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Rīgā

Domes sēdē

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪCIJU UN STUDIJU PROGRAMMU RANŽĒŠANA
LATVIJAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS TELPĀ
ORGANIZĀCIJA
Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv Latvijas studentu intereses nacionālā un starptautiskā
līmenī. Saskaņā ar Augstskolu likumu, apvienības biedri ir visu Latvijas augstskolu1 studējošo
pašpārvaldes. LSA pauž demokrātiskā procedūrā formulētu, reprezentatīvu Latvijas studējošo
viedokli.
PREAMB ULA
LSA uzsver augstskolu ranžēšanas būtisko ietekmi Latvijas augstākās izglītības telpā. Augstskolu
ranžēšana var maldināt gan topošos, gan esošos studentus un būtiski ietekmēt topošā studenta izvēli.
LSA ir pret augstskolu ranžēšanu Latvijas un Eiropas mērogā, ja tā izpaužas kā augstskolu
sakārtošana prioritārā secībā pēc agregētiem2 rādītājiem.
LSA uzskata, ka gan topošajiem, gan esošajiem studentiem ir nepieciešama informācija par
pateiktas augstskolas salīdzinājumu ar citām pēc konkrētiem rādītājiem, tomēr šī informācija
nedrīkst izpausties kā augstskolu sakārtojums prioritārā secībā pēc agregātiem rādītājiem. Tas pats
attiecas uz studiju programmu salīdzinājumu.
Eiropas Studentu apvienība, kuras biedrs ir arī Latvijas Studentu apvienība, neatbalsta augstskolu
ranžēšanu.
LSA ARGUMENTS PRET AUGSTSKOLU RANŽĒŠANU
Latvijas augstākās izglītības telpā Augstākās izglītības programmas un augstskolas veidotas
noteiktu mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Augstskolas un augstākās izglītības programmas
kvalitāte izpaužas šo mērķu un uzdevumu sasniegšanas pakāpē. Augstskolām un augstākās
izglītības programmām ir dažādi mērķi, un studentiem ir dažādas prasības augstskolu un studiju
programmu mērķiem, tādēļ nav pieļaujama tādu augstskolu un augstākās izglītības programmu
ranžēšana, kuru uzstādījumi nesakrīt.
KOREKTA TOPOŠO STUDENTU INFORMĒŠANAS PRAKSE
LSA uzsver, ka topošajam studentam piedāvājama disagregēta, objektīvi izmērāma un salīdzināma
statistiskā informācija par augstskolu vai studiju programmu. Tikai šādiem kritērijiem atbilstoša
informācija ir izmantojama augstskolu un studiju programmu salīdzināšanai. Vienlaikus LSA aicina
Latvijas augstskolas publicēt un skaidrot augstskolu un studiju programmu mērķus un uzdevumus,
elektroniskā formā publicējot studiju programmu un augstskolu pašnovērtējuma ziņojumus un
studiju kursu aprakstus.
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Šī doku menta ietvaros termins „augstskola” lietots visu veidu akreditētu augstākās izglītības institūciju apzīmēšanai.
Agregēti rādītāji – vairāku rād ītāju sakopoju ms vienā rādītājā pēc noteiktas metodoloģijas.

