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Eiropas Standarti un Vadlīnijas

n “Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher 
Education Area”

n Izstrādāja ENQA, EUA, EURASHE un ESIB
n Akceptēti Boloņas procesa kārtējā 

ministru sanāksmē 2005. gadā Bergenā



Eiropas Standarti un Vadlīnijas

n Būtiskākās sastāvdaļas:
n Eiropas standarti un vadlīnijas augstākās 

izglītības institūciju iekšējai kvalitātes 
nodrošināšanai;

n Eiropas standarti augstākās izglītības ārējai 
kvalitātes nodrošināšanai;

n Eiropas standarti ārējās kvalitātes 
nodrošināšanas aģentūrām



Eiropas Standarti un Vadlīnijas
n Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

obligātie elementi (7):
n (1) AII kvalitātes politika un procedūras
n (2) Programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanas, 

izskatīšanas un periodiskas caurlūkošanas sistēma
n (3) Studentu novērtēšanas sistēma
n (4) Akadēmiskā personāla kvalitātes novērtēšana
n (5) Mācīšanās resursi un studentu atbalsts
n (6) Informācijas sistēmas
n (7) Informācijas publiskošana



Eiropas Standarti un Vadlīnijas

n Standarti un Vadlīnijas formulē kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu, kur atsevišķi 
kvalitātes cikla elementi tiek vērtēti atbilstoši 
konkrētas studiju programmas (moduļa, 
kursa, prakses, noslēguma darba utt.) studiju 
rezultātu sasniegšanas sekmībai. 

n Studiju rezultāti tiek izteikti mērāmu 
kompetenču (prasmju, zināšanu) veidā.



Standarti vs. Latvijā paveiktais
n Standarti: Jābūt formulētai kvalitātes politikai 

un stratēģijai kvalitātes attīstīšanai (rakstveida 
un publiskots dokuments/i).

n Normatīvā bāze: AIL paredz, ka šādai lietai 
jābūt (16. panta 1. punkts)

n Prakse: iespējams, ka AII ir formulējušas savu 
izpratni par kvalitāti, taču vismaz publiski tas 
nav pieejams (netiek arī demonstrēts 
akreditācijas procesā).

n AI kvalitāti mēra pēc atbilstības mērķim!!!



Standarti vs. Latvijā paveiktais
n Standarti: Jābūt programmu apstiprināšanas 

un caurlūkošanas sistēmai (jāietver studenti, 
jāņem vērā sabiedrības vajadzības u.c.).

n Normatīvā bāze: Jau AL ir iedibinājis 
pamatelementus, tāpat arī AIL paredz.

n Prakse: Programmu apstiprināšanas sistēma 
diezgan vienota visās Latvijas AII: studiju 
programmu padomes, senāti (padomes). 

n Studentu līdzdalība nodrošināta. Sabiedrības 
vajadzības?



Standarti vs. Latvijā paveiktais
n Standarti: Studentu novērtēšanas sistēmai jābūt 

caurskatāmai un balstītai publiskotos kritērijos un 
studiju rezultātos.

n Normatīvā bāze: AIL paredz, ka tas ir 
nepieciešams (16. panta 3.punkts). 

n Prakse: AII publisko vērtēšanas kritērijus. 
Problēmas ar studiju rezultātiem – praksē tie tikai 
daļai programmu un studiju kursu ir izstrādāti.

n Tur, kur tie ir formulēti (pēc akreditācijas 
materiāliem) – tie parasti nav kompetenču veidā.



Standarti vs. Latvijā paveiktais
n Standarti: Jābūt regulārai akadēmiskā 

personāla kvalitātes vērtēšanai
n Normatīvā bāze: AL paredz vēlēšanu 

procedūru, AIL detalizētāka izvērtēšana un 
starptautiskums konkursā. 

n Prakse: Formāli viss ir kārtībā. 
n Standarti: Jābūt sistēmai, kā vērtēt mācību 

resursu un studentu servisu pietiekamību un 
nodrošināt to atjaunošanu

n Normatīvā bāze: AIL prasīs (16. panta 5.p.)
n Prakse: Tiek vērtēti. Tomēr nav saskaņas 

starp rezultātiem un ieguldījumiem.



Standarti vs. Latvijā paveiktais

n Standarti: Jāstrādā informācijas sistēmām, 
kas pieejamas studentiem un dod AII un 
studentiem iespēju sekot līdzi rezultātiem.

n Normatīvā bāze: AIL prasīs (16.pants 6.p.)
n Prakse: Informācijas sistēmas ir izveidotas 

un pamatā pieejamas studentiem. Vai ir 
pastāvīga datu analīze (neskaitot 
pašnovērtēšanās ziņojumus)?



Standarti vs. Latvijā paveiktais

n Standarti: AII regulāri jāpublisko objektīvi 
dati par piedāvātajām programmām (ne 
mārketinga nozīmē).

n Normatīvā bāze: netiek prasīts ne AL, ne 
AIL.

n Prakse: Pašnovērtējuma ziņojumi pieejami 
tīkla vietnēs (taču cik objektīvi tie ir?). Cita 
veida datu publiskošana ir ierobežota.



Kas jādara?
n Normatīvajā bāzē:

n Jāpieņem Augstākās izglītības likums!!!
n Jāprecizē prasības uz informācijas publiskošanu AIL 

vai topošajā AI standartā.
n Jāuzsver Akreditācijas noteikumos, ka ārējā vērtēšana 

ir jābalsta iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēmā 
un Standartos.

n Ārējā kvalitātes nodrošināšanā:
n Jāpāriet uz Standartiem kā vērtēšanas sistēmas 

pamatu.
n Lielāka uzmanība jāpievērš iekšējo sistēmu darba 

vērtēšanai kā formāliem kritērijiem izglītības 
procesam.



Kas jādara?
n AII darbā:

n Jāformulē quality statement un atbilstoša stratēģija 
tās sasniegšanai.

n Jāatveras sabiedrībai – studiju programmu 
vērtēšanā, grādu piešķiršanā utt.

n Jāformulē studiju programmu un to sastāvdaļu 
studiju rezultāti. Jāpanāk, ka studiju kursu 
vērtējumi tiek iegūti atbilstoši studiju rezultātiem.

n Jānodrošina pieejamība studiju rezultātu informācijas 
sistēmām studentiem.

n Jāpārdomā akadēmiskā personāla ievēlēšanas un 
attīstības politikas – jāorientē uz reālu konkurenci.



Paldies par uzmanību!

Juris Pūce
juris.puce@lu.lv


