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SEMINĀRS 

Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru 

kontekstā 

Semināra tēma: Augstākās izglītības iekšējās un ārējās kvalitātes novērtēšana un tās pilnveide, 

izmantojot mācīšanās rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru sniegtās iespējas. 

2013. gada 13. – 14. septembris 

Semināra mērķi: 

 Paplašināt semināra dalībnieku izpratni par kvalitātes novērtēšanu un mācīšanās 

rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru lietojumu tajā. 

 Iepazīties ar novērtēšanas komisijas un akreditācijas komisijas darbu. 

 Diskusiju rezultātā izprast, kā atpazīt kvalitatīvas un nekvalitatīvas studiju 

programmas, kā arī akreditācijas procesa organizēšanu turpmāk. 

 

1. dienas PROGRAMMA 

Avalon Hotel, 13. janvāra iela 19. 

 

9:30   Reģistrācija un rīta kafija 

10:00   Atklāšanas uzruna (B. Ramiņa AIC) 

10:10   Ievads kvalitātes vērtēšanā (I. Zariņa LSA) 

10:45   Mācīšanās rezultāti augstākajā izglītībā (J. Vētra AIP) 

11:10   Kvalifikāciju ietvarstruktūra (B. Ramiņa AIC) 

11:35   Iekšējā kvalitātes vadība augstskolā (G. Veismane EKA) 

12:00   Kafijas pauze 

12:20  Ārējā kvalitātes vērtēšana – ekspertu komisijas darbs (G. Krūmiņš ViA) 

12:45   Studiju akreditācijas komisijas darbs un lēmuma pieņemšana (A.Melnis IZM) 

13:15  Diskusija „Vai iekšējās un ārējās kvalitātes nodrošināšanas mehānismi spēj atsijāt 

nekvalitatīvās studiju programmas? Izaicinājumi un labās prakses piemēri.” 

  Diskusijas moderators Rihards Blese AIC 

14:00   Pusdienas 

15:30   Akreditācijas novērtēšanas vizītes simulācija (paralēli) 

 LU Sociālo zinātņu fakultāte, virziens "Informācijas un komunikācijas zinātnes" 

 Ekonomikas un kultūras augstskola, virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo 

īpašumu pārvaldība” 

18:15   Ziņojuma gatavošana (grupās) 

19:00   Noslēgums 
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2. dienas PROGRAMMA 

 

10:00 Ziņojumu prezentēšana (grupās) 

11:00 Eiropas augstākās izglītības telpa turpmāk – Eiropas studentu apvienības (ESU) pārstāvis 

Izglītības kvalitātes jēdziens Eiropas augstākās izglītības telpā 

Kvalitātes novērtēšanas procesi Eiropā 

Eiropas augstākās izglītības telpas rīcībpolitikas dokumenti (Boloņas process, Eiropas 

standarti un vadlīnijas) 

12:00 Ārējās kvalitātes vērtēšana  – EQAR reģistra pārstāvis 

Kas ir ENQA un EQAR, kāda ir atškirība starp šīm organizācijām? 

European Quality Assurance Register – EQAR (darbības raksturojums / mērķis/ kāpēc 

nepieciešams šads tīkls / kāda ir šī brīža virzība). 

Eiropas politikas dokumenti par aģentūrām kvalitātes vērtēšanai. 

Kādi ir aģentūru kvalitātes kritēriji un darbības mdeļi Eiropā? 

Eiropas valstu akreditācijas sistēmas (modeļi un statistika). 

Kāda ir nākotnes perspektīva akreditācijai Eiropā? 

Vai pēc 2015.gada valstij būs tiesības neatzīt kādas aģentūras akreditācijas lēmumu? 

13:00 Jautājumu - atbilžu sesija EQAR reģistra pārstāvis 

13:30 Kafijas pauze 

14:00 Diskusija 

Kādas ir līdzšinējās akreditācijas sistēmas stiprās un vājās puses? 

Kādu mēs vēlamies redzēt ārējās kvalitātes vērtēšanas sistēmu Latvijā turpmāk? 

Vai nepieciešama nacionāla akreditācijas aģentūra? 

Kā turpmāk veicama akreditācijas lēmuma pieņemšana? 

Vai nepieciešama valsts pārraudzība izglītības kvalitātei?  

15:00 Noslēgums  

 


