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Kas ir kvalifikāciju ietvarstruktūra?
♦ Valstī iegūstamo augstākās izglītības kvalifikāciju vienots

raksturojums, norādot to līmeni, studiju rezultātus un
iegūšanai nepieciešamo studiju darba apjomu, ļaujot valsts
mērogā un starptautiski izprast, kādā veidā dažādās
augstākās izglītības kvalifikācijas ir savstarpēji saistītas,
seko cita citai, un ir salīdzināmas ar citu valstu augstākās
izglītības kvalifikācijā (kvalifikācija – grāds, vai īsā cikla
augstākās izglītības kvalifikācija, ko piešķir pēc augstākās
izglītības programmas sekmīgas apgūšanas).



Augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūra 
nosaka:

♦ Iegūstamo kvalifikāciju (bakalaura, maģistra, doktora) 
līmeņus

♦ Nepieciešamo darba apjomu kredītpunktos, lai sasniegtu 
studiju rezultātus



Definīcijas

♦ Studiju rezultāti( Learning outcomes)- ir 
formulējumi par to, kas studējošam ir jāzina, 
jāizprot un jāspēj veikt sekmīga attiecīgā studiju 
procesa noslēgumā( ECTS Users’Guide2008, 
draft)

♦ Learning outcomes describe what a learner is 
expected to know, understand and be able to do 
after successful completion of a process of 
learning



Kompetence(Competence)

♦ Prasmju, zināšanu, attieksmju kopums, kas 
kvalificē noteikta uzdevuma un noteikta līmeņa 
uzdevumu veikšanai

♦ Competences represent a dynamic combination 
of cognitive and metacognitive skills, 
knowledge and understanding, interpersonal, 
intellectual and practical skills, and ethical 
values.Tuning Educational Structures in Europe 
2008)



Kompetenču veidošana

♦Studiju programmu mērķis ir sekmēt 
šo kompetenču veidošanu.

♦Kompetences ir spēja izmantot 
prasmes, zināšanas situāciju analīzēs, 
mācību situācijās, personīgajā attīstībā.



SR un kompetences

♦ SR formulē attiecīgai augstākās izglītības programmai, 
attiecīgam kursam, modulim. 

♦ SR Starptautiska salīdzināmība.
♦ Diplomu starptautiska atzīšana.
♦ Skaidrība darba devējam (SR, kompetences).
♦ Skaidrība studentiem.
♦ Sekmē studiju programmu izveidi atbilstoši darba tirgus 

prasībām.
♦ Sekmē mūžizglītību.
♦ SR – formulē pasniedzējs, bet kompetences un prasmes ir

tas, ko darīt prot students.



SR formulēšanas process

♦ SR formulēšana ir ilgstošs process, kas saistīts ar daudzām
diskusijām docētāju vidū, kuru rezultātā rodas uzlabots
studiju kurss, gan pēc satura, gan pasniegšanas metodikas
un vērtējuma.

♦ SR formulē sagaidāmo rezultātu, nevis to kādi procesi tiks
veikti

♦ SR formulēšanā būtu jāizvairās no procesu formulējumiem
♦ SR formulējumos jābalstās uz rezultāti- studenti

demonstrēs utt.



Studiju rezultātu galvenās pazīmes

♦ Darbību var novērot.
♦ Darbību var izmērīt.
♦ Darbību veic studējošais.
♦ Nosacījums formulējot SR: tiek ievērotas

visas 3 pazīmes un rezultātu var izmērīt.



♦ Students sapratīs dažādus veidus, kā veikt vajadzību
analīzi

♦ Students izpratīs kultūru atšķirības darba vietā
♦ Students varēs izskaidrot…

Šos SR nevar izmērīt, tāpēc formulējums
jāpārstrādā, lai to var izmērīt. Rezultātā:

♦ Studenti uzskaitīs 9 iemeslus, kā veikt vajadzību analīzi.
♦ Studenti rakstiski apkopos savas izjūtas un sniegs savas

pārdomas par kultūru daudzveidību darba vietā
♦ Students izskaidros… balstoties uz…



Ar ko sākt?

♦ Iepazīties ar bakalaura, maģistra, doktora līmeņu 
deskriptoriem

♦ Izprast atšķirības starp konkrētu līmeni
♦ Izprast kā studiju programma paredz turpināt izglītību 

nākamajā ciklā
♦ Iepazīties ar katra cikla izglītības programmu vispārīgiem 

studiju rezultātiem
♦ Diskutēt un vienoties par to kādas zināšanas un prasmes 

studējošam jāprot demonstrēt( prasmes, kompetences)
♦ Formulēt kursa mērķus, lai sasniegtu SR
♦ Formulēt moduļa mērķus un plānotos studiju rezultātus 

kompetenču veidā



Darbības vārdi, kas izsaka noteiktu darbību, 
ko var izmērīt

♦ Sastādīt, izpildīt, vākt, radīt, projektēt,
modelēt, noformēt, izveidot, izmantot.

♦ Pārstrādāt, mainīt, sagatavot, demonstrēt,
apspriest, salīdzināt, sarindot, sagatavot
kritisku rakstu.

♦ Atrisināt problēmu



Darbības vārdi, kurus nevajadzētu lietot un kā 
pilnveidot SR aprakstīšanu

♦ Zināt, apzināties, iemācīties, saprast,
iepazīties.

♦ Izskaidrot



Soļi SR formulēšanā- uzsākt

♦ Formulēt specifiskos SR attiecīgam studiju 
kursam

♦ Kā?- izmantojot Blūma( Bloom’s 
taxonomy)



Pārstrādāt, mainīt SR formulējumu

♦ Izprast formulējumu atšķirības( formulējot 
programmas, kursa, moduļa mērķus un SR)

♦ SR formulējumam jābūt tādam, lai darbību 
var novērot

♦ Jāizšķir, kāda ir atšķirība starp mācību 
uzdevumu,  aktivitāti, ko veic students un 
tās darbības rezultāts

♦ Precizēt SR, kurus grūti formulēt
♦ Izvēlēties līdz 6 SR



Pārbaude
♦ Pārbaudīt vai studiju kursa saturs atbilst 

plānotam studiju rezultātam,vai SR ir 
izmērāms

♦ Noteikt darba apjomu, kas nepieciešams SR 
sasniegšanai kredītpunktos

♦ Noteikt SR vērtējuma kritērijus, pārbaudes 
formas

♦ Salīdzināt ar citiem studiju kursiem, veidot 
vienotību



SR formulējuma sākuma posms

♦ Pārskatīt esošo   kursu saturu, pārbaudīt vai 
saturs nodrošina plānotos studiju rezultātus

♦ Izprast zināšanu, izpratnes līmeni
♦ Prasmju un kompetenču līmeni
♦ Analītiskās prasmes un vērtības



Moduļa līmenī

♦ Formulēt galveno zināšanu saturu, spējas un 
prasmes, kuras jādemonstrē

♦ Formulēt, kas studējošam jādemonstrē pēc 
moduļa sekmīgas apguves

♦ Formulēt prasības
♦ Ievērot, lai SR ir izmērāms, būtisks, reāls
♦ Formulēt SR vērtēšanas kritērijus



Piemēri

♦ Uzrakstīt ziņojumu, norādot saistību starp 
ķīmiskiem elementiem utt.

♦ Izmantojot literatūras avotus, izvēlēties 
atbilstošu celtniecības materiālu… 
paskaidrojiet savu izvēli

♦ Izskaidrojiet kā uzņēmuma bilances rādītāji 
atspoguļo uzņēmuma finansiālo situāciju



Mērķis, SR

♦ Mērķis atspoguļo attiecīgā studiju kursa 
sasniedzamos mērķus, norāda uz iespējām 
iegūt zināšanas, attīstīt kompetences, norāda 
kursa būtiskos elementus, kā kurss tiek 
integrēts programmā

♦ SR- Apkopot finanšu rādītājus, sastādīt 
biznesa plānu



SR: izmērāmi, darbību var novērot 
un tā ir konkrēta
♦ Izvēlētie darbības vārdi norāda uz prasmju 

sarežģītības pakāpi
♦ Darbības  vārdu “saprast” var aizstāt ar 

vārdiem: interpretēt, noformulēt, sniegt 
priekšlikumus, aprakstīt saviem vārdiem, 
ilustrēt, klasificēt, apkopot utt.



Piemērs

♦ Izskaidrot likumdošanas  aktus, kas attiecas 
uz pilsētu plānošanu, dabas resursu 
izmantošanu



Cik SR formulēt?

♦ 6-8 SR
♦ Pārāk daudz formulējumu norāda uz pārāk 

detalizētu SR
♦ Izprast, kāds ir kopējais SR attiecīgam 

studiju kursam, nevis katrai aktivitātei



ECTS

♦ Saistīt SR ar nepieciešamo darba apjomu
♦ Izvērtēt kādi mācību materiāli veicinās 

vislabāk SR ieguvi
♦ Pārbaudīt  moduļa saistību ar citiem studiju 

moduļiem  
♦ Paredzēt izglītības turpināšanas iespējas, 

formulēt SR atbilstošam ciklam


