

Augstskola) 

2. Turpināt pirms pāris gadiem aizsākto studējošo 

apmaiņu ar ārvalstu universitātēm. 

Vairāki doktoranti ir stažējušies ārvalstu universitātēs un 

zinātniskos institūtos – gan, piedaloties „ERASMUS+” 

programmā, gan individuāli: 

• Linda Gulbe – Freiburgas Universitātē (Vācijā); 

• Matīss Rikters – Tartu Universitātē (Igaunijā); 

• Teodors Eglītis – pētniecības institūtā „Idiap Research 

Institute” (Šveicē); 

• Uldis Locāns – institūtā „Paul Scherer Institute” (Šveicē); 

• Aleksandrs Belovs and Jevgēņijs Vihrovs – Singapūras 

Valsts universitātē. 

3. Aktīvāk piesaistīt vieslektorus no Eiropā un pasaulē 

vadošajām universitātēm. 

Ir piesaistīti vairāki vieslektori, kuri ir specializējušies 

noteiktās jomās, piemēram, 2016. gada decembrī sadarbībā 

ar doktora studiju programmu fizikā LU uzaicināja 

vieslektoru Henk F. Moed (Sapienza Universitāte, Roma), 

kas ir viens no pasaulē vadošajiem speciālistiem biometrijā. 

 

Ekspertu grupa uzskata, ka fakultātes vadībai ir jānosaka 

stingrākas prasības dalībai starptautiskās apmaiņas 

programmās, it īpaši attiecībā uz mācībspēkiem. 

 

 



22. Ieteicamie pasākumi un obligātie risināmie uzdevumi konstatēto trūkumu un 

nepilnību novēršanai studiju programmas pilnveidei un attīstībai. 

 

1. Izstrādāt un īstenot efektīvu doktora studiju programmas internacionalizācijas 

stratēģiju. 

2. Izstrādāt skaidri formulētu plānu, lai uzlabotu absolventu un studējošo 

apmierinātību ar doktora studiju programmas obligāto studiju kursu saturu. 

3. Iesaistīt studējošos grāmatu pasūtīšanas procesā un pārskatīt šo procesu. 

4. Rast iespēju abonēt resursus „IEEE Computer Society Digital Library” un „ACM 

Digital Library”. 

5. Sniegt visām ieinteresētajām pusēm informāciju par kvalitātes vadības sistēmas 

ietvaros veicamajām procedūrām. 

6. Iesaistīt akadēmisko personālu formālas studiju kursu izstrādes un pilnveides 

kārtības izstrādē un uzlabošanā. 

7. Pārskatīt un uzlabot mājaslapā pieejamo informāciju, Ja LU plāno piedāvāt 

studiju programmu ārvalstu studentiem. 

8. Programmas vadībai ieteikums apsvērt iespēju īstenot motivējošus pasākumus 

studējošo un akadēmiskā personāla iesaistei mobilitātes programmās. 

 

23. Cita informācija un komentāri, kas radušies studiju virziena novērtēšanas 

komisijai vai individuālajam ekspertam. 

 

Jāpiesaista studiju programmas profesoru asistenti. 

 
 


