
































Individual Evaluation Report 

Doctoral program in Business Administration 

ISMA prepared the Self-Assessment Report of the Doctoral program in Business 

Administration in 2011. The site visit took place on 19-20 December 2011. 

Goals of the study program 

The goals of the study program are reasonable. The outcomes of the program should be made 

more visible through future development of measurable indicators. 

Curricula 

The requirements of the legislation are fulfilled. The comparison with international doctoral 

programs is not deep enough, the amount of CP-s has been compared and some very general 

parameters of the programs. The comparison on subject level is necessary and could give 

valuable information for the development of the ISMA doctoral program. The course content 

is below the European standards. The topics of the curricula and the research process are 

organized on satisfactory level. The content of the courses should be more challenging. There 

are too many two CP subjects, they could be reorganized to 4 or 5 CP subjects to facilitate 

more advanced content. Now several subjects are just introductions to the content. 

Learning facilities 

The libraries and associated equipment and services support effective learning. 

Students 

The students have good attitude and knowledge, but they do not have enough time for 

learning and development of their research skills. Support schemes, study grants and other 

supportive tools should be developed further. 

Faculty 

The staff members have very limited number of international publications in core area of the 

study program. To develop a doctoral program needs to be supported with teachers with 

respective quality. During last year, some steps have been taken in this direction. The 

cooperation with other Latvian and international HEI-s in the framework of doctoral studies is 

still very important. 

Final recommendation 

I agree with the Commission recommendation of 2 years accreditation for the doctoral study 

program “Business administration” at ISMA. 

Prof. Alari Purju 

Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia, 27 December 2011 



Questionnaire 

for Evaluation Commission Experts 

for the evaluation of study programmes 

(Supplement to the reports) 

 

The filled in questionnaire expert is advised to add to the reports – individual and joint. It is 

recommended to evaluate each of aspects listed below by a mark according to the following 

scale and to add a short comment. In case of assessment lower than 4 the comment is 

desirable, in case of negative assessment (mark 1) – very desirable. It is recommended to 

add short description about each quality aspect: strengths, weaknesses, opportunities and 

threats. It is possible to leave without mark a question, about which expert is not 

competent. This questionnaire can also be used as a plan for the evaluation report. The scale 

for the assessment: 4 (excellent), 3 (good), 2 (satisfactory), 1 (unsatisfactory).  

 

Expert’s name, surname: Prof Alari Purju Ph.D., Tallinn University of Technology.    

Evaluated higher education institution and study program: ISMA, Doctoral study program 

“Business administration” 

 

The date of site visit: The report is based on a visit to ISMA in Riga on 19 and 20 December 

2011. 

 

The assessment of study programmes 

(6 main aspects and 16 questions) 

  



I Needs, objectives and outcomes 

Assessment: 2 (satisfactory) 

 
Comment:  

 

1. Possibility to understand, to reach and to control the aims, objectives and learning 

outcomes of the study programme. Coincidence of the accepted learning outcomes with the content 

and organization of the studies.  

(Have the needs of relevant stakeholders been explicitly identified? Have relevant stakeholders been 

involved in formulating the objectives? Which standards have served as reference to identify 

educational objectives?) 

 

Assessment: 2 (satisfactory) 

Comments: The tasks and planned outcomes should be elaborated further to make them 

measurable, that is, to make clear and visible required number of particular  type of 

publications, presentations on conferences etc. 

 

2. Ability of the study programme to achieve the four main goals of the higher education: 

personal development, support for democracy, creation and dissemination of knowledge, 

correspondence to the demands of the labour market. Conformity and synergy of the strategy and 

the aims of studies within the framework of the study programme. Realization of the vision and 

mission of studies with strategy, according to the opinions of main stakeholders – students, 

employers and professional organizations.   

(Are the programme educational objectives oriented towards specialist development? Are the 

programme educational objectives consistent with the mission of the Higher Education Institution 

(HEI)?) 

 

Assessment: 2 (satisfactory) 

 

Comment: The four main goals of higher education seem to be achieved. The employers and 

professional organisations supported the program.  

 

II The content and organization of the studies. 

Assessment: 2 (satisfactory) 



Comment:  

 

3. Compliance of the content of studies with the requirements for the degree and / or qualification, 

conformity with the European and national qualification framework. Compliance with the 

requirements of the legislation. Compliance of the content of studies with the aims and objectives 

defined by the study programme. Correspondence of the practice to the theory. Integration of 

professional practice.  Use of modules, their characteristics, transparency and publicity. 

Examinations, theses, projects. Individual approach, recognition of prior learning and experience. (Do 

students, staff and stakeholders consider the curriculum to be well-designed with respect to the 

targeted objectives?) 

 

Assessment: 2 (satisfactory) 

 

Comment: The requirements of the legislation are fulfilled. The comparison with 

international doctoral programs is not deep enough, the amount of CP-s has been compared 

and some very general parameters of the programs. The comparison on subjects level is 

necessary and could give valuable information for the development of the ISMA doctoral 

program. The course content is below the European standards. 

  

4. Consistency of the study programme and its parts with the demands to create the 

common European education space, including the comparison (benchmarking) with at least 

two study programmes from EU countries. (Does the curriculum encompass a sound didactic 

concept taking into account student needs such as challenge, stimulation, and excitement? 

Does the curriculum provide incentives for excellence? Does the HEI support students’ 

mobility?) 

 

Assessment: 2 (satisfactory) 

 

Comment: The topics of the curricula and the research process is organised on satisfactory 

level. The content of the courses should be more challenging. There are too many two CP 

subjects, they could be reorganised to 4 or 5 CP subjects to facilitate more advanced content. 

Now several subjects are just introductions to the content. 

 

5. Qualification and professionalism of the academic staff members.  



(Is the academic staff adequate to enable accomplishment of the programme outcomes? Is 

the academic staff deployed effectively in order to deliver an excellent curriculum?) 

 

Assessment:  2 ( satisfactory) 

 

Comment: the academic staff should publish more in international journals. The international 

cooperation in the framework of different EU programs should be used to support the research 

and study process at ISMA. 

 

 

III Assessment of teaching and learning. 

Assessment: 2 (satisfactory) 

Comment: ……… 

 

6. Modern methodology of teaching, a clear statement of results to be expected, problem 

solving, use of computers, internet, audiovisual and multi media equipment. 

(Do the students seeking enrolment in the programme have the right knowledge and 

attitudes to enable achievement of the learning outcomes in the expected time? 

Do the results related to the students’ study progress attest to the achievement of the 

programme learning outcomes in the expected time?) 

 

Assessment: 2 (satisfactory) 

Comment: The students have right attitude and knowledge, they are well motivated. However, 

it is hard to see how doctoral studies parallel to full time jobs could be succesfully finished 

during the nominal time of the program. 

 

7. Counselling and guidance for students, academic supervision and consultations of the 

teaching staff, increasing of the students' motivation to study.  

(Are counselling and support-workload provided for the students adequate to enable 

achievement of the learning outcomes?  

Does the HEI provide support for students learning activities at home (e.g. e-tutorials, 

accessibility of academic staff via e-mail)?) 



 

Assessment: 2 (satisfactory) 

 

Comment: The students have easy access to the academic staff and counselling and guidance 

for students are provided.  

 

8. Methods to assess the knowledge, skills and attitudes (acquired in the course of studies 

possibility to solve problems), their objectivity, conformity with learning outcomes, use to 

improve the studies (written examinations / final theses (to be presented during the visit)). 

Transparency and publicity of the standards and rules concerning the assessment of student 

performance. Comparison of the experts assessment of the level of the students’ 

achievements with the prescribed in the study programme level of the students’ 

achievements.  

(Have examinations, projects and other assessment methods been designed to evaluate the 

extent to which students can demonstrate achievement of the learning outcomes?)  

  

Assessment: 2 ( satisfactory) 

Comment: The results of each student  are evaluated by the Doctoral studies council each 

year.  

 

IV The management and support of the studies 

Assessment:2,5 (satisfactory/good) 

Comment: ……… 

 

9. Respect of the principles of democracy, clear definition of the relations among 

representatives of the administration, academic staff and students.  

(Is the technical and administrative support staff adequate to enable achievement of the 

programme outcomes (including support for democracy)?) 

 

Assessment: 2 (satisfactory) 

Comment: Students are satisfied with relationships with administration and academic staff of 

ISMA.  

 



10. Cooperation with other higher education establishments, research institutions, 

international organizations; exchange of staff and students with other higher education 

establishments.  

(Do the partnerships the HEI and the programme are participating in contribute to enabling 

the programme outcomes to be accomplished and facilitate the mobility of the students?) 

 

Assessment: 2,5 (satisfactory/good) 

Comment: Exchange of staff with other higher education establishments is taking place, but 

it could be extended. More international guest lecturers have to be invited. Cooperation 

with other universities exists and should be further developed. There could be necessary to 

organise joint course programs with other universities. 

 

11. Methodological, informational and technical resources and facilities of the study 

programme.  

(Do conditions of, and access to, learning facilities, equipment and services support an 

effective learning process? Are the libraries and associated equipment and services 

adequate to enable learning outcomes to be accomplished? Do the libraries and associated 

equipment create a positive learning environment?) 

 

Assessment: 2,5 (satisfactory/good) 

Comment: Library and associated equipment and services support provide an effective 

learning environment. Students were in general satisfied with infrastructure at the ISMA, but 

said also that they had to look for textbooks in other libraries in Riga. The access to 

electronic data basis is provided and partly compensates limited number of (international) 

business journals at the library.  

 

V Research (creative) activities of the staff and the students 

Assessment: 2 (satisfactory) 

Comment: ……… 

 

12. Involvement of the academic staff in the research (creative) activities, up to date 

character and connection with the content of the study programme, publication of the 



results of research in recognized international editions (including exhibitions, 

performances etc.) and / or practical use, innovative activities.   

(Are research and development activities meaningfully integrated into the programme?) 

Assessment: 2 (satisfactory) 

 

Comment:  Involvement of the academic staff in research activities on international level has 

to be improved. The research results should not only be published in conference proceedings, 

but these papers should also be submitted to the international journals with registered impact 

factors.  

 

13. Involvement of the students in the research (creative) activities, up to date character 

and connection with the aims and learning outcomes of the study programme, 

involvement of the students in national and international research and creative (art) 

activities (projects).  

 

Assessment: 2 

Comment:  Students are involved in TEMPUS and ERASMUS projects with their 

supervisors. However, the common policy should be that supervisors build up research groups 

around their interests and formulate the research programs that cover also topics of doctoral 

students thesis. 

 

VI Quality assessment and mechanisms to ensure it 

Assessment: 2,5 (satisfactory/good) 

 

Comment: ……… 

 

14. Annual self-assessment of the study programme, evaluation of the strengths and 

weaknesses, changes, plans and possibilities for the development, continuously action of the 

system of self-evaluation and quality improvement. 

(Are needs, objectives and outcomes, educational process, resources and partnerships, 

management system periodically re-examined?) 

 



Assessment: 2,5 (satisfactory/good) 

Comment: Annual self-assessment of the study program and evaluation with SWOT-analysis 

takes place. A plan for the further development is developed. Regular surveys to get 

feedback about studies have been used. The feedback system should be developed further 

to cover every subject. 

 

15. Perspectives (potential possibilities) of successful work of graduates according to their 

acquired qualification.  

(Do stakeholders (graduates, employers, etc.) confirm the achievement of the programme’s 

educational objectives?) 

 

Assessment:  

Comment: There are no graduates yet. 

 

16. Readiness of students to further education and personal development. Opportunities 

and financial guarantees to continue studies in the case of closure of the programme, its re-

organization or other changes.  

(Are the students’ and graduates’ results, delivery processes analysed and used to promote 

continual improvement of the programme?) 

 

Assessment: 3 (good) 

Comment: Students expressed positive attitude regarding their continuing studies. ISMA has 

financial agreements with RTU and Banko Augtskola. There is also agreement that the 

students can defend their thesis in RISEBA.  

 

Recommendations: I agree with the Commission recommendation of  2 years 

accreditation for the doctoral study program “Business administration” at 

ISMA. 

Prof. Alari Purju 

27 December 2011 



Novērtēšanas komisijas ekspertes Birutas Slokas 

 Individuālais ziņojums par  

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas  
doktora studiju programmu 

“Uzņēmējdarbības vadība” (51345) 
 

Novērtēšanas metode: 

Iepazīšanās ar dokumentiem pirms vizītes: Informācijas sistēmu 

menedžmenta augstskolas (ISMA) pieteikuma studiju programmas akreditācijai, 

pašnovērtējuma ziņojuma un pievienotās dokumentācijas izvērtēšana pirms vizītes 

izglītības iestādē. Iepazīšanās ar programmas plānojumu, kursu aprakstiem, 

akadēmiskā personāla dzīves un darba gājumu (CV), kvalitātes vadības sistēmas 

darbību, u.c.;  

Iepazīšanās ar dokumentiem vizītes laikā: pārbaudes darbiem, studējošo 

individuālajiem plāniem un pārskatiem, kā arī studējošo aptaujām un publikācijām. 

Vizītes laikā tika saņemti papildus dokumenti – papildus pielikumi pašnovērtējuma 

ziņojumam: LZP atzinums par akreditēšanai iesniegto studiju programmu, kur no 18 

iespējamiem punktiem izvērtējamā studiju programma novērtēta ar 14 punktiem, 

pārskats par studiju programmā iesaistīto piedalīšanos dažādos starptautiskos 

projektos, u.c.; 

Tikšanās ar administrāciju; 

Tikšanās ar mācībspēkiem; 

Tikšanās ar studējošajiem; 

Tikšanās ar darba devējiem; 

Iepazīšanās ar tehnisko nodrošinājumu. 
 

2011.gada 19.-20. decembrī notika ekspertu vizīte ISMA. Vizītes laikā notika 

tikšanās ar ISMA vadību, doktora studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 

direktori, bibliotēkas darbiniekiem, mācībspēkiem, kā arī potenciālajiem darba 

devējiem. Vizītes laikā tika apskatītas mācību telpas un bibliotēka, izvērtēts materiāli 

tehnisko resursu nodrošinājums programmas īstenošanai, tika izskatīti studentu 

individuālie plāni un pārskati, pārbaudes darbi, publikācijas, mācību un metodiskie 

materiāli, kā arī dažāda studiju procesa dokumentācija. 

Darba noslēgumā novērtēšanas komisijas eksperti izvērtēja iegūto informāciju, 

izdarīja kopīgus secinājumus, pieņēma kolektīvu lēmumu un informēja par to ISMAs 

vadību, darbiniekus un akadēmisko personālu. 

Individuālā ziņojuma sagatavošanā tika izmantoti: pašnovērtējuma ziņojums un 

pievienotie dokumenti, vizītes rezultātā iegūtie materiāli un uzklausītie viedokļi 

(prezentācijas, atbildes uz jautājumiem). Kopējais vērtējums ir balstīts uz visu 

iepriekšminēto avotu analīzi. 

 

1. Studiju programmas mērķis 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” mērķis ir: „sagatavot tādus 

augstākās kvalificētus speciālistus, kuriem ir sistēmiska izpratne vadībzinātnes jomā 

un augsta meistarība pētījumu iemaņās un metodēs saistībā ar šo jomu, kā arī spēj 

veicināt zinātniskā un profesionālā kontekstā tehnoloģiju, sociālo un kultūras attīstību 

uz zināšanām balstītā sabiedrībā”. Pamatā studiju programmas mērķis, uzdevumi un 

studiju rezultāti ir formulēti ļoti vispārīgi. Uzdevumus un rezultātus vēlams formulēt, 

lai tie būtu izmērāmi, piemēram, publikāciju skaits noteikta veida izdevumos, 



uzstāšanos starptautiskās konferencēs skaits, utt. Atbilstošo ieinteresēto grupu 

vajadzības ir noteiktas, tās varētu būt skaidrāk formulētas. Atbilstošo ieinteresēto 

grupu (studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas personāls) 

pārstāvji piedalās mērķu veidošanā. Īpaši jāuzsver darba devēju ieinteresētība, 

studenti arī bija aktīvi un ieinteresēti.   

 

2. Studiju saturs un organizācija 

Studiju programma izstrādāta ievērojot LR MK noteikumus, atbilstošo likumu 

un citu normatīvo aktu prasības, kā arī ISMA Senāta un citus lēmumus. Studiju 

programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti, studiju ilgums ir 4 gadi (pilna 

laika) un 5 gadi (nepilna laika). 

 

Normatīvo aktu prasības ir izpildītas. Salīdzinājums ar citām studiju programmām nav 

pietiekami detalizēts, nepieciešams salīdzināt kursus, kursu saturu un disertācijas 

izstrādes procesu, ne tikai kredītpunktu skaitu. Vairākiem studiju kursiem paredzēts 

apgūt pamatprincipus, kas noteikti būtu jāapgūst pirms iesaistīšanās doktora studiju 

programmā, ieteicamajā literatūrā nepieciešams ieteikt doktora studiju līmenim 

atbilstoša literatūra, jāizvairās no ievada literatūras, rokasgrāmatu, pamatu ieteikšanas, 

to nepieciešams pārvietot uz papildu literatūru. Ir izmantoti moduļi, ir realizēta 

individuāla pieeja, studenti, akadēmiskais personāls un darba devēji apliecināja, ka 

studiju programmas saturs atbilst izvirzītajam mērķim. Studiju programmas 

salīdzinājums veikts ar Tamperes universitātes un Navarras universitāšu studiju 

programmām, taču tas veikts tikai kredītpunktu un iegūstamā grāda aspektā, kā jau 

iepriekš atzīmēts, nav salīdzināti studiju kursi un to saturs. Studiju programma tēmas 

un pētniecības process ir atbilstošs prasībām, taču studiju kursu saturs varētu būt 

augstākā līmenī. Pamatā didaktiskā koncepcija ir skaidra, tā ņem vērā tādas studentu 

vajadzības kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana. Studiju programma varētu 

vairāk nodrošināt tieksmi pēc izcilības. ISMA ļoti atbalsta studentu mobilitāti. 

Studenti mobilitātē piedalās arī kā ISMA mācībspēki citās studiju programmās. 

Pamatā akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte ir apmierinoša: 7 

akadēmiskā personāla pārstāvji ir LZP eksperti, taču varētu vairāk iesaistīt 

starptautiski atzītus ārvalstu mācībspēkus studiju programmas realizācijā.     

 

3. Studijas un zināšanu novērtēšana 

 

Studenti ir motivēti, studentu aktivitātes atbalsta ar semināriem, konferencēm, utt. 

Studentiem tiek nodrošināta datoru, multimediju un interneta izmantošana. Pamatā 

starprezultātu pārbaude studiju gaitā varētu nodrošina studiju gaitā studiju 

programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā (vēl nav neviena absolventa un 

vēl neviens nav sagatavojis disertācijas pirmo variantu, studentiem tiek prasīta 

disertācijas nodaļu saskaņošana ar vadītāju un, atbilstoši doktorantu individuālajiem 

plāniem un pārskatiem, tas tiek realizēts ). Pamatā padomu un atbalsta studentiem 

apjoms ir pietiekams studiju rezultātu sasniegšanai, studentiem tiek nodrošinātas 

akadēmiskā personāla konsultācijas un akadēmiskā vadība. ISMA nodrošina 

studentiem iespēju mācīties mājās, ir pieejami e – mācību līdzekļi, ir pieejams 

akadēmiskais personāls ar e – pasta palīdzību. Studenti kopā ar zinātniskajiem 

vadītājiem iesaistīti dažādos starptautiskos projektos. Varētu realizēt aktīvāku 

sadarbību ar veiksmīgām Rietumeiropas universitātēm. Studentu sasniegumus 

(individuālo plānu izpildi) ik gadu vērtē studiju programmas padome. Ieteicams visus 

individuālos studiju plānus un pārskatus parakstīt studentam, vadītājam un studiju 



programmas direktoram, tos visus vajadzētu glabāt kopā vienā mapē, lai tie būtu labi 

pārskatāmi. Ieteicams katru semestri organizēt seminārus, kur doktoranti prezentētu 

pētījuma rezultātus un citi doktoranti uzstātos kā diskusiju uzturētāji.     

   

 

4. Studiju nodrošinājums un vadība 

Notiek sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā (RTU, Banku 

augstskolu, RSEBAA, u.c.) un ārpus Latvijas, notiek sadarbība arī ar zinātniskiem 

institūtiem (LU CFI, LZA Ekonomikas institūtu u.c.). Ieteicams izveidot kopējus 

studiju kursus ar citām augstskolām. Studenti ir apmierināti ar studiju programmas 

metodisko, informatīvo un materiāltehniskais nodrošinājumu. No bibliotēku datu 

bāzēm visvairāk izmanto EBSCO, lai gan esot noslēgts līgums par citu augstskolu 

bibliotēku datu bāzu izmantošanu, ko varētu izmantot daudz efektīvāk: izmantojot arī 

citas zinātnisko žurnālu datu bāzes. Drīz bibliotēku un attiecīgās iekārtas pārvietos uz 

jaunām telpām, studenti plašāk varētu izmantot viņiem pieejamās iespējas.   

 
 

 

5. Akadēmiskā personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs 

ISMA akadēmiskā personāla sastāvs kopumā atbilst programmas realizācijai 

noteiktajām prasībām. Mācībspēku publikācijas ir minētas pašnovērtējuma ziņojumā, 

kopumā tās ir atbilstošas ISMA akreditējamās studiju programmas jomai un dažādu 

nozaru aktuālajiem jautājumiem. Akadēmiskais personāls ir iesaistīts pētniecībā, 7 

akadēmiskā personāla pārstāvji ir LZP eksperti. Studenti ir iesaistīti pētniecības darbā, 

kā arī dažādu starptautisku projektu realizācijā. Studenti paši piedāvā disertāciju 

tēmas, ko apstiprina doktorantūras padome. 

 

 

6. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

Kvalitātes vadības sistēma darbojas. Studentu aptaujas varētu organizēt pēc katra 

studiju kursa, kā arī par pētniecības procesu. Aptaujas anketas varētu pilnveidot, lai 

labāk izzinātu studentu viedokli. Pagaidām nav absolventu. Studenti ir motivēti un 

gatavi tālkizglītībai un personības attīstībai, ISMAI ir līgumi Rīgas Tehnisko 

universitāti un Banku augstskolu par studentu pārņemšanu studiju programmas 

likvidācijas gadījumā. Bez tam ir līgums ar RSEBAA par disertācijas aizstāvēšanas 

iespēju viņu promocijas padomē.  

 

 

7. Kopsavilkums 

Novērtēšanas procesā un vizītes laikā ISMA novērotās attīstības tendences un 

ekspertu ieteikumi ir attiecināmi uz ISMA darbību. 
 

Pozitīvais: 

- ISMA pieredze, akadēmiskās tradīcijas un materiāltehniskā bāze dod iespēju 

nodrošināt prasībām atbilstošu studiju procesu un doktora studiju programmai 

atbilstošu studiju saturu un metodisko nodrošinājumu; 

- laba sadarbība ar darba devējiem; 

- laba sadarbība ar citām augstskolām un zinātniskām institūcijām; 

- 7 LZP eksperti no studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem; 

- ISMA akadēmiskā personāla izstrādātie elektroniskie mācību līdzekļi ir noderīgi 

studiju programmas realizācijā; 



- labas mobilitātes iespējas; 

- laba iespēja piedalīties ISMA realizētajos starptautiskajos projektos;  

- administrācijas ieinteresētība un aktīva līdzdarbība programmas veiksmīgā 

darbībā. 
 

Ieteikumi: 

1) precizēt un papildināt studiju kursu aprakstus: 

– studiju kursus veidot, atbilstoši doktora studiju līmenim; 

– literatūras sarakstu pamatliteratūras daļā neiekļaut ievada, pamatu un 

rokasgrāmatu avotus. Ieteicams plašāk iekļaut arī materiālus no zinātnisko 

žurnālu datu bāzēm (ne tikai no EBSCO), veicināt to izmantošanu studiju 

procesā; 

– visiem kursiem precīzi formulēt plānotos studiju rezultātus. 

2) izvērtēt iespējas organizēt kopējus studiju kursus ar citām augstskolām; 

3) organizēt regulārus seminārus, kuros apspriestu studentu pētījumu rezultātus un 

kur citi doktoranti piedalītos kā diskusanti;  

4) visus studentu individuālos plānus un pārskatus parakstīt pašam studentam, 

zinātniskajam vadītājam un studiju programmas direktoram, tos uzglabāt mapītē, 

lai tie būtu pārskatāmi. 

 
 

8. Rekomendācija 

Iesaku ISMA doktora studiju programmu „ Uzņēmējdarbības vadība” akreditēt 

uz 2 (diviem) gadiem. 
 

Novērtēšanas komisijas eksperte: 

 

 

 
Biruta Sloka, Dr.oec., LU EVF profesore   

 

     2011.gada 22. decembrī 



 

APSTIPRINĀTS 

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

 

 

ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 

 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajā ziņojumā un Novērtēšanas komisijas 

kopējā ziņojumā ir obligāti jāiekļauj aizpildītu anketu kā daļu no ziņojuma. Par katru 

jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziņojumā jādod novērtējumu 4 

ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo galvenokārt 

īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams ziņojumu 

skaidrojošo daļu strukturēt atbilstoši anketas kritērijiem, īpašu uzmanību pievēršot 

rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 

jāsniedz īsu pārskatu (anketā vai ziņojuma skaidrojošajā daļā), 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: Biruta Sloka 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Informāciju sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), doktora studiju programma 

„ Uzņēmējdarbības vadība”  

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2011. gada 19. un 20. decembris 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(16 kritēriji, apvienoti 6 grupās, kuras raksturo galvenos 
kvalitātes aspektus) 
 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): ......... 

Komentārs: ......... 

 

1. Studiju programmas mērķu, 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 mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā 

atskaites punkti izglītības mērķu noteikšanai?) 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Pamatā studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti ir 

formulēti ļoti vispārīgi. Uzdevumus un rezultātus vēlams formulēt, lai tie būtu 

izmērāmi, piemēram, publikāciju skaits noteikta veida izdevumos, uzstāšanos 

starptautiskās konferencēs skaits, utt. Atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir 



noteiktas, tās varētu būt skaidrāk formulētas. Atbilstošo ieinteresēto grupu 

(studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas personāls) pārstāvji 

piedalās mērķu veidošanā. Īpaši jāuzsver darba devēju ieinteresētība, studenti arī 

bija aktīvi un ieinteresēti.   

 

 

2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības 

mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 

risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērķu 

(stratēģijas) savstarpējā saskaņotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes 

vīzija, augstskolas misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, darba devēju un 

profesionālo organizāciju viedokli.   

(Vai programmas mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērķi 

saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII) misiju?) 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Pamatā studiju programma atbilst četriem galvenajiem augstākās 

izglītības mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības 

uzdevumu risināšanai, darba devēji (bija ieradušies 12 darba devēju pārstāvji) ļoti 

atzinīgi novērtēja studiju programmu un līdzšinējo labo sadarbību ar ISMA, lai arī 

studiju programmā pagaidām nav absolventu. Programmas mērķi pamatā ir 

orientēti uz speciālista attīstību. Programmas mērķis pamatā saskan ar ISMA 

misiju.  
 

 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 2 

Komentārs: ......... 

 

3. Studiju satura un rezultātu atbilstība iegūstamajam grādam un/vai 

kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām, studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem.   

Prakses (ja tā ir) atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes 

iekļaušana. Moduļu 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 mērķiem?) 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Normatīvo aktu prasības ir izpildītas. Salīdzinājums ar citām studiju 

programmām nav pietiekami detalizēts, nepieciešams salīdzināt kursus, kursu 

saturu un disertācijas izstrādes procesu, ne tikai kredītpunktu skaitu. Vairākiem 

studiju kursiem paredzēts apgūt pamatprincipus, kas noteikti būtu jāapgūst pirms 

iesaistīšanās doktora studiju programmā, ieteicamajā literatūrā nepieciešams ieteikt 

doktora studiju līmenim atbilstoša literatūra, jāizvairās no ievada literatūras, 

rokasgrāmatu, pamatu ieteikšanas, to nepieciešams pārvietot uz papildu literatūru. 

Ir izmantoti moduļi, ir realizēta individuāla pieeja, studenti, akadēmiskais personāls 

un darba devēji apliecināja, ka studiju programmas saturs atbilst izvirzītajam 

mērķim.     

 



4. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un 

Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām (mobilitātes iespējas, diplomu 

un studiju daļu 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 ņem vērā tādas 

studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai 

studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu 

mobilitāti?) 

Novērtējums:2 

Komentārs: Studiju programmas salīdzinājums veikts ar Tamperes universitātes un 

Navarras universitāšu studiju programmām, taču tas veikts tikai kredītpunktu un 

iegūstamā grāda aspektā, kā jau iepriekš atzīmēts, nav salīdzināti studiju kursi un 

to saturs. Studiju programma tēmas un pētniecības process ir atbilstošs prasībām, 

taču studiju kursu saturs varētu būt augstākā līmenī. Pamatā didaktiskā koncepcija 

ir skaidra, tā ņem vērā tādas studentu vajadzības kā izaicinājums, stimulācija, 

sajūsmināšana. Studiju programma varētu vairāk nodrošināt tieksmi pēc izcilības. 

ISMA ļoti atbalsta studentu mobilitāti. Studenti mobilitātē piedalās arī kā ISMA 

mācībspēki citās studiju programmās.    
 

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: 2 

Komentārs: Pamatā akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte ir 

apmierinoša: 7 akadēmiskā personāla pārstāvji ir LZP eksperti, taču varētu vairāk 

iesaistīt starptautiski atzītus ārvalstu mācībspēkus studiju programmas realizācijā.  

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  2 

Komentārs: ......... 

 

 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: 2,5 

Komentārs: Studenti ir motivēti, studentu aktivitātes atbalsta ar semināriem, 

konferencēm, utt. Studentiem tiek nodrošināta datoru, multimediju un interneta 

izmantošana. Pamatā starprezultātu pārbaude studiju gaitā varētu nodrošina 

studiju gaitā studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā (vēl nav 

neviena absolventa un vēl neviens nav sagatavojis disertācijas pirmo variantu, 

studentiem tiek prasīta disertācijas nodaļu saskaņošana ar vadītāju un, atbilstoši 

doktorantu individuālajiem plāniem un pārskatiem, tas tiek realizēts ).  

 

 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 līdzekļi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Pamatā padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju 

rezultātu sasniegšanai, studentiem tiek nodrošinātas akadēmiskā personāla 

konsultācijas un akadēmiskā vadība. ISMA nodrošina studentiem iespēju mācīties 

mājās, ir pieejami e – mācību līdzekļi, ir pieejams akadēmiskais personāls ar e – 

pasta palīdzību. Studenti kopā ar zinātniskajiem vadītājiem iesaistīti dažādos 

starptautiskos projektos. Varētu realizēt aktīvāku sadarbību ar veiksmīgām 

Rietumeiropas universitātēm. 

 

 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 līmeņa 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: Studentu sasniegumus (individuālo plānu izpildi) ik gadu vērtē studiju 

programmas padome. Ieteicams visus individuālos studiju plānus un pārskatus 

parakstīt studentam, vadītājam un studiju programmas direktoram, tos visus 

vajadzētu glabāt kopā vienā mapē, lai tie būtu labi pārskatāmi. Ieteicams katru 

semestri organizēt seminārus, kur doktoranti prezentētu pētījuma rezultātus un citi 

doktoranti uzstātos kā diskusiju uzturētāji.     

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  2,5 

Komentārs: ......... 

 

 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: 3 

Komentārs: ......... 

 

 10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 

starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām 

augstskolām.  

(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu 

studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?) 

Novērtējums: 2,5 



Komentārs: Notiek sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un 

ārpus Latvijas, notiek sadarbība ar zinātniskiem institūtiem. Ieteicams izveidot 

kopējus studiju kursus ar citām augstskolām. 
 

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: 2,5 

Komentārs: Studenti ir apmierināti. No bibliotēku datu bāzēm visvairāk izmanto 

EBSCO, lai gan esot noslēgti līgumi par citu augstskolu bibliotēku datu bāzu 

izmantošanu, ko varētu izmantot daudz efektīvāk: izmantojot arī citas zinātnisko 

žurnālu datu bāzes. Drīz ISMA bibliotēku un attiecīgās iekārtas pārvietos uz 

jaunām telpām, studenti plašāk varētu izmantot viņiem pieejamās iespējas.   

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 2 

Komentārs: ......... 

 

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, iekļaušanās inovatīvā darbībā. 

(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekļauts programmas īstenošanā?) 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Akadēmiskais personāls ir iesaistīts pētniecībā, 7 akadēmiskā personāla 

pārstāvji ir LZP eksperti.  

 

 

 

13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās 

pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju 

rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un 

radošos (mākslinieciskos) projektos. 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studenti ir iesaistīti pētniecības darbā, kā arī dažādu starptautisku 

projektu realizācijā. Studenti paši piedāvā disertāciju tēmas, ko apstiprina 

doktorantūras padome.  

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 2,5 

Komentārs: ......... 

 

 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, 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, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, 

resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?) 

Novērtējums:2,5 

Komentārs: Kvalitātes vadības sistēma darbojas. Studentu aptaujas varētu organizēt 

pēc katra studiju kursa, kā arī par pētniecības procesu. Aptaujas anketas varētu 

pilnveidot, lai labāk izzinātu studentu viedokli. 
 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā 

specialitātē.  

(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti  

programmas mērķi izglītošanā?) 

Novērtējums: Pagaidām nav absolventu 

Komentārs: ......... 

 

 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības 

attīstībai, studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu 

likuma” izpratnē (55.panta 8.daļa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas 

vai citu izmaiņu gadījumā.  

(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērķi 

atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studenti ir motivēti un gatavi tālkizglītībai un personības attīstībai, 

ISMAI ir līgumi Rīgas Tehnisko universitāti un Banku augstskolu par studentu 

pārņemšanu studiju programmas likvidācijas gadījumā. Bez tam ir līgums ar 

RSEBAA par disertācijas aizstāvēšanas iespēju viņu promocijas padomē.  

 

Iesaku ISMA doktora studiju programmu „ Uzņēmējdarbības vadība”  akreditēt 

uz 2 gadiem. 

 

 

Biruta Sloka 
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Ziņojums 
par Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskolas (ISMA) realizēto 

doktora studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”. 
 

Latvijas studentu apvienības deleģētais novērotājs:  

Banku augstskolas 2. kursa studente Laura Valtere 

 

2011. gada 19. un 20. decembrī tika veikta ISMA studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” 

akreditācijas vizīte. Tās laikā bija iespējas tikties ar augstskolu vadību, programmas realizācijā 

iesaistīto akadēmisko personālu, studentiem un darba devēju pārstāvjiem, apskatīt mācību telpas un 

bibliotēku, kā arī iepazīties ar papildus materiāliem. Programmas kvalitātes novērtēšanas laikā tika 

izvērtēts studiju saturs un organizācija, mācīšanās un zināšanu novērtēšana, studiju nodrošinājums 

un vadība, studentu studiju un dzīves apstākļi un kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

 

Studiju saturs un organizācija 

Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ir skaidri, bet nav ticamības par to 

sasniedzamību un pārbaudāmību. Studiju rezultāti ir saistīti ar piedāvāto studiju programmas saturu, 

tomēr nav pārliecības, ka studiju saturs atbilst iegūstamajam doktora grādam.  

 

Studiju programmas vadība aktīvi reaģē uz studentu vēlmēm un viedokli, kas pamato personības, 

demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanas efektivitāti studiju 

programmas ietvaros. Tomēr salīdzinājumā ar citām šī līmeņa programmām, ISMA piedāvātās 

studiju programmas līmenis nav no augtākajiem. 

 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte tiek aktīvi pilnveidota un tiek nodrošināta 

informācija par akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības virzieniem. ISMA piesaista augsti 

kvalificētus speciālistus un zinātniekus gan vietējā tirgū zināmus, gan starptautiskas personības. 

Tiek uzsvērta studentu iespēja izvēlēties un noraidīt pasniedzējus.  

 

Darbiniekiem nav pietiekami daudz starptautisko publikāciju par studiju programmas tēmu. Jaunu 

projektu rakstīšana un finansējuma iegūšana ir iespēja pilnveidoties. Starptautisko sakaru daļa aktīvi 

piesaista ārvalstu pasniedzējus, kā arī dod iespēju gan studentiem, gan pasniedzējiem doties 

apmaiņas programmās. Tomēr netiek sniegti konkrēti dati par šo cilvēku apriti.  

Dažbrīd rodas šaubas, vai personāls un studenti ir pietiekami ieinteresēti studiju programmas 

realizācijā.  

 

Studentu pētniecības tēmas šobrīd ir ļoti plašas. Jāveicina vietējās un reģionālās zinātniskās 

publikācijas. 

 

Mācīšana un zināšanu novērtēšana 

Nav pārliecības, ka studiju procesā tiek izmantotas modernas mācīšanas metodes un nav skaidri 

studijās sagaidāmie rezultāti. Augstskolas vadība ir aktīva problēmjautājumu risināšanā. Piesaistītas 

finanses ir nodrošinājušas  augstu datoru, multimediju un interneta izmantošanas iespējas, bet nav 

pārliecības, ka doktora studentiem tās būs pilnībā pieejamas un ka akadēmiskais personāls pats to 

spēj efektīvi izmantot. Ne tikai personālam, bet arī studentiem nav laika saviem pētījumiem un 

pašanalīzei. Ja programmas pašreizējais modelis nemainīsies, tad ir maza iespējamība, ka studenti 

veiksmīgi pabeigs studijas plānotajā laikā. Arī akadēmiskajam personālam nav pietiekami daudz 

laika savai pētniecībai. Studentiem tiek nodrošināta palīdzība un pasniedzēju konsultācijas, tomēr 

jāpiestrādā pie motivācijas paaugstināšanas.  

 

Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte nav pietiekama, tādēļ to nevar 

izmantot studiju procesa pilnveidošanā. Netiek nodrošināta iespēja atkārtoti vērtēt, jo katra studenta 
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individuālā plāna izpildes dokumentus augstskola nespēja uzrādīt pietiekamā daudzumā un 

kvalitātē. Būtu jāattīsta Promocijas padomes regulas. Ir sadarbība ar citām augstskolām gan Latvijā, 

gan ārpus tās.  

 

Studiju nodrošinājums un vadība 

Augstskolā tiek nodrošināta demokrātijas principu ievērošana, ir skaidri noteiktas administrācijas 

pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. Tomēr netiek veiktais 

kvalitatīvas studentu aptaujas, kas apšauba studentu līdzdalību studiju programmu īstenošanā.  

 

Tiek aktīvi strādāts pie sadarbības ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām un 

starptautiskām organizācijām. Augstskola vairāk orientējas uz austrumu tirgu. Akadēmiskā 

personāla un studentu apmaiņas tiek motivētas un atbalstītas. Tiek aicināti vieslektori, bet ne par 

vienu no apmaiņas procesiem augstskolas pārstāvji nevar dod konkrētus datus. Nav izveidota datu 

bāze.  

 

Studiju programmas metodiskais un informatīvais nodrišinājums ir vājs, tomēr materiāltehniskais 

nodrošinājums ir uzlabots, piesaistot Eiropas finansējumu. Informācijas pieejamība ir gan internetā, 

gan lokālā datortīkla. Bibliotēkai ir nepieciešama steidzama palīdzība un uzlabojumi, jo nav plašāka 

zinātniskā literatūra doktorantūras studentiem. Studentiem tiek nodrošināts ne tikai darba vadītājs, 

bet arī konsultants, kas palielina darba efektivitāti.  

 

Studentu studiju un dzīves apstākļi. 

Jaunās augstskolas telpas un topošā bibliotēka ļoti uzlabos apstākļu atbilstību studentu prasībām. 

Šobrīd telpas ir nodrošinātas ar multimedijiem, datoriem un nepieciešamo aprīkojumu. Arī 

ēdināšanas iespējas tiek nodrošinātas atbilstoši studentu prasībām, jo ir izveidota jauna ēdnīca. Nav 

pārliecības, ka ēdnīca spēs uzņemt un apkalpot pietiekami daudz studentus vienlaicīgi, tāpēc tiem 

saglabājas nepieciešamība iet uz citu augstskolu ēdināšanas vietām. Apkārt esošā infrastruktūra ir 

laba. 

 

Tiek sniegta informācija par dienesta viesnīcām, tomēr nav ziņu par to atbilstību studentu prasībām. 

Tiek domāts par augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem, tomēr šis mazāk skar doktora 

studiju studentus.  

 

Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā ir zema. Studējošo pašpārvaldei ir divi virzieni, kas teorētiski 

var nodarboties ar akadēmisko jautājumu risināšanu, taču tā nenotiek. Tie pilda tikai informatīvu 

funkciju, informējot studentus par konferencēm, jaunumiem mācību sfērā u.t.t. Nav iniciatīva no 

studentu puses studiju kvalitātes celšanā. Tas arī netiek prasīts no augstskolas vadības, jo augstskolā 

nav izstrādāta kvalitātes vadības sistēma un tiek darīts minimālās prasības kvalitātes uzturēšanā.  

 

Absolventu iespējas nākotnē ir, jo studenti ir stipri gan tehnoloģiskā, gan vadības virzienā. Darba 

devēji ir ieinteresēti šīs programmas absolventos, bet nav ar mieru ieguldīt to pilnveidē. Augstskolā 

nav veikts pētījums un absolventu aptauja par darba iespējām pēc ISMA beigšanas. Var balstīties 

tikai uz vispārīgu tirgus analīzi un pieprasītākajām nozarēm. 

 

Rekomendēju ISMA doktorantūras studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” 

akreditēt uz 2 gadiem. 
 

___________ 

Laura Valtere 

LSA deleģētā novērotāja 

22. 12. 2011. 
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APSTIPRINĀTS 

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

 

ANKETA 
LSA DELEĢĒTAJIEM NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOVĒROTĀJIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 

Novērtēšanas komisijas novērotāja individuālajam ziņojumam obligāti pievienot aizpildītu anketu. Par katru 

jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziņojumā jādod novērtējumu 4 ballu skalā un rakstisku 

komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo galvenokārt īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un 

uzdevumiem.) Ieteicams novērotāja ziņojumu 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: Laura Valtere 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas doktora studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība” 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2011. gada 19. – 20. decembris 

 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(5 galvenie kvalitātes aspekti un 15 jautājumi) 
 

 I Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Nepieciešams piestrādāt pie studiju rezultātu pārbaudāmības un padziļinātu studiju programmas saturu.  

Akadēmiskā personāla zinātnisko darbu vairāk saistīt ar studiju programmas virzienu.  

 

1. Studiju programmas mērķu, 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 

daļu. Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi.  

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ir skaidri, bet rodas šaubas par to sasniedzamību. 

Studiju rezultāti nav pārbaudāmi, jo netiek uzrādītās kvalitatīvas darba atskaites formas.  

Studiju sagaidāmie rezultāti ir saistīti ar piedāvāto kursu, bet rodas šaubas vai studiju saturs atbilst doktora grāda 

studijām. Izmantotā literatūra vairāk apskata vispārējas zināšanas, nevis fokusētas un padziļinātas studijas.  

 

2. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanas efektivitāte studiju 

programmas ietvaros, ņemot vērā studējošo viedokli.  

Novērtējums: 2 

Komentārs: Tiek motivēta personības un zinātnes attīstība, tomēr rodas šaubas par to efektivitāti un kvalitāti. 

Komunicējot ar studentiem tikai daži ir ieinteresēti tālākai attīstībai un darbībai.  

 

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: 2 

Komentārs: ISMA ir aktīvi strādājusi pie akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas un profesionālās komandas 

izveidošanu, kas ļauj ticēt uz labu ietekmi arī studiju programmas sakarā. Ir nepieciešams saistīt studiju programmas 

akadēmisko personālu vairāk pievērsties pētniecībai, kas būtu saistīta ar studiju programmas saturu.  

Studentiem ir iespēja izvēlēties un noraidīt pasniedzējus.  

 

 II Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums: 2.5 

Komentārs: Nepieciešams aktīvi izmantot jaunās tehnoloģijas un jāpārdomā novērtēšanas metožu objektivitāte.  

 

 4. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, datoru, 

multimediju un interneta izmantošana. 

Novērtējums: 3 
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Komentārs: Piesaistot finanšu līdzekļus, ISMA ir nodrošinājusi datoru, multimediju un interneta izmantošanu. Nav 

pārliecības par to, ka akadēmiskais personāls prot lietot modernās metodes.  

 

 5. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un studēšanas motivācijas 

paaugstināšana.  

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studentiem tiek nodrošinātas gan konsultācijas, gan iespēja tikties ar akadēmisko vadību. Nav pārliecības, 

ka studenti tiek motivēti un ir pilnībā ieinteresēti un iesaistās studiju procesā.  

 

 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: Nav ticamības zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanai. Metodes nav objektīvas, jo nav izveidota 

konkrēta sistēma. 

 

 

III Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Nepieciešams izveidot iekšējo kvalitātes vadības sistēmu un kvalitatīvu datu uzskaites sistēmu mobilitātes 

sakarā. Bibliotēku nepieciešams uzlabot.  

 

 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: 2 

Komentārs: Tiek ievēroti demokrātijas principi. Studenti tiek iesaistīti, bet rodas šaubas par abu pušu motivāciju un 

attieksmes nopietnību. Netiek veiktas kvalitatīvas studentu aptaujas.  

 

 8. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām organizācijām, 

akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Aktīvs darbs tiek veikts sadarbības veicināšanas virzienā. ISMA tiek atbalstīta arī no citām izglītības 

iestādēm. Studenti un personāls aktīvi izmanto studentu apmaiņas iespējas, bet diemžēl nav konkrēti dati.  

 

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 izmaiņas, karjeras konsultācijas) 

atbilstība studiju vajadzībām.  

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studiju programmas metodiskais un informatīvais nodrošinājums ir vājš. Bibliotēka ir steidzami jāuzlabo.  

 

 IV Studentu studiju un dzīves apstākļi. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Darbu nepieciešams turpināt. Jaunās ISMA telpas sniedz lielu ieguldījumu studiju apstākļu uzlabošanā.  

 

10. Telpu, bibliotēkas atbilstība studentu prasībām. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Jaunās telpas un jaunā bibliotēka rada iespaidu par kvalitatīvu studiju vidi.  

 

11. Ēdināšanas atbilstība studentu prasībām un ēdināšanas pakalpojumu pieejamība. 
Novērtējums: 3 

Komentārs: Jaunā ēdnīca ir atbilstoša studentu prasībām.  

 

 12. Studentu nodrošinājums ar dienesta viesnīcām, to atbilstība studentu prasībām, iespējas īrēt istabas, 

dzīvokļus. 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: 2 

Komentārs: Tiek sniegta informācija par dienesta viesnīcu nodrošinājumu. Sīkāka informācija netiek dota.  

 

13. Studentu apmierinātība ar augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem. 

Novērtējums: - 

Komentārs: Doktorantūras studentiem tas nav primārā prasība.  



 5 

  

 V Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

 Novērtējums: 2 

Komentārs: Tiek veikts minimums kvalitātes nodrošināšanai.  

 

14. Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā.  

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studenti tiek iesaistīti, bet nav pārliecības par abu pušu motivācijas lielumu.  

 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā apgūtajā specialitātē vai citā veidā 

izmantot iegūto izglītību. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Darba devēji izrāda lielu interesi nākotnē, bet nav gatavi šobrīd investēt jaunajos studentos.  
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