
Studiju rezultātu ieviešanas 
pieredze

Bergenas Universitāte (Norvēģija)



• Studentu skai ts: apm. 14 500
• Ne visām studiju programām un kursiem 

šobrīd ir definēti studiju rezultāti
• Pamatā balstās uz Benjamina Blūma 

taksonomi ju un SOLO (Džons Biggs) 
taksonomi ju 

• Studiju rezultāti balstās uz attieksmēm 
(spēja kritiski domāt), prasmēm un 
kompetencēm=definīcija?



Studiju programmu rezultātu 
definēšana

• Holistiska pieeja studiju programmas 
veidošanā (nevis studiju programa, kas 
sastāv no atsevišķiem kursiem)

• Top down pieeja
• Cikla deskriptori, kvalifikāciju deskriptori
• Visiem pasniedzējiem jābūt iesaistītiem 

studiju rezultātu definēšanā



Studiju programmu rezultātu 
definēšana: piemērs*

Maģistra diploma Juridiskajās zinātnēs absolventam:
• Jāprot korekti pielietot Norv ēģijas likumdošanas, kā arī 

starptautisku tiesības sistēmu juridisko jēdzienu, vērtību, 
likumu un principu ievērojamas zināšanas 

• Pierādīt, pielietojot konkr ētās situācijās, ka absolventa 
pamatzināšanas dažādos studiju programmas kursos ir 
novērtējamas kā augstas kvalitātes 

• Jābūt spējīgam pielietot visp ārpieņemtas juridiskas 
metodoloģijas kompleksu juridisko problēmu risināšanā, 
ieskaitot debates, argumentēšanu par/pret un neatkar īgi 
prezentēt savu viedokli problēmas risināšanā

• Jābūt spējīgam attēlot savus ieteiktos risin ājumus 
dažādās teksta un mutisk ās prezentācijās 

*Bergenas Universitāte



Studiju programmu rezultātu 
definēšana: piemērs*

Maģistra diploma Juridiskaj ās zinātnēs absolventam:
• Jāprot izskaidrot profesijas ētiskos aspektus 
• Jāprot aizstāvēt viedokli, novērtējot konkrētas situācijas juridisko 

politiku
• Pierādīt, pielietojot konkrētās situācijās, ka absolventa 

pamatzināšanas dažādos studiju programmas kursos ir 
novērtējamas kā augstas kvalitātes 

• Jābūt spējīgam apgūt juridiskās zināšanas papildus tām, kas tika 
skatītas studiju programmas ietvaros un pielietot šīs zināšanas 
juridisko problēmu risināšanā

• Jābūt spējīgam strādāt grupā kā dalībniekam, kas aktīvi sniedz savu 
ieguldījumu grupas risinājuma izstrādāšanā juridisko problēmu jomā

• Maģistra darba ietvaros demonstrēt spēju formulēt un analizēt 
juridiskas dabas problēmas, veikt neatkarīgu atbilstošu informācijas 
avotu apkopojumu un novērtējumu un prezentēt rezultātus 
akadēmiskā teksta formā

*Bergenas Universitāte



Studiju programmu rezultātu 
definēšana: piemērs*

Studiju rezultāti Nr.5 Absolventiem būs labas starppersonu un 
komunikācijas prasmes

Darbs grupā. Absolvents spēs: 
• sniegt produktīvu ieguldījumu grupas projektos
• Izpratīs grupu dinamiku jebkurā grupas salikumā
Mutiskās un rakstiskās prasmes. Absolvents spēs:
• Sagatavot precīzus un akurātus pētījuma ziņojumus
• Sniegt skaidras un pamatotas prezentācijas
• Prasmīgi izmantot multimēdiju tehnoloģijas
Loma sabiedr ībā. Absolvents:
• Pratīs novērtēt mākslas, humanitārās un sociālās zinātnes
• Novērtēt ētiskas un dažādības problemātikas kompleksitāti
• Izpratīs inženierzinātnes ietvaros pieņemto lēmumu iespaidu uz 

vides un ekonomisko jomu
*Penn State University



Studiju kurss

KODOLS
studiju rezultāti

PERIFĒRĀS zinātnes

ILUSTRATĪVĀ informācija



Studiju kurss

parasti ar pirmo reizi neizdosies uzminēt pareizo kombināciju (sfēru, līmeni, 
kontaktstundu un pastāvīgā darba kombināciju), būs jāpieskaņo 
pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem un studentu aptaujām



Studiju kurss

• lai pieskaņotu studenta darba slodzi 
jākontrolē savstarpēju studiju kursu 
pārklāšanos. Normāla pārklāšanās ir 5-
20%

• studenta darba slodze ir atkarīga ne tikai 
no pašas studiju programmas, bet ar ī no 
pasniegšanas veida un studi ju rezultātu 
novērtēšanas



Studiju rezultāti

• ideālā gadījumā 4-7 uz studi ju kursu
• uz studenta prasm ēm un kompetenc ēm 

orientēti, definē ietverto zināšanu sfēru un 
sagaidāmo zināšanu līmeni

• minimālais līmenis vai vēlamais?
• studenta slodze



SOLO taksonomija



Blūma taksonomija

• Zināšanas
• Izpratne
• Pielietošana
• Analīze
• Sintēze
• Izvērtēšana

Zināt

Pielietot

Atklāt

Zemākais zināšanu līmenis

Augstākais zināšanu līmenis



Piemērs
pamatlīmeņa bioķīmijas kurss

Kursa nobeigumā students spēs
• Sniegt biokatalīzes piemērus
• Sniegt ķīmiskās nomenklatūras un komplicētu 

struktūru piemērus
• Identificēt organiskas reakcijas bio ķīmiskās 

sistēmās
• Interpretēt dabiskas polimeriz ācijas 

mehānismus
• Asociēt bioloģisku reaktivitāti ar struktūru



Piemērs
vidēja līmeņa bioķīmijas kurss.  Tiek nomain īti 

darbības vārdi

Kursa nobeigumā students spēs
• Sniegt biokatalīzes piemērus
• Pielietot ķīmisko nomenklat ūru komplicētās 

struktūrās
• Klasificēt organiskas reakcijas bio ķīmiskās 

sistēmās
• Atšķirt dabiskas polimerizācijas mehānismus
• Deducēt bioloģisku reaktivitāti no struktūras



Piemērs
augstākā līmeņa bioķīmijas kurss.  Tiek nomain īti 

darbības vārdi

Kursa nobeigumā students spēs
• Pielietot biokatalīzi
• Pielietot ķīmisko nomenklat ūru komplicētās 

struktūrās
• Izvērtēt organiskas reakcijas bioķīmiskās 

sistēmās
• Novērtēt dabiskas polimeriz ācijas mehānismus
• Deducēt bioloģisku reaktivitāti no struktūras



Piemērs*
Trešais studiju gads, Kurss: Vides ķīmija

Mērķis
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas, kas ļaus studentiem 

kritiski novērtēt attiecīgas vides ķīmiskās problēmas
Saturs
Šis kurss aplūko sekojošas tēmas: 1. Enerģijas ražošana, 

2. Ķīmiskās reakcijas atmosf ērā, 3.Ūdens ķīmija un 
piesārņojums, 4. Ķīmiskās saiknes biosf ērā, 5. Videi 
kaitīgo savienojumu ef ekti. 

Atslēgas vārdi: fosīlo kurināmo pielietojums, skābie lieti, 
ozons, siltumnīcas efekts

*Bergenas Universitāte



Piemērs

Galvenās tēmas:
1. Enerģijas ražošana, 
2. Ķīmiskās reakcijas atmosfērā, 
3. Ūdens ķīmija un piesārņojums, 
4. Ķīmiskās saiknes biosfērā, 
5. Videi kaitīgo savienojumu efekti . 



Piemērs
Izmantojot darbības vārdus no Blūma 

taksonomijas vidējam zināšanu līmenim 
(zināšanu pielietošana, analīze):

Students kursa noslēgumā spēs:
1. Izvērtēt enerģijas ražošanas dažādas formas , 
2. Sniegt piemērus ķīmiskām reakcijām 

atmosfērā, 
3. Analizēt ūdens ķīmiju un piesārņojumu, 
4. Novērtēt ķīmiskās saiknes biosfērā, 
5. Ilustrēt videi kaitīgo savienojumu efektus. 



Piemērs (no grāmatas)
Eiropas Savienības politika
Šī kursa nobeigumā studentiem jāspēj

• Izskaidrot ES izveidošanas pamatā esošo loģiku
• Aprakstīt atšķirības starp supranacionālismu un starpvaldību
• Kritizēt ES galveno institūciju struktūru un darbību
• Novērtēt atsevišķu ES politiku politisko un ekonomisko iespaidu
• Paredzēt ES nākotnes veidolu un dabu
• Uzskaitīt pozitīvās un negatīvās puses Īrijas dalībai ES
• Pētīt un attēlot informāciju efektīgi un ar izpratni
• Apšaubīt politiskās attīstības nozīmi un motivāciju
• Analizēt informāciju kreatīvi un ar izdomu, meklējot risinājumus 

politiskām problēmām un izaicinājumiem



Piemērs (no grāmatas)
Ekonomikas pamati
Šī kursa nobeigumā studentiem jāspēj

• Atpazīt vērtspapīru tirgus laika faktoru galvenos indikatorus
• Aprakstīt un savā starpā atšķirt galvenos ekonomiskos indikatorus
• Interpretēt NKP un IKP rādītājus
• Atšķirt monetāro no fiskālās politikas
• Veikt ekonomiskus aprēķinus, kas ļaus studentam novērtēt 

ekonomiskus jēdzienus ar lielāku skaidrību
• Kritizēt budžeta lēmumus lietojot ekonomiskus kritērijus
• Izveidot un interpretēt uzņēmuma bilances un grāmatvedības 

savstarpējās attiecības
• Formulēt piemērotu budžeta politiku atkarībā no biznesa cikla 

izmaiņām
• Novērtēt valdības fiskālās politikas pozīciju



Izmantotās grāmatas

n.ryan@ucc.ie amazon.com



PALDIES!

agnese.rusakova@lu. lv


