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Sources of information  

Documents received before the site visit: Self-evaluation report prepared by the RAI.  

Documents received during the site visit. Experts had an opportunity to become acquainted with 

the programme documentation, methodological manuscripts prepared by the academic staff and 

a selection of textbooks used. 

Meetings during the site visit. The evaluation commission had meetings with the rector of the 

RAI Prof. Olafs Brinkmanis, head of the RAI Konvent Assoc.Prof. Mihail Karoļ, vice rectors 

Prof. Dmitrij Ulanov and Prof. Mihail Beilis, the manager of international relations Asnata 

Venckava, and head of the study department Dr. Tamara Školnikova; 10 members of the 

academic staff, representatives of employers and students. We were also offered a possibility to 

get acquainted with the RAI premises and the learning facilities.  

At the end of site visit the experts had an informal meeting with the RAI administration and 

highlighted some of the strengths and weaknesses of the programme under review. At the end of 

the meeting some recommendations and conclusions were presented. To the expert 

commission’s perception the evaluation process has been a positive and constructive experience 

for the RAI. 

 

Analysis of the findings  

The situation with the Professional Bachelor’s programme in Aircraft Technical Maintenance 

corresponds in general to the one described in the self-evaluation report prepared by the RAI. 

The expert commission wants to emphasize poor quality of the self-assessment report and 

preliminary availability of only part of it in English. 

In general the programme meets the requirements of professional and educational standards and 

legislation of the Republic of Latvia. Some confusion in the programme design and 

implementation has been generated in the process of combining the above requirements with the 

aviation industry specific requirements. 



 

Conclusions  

SWOT analysis of the programme: 

Strengths:  

 Motivated students; 

 Possibility along with the programme to get the first level (B1, B2) professional  

certification based on PART-66; 

 Rewarding learning environment.  

Weaknesses:  

 Total isolation of the institution and programme; 

 Weak laboratory basis; 

 Lack of clear ownership of the programme; 

 Lack of stakeholder involvement in the programme development; 

 Low proportion of full-time academic staff; 

 Lack of students’ and academic staff exchange. 

Opportunities:  

 Develop real cooperation with other higher education institutions in the field of 

aviation; 

 Establish a joint practice centre in Latvia, incl. western types of airplanes. 

Threats:   

 Insufficient financing of the programme due to low number of students; 

 Demographic and economic situation in Latvia.  

  

Recommendations  

1. Structure the programme around functional competence based modules, related to the 

professional standard.  

2. Implement the learning outcomes based approach to full extent.  

3. Enhance English language competence of students and academic staff by introducing 

subjects or modules taught in English.  

4. Establish a clear programme management structure, incl. the programme committee 

involving also the representatives of stakeholders and quality assurance.  

5. Establish real cooperation with the Riga Technical University Institute of Aviation and 

the Transport and Telecommunications Institute, incl. resource sharing. 

6. Learn to compile more analytical and self-critical self-evaluation reports. 

 

Final recommendation 

The expert commission recommends: 

Two years accreditation is recommended for the RAI Professional Bachelor’s programme in 

Aircraft Technical Maintenance. 

 

 

 



 

The assessment of the study programme 

  

I Needs, objectives and outcomes 

Comment:  

The need for a programme in Aircraft Technical Maintenance is obvious, but in the programme 

design the institute has been too much oriented towards its own traditions (running a training 

centre for aviation specialists) and ambitions. 

Upon mastering the professional bachelor study programme, on-the-job training at an aviation 

company, development of a bachelor’s thesis and its successful defence a student acquires the 

qualification of an aircraft maintenance engineering officer and the professional bachelor 

degree in aviation. 

The programme outline doesn’t follow the Bologna requirements and guidelines (LOs, modular 

structure, assessment based on LOs, recognition of prior learning, quality assurance, …). 

1. Possibility to understand, to reach and to assess the aims, objectives and learning outcomes of 

the study programme. Compliance of the intended 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?) 

Comment:  

It is not clear, who are the relevant stakeholders of the programme. Moreover they haven’t 

participated in formulating the objectives and expected learning outcomes (LOs) of the 

programme. 

According to the self-assessment report the programme is based on professional standard of 

“Aircraft maintenance engineering officer”. Unfortunately, the programme expected LOs are 

not described explicitly. Therefore it is impossible to evaluate, to what extent the expected LOs of 

the programme meet the requirements of this standard. 

The declared compliance with the EASA and LCAA provisions is basically related to the 

requirements of technician level, which are non-relevant for a professional bachelors’ 

programme. 

It is also impossible to evaluate, how the programme LOs are related to the Bologna first cycle 

descriptors. 

 

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)?) 



Comment:  

The mission, vision and strategy of the institution have not been defined explicitly. The 

programme objectives are definitely oriented towards specialist development, although 

ambiguity of the objectives (towards technician or engineer’s qualification) makes it difficult to 

focus on developing necessary competences. 

 

 

II The content and organization of the studies 

Comment:  

Because of vagueness of focus the programme doesn’t have clear modular structure in the sense 

of decomposing the programme LOs into expected LOs of modules and subjects. To certain 

extent this is amplified by the concept of EASA and LCAA modules.      

The programme definitely needs restructuring to meet the Bologna requirements. 

 

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?) 

Comment:  

It is not clear, how the intended LOs of subjects are deduced from the programme LOs. There 

are explicit links to the European qualifications framework level 6 and level 5 of the professional 

qualifications framework. 

Professional practice is well integrated to the theory. 

The programme doesn’t have clear modular structure yet. It would be desirable to redesign the 

programme to introduce modular structure stemming from the professional standard. 

Examinations, practical assignments, course work and theses follow traditional lines. 

No recognition of prior learning is accomplished yet. 

 

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?) 

Comment:  

The programme design and implementation has fairly weak links with the demands to create the 

common European education space (Bologna process). Benchmarking is done mechanically (by 



comparing the number of credits in a module or subject) not by the intended LOs, subject 

benchmarks or design. 

The didactic concept of the programme is unclear and needs to be reinforced. It is strongly 

recommended to enhance English language competence by introducing subjects or modules 

taught in English. 

Students’ mobility is non-existing and is not encouraged either. 

 

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?) 

Comment:  

Academic staff formal qualification meets the requirements. The ratio of faculty with academic 

and professional orientation is appropriate. The proportion of full-time academic staff is fairly 

low. 

The foreign language competence of the faculty is in general fairly poor. 

 

III Assessment of teaching and learning 

Comment:  

Traditional teaching, learning and assessment methods are basically in use. LOs approach is not 

implemented yet. Moreover, there is very little understanding about the developments in this 

filed. 

 

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

use of computers, internet, audiovisual and multimedia 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?) 

Comment:  

Although there are some elements of modern teaching methodology in use, traditional methods 

are in use overwhelmingly. 

The students seeking enrolment in the programme have the right knowledge and attitudes to 

enable achievement of the LOs in the expected time (although these are not formulated yet in 

terms of LOs). 

The results related to the students’ study progress until now attest to the achievement of the 

programme LOs in the expected time. 

 

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)?) 

Comment:  

Counselling and support provided for the students is adequate to enable achievement of the 

expected LOs.  

The institute provides support for students learning activities at home. 

 

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?)  

Comment:  

The standards and rules concerning the assessment of student performance are traditional, 

transparent and accessible. Unfortunately, substantial part of assessment is based on 

attendance, which is unacceptable for a higher education institution. 

Expected LOs of subjects are not defined explicitly. Moreover, there are no assessment criteria 

and methods associated with expected LOs. 

 

 

IV The management and support of the studies 

Comment:  

The programme management has to be more proactive and output oriented in defining the 

programme policy. For these purposes it is recommended to establish a programme committee, 

including also representatives of stakeholders. 

Programme administration and academic staff is supportive towards students.  

Library and other elements of learning environment support achievement of programme LOs.  

 

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)?) 

Comment:  

The programme administration and academic staff have created a friendly and supportive 

atmosphere.  

 

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?) 

Comment:  

Although there are references to several cooperation agreements with other higher education 

institutions, the institute and the programme in particular are very much isolated from the 

environment in many respects, incl. exchange of staff and students.  

The students’ and staff mobility has to be encouraged and supported. It is also highly 

recommendable to establish real cooperation and resource sharing relations with the Riga 

Technical University Institute of Aviation and the Transport and Telecommunications Institute. 

 

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?) 

Comment:  

The institute provides conditions and access to modest learning facilities, equipment and 

services to support learning process.  

The library and associated equipment create a positive learning environment. Nevertheless, 

provided the closed organisational culture, there is little evidence of using the existing 

possibilities. The library stock relevant for the programme is fairly limited. 

 

 

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

Comment:  

The programme has good potential for development, provided that the programme focus will be 

supported by the research focus of the academic staff.  

 

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?) 

Comment:  

The academic staff is in general fairly passive in research, especially in the context of the 

programme.   

 

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).  



Comment:  

Students’ involvement in research is not encouraged. At the moment there are little real results, 

because the programme doesn’t have graduates yet.  

 

VI Quality assessment and mechanisms to ensure it 

Comment:  

Development of the quality assurance system for the programme compliant with ENQA 

Standards and Guidelines is in an early stage.  

 

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. Compliance of the internal quality assurance system with 

ENQA Standards and Guidelines.  

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

management system periodically re-examined?) 

Comment:  

The programme has been in function nearly 3 years. It is difficult to decide the efficiency of 

annual self-assessment and actions based on this analysis. 

 

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?) 

Comment:  

No evidence yet, although the employers are optimistic.  

 

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 process’ analysed and used to promote 

continual improvement of the programme?) 

Comment:  

Students are definitely ready for further studies and personal development. 

Sustainability of the programme is unclear.  

The Institute has an agreement with the Riga Technical University to secure guarantees for the 

students to continue studies in the case of closure of the programme, its re-organization or other 

changes. 

































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:Vladimirs Šestakovs 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: RAI „Gaisa kuģu 

tehniskā ekspluatācija” 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 14.05.-15.05.2012.g. 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

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

 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): .3 (labi)........ 

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: 3( labi)......... 

Komentārs: ..Nav īsti skaidri standarti, uz kuriem orientēušies mācību prpgrammas autori. Nav 

izvirzīta pasniedzēju dalība programmas mērķu un uzdevumu noformulēšanai. 

 

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: .........3(labi) 

Komentārs: .........Trūkst patērētāju tirgus izpētes dati par šo speciālistu nepieciešamību 

 

 II Studiju saturs un organizācija. 



Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): .........3 (labi) 

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, 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 mērķiem?) 

Novērtējums: .........3 (labi) 

Komentārs: ......... Nav pietiekama materiālā bāze praktiskajām nodarbībām 

 

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( apmierinoši), 

Komentārs: ......... Slīdzinājums ar analoģiskām programmām citās Eiropas Savienības 

valstu mācību iestādēs veikts nepietiekami detalizēti. 

 

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: ......... 3 (labi) 

Komentārs: ......... Nepietiekama pasniedzēju pieredze, kuri ir iesaistīti dotās mācību 

programmas studiju priekšmetos. 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  .........4(teicami),   

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: ........4. (teicami), 

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 līdzekļi, akadēmiskā 

personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 

Novērtējums: .........4(teicami), 

Komentārs: ......... 

 

 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: .........3 (labi) 

Komentārs: ......... Nav parādīta studenta zināšanu kvalitātes novērtēšanas sistēma uz 

testu, jautājumu utt. bāzes. 

 

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  ......... 3 (labi) 

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 (labi) 

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( apmierinoši), 

Komentārs: ......... Nav parādīti dokumenti, kuri apstiprina zinātnisko un metodisko 

sadarbību ar citām mācību iestādēm, kā arī zinātniskajām iestādēm. 

 

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 (labi) 

Komentārs: ......... Bibliotēkā nav pieejams pēdējo gadu izlaidumu mācību grāmatas, tai 

skaitā metodiskie materiāli, kurus izdevuši dotās programmas pasniedzēji. 

 

 

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 



Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 2( apmierinoši), 

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( apmierinoši), 

Komentārs: ......... Nav norādīta pasniedzēju iesaiste zinātniskajos izpētes darbos. Nav 

publikācijas starptautiski atzītos žurnālos.  

 

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( apmierinoši), 

Komentārs: ......... Nav norādīta studentu iesaistīšanās nacionālajos un starptautiskajos 

izpētes projektos. 

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): .........3 (labi) 

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: .........3 (labi) 

Komentārs: ......... Nav ieviesta sertificēta kvalitātes sistēma atbilstoši starptautiskajiem 

kvalitātes standartiem. 

 

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: .........3labi) 

Komentārs: ......... Nav materiāli, kuri prognozē topošo speciālistu pieprasījumu nākotnē. 

 

 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: .........4 (teicami) 

Komentārs: ......... 



 

                Priekšlikumi 

1. Latvijas civilās aviācijas aģentūra (CAA) ir akreditējusi RAI aviācijas speciālistu pirmā 

līmeņa (B1, B2) sagatavošanai atbilstoši Part 66 prasībām bez viņu sertifikācijas. Šī programma 

sniedz aviotehnikas licencei nepieciešamās zināšanas,  bet RAI cenšas sagatavot otrā līmeņa 

speciālistus attiecīgajā jomā - profesionālais bakalaurs. 

2. Vispārējo tehnisko (mehānika, lidmašīnu materiāli, u.c.) un speciālo (aerodinamika, 

konstrukcija un izturība, dzinēju teorija, utt.) inženierijas rakstura disciplīnas nav pietiekami 

aprīkotas ar laboratorijas iekārtām, kuras ir nepieciešamas šajās disciplīnās. 

3. Ierosinājums slēgt līgumus ar citām mācību iestādēm, kurām ir iespējas nodrošināt tādas 

iespējas. 

4.  RAI ir vēlams nodibināt kontaktus ar izglītības iestādēm, kuras jau veic speciālistu 

sagatavošanu, piedalīties apspriedēs un konferencēs par  speciālistu apmācību Latvijā, publicēt 

rakstus augstskolu rakstu krājumos. 

5. Inženieru sagatavošanas neatņemama sastāvdaļa ir pētniecības darbu veikšana fakultātē un 

publikācijas starptautiski atzītos izdevumos. RAI akadēmiskā personāla aptaujas rezultāti parāda, 

ka šajā programmā, šie elementi trūkst. Iesaku veikt šādu darbu. 

6. Apsvērumi un novērtējumi norādīti eksperta anketā.  

Iesaku akreditēt RAI profesionālā bakalaura studiju programmu „Gaisa kuģu tehniskā 

ekspluatācija” akreditēt uz 2 gadiem. 

 

Eksperts: Dr h.sc.inž. prof. V. Šestakovs 

 

15.05.2012.g. 

 



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: Vladimirs Petuhovs 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Rīgas Aeronavigacijas institūts profesionālā bakalaura studiju programma ”Gaisa kuģu 

tehniskā ekspluatācija” 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2012.14.05 – 2012.15.05 

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

 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 (labi) 

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: ): 3 (labi) 

Komentārs:  Nav skaidri izklasti standarti, uz kuriem orientējušies recenzētas programmas 

autori 

 

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: ): 3 (labi) 



Komentārs: Nav iesniegti materiāli, kuri apstiprina tirgus pieprasījumu pēc dotās programmas 

aviācijas specialiestiem. 

 

 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 (labi) 

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, 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 mērķiem?) 

Novērtējums: 2 (apmierinoši) 

Komentārs: Praktiski nav piejamas laboratoriskās bāzes priekš praktiskām disciplīnām. 

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: 3 (labi) 

Komentārs: Nav pietikami izanalizētas analoģiskas programmas, kas sastomas citās Eiropas 

Savienības vastīs. 

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: 3 (labi) 

Komentārs: Lielāka daļa pasniedzēju neatbilst attiecīgajām amatam RAI. 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  3 (labi) 

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: 3 (labi) 

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 līdzekļi, akadēmiskā 

personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 

Novērtējums: 3 (labi) 

Komentārs:  Mūsdienu apmācības metodes nav pietiekoši izmantotas. 

 

 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: 3 (labi) 

Komentārs: Nav pilnā mērā atstrādātas kvalitātes sistēmas kontroles priekš studentu 

zināšanām. 

  

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  2 (apmierinoši) 

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: 2 (apmierinoši) 

Komentārs: Nav nodrošinātas aktīvitātes priekš studentu organizācijas.  

 

 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 (apmierinoši) 

Komentārs: Zems sadarbības līmenis starp citām Latvijas izglītības iestādēm, ņemot vērā 

mētodieskos un pētnieciskos jautājumus. Nav studentu apmaiņas. 

 

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 (apmierinoši) 

Komentārs: Nepieciešamā literatūra, kas sastopama bibliotēkā ir daļēji novecojusi. Nav 

piedavāti lekciju metodieskie norādījumi no pasniedzēju puses. 



 

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 2 (apmierinoši) 

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 (apmierinoši) 

Komentārs: Pasniedzēji nepietiekoši piedalās zinātniskajos darbos. Trūkst publikāciju 

starptautiski atzītajos žurnālos. 

 

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 (apmierinoši) 

Komentārs: Studentu piedalīšanās pētnieciskajos darbos ir pasīva. 

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 (labi) 

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: 3 (labi) 

Komentārs: Nepietiekoši skaidri izklāstīta patstāvīgā sistēmas analīze priekš mācību procesa. 

 

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: 3 (labi) 

Komentārs: Nav sastādīta darba nodrošināšanas prognoze priekš absolventiem. 

 

 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: 4 (teicami) 

Komentārs:  



 

 

Rekomendācijas: 

1. Optimizēt pasniedzēju un studentu piedalīšanos zinātniskajos darbos. 

2. Uzlabot pasniedzēju un studentu sadarbību ar citām analoģiskajām mācību 

iestādēm. 

3. Palielināt studentu praktiskās apmācības kvalitāti. 

4. Palielināt studentu apmācības kvalitātes kontroli. 

5. Nodrošināt mācību procesu ar mūsdienīgu literatūru un apmācības līdzekļiem. 

6. Organizēt skaidru mācību programmas vadības sistēmu. 

 

Atsauksme. 

 

Neraugoties uz  zināmiem organizatoriskā rakstura Programmas  trūkumiem, kopumā 

Apmācības Programma atbilst apstiprinātiem apmācības mērķiem un uzdevumiem. 

 

Bez tam, Programmai piemīt arī zemāk pieminētas pozitīvās īpašības : 

1. Apmācības Programmas saturs  motivē studentus sekmīgi mācīties; 
2. Apmacības Programmas ietvaros tiek nodrošināta iespēja veikt studentu apmācību 

saskaņā ar spēkā esošajiem akadēmiskiem un profesionāliem standartiem; 
3. Institūta (RAI) potenciālie absolventi būs pieprasīti specialisti  gan Latvijas darba tirgū, 

gan arī citās valstīs; 
4. Lielākāi daļai pasniedzēju  ir zinātniskie grādi, kā arī lidzīgo mācību priekšmētu 

pasniegšanas pieredze Civilās aviācijas augstākās izglītības iestādēs; 
5. Apmācības process Institūtā notiek  komfortāblos apstākļos. 

 

Jeteicamais akreditācijas programmas termiņš 2 gadi 

 

Ņemot vērā augstākminēto, gribētu atzīmēt, ka RAI Akreditēšanas termiņa ierobežojums uz 

diviem gadiem būtu rekomendēts ar mērķi stimulēt Institūta tālāku attīstību un pilnveidošanu, 

kas faktiski nozīmētu Akreditācijas Komisijas izstrādāto rekomendāciju izpildi . 

 

 

 

 

 

 

Paraksts:  _______________________  / V. Petuhovs/ 

 

2012. gada 16. maijs 



 

 

Ziņojums 

 

I Vispārējās ziņas: 

 Studiju programma: 

Vizītes 

datums: 

 Novērotājs: 

 Komisijas sastāvs: 

II Informācijas avoti:  

 Pirms tikšanās saņemtie dokumenti –  

 Tikšanās vizītes laikā –  

 Vizītes laikā saņemtie dokumenti – 

 

 

III Situācijas analīze:  

Vizītes laikā Rīgas Aeronavigācijas institūtā (RAI) norisinājās iepazīstināšana 

ar studiju iekšējo vidi, mācību spēkiem, dienesta viesnīcu, bibliotēku, RAI telpām un 

labratorijām, kuras izmanto programmā „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija”. Vizītes 

laikā notika tikšanās ar darbadevējiem un studentiem. Šajās tikšanās iegūtā 

informācija un saņemtie dokumenti veido slēdzienus akreditācijas ziņojumam. 

 



 

 

Situācija, kas aprakstīta profesionālās bakalaura studiju programmas “Gaisa kuģu 

tehniskā apkope” pašnovērtējuma ziņojumā pārsvarā atbilst tai, kāda tā tika konstatēta 

vizītes laikā. Tomēr, pašnovērtējuma ziņojums ir sagatavots vājā kvalitātē un tikai 

daļēji pieejams angļu valodā. 

Tiekoties ar studentiem, akadēmisko personālu, kuru laikā tika secināts, ka 

studiju programmas saturs atbilst Latvijas profesionālajiem un izglītības standartiem, 

kā arī atbilst specifiskajām industrijas prasībām. Akadēmiskais personāls ir kvalificēts 

un ļoti atsaucīgs, liela daļa ir praktiķi savā nozarē. Pašreiz studējošie saista savu 

nākotnes profesiju saistībā ar izvēlēto studiju programmu. Tomēr turpmākā karjeras 

izaugsme starptautiski ir stipri ierobežota, jo studiju programma nav sagatavota ņemot 

vērā līdzīgas programmas Eiropā un neiekļaujas Eiropas vienotās izglītības telpā, jo 

nepilda Boloņas procesa rekomendācijas. 

Ir izteikta nepieciešamība pēc šādas studiju programmas, bet programmas 

struktūrā institūts ir pārāk daudz orientējies uz savām tradīcijām apmācībā, kā treniņu 

centrs aviācijas speciālistiem, nevis sekojis augstākās izglītības vadlīnijām, un nav 

pietiekami izvērtējis nepieciešamos resursus un noteikumus, lai veiksmīgi ieviestu 

šādu studiju programmu. Programma neseko Boloņas procesa noteikumiem un 

vadlīnijām (sasniedzamie rezultāti, moduļu struktūra, mācīšanos, kas bāzēta uz 

sasniedzamajiem rezultātiem, kvalitates nodrošināšanu).  

Tikšanās laikā ar studentiem, studenti, apliecināja, ka šīs programmas studenti 

studējošo pašpārvaldē darbojas neaktīvi, kā arī norādīja, ka studenti nav pilnvērtīgi 

iesaistīti studiju procesa pilnveidošanā, un nav arī informēti par veidiem, kā to izdarīt. 

Šīs konkrētās studiju programmas studējošie praktiski neiesaistās instutūtā studējošo 

aktivitātēs.  

Kopsummā studiju process veidots ar individuālu pieeju studentu prasībām, 

tomēr tas nenodrošina studentu piedalīšanos apmaiņas programmās un neveicina 

studentu iesaisti pētniecisko darbu veikšanā. Šīs nepilnības risināmas ar sadarbības 

veicināšanu ar ārvalstu augstskolām, kā arī veicinot starptautisko konferenču 

rīkošanu, kā arī studentu apmācības programmās iestrādājot arī regulārus pētnieciskus 

studiju darbus.



 

 

 

 

Galvenās stiprās puses:  

• Labi attīstīta multimediju, tehnisku elementu un labratoriju pielietošana 

mācību procesā; 

• Sadzīves apstākļi studentiem nodrošināti labā līmenī; 

• Akadēmiskā personāla kvalifikācija un praktiskās iemaņas ir ļoti augstā 

līmenī; 

• Studentiem ir labas prakses un tālākās karjeras iespējas nozares uzņēmumos. 

 

Galvenās vājās puses: 

• Ir ļoti nekvalitatīvi sagatavota programmas dokumentācija – kursu apraksti 

neatbilst nekādiem standartiem, nesakritības sarakstā ar sadarbības augstkolām 

pret citos informācijas avotos atrodamo. 

• Trūkst pilnvērtīgas studentu iesaistes akadēmijas lēmējinstitūcijās; 

• Maza daļa no akadēmiskā personāla augstkolā strādā pilna laika darbu; 

• Starptautiskā sadarbība ir nepietiekamā līmenī; 

• Akadēmiskā personāla, īpašo to, kas visvairāk ir iesaistīti studiju 

programmas realizēšanā, vidējais vecums, kas ilgtermiņā var radīt problēmas 

studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai. 

 

 

Ieteikumi: 



 

 

• Programmu balstīt uz studijās iegutajām prasmēm un rezultātiem. Izpildīt 

Boloņas procesa rekomedācijas studiju kursu aprakstu sagatavošanā, pielāgot 

studiju kursus līdzīgām programmām Eiropas universitātēs, lai studējošie 

varētu pilnvērtīgi piedalīties mobilitātes programmās un veiksmīgāk 

iesaistīties Eiropas kopējā darba tirgū; 

• Veicināt studentu iesaisti zinātniskajos pētījumos, ko varētu veikt papildinot 

programmu ar vairāk pētnieciskajiem darbiem;  

• Veicināt studentu iesaisti studiju procesu norises kontrolē, senātā,  studentu 

pašpārvaldē; 

• Izstrādāt sadarbību ar citām augstkolām, kas darbojas aviācijas specialitātē. 

• Paplašināt un turpināt atjaunot labratorijas ar jaunākajām tehnoloģijām un 

aprīkojumu. Veicināt pieeju šīm labratorijām visu līmeņu studentiem. Uzlabot 

studentu darba vietu ergonomiku. Veidot kopīgus treniņa centrus, kuros būtu 

pieejamas Rietumu pasaulē ražotas lidmašīnas; 

Draudi: 

• Nepietiekams finansējums dēļ nepietiekama studentu skaita; 

• Mazā studentu iesaiste augstskolas organizācijā. 

 

IV Iespējamais lēmums  

Iesaku studiju programmu akreditēt uz 2 gadiem, jo eksistē pietiekami lieli riski 

programmas ilgtspējai un kvalitātei un ir nepieciešama pārbaude pēc šobrīd konstatēto 

problēmu novēršanas 

 

Aivars Šāblis 

2012. gada 16. maijā 



 

 

APSTIPRINĀTS 

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

ANKETA 

studiju programmas novērtēšanai 

 

  

Novērotāja vārds, uzvārds:  

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums:  

 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums:  

 

 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un  skaidrība, 

sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju rezultātu saistība ar piedāvāto saturu (praksi, 

lekcijām, semināriem u.t.t.). Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un/vai 

kvalifikācijai,  prasībām. Prakses atbilstība, elastība, 

saistība ar teorētisko daļu. Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt iepriekš iegūto 

izglītību un pieredzi.  

 



 

 

2. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 

risināšanas efektivitāte studiju programmas ietvaros, ņemot vērā studējošo viedokli.  

 
 

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.   

 4. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 

 
 

 5. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un 

studēšanas motivācijas paaugstināšana.  

 

 



 

 

 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). 

 

 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.  

 
 

 8. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 

starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām 

augstskolām. 

 
 

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.  



 

 

 

 

 

10. Telpu, bibliotēkas atbilstība studentu prasībām. 

11. Ēdināšanas atbilstība studentu prasībām un ēdināšanas pakalpojumu 

pieejamība. 

 

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.   

 
 

13. Studentu apmierinātība ar augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem. 

 
  

 

 

14. Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā.  

 



 

 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā 

apgūtajā specialitātē vai citā veidā izmantot iegūto izglītību. 
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