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[Augstākā] izglītība

• Jēlmateriāls (izglītojamā zināšanu, 
prasmju, iemaņu, attieksmju kopums)

• �

• Akad. process (pakalpojums)

• �

• Produkts (izglītotā zināšanu, 
prasmju, iemaņu, attieksmju kopums)



Kvalitāte

• Produkta atbilstība paredzētajam 

mērķim

• Pakalpojuma atbilstība klienta 

vajadzībām/prasībām



Klienti/ieinteresētās puses

Iekšējie Ārējie

Studenti

Kolēģi

Citu programmu 

personāls

Vidējā līmeņa vadība

Augstākā līmeņa vadība

…

Darba devēji

Absolventi

Valdības iestādes

Plašāka sabiedrība

Citu valstu augstskolas

…



Kvalitāte

Produkta atbilstība 

paredzētajam mērķim
Produkta atbilstība 
standartam

Profesiju standarti/
Izglītības standarti

Pakalpojuma atbilstība 

klienta vajadzībām/ 

prasībām

Akadēmiskā procesa 
atbilstība standartam

Standarti un vadlīnijas 
kvalitātes 
apliecināšanai Eiropas 
kopējā augstākās 
izglītības telpā (ESG)



ESG

• 1.daļa: Augstskolu iekšējā 
kvalitātes nodrošināšana / 
apliecināšana         IBAR projekts

• 2.daļa: Ārējā kvalitātes apliecināšana 

(akreditācija)

• 3.daļa: Akreditācijas aģentūras



IBAR projekts

• Mērķis: Identificēt šķēršļus ESG ieviešanā [un 

sniegt ieteikumus to pārvarēšanai]

• Izpildītāji: Pētnieku grupu kopums no 7 valstīm 

- CZ, LV, NL, PL, PT, SK, UK (no augstskolām un 

AI politikas pētniecības institūcijām)

• Objekts 7x4 dažādu tipu augstskolas

• Metode: dokumentācijas izpēte, procesa 

dalībnieku un ieinteresēto pušu intervēšana



Pētījuma saturs
ESG IBAR

1. Kvalitātes nodrošināšanas 

sistēma

5. Politika un sistēmas

2. Studiju programma 6. Piekļuve un uzņemšana

3. Studentu vērtēšana 7. Studentu vērtēšana

4. Mācību personāls 8. Ieinteresētās puses

5. Mācību līdzekļi 9. Vadība un administrācija

10. Mācību personāls

6. Informācijas sistēma 11. Darbs ar informāciju

7. Sabiedrības informēšana 12. Vidējā izglītība



Daži jēdzieni sakarā ar kvalitāti

• Kvalitātes nodrošināšana

• Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

• Kvalitātes vadība (pārvaldība)

• Kvalitātes vadības (pārvaldības) sistēma

• Kvalitātes audits

• Kvalitātes novērtēšana

• Kvalitātes apliecināšana

• Kvalitātes kultūra



Rezultāti (LV) un to izplatīšana

• Nacionālais ziņojums par katru darbu komplektu 

• Salīdzinošais ziņojums par 5.DK (Politika un 
sistēmas)

• Ziņojums starptautiskā konferencē

• Publikācija EHEA žurnāla spec. izlaidumā (par 
5.DK)

• Nodaļa grāmatā par Eiropas AI (par LV AI 
kvalitātes kultūras tapšanu)

• Informācija par ESG un IBAR semināros, internetā



Kontakti

• Dr. Alberts Prikulis LU Ķīmijas fak. vadošais 
pētnieks

• alberts.prikulis@lu.lv 

• Dr. Agnese Rusakova LU Starptautisko sakaru 
departamenta eksperte

• agnese.rusakova@lu.lv 

• Dr. Andrejs Rauhvargers Rektoru padomes 
ģenerālsekretārs, LU Pedagoģijas un mākslas fak. 
asoc. profesors.

• andrejs.rauhvargers@lu.lv



Pateicība un atruna

• This project has been funded with support 

from the European Commission within LLP 

programme.

• This publication reflects the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of 
the information contained therein.



Pateicamies LU, RA, BAT, LJA vadībai un 

darbiniekiem par sniegto informāciju 

un sadarbību

Paldies par uzmanību!


