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Pirms vizītes saĦemtie dokumenti 
 
Pirms vizītes ekspertu komisija iepazinās ar Banku Augstskolas pirmā līmeĦa 
augstākās izglītības studiju programmas Grāmatvedība un finanses pašnovērtējuma 
ziĦojumu, kas bija pieejams AIKNC mājas lapā un informāciju, kas bija pieejama 
banku Augstskolas mājas lapā. Pašnovērtējuma ziĦojums sniedza pamatinformāciju 
par Banku Augstskolu un akreditējamo programmu.  
 
Tikšanās vizītes laikā 
 
Vizīte Banku Augstskolā notika atbilstoši iepriekš sagatavotajam darba plānam. 
Eksperti tikās ar Banku Augstskolas rektoru, studiju programmas direktori, 
docētājiem, darbiniekiem, pilna un nepilna laika studentiem, kā arī potenciālajiem 
prakses un darba devējiem. Visas tikšanās bija lietderīgas, tās papildināja iegūto 
priekšstatu par augstskolu un akreditējamo programmu. Programmas administratīvais 
un akadēmiskais personāls bija kompetents un patiesi ieinteresēts programmas 
attīstībā, atvērts pārmaiĦām. Eksperti iepazinās arī ar Banku Augstskolas 
struktūrvienībām- katedrām, bibliotēku, karjeras centru, studentu informācijas daĜu, 
kā arī apmeklēja nodarbību Lietišėā saskarsme. 
 
Vizītes laikā saĦemtie dokumenti 
 
Vizītes laikā eksperti iepazinās ar Banku Augstskolas iekšējo elektronisko tīklu BAIS, 
studiju programmas mācību materiāliem, studentu pārbaudes darbiem, kas gan 
pārsvarā bija no citām programmām, jo akreditējamo programmu pagaidām apgūst 
tikai pirmā kursa studenti. 
  
Situācijas analīze  
  
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Grāmatvedība un 
finanses saĦēma licenci 2009. gada 26. februārī. Studiju programmas pamatā ir 
moduĜu sistēma, studiju rezultāts un sasniedzamā kompetence ir definēta modulim. 
Kopš licences saĦemšanas veiktas izmaiĦas studiju programmā, plānots ieviest 
grāmatvedības praktikumu, lai tuvinātu programmu darba tirgus prasībām. 
Programmas aktualitāti apliecināja potenciālie prakses un darba devēji, uzsverot 
Banku Augstskolas absolventu teicamās profesionālās iemaĦas. 
 



Programmas mērėis ir definēts atbilstoši profesijas standarta prasībām, iespējams, 
pārāk ambiciozi formulējot programmas absolventu spējas vadīt citu grāmatvedības 
darbinieku darbu. 
 
Programmu realizē augsti kvalificēti docētāji, kas saglabājuši saikni ar praksi. Tas 
nodrošina studentiem iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes. Studenti 
atzinīgi izsakās par saviem pasniedzējiem, viĦu pedagoăisko meistarību, vienkārši un 
interesanti pasniedzot sarežăītus priekšmetus, piemēram, matemātiku. Banku 
Augstskola nodrošina savus studentus ar prakses vietām. Potenciālie darba devēji, 
kas paši ir Banku Augstskolas absolventi, atzinīgi izsakās par augstskolā apgūtajām 
prasmēm un ir gatavi nodrošināt studentus ar prakses vietām. 
 
Akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās pētniecībā, lasa lekcijas ārvalstīs. Studējošie 
programmas pirmā kursa studenti vēl tikai plāno iesaistīties zinātniskajā darbā, 
tomēr viĦi ir informēti par savām iespējām piedalīties konferencēs un starptautiskajās 
studentu apmaiĦas programmās. Pasniedzēju un studentu attiecības ir koleăiālas un 
draudzīgas. 
 
Vairums studentu izvēlējušies studijas Banku Augstskolā sekojot draugu un radu 
ieteikumam. Latvijas vidusskolēni izbraukumu vizītēs tiek arī aktīvi informēti par 
Banku Augstskolas darbību. 
 
Studentu sniegumu vērtēšanas standarti ir skaidri formulēti un studenti ir par tiem 
informēti. Studiju kursu apraksti dod iespēju novērtēt prasības kredītpunktu 
iegūšanai. Jāprecizē atsevišėos studiju kursos izmantojamais literatūras saraksts, 
skaidri nodalot mācību grāmatas, kas ir kursa pamatā. 
 
Augstskolai ir laba materiāli tehniskā bāze- telpas, datorklases, bibliotēka, kafejnīca, 
kopmītnes, studentiem pieejamas studiju maksas atlaides. Tomēr būtu nepieciešams 
motivēt studentus aktīvāk izmantot bibliotēku studiju procesā, īpaši patstāvīgo darbu 
veikšanā (tikšanās laikā studenti nebija labi informēti par studiju kursos izmantoto 
pamatliteratūru). 
 
Ekspertu veiktā SVID analīze par Banku Augstskolas darbu. 
Stiprās puses un iespējas: 
 
1.Banku Augstskolas prestižs 
 
2.Atbilstība darba tirgus prasībām. 
 
3.Kvalificēts docētāju sastāvs un nozares profesionāĜu dalība studiju programmā. 
 
4.Veiksmīga ilgtermiĦa sadarbība ar potenciālajiem darba (prakses devējiem). 
 
5.Uzsvars uz profesionālo prasmju un iemaĦu apguvi. 
 
6. Laba materiālā bāze. 
 
7. Vieslektoru iesaiste mācību procesā 
 
 
Vājās puses un draudi 



 
1.Liela konkurence augstskolu starpā- liels analogu studiju programmu piedāvājums, 
arī iespēja studēt budžeta grupās. 
 
2.Tirgus piesātinātība ar grāmatvedības un finanšu speciālistiem. 
 
3.Studentu skaita samazināšanās demogrāfiskās situācijas dēĜ. 
 
4. Studentu zināšanu līmeĦa pazemināšanās konkursa neesamības dēĜ. 
 
5. Jaunākās paaudzes speciālistu nepietiekama iesaiste Augstskolas darbā. 
 
Secinājumi   
 
1.Akreditējamās studiju programmas speciālistu sagatavošana notiek labā līmenī 
 
2.Latvijas darba tirgū ir pieprasījums pēc pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas Grāmatvedība un finanses speciālistiem. 
 
3.Akreditējamā pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
Grāmatvedība un finanses atbilst izvirzītajām standarta prasībām. 
 
Ieteikumi   
 
1.Nodrošināt studiju programmas precīzāku atbilstību aktuālajam grāmatveža 
profesijas standartam. 
 
2.Nodrošināt grāmatvežu profesionālās ētikas kursa apguvi studiju programmā. 
 
3.Precizēt studiju kursu aprakstus, nosakot pamatliteratūru, kas izmantojama studijās. 
 
4.Motivēt studentus  izmantot mācību literatūru un datu bāzes, izstrādājot patstāvīgos 
darbus. 
 
5.Precizēt prasības kvalifikācijas darbiem, lai būtu iespēja novērtēt studentu 
profesionālās kompetences. 
 
Eksperti iesaka Banku Augstskolas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmu Grāmatvedība un finanses iesakām akreditēt uz sešiem gadiem. 

 
Ekspertu komisijas 
vārdā 
 
Dagnija DaĦēviča 

Rīgā, 2012. gada 6. februārī   



APSTIPRINĀTS 
ar AIKNC valdes 2011.gada 23,jmarta lēmumu Nr.3 

 
 

ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 

 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajā ziĦojumā un Novērtēšanas komisijas 
kopējā ziĦojumā ir obligāti jāiekĜauj aizpildītu anketu kā daĜu no ziĦojuma. Par katru 
jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziĦojumā jādod novērtējumu 4 
ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo galvenokārt 
īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem.) Ieteicams ziĦojumu 
skaidrojošo daĜu strukturēt atbilstoši anketas kritērijiem, īpašu uzmanību pievēršot 
rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 
jāsniedz īsu pārskatu (anketā vai ziĦojuma skaidrojošajā daĜā), aprakstot: atklātos pozitīvos 
faktorus, stiprās un vājās puses, iespējas un draudus (vēlams SVID analīzes formā), 
rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas skala: 4 (teicami), 3 
(labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  
 
 
Eksperta vārds, uzvārds: Dagnija DaĦēviča, Inga LapiĦa, Inta Lovnika,  

Novērotāji:  Mikus Dubickis, Kaspars Salenieks 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums:  

Banku Augstskola, Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programma „Gr āmatvedība un finanses” 
 
Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2012. gada 24. – 25. janvāris 

 

Studiju programmas vērt ēšanas kritēriji 

(16 kritēriji, apvienoti 6 grupās, kuras raksturo galvenos 

kvalitātes aspektus) 

 
 I M ērėi un uzdevumi. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 
 

1. Studiju programmas mērėu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, 
sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju satura un organizācijas atbilstība 
paredzētajiem studiju rezultātiem.   
(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo 
ieinteresēto grupu (studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas 
personāls) pārstāvji piedalās mērėu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā 
atskaites punkti izglītības mērėu noteikšanai?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: 
Mērėi definēti skaidri, bet nepārliecina to sasniedzamība (daĜēji ambiciozi) un šobrīd 
tos nevar pārbaudīt, jo programmā ir tikai 1.kursa studenti. 

 



2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības 
mērėiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 
risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērėu 
(stratēăijas) savstarpējā saskaĦotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes 
vīzija, augstskolas misijas pildīšana, Ħemot vērā studējošo, darba devēju un 
profesionālo organizāciju viedokli.   
(Vai programmas mērėi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērėi 
saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII) misiju?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 
 
 
 II Studiju saturs un organizācija. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 
 

3. Studiju satura un rezultātu atbilstība iegūstamajam grādam un/vai 
kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām, studiju programmas mērėiem 
un uzdevumiem.   
Prakses (ja tā ir) atbilstība un saistība ar teorētisko daĜu. Profesionālās pieredzes 
iekĜaušana. ModuĜu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. 
Eksāmenu, pētījumu, projektu izmantošanas efektivitāte. Individuālā pieeja, iespēja 
apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi. 
 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju 
programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērėiem?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: 
Rūpīgi jāseko praksei definētiem uzdevumiem un to reālajai izpildei. 
Jādomā par iepriekš iegūtās pieredzes atzīšanas iespējām (īpaši nepilna laika 
studentiem). 

 
4. Studiju programmas un tās atsevišėu daĜu saskaĦotība ar Latvijas un 

Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām (mobilitātes iespējas, diplomu 
un studiju daĜu atzīšana utt.), tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES 
valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai 
skaitā vides aizsardzības un civilās aizsardzības kursu atbilstība likumu prasībām.  
(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura Ħem vērā tādas 
studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai 
studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu 
mobilitāti?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs:  
Iesakām izvērtēt ERASMUS mobilitātes programmas reālās iespējas un kredītpunktu 
atzīšanu tieši šīs pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
ietvaros. 
 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  
 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? 
Vai akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots (uzdevumu sadalījums, karjeras 
plānošana), lai īstenotu studiju programmu?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 
 



 
 III Studijas un zin āšanu novērt ēšana. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 
 
 6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 
problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.  
(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas, motivācija, 
attieksmes, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai 
starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu 
sasniegšanu paredzētajā laikā?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 
 
 7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā 
vadība un studēšanas motivācijas paaugstināšana.  
(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu 
sasniegšanai? Vai AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram e-
mācību līdzekĜi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: 
Jāturpina elektroniskās studiju vides pilnveide, jācenšas nodrošināt studentiem pieeju 
elektroniskajās datu bāzēm arī attālināti. Aktīvāk motivēt studentus izmantot 
bibliotēkas resursus un studiju kursu programmās paredzēto literatūru. 
 
 8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus 
uzdevumus) novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un 
izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai 
diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu 
un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes laikā) izvērtētā (ar interviju, 
testu, aptauju u.tml. palīdzību) studentu sasniegumu līmeĦa salīdzinājums ar studiju 
procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni.  
 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu 
izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 
Novērtējums: 2 
Komentārs: 
Šo jautājumu vērtēt ir sarežăīti, jo šobrīd programmā ir tikai 1.kursa studenti, kuriem 
nav bijuši studiju darbi, prakses atskaites un kvalifik ācijas darbs. Tomēr, izvērtējot 
citu pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalifikācijas 
darbus un prakses atskaites, var secināt, ka novērtēšanas saistību ar studiju rezultātiem 
būtu jāpilnveido. Nopietni jāstrādā pie kvalifikācijas darbu satura un tematikas 
izveides, skaidri jādefinē sasniedzamie rezultāti (studenta kompetence) atbilstoši 
pirmā līmeĦa augstākās izglītības un 4.profesionālās kvalifikācijas līmeĦa prasībām. 
 

IV Studiju nodrošin ājums un vadība. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 
 
 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 
noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 
attiecības.  
(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts studiju procesam (studentiem un 
akadēmiskajam personālam) ir pietiekams, lai nodrošinātu visu studiju rezultātu 
sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 



Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 
 
 10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 
starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiĦas ar citām 
augstskolām.  
(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu 
studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 

11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 
nodrošinājums. 
(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība bibliotēkām, mācīšanās aprīkojumam un 
pakalpojumiem nodrošina efektīvu mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 
bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: 
Papildus jāstimulē efektīva mācīšanās un pieejamo resursu maksimāla izmantošana. 
 
 
 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 
Komentārs:  
Docētāju zinātniski pētnieciskais darbs ir atbilstošā līmenī, bet studentu darbu var 
vērtēt tikai teorētiski. 
 

12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) 
darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 
programmas saturu, pētniecības darbu publicēšana starptautiski pieejamos un 
recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos, u.tml.) un/vai praktiskā 
izmantošana, iekĜaušanās inovatīvā darbībā. 
(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekĜauts programmas īstenošanā?) 

Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 
 

13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās 
pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērėiem un sagaidāmajiem studiju 
rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un 
radošos (mākslinieciskos) projektos. 
Novērtējums: Šobrīd nevar vērtēt 
Komentārs: 
Studiju programmā ir tikai 1.kursa studenti, kas uz šo brīdi ir mācījušies tikai vienu 
semestri. 
 
 
 VI Kvalit ātes nodrošinājums un garantijas. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 
 
 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiĦu, attīstības 
iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas 
sistēmas nepārtraukta  darbība. Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 



sistēmas esamība un atbilstība Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 
nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 
(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērėi un studiju rezultāti, studiju process, 
resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?) 
Novērtējums: 3,5 
Komentārs:  
Par aptauju rezultātiem būtu ieteicams informēt gan studentus, gan prakses vadītājus. 
 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā 
specialitātē.  
(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti 
programmas mērėi izglītošanā?) 

Novērtējums: Šobrīd nevar vērtēt 
Komentārs:  
Programmai nav absolventu. Darba devēji šobrīd ir ieinteresēti šāda līmeĦa speciālistu 
sagatavošanā. 
 
 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības 
attīstībai, studiju turpin āšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu 
likuma” izpratnē (55.panta 8.daĜa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas 
vai citu izmaiĦu gadījumā.  
(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērėi 
atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 
 
 
Rekomendējam Banku Augstskolā īstenoto pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu „Gr āmatvedība un finanses” akreditēt uz 6 gadiem. 
 
 
25.01.2012 
 
Ekspertu komisijas vadītāja      Dagnija DaĦēviča 
 
Eksperte        Inga LapiĦa 
 
Eksperte        Inta Lovnika 



APSTIPRINĀTS 
ar AIKNC valdes 2011.gada 23,jmarta lēmumu Nr.3 

 
 

ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 

 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajā ziĦojumā un Novērtēšanas komisijas 
kopējā ziĦojumā ir obligāti jāiekĜauj aizpildītu anketu kā daĜu no ziĦojuma. Par katru 
jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziĦojumā jādod novērtējumu 4 
ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo galvenokārt 
īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem.) Ieteicams ziĦojumu 
skaidrojošo daĜu strukturēt atbilstoši anketas kritērijiem, īpašu uzmanību pievēršot 
rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 
jāsniedz īsu pārskatu (anketā vai ziĦojuma skaidrojošajā daĜā), aprakstot: atklātos pozitīvos 
faktorus, stiprās un vājās puses, iespējas un draudus (vēlams SVID analīzes formā), 
rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 
(labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  
 
Eksperta vārds, uzvārds: Dagnija DaĦēviča 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums:  

Banku Augstskola,  

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programma Grāmatvedība un 

Finanses 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2012. gada 24.-25. janvāris 

Studiju programmas vērt ēšanas kritēriji 

(16 kritēriji, apvienoti 6 grupās, kuras raksturo galvenos 

kvalitātes aspektus) 

 
 I M ērėi un uzdevumi. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 
 

1. Studiju programmas mērėu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, 
sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju satura un organizācijas atbilstība 
paredzētajiem studiju rezultātiem.   
(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo 
ieinteresēto grupu (studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas 
personāls) pārstāvji piedalās mērėu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā 
atskaites punkti izglītības mērėu noteikšanai?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Mērėi skaidri, varbūt pārāk ambiciozi 

 
2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības 

mērėiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 
risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērėu 
(stratēăijas) savstarpējā saskaĦotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes 



vīzija, augstskolas misijas pildīšana, Ħemot vērā studējošo, darba devēju un 
profesionālo organizāciju viedokli.   
(Vai programmas mērėi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērėi 
saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII)  misiju?) 
Novērtējums: 4 
 
 II Studiju saturs un organizācija. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 
 

3. Studiju satura un rezultātu atbilstība iegūstamajam grādam un/vai 
kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām, studiju programmas mērėiem 
un uzdevumiem.   
Prakses (ja tā ir) atbilstība un saistība ar teorētisko daĜu. Profesionālās pieredzes 
iekĜaušana. ModuĜu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. 
Eksāmenu, pētījum, projektu izmantošanas efektivitāte. Individuālā pieeja, iespēja 
apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi. 
 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju 
programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērėiem?) 
Novērtējums: 4 

 
4. Studiju programmas un tās atsevišėu daĜu saskaĦotība ar Latvijas un 

Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām (mobilitātes iespējas, diplomu 
un studiju daĜu atzīšana utt.), tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES 
valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai 
skaitā vides aizsardzības un civilās aizsardzības kursu atbilstība likumu prasībām.  
(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura Ħem vērā tādas 
studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai 
studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu 
mobilitāti?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Vēl rūpīgāk jāseko prakses uzdevumu izpildei. 
 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  
 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? 
Vai akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots (uzdevumu sadalījums, karjeras 
plānošana), lai īstenotu studiju programmu?) 
Novērtējums: 4 
 
 III Studijas un zin āšanu novērt ēšana. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  4 
 
 6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 
problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.  
(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas, motivācija, 
attieksmes, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai 
starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu 
sasniegšanu paredzētajā laikā?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: nepieciešams aktivizēt studentus patstāvīgajam darbam ar mācību 
literatūru. 
 



 7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā 
vadība un  studēšanas motivācijas paaugstināšana.  
(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu 
sasniegšanai?  Vai AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram e-
mācību līdzekĜi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 
Novērtējums: 4 
 
 8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus 
uzdevumus) novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un 
izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai 
diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu 
un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes laikā) izvērtētā (ar interviju, 
testu, aptauju utml. palīdzību) studentu sasniegumu līmeĦa salīdzinājums ar studiju 
procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni.  
 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu 
izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Jāprecizē kvalifikācijas darbu tēmas. 
   

IV Studiju nodrošin ājums un vadība. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  4 
 
 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 
noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 
attiecības.  
(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts studiju procesam (studentiem un 
akadēmiskajam personālam) ir  pietiekams, lai nodrošinātu visu  studiju rezultātu 
sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 

Novērtējums: 4 
 
 10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 
starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiĦas ar citām 
augstskolām.  
(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu 
studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?) 
Novērtējums: 4 
 

11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 
nodrošinājums. 
(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība bibliotēkām, mācīšanās aprīkojumam un 
pakalpojumiem nodrošina efektīvu mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 
bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: jāmotivē studenti aktīvāk izmantot bibliotēku. 
 
 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 
 

12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) 
darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 
programmas saturu, pētniecības darbu publicēšana starptautiski pieejamos un 



recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos utml.) un/vai praktiskā 
izmantošana, iekĜaušanās inovatīvā darbībā. 
(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekĜauts programmas īstenošanā?) 

Novērtējums: 4 
 

13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās 
pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērėiem un sagaidāmajiem studiju 
rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un 
radošos (mākslinieciskos) projektos. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Studenti vēl tikai gatavojas iesaistīties zinātniskajā darbā. 
 
 VI Kvalit ātes nodrošinājums un garantijas. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 
 
 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiĦu, attīstības 
iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas 
sistēmas nepārtraukta  darbība. Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas esamība un atbilstība Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 
nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 
(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērėi un studiju rezultāti, studiju process, 
resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?) 
Novērtējums: 3 
 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā 
specialitātē.  
(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti  
programmas mērėi izglītošanā?) 

Novērtējums: 4. 
 
 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības 
attīstībai, studiju turpin āšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu 
likuma” izpratnē (55.panta 8.daĜa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas 
vai citu izmaiĦu gadījumā.  
(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērėi 
atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 
Novērtējums: 4 
 
Rekomendēju Banku Augstskolā īstenoto pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu Grāmatvedība un finanses akreditēt uz 6 gadiem. 
 
Rīgā, 2012. gada 2. februārī 
 
Ekspertu komisijas vadītāja   Dagnija DaĦēviča 
 
 
 
 
 
 
 



Novērtēšanas komisijas ekspertes  
Ingas LapiĦas individuālais ziĦojums 

 
 

Vispārējās ziĦas 
 
Augstskola un studiju programma: Banku Augstskola 
pirmā līmeĦa profesionālas augstākās izglītības studiju programma  
“Gr āmatvedība un finanses” 
 
Vizītes datums (vai tikšanās ar augstskolas pārstāvjiem datums): 2012.gada 24.-
25.janvāris 
 
Eksperta vārds, uzvārds, kontaktinformācija:  
Dr.oec. Inga LapiĦa,  
mob.tālr.: +37129466633,  
e-pasts: Inga.Lapina@rtu.lv 
 
Novērtēšanas komisijas sastāvs (ja darbs noticis komisijas sastāvā): 
Dagnija DaĦēviča (komisijas vadītāja), Inga LapiĦa, Inta Lovnika 
 
 
Inform ācijas avoti 

Ekspertes individuālā ziĦojuma sagatavošanā tika izmantoti: Banku Augstskolas 
(BA) sagatavotais pašnovērtējuma ziĦojums un pievienotie dokumenti, vizītes laikā 
saĦemtie un izskatītie materiāli, kā arī uzklausītie viedokĜi (prezentācijas, atbildes uz 
jautājumiem u.tml.). Ekspertes individuālais vērtējums ir balstīts uz visu 
iepriekšminēto avotu analīzi. 

Banku Augstskolas pieteikuma studiju programmas akreditācijai, 
pašnovērtējuma ziĦojuma un tam pievienotās dokumentācijas izvērtēšana notika 
pirms vizītes izglītības iestādē, materiāls deva kopēju priekšstatu par situāciju 
augstskolā un programmā. Nepieciešamā informācija bija pieejama AIKNC mājas 
lapā, papildus informācija arī BA mājas lapā. 

2012.gada 24.-25.janvārī notika novērtēšanas ekspertu vizīte Banku augstskolā, 
Rīgā. Vizītes laikā notika tikšanās ar BA vadību, studiju programmas „Grāmatvedība 
un finanses” direktori, BA katedru vadītājiem, BA darbiniekiem, docētājiem, pilna un 
nepilna laika studentiem, kā arī ar potenciālajiem prakses un darba devējiem, kas 
šobrīd nodrošina ar prakses vietām studentus no citām BA programmām.  

Visas tikšanās vizītes laikā bija lietderīgas, tās papildināja rakstiski iesniegto 
informāciju un veidoja priekšstatu gan par programmu, gan augstskolu kopumā, gan 
arī par sadarbības partneriem. Programmas administratīvais un akadēmiskais 
personāls tikšanās laikā bija plaši pārstāvēts, izrādīja kompetenci un nopietnu 
ieinteresētību programmas attīstībā. 

Vizītes laikā tika apskatītas darba telpas un studiju auditorijas, bibliotēka un 
lasītava, izskatīti mācību un metodiskie materiāli, kā arī dažāda studiju procesa 
dokumentācija. Pieejamie studentu darbi pamatā bija no citām programmām, jo šajā 
programmā pagaidām ir tikai pirmā kursa (pilna un nepilna laika) studenti, kas šobrīd 
pabeidz pirmo semestri. Ekspertiem bija iespēja apmeklēt arī kursa „Lietišėā 
saskarsme” nodarbību (semestra pārbaudījumu). 

Darba noslēgumā novērtēšanas komisijas eksperti izvērtēja iegūto informāciju, 
izdarīja kopīgus secinājumus, pieĦēma kolektīvu lēmumu un ekspertu komisijas 
vadītāja informēja par to BA vadību, darbiniekus un akadēmisko personālu. 



BA pārstāvji ekspertu ziĦojumu uzklausīja ar izpratni un nopietni ieklausījās 
ieteikumos, kā arī bija ieinteresēti integrēt ieteikumus programmas tālākajā attīstībā.  
 
Situācijas analīze  

Pirmā līmeĦa profesionālas augstākās izglītības studiju programma 
„Grāmatvedība un finanses” tiek virzīta akreditācijai pirmo reizi (licence 
programmas realizācijai izsniegta 2009.gada 26.februārī). Programmā šobrīd ir 24 
studējošie, no kuriem: 10 ir pilna laika studenti un 14 – nepilna laika. 

BA realizē trīs pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas: 
Grāmatvedība un finanses, Banku darbība un UzĦēmējdarbības vadīšana. 
Augstskolas spēcīgā darbība joma viennozīmīgi ir finanses un banku darbība, tā arī ir 
reālā BA konkurējošā priekšrocība. 

Programmas mērėis ir definēts atbilstoši profesijas standarta un izglītības 
līmeĦa prasībām, tomēr programmas administrācijai jāizvērtē, vai šīs programmas 
absolvents tiešām būs spējīgs organizēt un vadīt citus grāmatvedības darbiniekus. 

Programmas realizācijā iesaistīts grāmatvedības un finanšu jomā Ĝoti 
kompetents un profesionāls akadēmiskais personāls. Programmā liela uzmanība 
pievērsta profesionālajām zināšanām un prasmēm, vienlaicīgi nodrošinot arī 
teorētiskās zināšanas nozarē, kas ir vērtējams pozitīvi. Atzinīgi jāvērtē mācībspēku 
izglītība un profesionālā pieredze.  

Studentu radošais un pētnieciskais darbs šobrīd ir grūti izvērtējams, jo pirmā 
semestra laikā studiju projektu vai citu nopietnu pētniecisko darbu nav bijis, tātad 
secinājumus par studentu pētnieciskā darba iemaĦām varam izdarīt tikai teorētiski, 
balstoties uz situācijas izvērtējumu citās studiju programmās. Akadēmiskā personāla 
pētniecisko darbu tematika ir saistītas ar studiju programmas saturu un tā ir atbilstošā 
līmenī. 

Studentu sasniegumu vērtēšanas standarti un noteikumi ir pietiekami skaidri un 
pieejami, tikšanās laikā studenti par tiem zināja. Studiju kursa apraksti dod iespēju 
novērtēt prasības kredītpunkta iegūšanai un izvēlēto novērtēšanas metožu atbilstību. 
Dažu studiju kursu literatūras saraksts ir pārspīlēti garš, tas būtu jāpārskata. 
Studējošajiem ir pieejami studiju priekšmeta mācību materiāli, grāmatas un citi 
studiju materiāli.  

Studiju programmas attīstības plāns atbilst stipro un vājo pušu analīzes 
rezultātiem. Ir saprotami, studiju programmas tuvākie un tālākie mērėi, un to 
savstarpējā saskaĦotība. Lai gan šobrīd, ilgtermiĦa prognozes par programmas 
attīstības iespējam izteikt ir sarežăīti. 

BA ir regulāri uzklausījusi un realizējusi citu programmu novērtēšanas laikā 
saĦemtos ieteikumus studiju procesa un satura uzlabošanai. 

Īpaši pozitīvi jāvērtē studentu lojalitāte savai augstskolai un BA patīkamā 
studiju vide. 
 
Eksperta veiktā SVID analīze par BA darbu. 
Stiprās puses un iespējas: 
- augstskolas darbībai ir īpaša loma finanšu un banku darbības sektorā, šīs jomas 

izglītības programmu attīstības un izglītības aktivitāšu nodrošināšanā; 
- prasībām atbilstoša studiju procesa organizācija un pirmā līmeĦa profesionālas 

augstākās izglītības programmai atbilstošs studiju saturs; 
- ieinteresētība no augstskolas vadības puses programmas un pašas BA veiksmīgā 

darbībā; 
- akadēmiskā personāla izglītība, teorētiskās zināšanas, praktiskā darba pieredze un 

profesionālas zināšanas, kā arī laba pedagoăiskā sagatavotība; 



- pozitīvi, atvērti, lojāli un motivēti studenti, kas, uzsākot studijas programmā, ir ar 
īpašu interesi tieši par grāmatvedību; daĜa no nepilna laika studentiem ir jau ar 
iepriekš iegūtu augstāko izglītību;  

- attiecības starp studentiem, akadēmisko personālu un vadību ir demokrātiskas, ir 
iespējas saĦemt akadēmiskā personāla un vadības atbalstu motivācijas 
paaugstināšanai, kā arī individuālu pieeju; 

- programmā izmantotās studiju metodes ietver daudz praktiskos uzdevumus; 
- tiek veikta studentu un darba devēju anketēšana – ir formulētas atbilstošo 

ieinteresēto grupu vajadzības; 
- BA ir Ĝoti laba sadarbina ar nozares darba devējiem un BA absolventiem. 
- attīstīta un sakārtota vieslektoru (gan no darba tirgus, gan ārvalstīm) iesaiste 

studiju procesā; 
- ir noslēgti sadarbības līgumi ar dažādām ārvalstu augstskolām, BA tiek īpaši 

veicināta studentu mobilitāte; 
- studentiem pieejama dienesta viesnīca, atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums 

un studiju vide kopumā; 
- ir skaidri redzamas studiju programmas iespējas profesionālu grāmatvežu 

sagatavošanā. 
 
Vājās puses un draudi: 
- neskaidrs un grūti prognozējams pieprasījums, kas saistīts gan ar demogrāfisko, 

gan ekonomisko situāciju valstī; 
- diezgan augsta studiju maksa šī brīža tirgus situācijā; 
- vietām nepārdomāti studiju kursu apraksti, kuros nepilnīgi noteikti vērtēšanas 

kritēriji, mācību metodes un atšėirības pilna un nepilna laika studijām, kā arī 
pārspīlēti literatūras saraksti; 

- nav līdz galam sakārtoti prakses un kvalifikācijas darba izstrādes saturiskie un 
metodiskie jautājumi šajā jaunajā programmā, lai gan citās programmas pieredze ir 
liela; 

- dažkārt uzkrātā pieredze citu programmu realizācijā traucē citādi paskatīties uz 
programmas saturu un procesiem. 

 
Secinājumi   

BA ir uzsākusi savas trešās pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmas realizāciju. Uzsāktajā darbā tiek Ħemti vērā visi nepieciešamie standarti 
un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai, programmas administrācija izrāda lielu vēlmi 
aktīvi turpināt darbu. Pozitīvi, ka BA ir atradusi savu nišu finanšu un banku darbības 
programmām. Tomēr pirmā līmeĦa programmas UzĦēmējdarbības vadīšana 
realizācija šajā situācijā varētu radīt nevajadzīgu iekšējo konkurenci, iespējams, ir 
lietderīgi domāt par šīs programmas pārveidošanu vai slēgšanu.  

Lai realizētu BA misiju un attīstītu darbības nišu, ir jādomā par iespējām 
papildus iekĜaut visā studiju programmas Grāmatvedība un finanses saturā un 
pētījumos ētikas (biznesa, grāmatvedības u.c.) un atbildības aspektus.  

Ieteicams izstrādāt Ĝoti pārdomātas prasības praksei un kvalifikācijas darba 
saturam, īpaši praktiskās daĜas iekĜaušanai kvalifikācijas darbā, lai varētu pārbaudīt 
studenta profesionālo kompetenci, atbilstoši ceturtā līmeĦa profesionālās 
kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas darba saturs būtu jāveido uzsverot gan lietišėo 
pētījumu, gan profesionālās kompetences aspektus, kas svarīgi grāmatveža 
kvalifikācijai, un objektīvas iespējas tos pārbaudīt. 

BA kopumā un konkrētajā programmā tiek nodrošinātas kvalitatīvas studijas, ir 
metodiski un saturiski kvalitatīvi mācību materiāli un efektīva studiju vadības 
sistēma. 



 
Ieteikumi   
Novērtēšanas procesā un vizītes laikā novērotās attīstības tendences un ieteikumi ir 
attiecināmi gan uz BA darbību kopumā, gan uz studiju programmu Grāmatvedība un 
finanses: 
1) ieteicams iekĜaut ētikas un atbildības jautājumus visā studiju saturā, programmas 

realizācijas metodikā un procesā, lai pilnvērtīgi varētu sasniegt programmas 
mērėi; 

2) tā kā BA realizē vairākas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
programmas, varbūt nepieciešams apsvērt iespēju iesaistīties Latvijas koledžu 
asociācijas darbā. Tas dotu iespēju plašākai pieredzes apmaiĦai šajā konkrētajā 
studiju līmenī, kā arī iespējas popularizēt savas bakalaura studiju programmas 
citu Latvijas koledžu absolventu izglītības turpināšanai; 

3) precizēt un papildināt studiju kursu aprakstus – sakārtot literatūras sarakstus 
(veidojot tos samērojamus, parādot pamatliteratūru (1-2 avoti) un papildus 
literatūru, atbilstoši studiju līmenim);  

4) precīzāk paskaidrot prasības pilna un nepilna laika studijām, precizēt kritērijus un 
prasības kredītpunkta iegūšanai. Studējot pilna un nepilna laika formā, 
sasniegtajiem studiju rezultātiem ir jābūt vienādiem, tomēr veids un metodika kā 
to panākt atšėiras, veidojot studiju kursa aprakstu, tas būtu jāĦem vērā; 

5) pievērst nopietnāku uzmanību studentu apmaiĦas un mobilitātes reālajām 
iespējām tieši šajā programmā, Ħemot vērā, ka studiju periods ir īss un studiju 
saturs vairākos priekšmetos izteikti saistīts ar Latvijas specifiku; 

6) motivēt studentus un veicināt nepieciešamību tiešām izlasīt paredzēto literatūru 
(īpaši pilna laika studentiem) un lietot pieejamās datu bāzes; 

7) pārdomāt prakses un kvalifikācijas darba satura un struktūras jautājumus, kā arī 
iestrādāt prasības analītiskās (pētnieciskās) un praktiskās daĜas iekĜaušanai 
kvalifikācijas darbā, lai varētu pārbaudīt studenta profesionālās kompetences 
līmeni atbilstoši grāmatveža profesijas standartam, kā arī kopumā izvēlētajai 
studiju jomai – grāmatvedība un finanses, veicinātu viĦu izpratni par 
grāmatvedības un finanšu uzskaites nozīmi uzĦēmumā, attīstītu analīzes un 
novērtēšanas prasmes; 

8) turpināt darbu pie E-mācību vides attīstības BA, kas ir īpaši būtiska 
pētnieciskajam darbam un darbam ar nepilna laika studentiem. 

9) par studējošo un prakses devēju aptauju rezultātiem informēt arī pašus to 
dalībniekus; 

10) veicināt konkrētās studiju programmas studējošo iekĜaušanos studējošo 
pašpārvaldes darbā nākotnē. 

 
 
Banku Augstskolas pirmā līmeĦa profesionālas augstākās izglītības studiju 
programmu Grāmatvedība un finanses iesaku akreditēt uz sešiem gadiem. 
 
Rīga, 2012.gada 30.janvārī 
 
 
Novērt ēšanas komisijas eksperte: 
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
RKI Kvalitātes tehnoloăiju katedras vadītāja p.i. 

 
Inga LapiĦa 
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ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 

 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajā ziĦojumā un Novērtēšanas komisijas 
kopējā ziĦojumā ir obligāti jāiekĜauj aizpildītu anketu kā daĜu no ziĦojuma. Par katru 
jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziĦojumā jādod novērtējumu 4 
ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo galvenokārt 
īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem.) Ieteicams ziĦojumu 
skaidrojošo daĜu strukturēt atbilstoši anketas kritērijiem, īpašu uzmanību pievēršot 
rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 
jāsniedz īsu pārskatu (anketā vai ziĦojuma skaidrojošajā daĜā), aprakstot: atklātos pozitīvos 
faktorus, stiprās un vājās puses, iespējas un draudus (vēlams SVID analīzes formā), 
rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas skala: 4 (teicami), 3 
(labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  
 
 
Eksperta vārds, uzvārds: Dr.oec. Inga LapiĦa 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums:  
Banku Augstskola,  
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma  
„Gr āmatvedība un finanses” 
 
Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2012.gada 24.–25.janvāris 

 

Studiju programmas vērt ēšanas kritēriji 

(16 kritēriji, apvienoti 6 grupās, kuras raksturo galvenos 

kvalitātes aspektus) 

 
 I M ērėi un uzdevumi. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 
 

1. Studiju programmas mērėu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, 
sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju satura un organizācijas atbilstība 
paredzētajiem studiju rezultātiem. 
(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo 
ieinteresēto grupu (studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas 
personāls) pārstāvji piedalās mērėu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā 
atskaites punkti izglītības mērėu noteikšanai?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: 
Studiju programmas mērėis ir definēts skaidri, tomēr, tas diezgan tieši atkārto 
profesijas standarta formulējumu. Iespējams, vajadzētu mērėi nedaudz piemērot reālai 
situācijai. Šobrīd tā sasniegšanas pakāpi nevar pārbaudīt, jo programmā ir tikai 
1.kursa studenti. 



Programmas saturs jāpārskata atbilstoši aktualizētā profesijas standarta Grāmatvedis 
prasībām. 

 
2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības 

mērėiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 
risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērėu 
(stratēăijas) savstarpējā saskaĦotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes 
vīzija, augstskolas misijas pildīšana, Ħemot vērā studējošo, darba devēju un 
profesionālo organizāciju viedokli.  
(Vai programmas mērėi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērėi 
saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII) misiju?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs:  
Grāmatvedība un finanses ir BA niša, līdz ar to šī programma loăiski iekĜaujas 
augstskolas programmu klāstā. 
 
 
 II Studiju saturs un organizācija. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 
 

3. Studiju satura un rezultātu atbilstība iegūstamajam grādam un/vai 
kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām, studiju programmas mērėiem 
un uzdevumiem.   
Prakses (ja tā ir) atbilstība un saistība ar teorētisko daĜu. Profesionālās pieredzes 
iekĜaušana. ModuĜu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. 
Eksāmenu, pētījumu, projektu izmantošanas efektivitāte. Individuālā pieeja, iespēja 
apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi. 
 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju 
programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērėiem?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: 
Rūpīgi jāseko tam, kā prakses programmā definētie uzdevumi tiek reāli izpildīti 
praksē. 
Jādomā par iepriekš iegūtās pieredzes atzīšanas iespējām (īpaši nepilna laika 
studentiem). 

 
4. Studiju programmas un tās atsevišėu daĜu saskaĦotība ar Latvijas un 

Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām (mobilitātes iespējas, diplomu 
un studiju daĜu atzīšana utt.), tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES 
valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai 
skaitā vides aizsardzības un civilās aizsardzības kursu atbilstība likumu prasībām.  
(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura Ħem vērā tādas 
studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai 
studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu 
mobilitāti?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs:  
Vajadzētu izvērtēt ERASMUS mobilitātes programmas reālās iespējas un kredītpunktu 
atzīšanu tieši konkrētās studiju programmas ietvaros, jo daži no profesionālās 
specializācija kursiem diez vai būs kvalitatīvi apgūstami ārvalstu augstskolā 
(piemēram, Latvijas nodokĜu sistēma vai tml.). 
 



5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  
 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? 
Vai akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots (uzdevumu sadalījums, karjeras 
plānošana), lai īstenotu studiju programmu?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs:  
Personāla attīstības politika, kvalifikācijas celšana un profesionalitāte BA ir Ĝoti 
atzinīgi vērtējama. 
 
 
 III Studijas un zin āšanu novērt ēšana. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 
 
 6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 
problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.  
(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas, motivācija, 
attieksmes, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai 
starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu 
sasniegšanu paredzētajā laikā?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 
 
 7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā 
vadība un studēšanas motivācijas paaugstināšana.  
(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu 
sasniegšanai? Vai AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram e-
mācību līdzekĜi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: 
Jāturpina elektroniskās studiju vides pilnveide, jācenšas nodrošināt studentiem pieeju 
elektroniskajās datu bāzēm arī attālināti, ne tikai BA telpās (piemēram, dienesta 
viesnīcā). Aktīvāk motivēt studentus izmantot bibliotēkas resursus un studiju kursu 
programmās paredzēto literatūru tiešām lasīt. 
 
 8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus 
uzdevumus) novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un 
izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai 
diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu 
un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes laikā) izvērtētā (ar interviju, 
testu, aptauju u.tml. palīdzību) studentu sasniegumu līmeĦa salīdzinājums ar studiju 
procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni.  
 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu 
izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 
Novērtējums: 2 
Komentārs: 
Šo jautājumu vērtēt ir sarežăīti, jo šobrīd programmā ir tikai 1.kursa studenti, kuriem 
nav bijuši studiju darbi, prakses atskaites un kvalifik ācijas darbs. Tomēr, izvērtējot 
citu pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu kvalifikācijas 
darbus un prakses atskaites, var secināt, ka novērtēšanas saistību ar studiju rezultātiem 
būtu jāpilnveido. Nopietni jāstrādā pie kvalifikācijas darbu satura un tematikas 
izveides, skaidri jādefinē sasniedzamie rezultāti (studenta kompetence) atbilstoši 
pirmā līmeĦa augstākās izglītības un 4.profesionālās kvalifikācijas līmeĦa prasībām. 



 
 

IV Studiju nodrošin ājums un vadība. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 
 
 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 
noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 
attiecības.  
(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts studiju procesam (studentiem un 
akadēmiskajam personālam) ir pietiekams, lai nodrošinātu visu studiju rezultātu 
sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs:  
BA ir demokrātiska un studentiem patīkama studiju vide, kas tajā pašā laikā precīzi un 
korekti nosaka administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu 
savstarpējās attiecības. 
 
 10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 
starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiĦas ar citām 
augstskolām.  
(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu 
studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 

 
11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 

nodrošinājums. 
(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība bibliotēkām, mācīšanās aprīkojumam un 
pakalpojumiem nodrošina efektīvu mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 
bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: 
Papildus jāstimulē efektīva mācīšanās un pieejamo resursu maksimāla izmantošana. 
 
 
 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 
Komentārs:  
Docētāju zinātniski pētnieciskais darbs ir atbilstošā līmenī, bet studentu darbu var 
vērtēt tikai teorētiski. 
 

12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) 
darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 
programmas saturu, pētniecības darbu publicēšana starptautiski pieejamos un 
recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos, u.tml.) un/vai praktiskā 
izmantošana, iekĜaušanās inovatīvā darbībā. 
(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekĜauts programmas īstenošanā?) 

Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 
 



13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās 
pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērėiem un sagaidāmajiem studiju 
rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un 
radošos (mākslinieciskos) projektos. 
Novērtējums: Šobrīd nevar vērtēt 
Komentārs: 
Studiju programmā ir tikai 1.kursa studenti, kas uz šo brīdi ir mācījušies tikai vienu 
semestri. 
 
 
 VI Kvalit ātes nodrošinājums un garantijas. 
Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 
 
 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiĦu, attīstības 
iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas 
sistēmas nepārtraukta  darbība. Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas esamība un atbilstība Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 
nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 
(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērėi un studiju rezultāti, studiju process, 
resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?) 
Novērtējums: 3,5 
Komentārs:  
Par aptauju rezultātiem būtu ieteicams informēt gan studentus, gan prakses vadītājus 
uzĦēmumos. 
 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā 
specialitātē.  
(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti 
programmas mērėi izglītošanā?) 

Novērtējums: Šobrīd nevar vērtēt 
Komentārs:  
Programmai nav absolventu. Darba devēji šobrīd ir ieinteresēti tieši grāmatvedības 
speciālistu sagatavošanā, pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības pakāpē, taču 
izteikt prognozes šajā jautājumā nav droša pamata. 
 
 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības 
attīstībai, studiju turpin āšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu 
likuma” izpratnē (55.panta 8.daĜa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas 
vai citu izmaiĦu gadījumā.  
(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērėi 
atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: -- 
 
 
Banku Augstskolas pirmā līmeĦa profesionālas augstākās izglītības studiju 
programmu Grāmatvedība un finanses iesaku akreditēt uz sešiem gadiem. 
 
Rīga, 2012.gada 30.janvārī 
 
 



Novērt ēšanas komisijas eksperte: 
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 
RKI Kvalitātes tehnoloăiju katedras vadītāja p.i. 

 
Inga LapiĦa 

 
 
 
 
 
 
 





















APSTIPRINĀTS 
ar AIKNC valdes 2011.gada 2.marta lēmumu Nr.2 

 
Eksperta (novērotāja)  individu ālais ziĦojums 

 
 
Vispārējās ziĦas:   

 
Banku augstskolas 1. līm. PAISP „Grāmatvedība un finanses” novērtēšana veikta 
24.01. – 25.01.2012. 

 
Mikus Dubickis  
LSA deleăētais novērotājs  
mob. +371 25517798, e-pasts: mikus.dubickis@lsa.lv 
 
 
Inform ācijas avoti: 
  
Pirms vizītes saĦemtie dokumenti: studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojums. 
Vizītes laikā saĦemtie dokumenti: studentu kvalifikācijas darbi, prakses pārskati, 
kontroldarbi, studiju kursa „Mikroekonomika” apraksts un apguves metodika. 
Novērtēšanas vizītes laikā notika tikšanās ar augstskolas un studiju programmas 
vadību, akadēmisko personālu, darba devēju pārstāvjiem un pilna un nepilna laika 
studentiem, iepazīšanās ar augstskolas telpām, materiāltehnisko nodrošinājumu, 
Karjeras centru, bibliotēku un ēdnīcu. 
  
 
Situācijas analīze  
 
Novērtēšanas procesa laikā bija iespēja iepazīties ar programmas dokumentāciju un 
īstenošanas apstākĜiem. Analizējot pašnovērtējuma ziĦojumu, radās rekomendācijas 
tā aizpildīšanai un jautājumi par tā detaĜu atbilstību un sakritību dokumenta ietvaros. 
Kopumā reālā situācija atbilda aprakstam pašnovērtējuma ziĦojumā.  
Vizītes laikā neradās šaubas par to, ka studiju programmai nepieciešamais 
nodrošinājums atbilst prasībām un tam nevajadzētu radīt sarežăījumus programma 
īstenošanā. Augstskolas vide atbilst prasībām, lai īstenotu veiksmīgu studiju procesu. 
Studenti arī atzīst, ka ir nodrošināti ar nepieciešamo servisu, tajā skaitā ar ēdināšanu 
un dienesta viesnīcu. Ieteicamas, sekot līdzi bibliotēkas un citu brīvpieejas darba 
vietu noslodzei, kā arī jāveicina to aktīvāka izmantošana no studentu puses. Noderīgi 
būtu izveidot iespēju studentiem piekĜūt zinātniskajām datubāzēm arī ārpus 
augstskolas telpāms. Nepieciešams pievērst uzmanību kvalifikācijas darbu un prakses 
pārskatu vērtēšanai kontekstā ar izvirzītajiem uzdevumiem. Studenti atzīmē, ka uz 
viĦu izteikto viedokli tiek saĦemta adekvāta reakcija un viĦu intereses tiek Ħemtas 
vērā. Tāpat studenti atzīmē labo komunikāciju ar programmas direktori. Ieteikums 
turpināt aktīvi sekot nozares prasībām un iekĜaut izmaiĦas studiju programmā (šobrīd 
tas visvarāk attiecas uz Ētikas zināšanām un Ekonomikas nozīmes palielināšanos). Šie 
ierosinājumi saskan ar jauno profesijas standartu. Nelielas bažas rada tas vai tiks 
nodrošināts pietiekams studentu skaits turpmāk, Ħemot vērā demogrāfisko situāciju. 
Pašnovērtējuma ziĦojumā iekĜautajā studiju programmas SVID matricā vērojamas 
sīkas nepilnības, bet kopumā tā parāda programmas atšėir īgās īpašības. Ieteicams 



pārskatīt attīstības plāna saistību ar SVID matricā konstatētajiem faktoriem. 
Ieteicams tajā izvirzīt konkrētākus uzdevumus turpmākajai attīstībai. 
Novērtēšanas procesā sniegtās rekomendācijas tika uzklausītas ar interesi, kas liecina 
par labām iespējām veikt nepieciešamos uzlabojumus.  
 
 
Studiju programmas stiprās un vājās puses 
 
Galvenās stiprās puses:  
1. Kvalificēts un profesionāls akadēmiskais personāls. 
2. Studenti ir apmierināti ar studiju kursu pasniegšanas kvalitāti. 
3. Tiek veicināta studējošo motivācija tālākizglītībai. 
4. Ir izveidota sakārtota sistēma vieslektoru piesaistei. 
5. Sadarbība ar citām Latvijas AII ir augstā līmenī.  
6. Pieejams bezvadu internets augstskolas telpās. 
7. Studentiem nodrošinātas prakses iespējas. 
 
Galvenās vājās puses: 
1. Var rasties problēmas ar ambiciozi izvirzītā studiju programas mērėa un uzdevumu 
sasniegšanu. 
2. Nepietiekama skaidrība par iespēju iesaistīties ERASMUS programmā. 
3. Gala pārbaudījumu vērtēšana vairāk jāpiesaista darba uzdevumiem. 
4. Ne visos studiju kursos tiek īstenota vērtējuma iegūšana, to uzkrājot semestra gaitā. 
 
Ieteikumi   
1. Veicināt studentu interesi un vēlmi darboties ar bibliotēkā pieejamajiem resursiem.  
2. Nodrošināt iespēju studentiem piekĜūt nodrošinātajām datu bāzēm arī attālināti no 
augstskolas. 
3. Aktualizēt studiju kursu aprakstus un tos dot studentiem pēc līdzīgas formas, 
ietverot nepieciešamos aspektus – prasības, gala vērtējums, literatūras saraksts 
(aktuālā, jaunākā literatūra un atbilstošā apjomā). 
4. Pastiprinātu uzmanību pievērts akumulētā vērtējuma praktiskajam pielietojumam. 
5. Veikt stingrāku patstāvīgo darbu vērtēšanu atbilstoši tajos izvirzītajiem 
uzdevumiem. 
6. Pārskatīt programmas īstenošanai izvirzītos uzdevumus atbilstoši jaunajam 
grāmatveža profesijas standartus. 
7. Informēt programmas studentus par anketēšanas rezultātiem. 
8. Pārstrādāt programmas attīstības plānu atbilstoši veiktajai SVID analīzei. 
 
 
Rekomendēju Banku augstskolas 1. līm. PAISP „Grāmatvedība un finanses” 
akreditēt uz 6 (sešiem) gadiem 

 
 

Mikus Dubickis 
Rīga, 30.01.2012.    



APSTIPRINĀTS 
ar AIKNC valdes 2011.gada 10,janvāra lēmumu Nr.1 

 

ANKETA 

LSA DELEĂĒTAJIEM NOV ĒRTĒŠANAS KOMISIJAS 
NOVĒROTĀJIEM 
studiju programmas novērtēšanai 

 
Novērtēšanas komisijas novērotāja individuālajam ziĦojumam obligāti pievienot aizpildītu 
anketu. Par katru jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziĦojumā 
jādod novērtējumu 4 ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo 
galvenokārt īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem.) Ieteicams 
novērotāja ziĦojumu strukturēt atbilstoši anketas jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot 
rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 
jāsniedz īsu komentāru, aprakstot: atklātos pozitīvos faktorus, stiprās un vājās puses, iespējas 
un draudus (SVID), rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas 
skala: 4(teicami), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  
  
Novērotāja vārds, uzvārds: Mikus Dubickis 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: Banku augstskola, 

pirmā līmeĦa PAISP „Grāmatvedība un finanses” 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 24.01. – 25.01.2012. 

 
Studiju programmas vērt ēšanas kritēriji 

(5 galvenie kvalitātes aspekti un 15 jautājumi) 
 
 I Studiju saturs un organizācija. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Kopumā studiju saturs un organizācija ir Ĝoti labā līmenī. JāĦem vērā, ka 
pašnovērtējuma ziĦojumā atspoguĜots novecojis profesijas standarts. Programmas saturs jāaktualizē, 
pamatojoties uz izmaiĦām tajā. Studiju procesā nepieciešams pievērst uzmanību definēto mērėu 
sasniedzamībai. Pamatojoties uz prakses uzdevumu, tā tiek organizēta, radot saistību ar studiju 
teorētisko daĜu. Tomēr pamatojoties uz pieejamām prakses atskaitēm (citas BA 1. līm. PAISP),  
jāpievērš lielāka uzmanība praksē definēto uzdevumu izpildei.  
 

1. Studiju programmas mērėu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība un 
pārbaudāmība. Studiju rezultātu saistība ar piedāvāto saturu (praksi, lekcijām, semināriem u.t.t.). 
Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras 
prasībām. Prakses atbilstība, elastība, saistība ar teorētisko daĜu. Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt 
iepriekš iegūto izglītību un pieredzi.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Studiju programma balstīta uz pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības un 
profesiju standartā noteiktajām prasībām. JāĦem vērā, ka pašnovērtējuma ziĦojumā atspoguĜots 
novecojis profesijas standarts. Programmas saturs jāaktualizē, pamatojoties uz izmaiĦām tajā. 
Studiju procesā nepieciešams pievērst uzmanību definēto mērėu sasniedzamībai. Nepieciešams 
pārskatīt un atjaunināt literatūras sarakstus studiju kursu aprakstos, izdalīt galveno pamat un 
papildliteratūru. Pamatojoties uz prakses uzdevumu, prakse tiek organizēta, radot saistību ar studiju 
teorētisko daĜu. Tomēr pamatojoties uz pieejamām prakses atskaitēm (citas BA 1. līm. PAISP),  
jāpievērš lielāka uzmanība praksē definēto uzdevumu izpildei. Apgūstot prakses programmu, ir labas 
iespējas sasniegt programmā plānotos studiju rezultātus. Iepriekš iegūtā izglītība tiek apstiprināta un 
atbilstošie kredītpunkti pārskaitīti. Jāpievērš uzmanība, ka tikko kā ir apstiprināti noteikumi par 
iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, kas nosaka arī 
profesionālās pieredzes atzīšanu. 



 
2. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanas 

efektivitāte studiju programmas ietvaros, Ħemot vērā studējošo viedokli.  
Novērtējums: 4 
Komentārs: Augstskola nodrošina studentus ar iespēju apmeklēt dažādas vieslekcijas un paplašināt 
interešu loku. Akadēmiskais personāls motivē tālākizglītībai. 

 
3. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. Informācijas par akadēmisko 

personālu, zinātniskās pētniecības virzieniem pieejamība. Iespējas iesaistīt augsti kvalificētus 
speciālistus un zinātniekus. Iespējas studentiem izvēlēties un noraidīt pasniedzējus.   
Novērtējums: 4 
Komentārs: Studiju programmas īstenošanā iesaistīto docētāju kvalifikācija un profesionalitāte ir 
atbilstoša. Studenti izceĜ atsevišėu docētāju spējas, un mācību metodes.  
 
 
 II M ācīšana un zināšanu novērt ēšana. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Augstskolā tiek izmantotas daudzveidīgas mācīšanas metodes, tomēr ir iespējas 
izmantot tās plašāk. Nepieciešams studentus motivēt vairāk izmantot grāmatas u.c. bibliotēkas 
resursus. Ieteicams pievērst lielāku uzmanību studiju darbos (kvalifikācijas darbi, prakses pārskati) 
izvirzīto uzdevumu izpildei.  
 
 4. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 
risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Augstskolā tiek izmantotas situācijas analīzes, grupu darbi un savstarpēja novērtēšana. 
Ir iespējas izmantot arī citas modernas mācīšanas metodes. 
 
 5. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un studēšanas 
motivācijas paaugstināšana.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Konsultāciju grafiks ir brīvi pieejams informatīvajās sistēmā, kā arī mācībspēki ir 
atsaucīgi, lai papildus noteiktajiem konsultāciju laikiem sadarbotos ar studentiem. Nepieciešams 
studentus motivēt vairāk izmantot grāmatas u.c. bibliotēkas resursus. Vēlams attīstīt studiju e-vidi, 
tajā skaitā nodrošināt datubāžu pieejamību ārpus augstskolas telpām. Studenti ir informēti par 
iespējām turpināt studijas nākamajos izglītības līmeĦos. 
 
 6. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un izmantošana studiju 
procesa pilnveidošanai. Iespējas atkārtoti vērtēt. Objektīvu vērtētāju iesaistīšana (citas augstskolas, 
profesionālās organizācijas, darba devēji). 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Pamatojoties uz vizītes laikā apskatītajiem citas 1. līm. PAISP kvalifikācijas darbiem, 
ieteicams pievērst lielāku uzmanību atbilstošu tēmu izvēlei, secinājumu un priekšlikumu izstrādei, 
lai sasniegtu studiju rezultātus atbilstoši 1. līm PAISP specifikai. Augstskolai ir labas iespējas darbu 
vērtēšanā vairāk iesaistīt darba devēju pārstāvjus. 
   
 

III Studiju nodrošin ājums un vadība. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Akadēmiskā personāla attiecības ir koleăiālas, vērtējamas Ĝoti labi. Studenti tiek 
aptaujāti un viĦu viedoklis tiek uzklausīts un Ħemts vērā. Jāpārskatas mobilitātes iespējas, atbilstoši 
studiju programmas specifikai, nepieciešams studentus motivēt vairāk izmantot bibliotēkas u.c. 
pieejamos resursus mācīšanās efektivitātes paaugstināšanai. 
 
 7. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas 
administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. Studentu aptaujas, 
līdzdalība studiju programmu īstenošanā, darbs senātā, komisijās.  
Novērtējums: 3 



Komentārs: Demokrātijas principi studiju programmas vadīšanā tiek ievēroti, akadēmiskā 
personāla attiecības ir koleăiālas, vērtējamas Ĝoti labi. Studenti tiek aptaujāti un viĦu viedoklis tiek 
uzklausīts un Ħemts vērā. Pamatojoties uz pēdējo senāta sēžu protokoliem, vēlams nodrošināt 
studentu pārstāvju klātesamību senātā.  
 
 8. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām 
organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiĦas ar citām augstskolām. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Kopējā sadarbība ar citām izglītības iestādēm ir augstā līmenī. Ieteikums ir pārdomāt 
iespēju studentiem doties ERASMUS apmaiĦas programmā, jo jāpārskata kredītpunktu 
pārskaitīšanas iespējas specifiskos studiju kursos (NodokĜi u.c.). Darba devēji atzīst, ka labprāt 
vairāk iesaistītos studiju programmas īstenošanā, lasot lekcijas, vadot praktiskās nodarbības un 
nodrošinot studentus ar uzskates līdzekĜiem. 
 

9. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums. 
Informācijas pieejamība, informācija internetā, lokālā datortīkla, bibliotēkas, tās darba laika atbilstība 
studiju vajadzībām. Konsultāciju organizācijas, individuālās pieejas (parādu kārtošana, studiju gaitas 
izmaiĦas, karjeras konsultācijas) atbilstība studiju vajadzībām.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Studentiem ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu gan bibliotēkā, gan datortelpā. 
Nepieciešams studentus motivēt vairāk izmantot bibliotēkas u.c. pieejamos resursus mācīšanās 
efektivitātes paaugstināšanai. Ieteikums izveidot vienotu formu studiju kursu apguves materiāliem, 
turpmāk iekĜaut tos pašnovērtējuma ziĦojumos. Augstskolā tiek organizētas Karjeras dienas un 
sniegtas karjeras konsultācijas arī ikdienā. 
 IV Studentu studiju un dzīves apstākĜi. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Kopumā studentu studiju un dzīves apstākĜi ir Ĝoti labā līmenī. 
 

10. Telpu, bibliotēkas atbilstība studentu prasībām. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Augstskolā veikta renovācija, kas nodrošina siltumu iekštelpās, tomēr pamatojoties uz 
ēkas specifiku, dažās no telpām nepieciešama labāka ventilācija, sevišėi datortelpās. Bibliotēka ir 
atvērta gan darbdienās, gan sestdienās, augstskolā pieejams bezvadu internets. Jāseko līdzi pieejamo 
brīvpieejas darba vietu un datoru noslodzei. 

 
11. Ēdināšanas atbilstība studentu prasībām un ēdināšanas pakalpojumu 

pieejamība. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Studentiem ir pieejama ēdnīca augstskolas telpās. Tuvumā ir arī ēdināšanas iestādes 
un lielveikali. 
 
 12. Studentu nodrošinājums ar dienesta viesnīcām, to atbilstība studentu prasībām, iespējas 
īrēt istabas, dzīvokĜus. Studentu līdzdalība dienesta viesnīcu pārvaldīšanā un dzīves vietas izvēles 
iespēju studiju laikā noteikšanā. Informācijas pieejamība par dienesta viesnīcām un citām dzīvošanas 
iespējām studiju laikā.   
Novērtējums: 4 
Komentārs: Studenti ir nodrošināti un apmierināti ar dienesta viesnīcu (atrodas augstskolas telpās). 
Studenti ir arī tiesīgi un spējīgi piedalīties viesnīcu kvalitātes uzlabošanā.  
 

13. Studentu apmierinātība ar augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Konkrētās studiju programmas studenti ar piedāvātajiem kultūras pasākumiem ir 
apmierināti. Būtu jāveicina lielāka informētība par iespēju iesaistīties studentu organizācijās un 
pasākumu organizēšanā. 
 
 
 V Kvalit ātes nodrošinājums un garantijas 
 Novērtējums: 3 



Komentārs: Vēlama lielāka studentu iesaiste studiju programmas kvalitātes vadībā. Studentiem ir 
nodrošinātas darba un tālākizglītības iespējas. 
 

14. Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā.  
Novērtējums: 3 
Komentārs: Studenti tiek aicināti pildīt aptaujas anketas, viĦu viedoklis tiek Ħemts vērā, bet 
nepieciešams arī viĦus informēt par tās rezultātiem. Augstskolai ir labas iespējas vairāk iesaistīt 
Studentu padomi iekšējās kvalitātes nodrošināšanā, jo tā darbojas labā līmenī, aktīvi iesaistās 
Latvijas Studentu apvienības darbībā. 
 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā apgūtajā 
specialitātē vai citā veidā izmantot iegūto izglītību. 
Novērtējums: - 
Komentārs: Banku augstskolas absolventiem kopumā ir labas iespējas iekārtoties darbā, bet 
attiecībā uz vērtējamo programmu to ir grūti novērtēt, jo ir tikai 1. kursa studenti. Darba devēji 
uzsver papildus prakses nepieciešamību un nozīmi. 
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