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Novērtēšanas komisijas ziņojums
par
RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTA
vērtējumu

1. 	Novērtēšanas komisijas sastāvs

·	Dag BJORNLAND - profesors, Norvēģija, Norvēģijas Vadības skola (Norvegian School of Management BI) ;
·	Ralf SCHUBERT - Dr-Ing., Vācija, Aviotransporta trafika vadības sistēmu konsultāciju servisa firma (ATM System Advisory Services);
·	Jonas STANKŪNAS - Dr. Habil., profesors, Viļņas Tehniskās universitātes Aviācijas institūta direktors;
·	Elmārs BEĶERIS - Dr.ing., Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes asoc.prof., Novērtēšanas komisijas vadītājs.

2. 	Darba metode

	Novērtēšanas komisijas eksperti un komisijas vadītājs laikus saņēma divu studiju programmu un visas augstskolas pašnovērtējuma ziņojumu kā arī citus Akreditācijas noteikumos paredzētos dokumentus un iepazinās ar tiem. Novērtēšanas komisijas vadītājs saskaņoja ar augstskolas pārstāvjiem vizītes programmu. Pirms vizītes notika komisijas sanāksme, kurā vadītājs iepazīstināja ekspertus ar akreditācijas norisi Latvijā. Triju dienu laikā eksperti tikās ar augstskolas vadību, studiju programmu vadītājiem, akadēmisko personālu,  fakultātes absolventiem, studentiem; iepazinās ar programmas realizētāju rīcībā esošiem resursiem: telpām, laboratorijām, medicīniskās aprūpes centru, ēdnīcu, atveseļošanas kompleksu, bibliotēku, datorklasi, apmeklēja arī dažas nodarbības. Otrajā darba dienā Novērtēšanas komisijai kā novērotājs pievienojās Augstākās Izglītības padomes loceklis J.Eglītis. Vizītes noslēgumā notika komisijas apspriede, kuras laikā tika formulēts kopējais viedoklis par programmu un visas augstskolas stiprām un vājām vietām, sagatavotas rekomendācijas darba uzlabošanai un pieņemti ieteikumi Akreditācijas komisijai un Augstākās Izglītības padomei. Par saviem atzinumiem eksperti ziņoja augstskolas darbinieku sanāksmē, kurā piedalījās arī AIKNC direktors J.Dzelme.

3. 	RAI vēstures posmi

	RAI pirmsākums ir 1942.gadā Frunzē izveidotā skola radiosakaru speciālistu apmācībai aviācijas vajadzībām. No 1945.gada skola specializējas galvenokārt  gaisa satiksmes kontroles un vadīšanas apmācībai. No 1947.gada skola tiek izvietota Rīgā un kļūst par Civīlās gaisa flotes Rīgas aviācijas skolu. 1971.gadā skolai piešķir nosaukumu Civīlās aviācijas Rīgas lidotāju tehniskā skola, bet 1989.gada 20.decembrī ar PSRS Ministru padomes rīkojumu Nr.1925-r skolai tiek piešķirts augstskolas statuss un nosaukums Civīlās aviācijas Rīgas aeronavigācijas augstākā skola. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1992.gada 23.aprīlī ar Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumu Nr.146 RAI iegūst tagadējo nosaukumu.
	Patlaban RAI ir  1992.gada 15.jūlijā dibinātās akciju sabiedrības "Rīgas Aeronavigācijas institūts" (LR Uzņēmumu reģistra Nr 000308328) struktūrā esoša augstskola. Tai izsniegta LR Izglītības un zinātnes ministrijas licence Nr.04025 studiju un apmācības veikšanai.

4. 	Īss RAI raksturojums

	RAI patlaban nodrošina divu profesionālo studiju programmu realizāciju: Gaisa satiksmes vadība un Starptautisko pārvadājumu organizācija, kas paredzētas otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Katrā no šīm programmām pilna laika studijām  pirmajā kursā tiek uzņemti 25 studenti. Bez tam šajās programmās tiek piedāvātas arī nepilna laika (vakara) un neklātienes studiju iespējas. Augstskola realizē neklātienes apmācību, izmantojot bāzes Krievijas Federācijā - Maskavas starptautiskajās lidostās Šeremetjevo, Vnukovo un Samārā. 
	RAI piedāvā arī dažādus kursus: Kravas un pasažieru aviopārvadājumu organizācija un apkalpošana, Dispečeru pārkvalifikācija atbilstoši ICAO standartiem, Lietišķā angļu valoda, Lidojošā sastāva un dispečeru radioapmaiņas frazeoloģija angļu valodā, u.c.
	Augstskolas struktūra izveidota atbilstoši LR Augstskolu likumam: Konvents pieņem stratēģiskus lēmumus, ievēl un atceļ rektoru, ievēl Senātu, revīzijas komisiju, šķīrējtiesu; Senāts pieņem lēmumus par struktūrvienību izveidi vai likvidēšanu, apstiprina studiju programmas un mācību plānus, noklausās amatpersonu atskaites. Rektors pārzina un vada augstskolas darbību. Studiju darbu nodrošina divas nodaļas: Inženieru nodaļa un Ekonomikas nodaļa. Akadēmisko personālu veido 23 pamatdarba (5-iem no tiem ir zinātņu doktora grāds) un 10 ārštata mācībspēki (6-iem - zinātņu doktora grāds). Kopējais RAI personāls ir 81 darbinieks (ieskaitot arī nepilnas slodzes darbiniekus). 
	Kopējais studentu skaits profesionālajās programmās 2000.gadā bija aptuveni 320, kursantu skaits dažādos kursos - ap 150. Studijas apmaksā galvenokārt aviokompānijas, ar kurām noslēgti līgumi par speciālistu sagatavošanu. Vakara un neklātiens formā studējošie nereti maksā paši. Studiju darba budžetu  galvenokārt nodrošina mācību maksa (2000.gadā - aptuveni 177 tūkstoši Ls), kā arī relatīvi nelielie blakus ienākumi no medicīnas pakalpojumiem, ko nodrošina medicīniskās aprūpes centrs, un no atveseļošanas kompleksa (kopā aptuveni 4000 Ls gadā). Ir sastādīts finansu plāns tuvākajiem gadiem. Tas balstīts prognozē par speciālistu pieprasījumu aviokompānijās, ar kurām iedibināta stabīla sadarbība un liecina par augstskolas finansiālo stabilitāti un prognozējamību.

5. 	Realizējamās studiju programmas

	Abas RAI realizētās studiju programmas eksperti atzina par atbilstošām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām un rekomendēja tās akreditēt uz sešiem gadiem.
Profesionālās studiju programmas "Gaisa satiksmes vadība" mērķis ir ... nodrošināt dabas zinātnes, tehnisko un profesionālo priekšmetu un praktisko iemaņu apguvi atbilstoši augstākā līmeņa profesionālās izglītības kvalifikācijai gaisa satiksmes vadības inženieris, un panākt, lai absolventi ir profesionāli spējīgi piedalīties drošas gaisa transporta kustības vadīšanā... Kopējais studiju apjoms ir 200 kredītpunkti un ilgums - 5 gadi. Studiju programma orientēta uz specifiskas nozares tehnisko speciālistu gatavošanu - specializētie nozares priekšmeti, specializētās prakses un treniņi aizņem vairāk kā pusi no studiju slodzes. Atšķirībā no citu augstskolu profesionālajām programmām liels īpatsvars atvēlēts  angļu valodai - arī to nosaka nozares specifika. Matemātikas, dabaszinātņu un inženierzinātņu teorētisko pamatu īpatsvars (ap 18%) ir nedaudz mazāks par to, ko pierasts redzēt inženierzinātņu programmās (ASV Inženierzinātņu un Tehnoloģisko augstskolu Akreditācijas padome rekomendē aptuveni 25%). Tomēr, salīdzinot ar Ziemeļdakotas universitātes (ASV) līdzīga uzdevuma programmu, jāatzīst, ka RAI programma neatpaliek no tās. Visumā programma ir labi sabalansēta un atbilst starptautiskajām prasībām šajā jomā. Var iebilst pret samērā lielo maza apjoma priekšmetu skaitu - pavisam vienpadsmit 1 KP priekšmetu. To apvienošana lielākos blokos dotu iespēju lietderīgāk izmantot kontaktstundas. Programma un tās realizācija orientēta uz galveno pasūtītāju - NVS valstīm, bet būtu lietderīgi paredzēt orientāciju arī uz Rietumu tirgu. Tas prasītu nedaudz mainīt praktisko sagatavošanu kā arī ievest nelielu lidojumu praksi.
Studiju programmai Starptautisko pārvadājumu organizācija izvirzīts mērķis nodrošināt tādu "augstākā līmeņa izglītības kvalifikācijai "ekonomists" atbilstošu profesionālo izglītību, kas dotu iespēju absolventiem strādāt kā vietējos tā internacionālos apstākļos starptautisko pārvadājumu organizācijās".
Kopējais studiju ilgums ir 5 gadi, programmas apjoms - 200 KP. Vispārējās akadēmiskās izglītības pamatpriekšmeti sastāda 31% , profesionālās kvalifikācijas pamatpriekšmeti un speciālie priekšmeti - 46% no kopapjoma. Var pārmest profesionālai programmai pārāk mazo praktisko darbu īpatsvaru - tikai ap 30% no kopējā kontaktstundu apjoma, kā arī neliela apjoma kursus. Studiju laikā paredzēts izstrādāt 5 kursa darbus, kvalifikācijas darba (8 KP) tēmas saistītas ar starpvalstu pārvadājumu organizācijas un tehnoloģijas problēmām, pasažieru un dažādu kravu pārvadāšanu, pārvadājumu risku un apdrošināšanu. Prakses tiek organizētas transporta organizācijās Rīgā, Alūksnē, Daugavpilī, Cēsīs, Bauskā un citās pilsētās.

6. 	Personāls un resursi

	RAI kopējā personāla sarakstā ir 81 darbinieks, no tiem 19 pieņemti darbā uz nepilnu slodzi. Akadēmiskais personāls sastāv no 23 štata  un 10 ārštata pasniedzējiem. Sešiem štata docētājiem ir zinātņu doktora grāds, trīs no tiem jau pārsnieguši 60 gadu slieksni. Vidējais štata mācībspēku vecums ir 51,3 gadi. Strādājošo pasniedzēju kvalifikācija pagaidām nerada šaubas: programmas Gaisa satiksmes vadība pasniedzēji ir pārvietojuši un regulējuši trenažieru klases aparatūru, stažējušies SAS un Lufthansa mācību centros, ir regulāra sadarbība ar Pēterburgas Aviācijas akadēmiju un Krievijas aviokompanijām. Tajā pašā laikā jārēķinās ar gaisa satiksmes vadības tehnoloģiju nomaiņu tuvākajos gados - paredzama kompleksu sistēmu ieviešana, kas balstīsies uz kosmosā bāzētām stacijām un jaunākajiem informācijas tehnoloģiju sasniegumiem. Tāpēc augstskolai jau tagad jādomā par akadēmiskā personāla atjaunošanu, kvalifikācijas celšanu, iespējams arī trenažieru klases aparatūras nomaiņu.
	Augstskolai ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai, tās ir lieliski izremontētas un labi uzturētas. Personālam nodrošināti labi darba apstākļi, augstskolai ir moderns medicīniskās aprūpes centrs un atpūtas komplekss. Iespējams, ka, palielinoties studentu skaitam, var sākt izjust auditoriju trūkumu, tāpēc jau tagad tiek domāts par paplašināšanos.
	Bibliotēka ir neliela, bet mājīga. Tajā ir pašu veidots lietošanā ērts elektroniskais katalogs. Atrodami visi specialitātei nepieciešamie starptautiskie dokumenti. Mācību grāmatas gan nav pārāk svaigas, īpaši tas manāms ekonomiskā profila programmā, bet daļēji to kompensē bagātīgais pašu akadēmiskā personāla radītais metodisko materiālu klāsts. Visādā ziņā, pēc studentu uzskata, mācību literatūras trūkumu viņi neizjūt. Lasītavā gan ir tikai kādas septiņas darba vietas, kas noteikti ir par maz sesiju laikā.
Mācību laboratorijas faktiski ir divas. Vienā izvietoti trenažieri, bet otrā paredzēta fizikas, elektronikas un dažu speciālo priekšmetu laboratorijas darbiem. Laboratorija ir neliela, bet tās aprīkojums atbilst minēto priekšmetu apguves vajadzībām. Trenažieru klases aprīkojums ir pārvietots no vecajām ēkām. Aprīkojuma tehniskie parametri pagaidām atbilst NVS valstu tipiskajiem standartiem un var vēl kalpot radiolokācijas kontroles pamatiemaņu apguvei. Tas ir pieņemami, ja ievēro, ka katrs dispečers vēl regulāri tiek trenēts konkrētajā darba vietā, izmantot specifisko aprīkojumu. Treniņu tehnoloģija klasē paredz, ka katram apmācamajam komplekso vingrinājumu laikā ir savs instruktors, kas nodrošina augstu treniņu kvalitāti. Tiesa, modernāks aprīkojums spētu nodrošināt līdzīgu kvalitāti ar mazāku instruktoru skaitu.
Pie tehniskajiem apmācību līdzekļiem pieskaitāmas arī lingafonijas klases angļu valodas apgūšanai.
Mājīgajā datoru klasē ir pieci moderni datori, tiek lietota tradicionālā programmatūra, ir pieslēgums Internetam. Var rekomendēt palielināt datoru skaitu un plašāk lietot specializētās modelēšanas programmas, kas ļautu bagātināt laboratorijas darbu iespējas speciālajos priekšmetos. 
Studentiem ir nodrošināti labi apstākļi mācībām un atpūtai, ir arī sava kafejnīca ar 50 vietām, kurā var labi paēst par cenām, kas salīdzināmas ar citu augstskolu studentu ēdnīcu cenām. Pilna laika studenti galvenokārt ir ārzemnieki - no NVS valstīm, daļa no viņiem dzīvo RTU  kopmītnē, bet vairākums tomēr īrē istabas privātajā sektorā. Studentiem-nerezidentiem tiek maksāta 46 Ls stipendija mēnesī.
Studentu un personāla rīcībā ir medicīniskās aprūpes centrs, kas izvietots 10 telpās. Tur ir terapeita, ķirurga, zobārsta, rentgena, fizioterapijas un higiēnas kabineti, kas aprīkoti ar mūsdienīgām iekārtām. Ēkas augšējā stāvā izvietots veselības (atpūtas) komplekss ar saunu, dušām un atpūtas istabām

7. 	Sadarbība ar citām augstskolām un organizācijām

	RAI ir izveidoti nepieciešamie kontakti ar starptautiskajām un dažādām nacionālajām gaisa transporta organizācijām: Starptautiskais Aviācijas drošības fonds, aviokompānija Lufthansa, SAS Tehniskā akadēmija, Krievijas starptautiskās aviolīnijas "AEROFLOT", Lietuvas, Gruzijas, Armēnijas aviolīnijas  un vēl dažām citām. Par šo sadarbību liecina arī bibliotēkā atrodamo jaunāko nepieciešamo standartu, instrukciju un procedūru aprakstu iekļaušana studiju materiālos. Tajā pašā laikā sadarbība ar citām augstskolām ir vāja. Studenti zināja pieminēt tikai Pēterburgas Aviācijas akadēmiju un bija informēti, ka Augstskolas vadība parakstījusi nodomu protokolu par sadarbību ar Ziemeļdakotas (ASV) universitāti. Tajā pašā laikā tikai Novērtēšanas komisijas vizītes laikā sākās  kontaktu veidošana ar Viļņas universitātes Aviācijas institūtu un apsvērtas iespējas akadēmiskai sadarbībai ar Rīgas Tehnisko universitāti. Studenti ir vāji informēti par Latvijas augstskolām, studentu pašpārvaldei nav kontaktu ar Latvijas studentu organizācijām.

8. 	Kvalitātes vadība un nodrošināšana

	Studiju kvalitātes kontrolei kalpo sekmju operatīvā uzskaite, eksāmeni un ieskaites, kursa un diplomdarbu aizstāvēšana. Studiju darba rezultāti tiek analizēti Metodiskās padomes un Senāta sēdēs. Akadēmiskā personāla darba kvalitāti kontrolē katedras vadītājs, prorektors, notiek savstarpējie nodarbību apmeklējumi, tiek organizētas atklātās lekcijas, notiek  studentu un absolventu anketēšana. Katru gadu Senāts veic studiju programmu darbības analīzi.
	Augstskolā izveidota iekšējā un ārējā studiju kvalitātes vadības shēma. Tādā nelielā augstskolā kā RAI to nav grūti realizēt un tā ir visai dabiska. Svarīgi nodrošināt regulāru atgriezenisko saiti no studentiem un darba devējiem. Studentu aptaujas tiek veiktas un uz to analīzes pamata tiek sastādīta darbība uzlabošanas programma (vismaz Pašnovērtējuma ziņojumā bija dati par pēdējo šādu aptauju un pasākumu plānu). Darba devēju aptaujas nenotiek anketēšanas veidā, jo ar aviokompānijām ir izveidojušies stabīli kontakti un par katru reklamāciju, ja tāda būtu, tiktu tūlīt paziņots. Par studiju procesa kvalitāti pārliecību rada tas, ka reklamāciju gadījumā augstskolai rastos sarežģījumi ar līgumiem un pastāvēšanu vispār, jo tādā augsti standartizētā jomā kā gaisa transports kļūdas un zema kvalitāte netiek piedotas. 

9. 	Kopsavilkums

Pozitīvi atzīmējams:
·	labi starptautiskie kontakti ar gaisa satiksmes vadības speciālistiem, labs nodrošinājums ar starptautiskiem standartiem;
·	RAI absolventi pazīstami starptautiskajās gaisa satiksmes speciālistu aprindās, augstskolai laba starptautiskā reputācija;
·	lieliski uzturētas, labi aprīkotas telpas un akadēmiskā personāla darba vietas, studentiem nodrošināti labi apstākļi studijām un atpūtai, ir lielisks medicīniskās aprūpes centrs;
·	pieredzējis akadēmiskais personāls, vairāki cēluši kvalifikāciju SAS un Lufthansa mācību centros;
·	izveidojušies stabīli sakari ar speciālistu sagatavošanas pasūtītājiem, kas ļauj plānot un prognozēt attīstību;
·	RAI realizē intelektuālās produkcijas - izglītības eksportu, tādējādi gan piesaistot no ārzemēm finanses, gan ārzemēs popularizējot Latviju. 

Kā trūkumi minami:
·	lielākā daļa akadēmiskā personāla ar zinātniskajiem grādiem jau sasniegusi pensijas vecumu;
·	nav attīstīta starptautiskā sadarbība studentu apmaiņas līmenī, trūkst sadarbības ar Latvijas augstskolām, studenti nav iesaistīti Latvijas augstskolu studentu dzīvē un ir maz par to informēti;
·	datorklasē nepietiekoši tiek lietotas dažādas specializētu programmu paketes, kas atvieglotu tehnisko priekšmetu apguvi, pārāk liels lekciju tipa nodarbību īpatsvars;
·	studiju programās iekļauts pārāk daudz neliela apjoma priekšmetu;. 
·	nepietiekošs nodrošinājums ar modernu mācību literatūru;

·	neraugoties uz lielo vērību angļu valodas apmācībai, daudzu studentu spējas sarunāties angļu valodā ir visai vājas. 

	Varētu rekomendēt padomāt par sava profila paplašināšanu, lai mazinātu draudus augstskolas pastāvēšanai speciālistu tirgus konjunktūras maiņas gadījumā; akadēmiskā personāla kvalifikācija un resursi to ļautu darīt.

	Kopumā var secināt, ka augstskolai ir ilgas tradīcijas un uzkrāta liela pieredze piedāvāto studiju programmu jomā, to pazīst starptautiskās gaisa satiksmes speciālistu aprindās. Augstskolas darbs ir labi organizēts, telpas un resursi atbilst izvirzītajiem uzdevumiem, studiju programmu saturs un realizācijas resursi atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām. Tāpēc Novērtēšanas komisijas eksperti rekomendē akreditēt Rīgas Aeronavigācijas institūtu.

              Novērtēšanas komisijas vadītājs:                                       E.Beķeris

2001.gada 11.janvārī
	
 
















Expert assessment of the Riga Aeronautical Institute 
Institute Objective
The Riga Aeronautical Institute provides higher education and graduation of engineers for international traffic management domain experts, which are capable to work at the national and international market with revealing business qualities, personal responsibility and communicative skills.
There are two different study programmes established - the Air Traffic Control programme and the International Traffic Management programme. Both programmes are provided in a face to face study course as well as in a distance learning course. In addition, RAI provides refresher courses for ATC experts addressing modern ATC and management procedures, for managers in air cargo and passenger transportation management as well as for aviation specialists in aircraft maintenance. There are English language courses related to aviation, business and transportation services.
The Riga Aeronautical Institute is organised as a private closed stock company. Education services are provided on contractual basis to both individual and institutional customers. Different to governmental institutions with settled budget procedures the private commercial character of the RAI's activities forces it to offer a unique specialised education with excellent cost-benefit ratio.
The study programmes are professionally-oriented. They are conducted by highly-qualified academic staff and by the use of modern facilities. 

Observations and  Conclusions 
Any comments specific to the individual study programmes are covered under the assessment of the programme. Hereafter only those observations are noted which are general nature and not specific to individual study programme.
On a world-wide scale the Riga Aeronautical Institute is one of the oldest educational institutions specialised on aviation. Founded in 1942, it adapted itself to the challenges of time and domain. Whereas at the very early days training was focussed on radio technology and later on practical professional skills in operational ATC it is now addressing the engineering sciences on Air Traffic Control and International Transportation Management.
At the disposal of RAI is a excellent team of well qualified and experienced academic staff, skilled personnel at laboratories, simulator facilities and library as well as strong administering experts. People are committed to an open minded communicative culture in an multi-linguistic environment. There is a international working atmosphere. 
The new building is specially designed for training purpose and equipped with modern facilities. It provides excellent conditions to the students and academic staff. Supporting task such catering and house keeping are well organised.

Strength of the Institute
1.	excellent references and reputation given from customers and graduates
2.	settled  quality assurance procedures
3.	education process committed to high quality standards and efficient cost-benefit ratio 
4.	complete modern infrastructure including specialised facilities such as computer laboratory and simulator equipment; well-kept modern premises ensuring delightful atmosphere
5.	efficient flexible self governed management

Aspects cable to be improved
1.	benefits may gained from closer networking with Latvian universities and scientific institutions
2.	visibility and presence on local society may be improved
3.	it may be worth to promote and advertise RAI's activities and study programmes more aggressive, in particular at the local market
4.	additional benefits may be gained form international co-operation in the field of scientific and methodological research, in particular with institutions in the European Community
5.	computer equipment and computer science may be more powerful incorporated into the education process

Recommendation
I recommend to provide the Riga Aeronautical Institute with accreditation for unlimited period.


