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Informācijas avoti 

Iepazīstoties ar studiju programmas ARHITEKTŪRA pašnovērtējuma 

ziņojumu, studiju programmas sadaļu detalizētu izklāstu un metodiku, kā arī 

ar tehnisko nodrošinājumu, studiju  telpām, laboratorijām, bibliotēku un 

tehniskām palīgtelpām, jāsecina ka iesāktais studiju process pilnībā atbilst 

Latvijas un Eiropas Augstākās Izglītības uzstādījumiem. Tikšanās ar 

RISEBA administrāciju, mācību spēkiem un studentiem bija lietderīgas un 

sniedza kompetentas atbildes. Iepazīstoties ar papildus materiāliem par 

studiju priekšmetiem, to  saturu un pasniegšanas metodi, nostiprināja manī 

pārliecību par šīs programmas kvalitāti un ilgtspēju. RISEBA studējošo 

noskaņojums, kā arī augstskolā valdošā atmosfēra ir demokrātiska un 

atvērta. Finansiālie rādītāji un to izlietojums ir pakārtots programmas 

vajadzībām. 

 

Situācijas analīze 

Programma ARHITEKTŪRA ir jauna un perspektīva. Saturu un studiju 

metodi izstrādājuši profesionāļi, ir skaidri mērķi, kritēriji un prognozējams 

rezultāts. Tehniskais nodrošinājums, lai kvalitatīvi apgūtu mācību 

priekšmetus, ir izcils. Programma ir pilnībā nodrošināta ar datoriem, 

eksperimentāli radošām laboratorijām, vizuāli-starpdisciplinārām studiju 
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iespējām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta materiāli tehniskam 

nodrošinājumam, kas ir saistīts ar praktisko iemaņu apgūšanu-modulējot un 

izzinot būvkonstrukciju specifiku. Mācības tiek organizētas izmantojot 

kombinēto Moduļu/Plānveida nodarbību principu. Regulāri notiek 

praktiskās nodarbības. Papildus specifiskiem uzdevumiem paredzēts 

organizēt ar arhitektūras uzdevumiem saistītas meistardarbnīcas un 

eksperimentālas laboratorijas, tādejādi saglabājot arhitektonisko radošumu/ 

priekšmeta Ievads projektēšanā ietvaros/.. Fundamentālie mācību 

priekšmeti, kā Pilsētas plānošana, arhitektūra un māksla turpinās no 

studiju sākuma līdz beigām-iegūstot jaunu veidolu. Arhitektūra tiek mācīta 

kā integrēta disciplīna arī publiskā telpas vizuālā tēla veidošanā, kurā 

mākslinieciskajai dimensijai ir izšķiroša nozīme. Nopietna attieksme tiek 

pievēsta arī kultūrvēsturiskā mantojuma izpratnei un tā vietai jaunajā 

arhitektūrā, piemēram kā Introduction to architectural culture, History of 

art, architecture and urban design un Baltijas ainavas studijas kursos. 

Mākslas priekšmetu studijas ir sinhroni saskaņotas ar arhitektūras pamata 

studijām un veido skaidru izpratni par sabalansētu līdzsvaru. 

Nozīmīgs faktors studiju procesā ir vieslektoru piesaiste no studiju sākuma 

līdz noslēgumam. Studentiem ir reālas iespējas iepazīt viedokļu un mācību 

metožu daudzveidību, tādejādi pastiprināti rosinot studentos jaunradei. 

Realizētās un ieplānotās meistarklases ar Latvijas arhitektu un ārvalstu 

kolēģu līdzdalību paplašina studiju daudzpusību un garantē jaunu zināšanu 

apgūšanu. Programma paredz un realizē arī mazās arhitektūras virzienu-

studējot Basic of design, Architecture Design un Introduction to Interior 

design, lai pievērstos interjera detalizācijai.  

Īpaši jāatzīmē aizsāktais process par pastiprinātām studijām ekoloģiskās 

arhitektūras attīstībā ar Ālto Universitāti, kā arī kompleksu pieeju Baltijas un 

Skandināvijas kultūrvēsturiskās ainavas studiju izzināšanā. 

Sadarbojoties ar RTU būvniecības speciālistiem studējošo tehniskā izpratne 

un praktiskās iemaņas atbilst nepieciešamo zināšanu līmenim. Programmas 

sadarbība ar citām Augstskolām Latvijā, Baltijā un Skandināvijā  paredz 

veidot starpdisciplināras aktivitātes studentiem un pasniedzējiem–

Uzņēmējdarbības kursam, Radošām alternatīvām un Arhitektūrai. Šīs 

aktivitātes nodrošina studentu un pasniedzēju teorētisko un praktisko 

zināšanu papildināšanu, kuras veiksmīgi tiek integrētas mācību procesā. 



Zinātniski pētnieciskais jautājums ir skaidrs un saprotams, tas ir sakārtots jau 

no pirmā studiju gada, kur studenti veic pētījumus un piedalās zinātniski-

praktiskās konferencēs. 

Arhitektūras programmai ir lieliski priekšnoteikumi veidot kopējus projektus 

ar audiovizuālām programmā-RISEBA, LMA un Liepājas Universitātē 

studējot interaktīvus vides objektus un scenogrāfijas. 

 

Secinājumi 

Programma atbilst ESG prasībām. Programmai ir lielas attīstības iespējas. 

Latvijas arhitektūras izglītības kopainā tā ienes jauninājumus ar orientāciju 

uz atvērtību un starptautisko sadarbību. Programma tiek realizēta angļu 

valodā, tādejādi dodot iespēju studēt arī ārvalstu studentiem. Pārliecinoša ir 

studiju metodika un pasniedzēju kvalifikācija. Dominē radoša pieeja 

apmācību procesā. Programma ir atvērta starptautiskai sadarbībai, kā arī ar 

citām Augstskolām Latvijā. Studiju process ir demokrātisks un radošs. 

Studentu pašpārvalde sekmīgi sadarbojas ar RISEBA administrāciju. 

Administrācija atbalsta studentu radošās, sporta un sadzīves aktivitātes/arī 

finansiāli/. 

 

 

Ieteikumi  

Stiprināt sadarbību ar Latvijas Radoši profesionālām organizācijām un 

Latvijas Augstskolām. 

Stiprināt praktisko sadarbību ar darba devējiem un Latvijas Darba Devēju 

Konfederāciju. 

Stiprināt studentu un pasniedzēju zinātniski pētniecisko darbu –finansiāli 

nodrošinot iespējas piedalīties starptautiskās konferencēs un semināros. 

Uzlabot bibliotēkā grāmatu un papildus vizuālo materiālu ar arhitektūru un 

mākslu saistītos izdevumus. 

Paplašināt brīvās izvēles kursus ar vieslektoru piedalīšanos/arī studentu 

ierosinājums/. 

Veidot bloku studiju principus ar audiovizuālo programmu RISEBA 

ietvaros. 

Aktivizēt sadarbību ar Latvijas Mākslas Akadēmiju –arhitektūras mantojuma 

un mūsdienu mākslas studiju līmenī. 



Izstrādāt starptautisku sadarbības programmu Baltic/Nordic arhitektoniskais 

mantojums. 

Iekļauties kopējā Eiropas kultūras telpā un veicināt UNESCO izglītības un 

kultūras programmas. 

 Programma ir perspektīva un pārdomāta- iesaku akreditēt uz sešiem gadiem. 

Jānis Spalviņš      

Latvijas Nacionālā Komitejas UNESCO vadītājs 

Eiropas IAA UNESCO  Izpildkomitejas loceklis 

ESF-Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi 

kvalitātes paaugstināšanai-virziena Māksla,  virziena Arhitektūra un 

Būvniecība ekspertu darba grupas vadītājs. 

Rīga, 26.04.2012. 
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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: Jānis Spalviņš 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas 

Augstskola/RISEBA/ 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ARHITEKTŪRA 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 25-26.2012. 

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

 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):teicam/4/ 

Skaidri definēts studiju programmas mērķis un uzdevumi, kuros atspoguļojas 

programmas galvenie kritēriji, un ir ievērtētas gan darba devēju prasības, gan 

profesionālo organizāciju prasības, reizē arī nodrošinot iespēju studijas turpināt tālāk. 

Studiju programmas mērķa sasniegšanai mācību procesā tiek pieaicināti profesionālo 

organizāciju pārstāvji. Programma atbilst 4 galvenajiem profesionālās izglītības 

mērķiem. 

Komentārs:  

 Studiju programmas mērķis: īstenot akadēmisko augstāko izglītību arhitektūras nozarē: 



atbilstoši darba tirgus prasībām , 

starptautiski orientēta programma, 

veicina arhitektūras izglītības daudzpusību, 

      atbilstoši augstākās izglītības pakāpes prasībām.   

 

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: teicami/4/ 

Komentārs: Studentu, darba devēju, profesionālo organizāciju, augstskolas personāla 

pārstāvji piedalās studiju  mērķa veidošanā. Ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri 

noteiktas un pamatotas. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu 

skaidrība ir sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju saturs un organizācija atbilst 

paredzētajiem studiju rezultātiem. Studentiem ir skaidra mācību metodika un kritēriji. 

 

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: teicami/4/ 

Komentārs: Studiju process veicina personības attīstību. Studiju process attīsta 

profesionalitāti, zinātnisku pieeju un radošumu, ir skaidra attīstības vīzija, ne tikai 

programmas ietvaros, bet arī kopējās Augstskolas stratēģijā. 

 

 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): labi(3)  

Kvalitatīvu studiju programmas saturu un organizāciju nodrošina studentu un 

akadēmiskā personāla profesionālisms, demokrātisms, kas atspoguļojas kvalitatīvā kursa 

darbu izpildījumā un novērtējumā. Akadēmiskais personāls ir labi sagatavots, atvērts 

jaunām iniciatīvām, lai nodrošinātu efektīvu studiju darba procesu. Mācību procesa 

kvalitātes nodrošināšanai ir veikts salīdzinājums ar  ES valstu studiju programmām. 



 

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, 

pētījumi, 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: labi(3) 

Komentārs: ......... Studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst 

studiju programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērķiem. Studiju programmas 

īstenošana notiek saskaņā ar RISEBA Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību. 

Nolikums reglamentē studiju procesa organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, 

gala pārbaudījumus kvalifikācijas piešķiršanai. Katra semestra beigās tiek pārskatīti 

projektu uzdevumi, saturs un apjoms, ieviešot nepieciešamās korekcijas. Sasniegtais tiek 

analizēt un ņemts vērā nākamos studiju etapos. Prakses rezultāti ir adekvāti 

iegūstamajam grādam. Pētījumu rezultāti iekļaujas pārbaudījuma darbos. 

 

 

 

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:  labi(3) 

Komentārs: .........Studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija un tiek ņemtas 

vērā Latvijas un Eiropas kopējās izglītības prasības . Studentus veicina labāk apgūt 

studiju kursus,  ieinteresējot ar kursa projektiem, patstāvīgiem un praktiskiem darbiem 

studiju procesā, pieaicinot ārvalstu vieslektorus un praktizējošo arhitektu biroju 

pāŗstāvjus, un piedaloties ar skicēm starptautiskos projektos .Meistardarbnīcas un 

plenēri attīsta teorētiskās zināšanas un nostiprina praktisko izpratni par arhitektūras 

būtību. 

 

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:  labi(3) 

Komentārs: ......... Akadēmiskais personāls nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu, 

efektīvi izmanto savu kvalifikāciju un profesionalitāti uzdevumu sadalījumā, kā arī 

karjeras plānošanā, lai īstenotu Arhitektūras studiju programmu. Pozitīvi ir atzīmējama 

profesionālā sadarbība ar Vācijas un Nīderlandes arhitektiem-pedagogiem. Vairāk 

sadarboties ar Baltijas un Skandināvijas valstu speciālistiem, kā arī ar starpdisciplināro 

jomu pārstāvjiem. Pievērst uzmanību individuālai pasniedzēju radošai un daudzpusīgai  

attīstībai. 

 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  teicami/4/ 

Komentārs:  

Izcila pedagogu un studentu savstarpējā sadarbība studiju programmas apgūšanā. Ir 

iegūtas jaunas mācību telpas, kur ir iespējams kvalitatīvāk veikt  pastāvīgo studiju darbu, 

aizstāvēt kursa projektus, praktiskos darbus, diplomprojektus un uzaicināt vieslektorus 

plašai auditorijai,  kas ceļ studiju programmas kvalitāti. Izveidotas modernas 

datorklases. Akadēmiskā personāla konsultācijas iegūstamas arī  ar e-pasta palīdzību. 

 

 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:   teicami (4) 

Komentārs: Lai pilnvērtīgi uzsāktu studiju procesu ir iespēja sagatavoties papildus 

specialitātes kursos.Uzsākot studijas programmā Arhitektūra studentam ir teicamas 

angļu valodas zināšanas, motivācija un nopietna attieksme pret studiju procesu. Lai 

sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā studiju programma Arhitektūra 

īsteno uz studentu orientētu izglītību, tāpēc studiju plāns ir sadalīts blokos. Katra bloka 

beigās ir konsultācijas, ieskaites, eksāmeni un  darbu skates, kurās studenti aizstāv savus 

kursa projektus, praktiskos darbus un patstāvīgos darbus, saņem vērtējumu un darba 

analīzi, līdz ar to tiek nodrošināta starprezultātu pārbaude un programmas izpilde . 

 

 7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā vadība 

un  s 



(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: teicami/4/ 

Komentārs: ......... Regulāri tiek veikta un atbalstīta palīdzība studentiem; akadēmiskam 

personālam ir pieņemšanas laiki, kad studenti var saņemt konsultācijas, lai sekmētu 

studentu motivācijas paaugstināšanu studiju procesam., tiek papildināta informācija e- 

studiju vidē un konsultācijas ar e- pasta starpniecību. Studentiem ir iespējas ar 

Augstskolas atbalstu iepazīties ar arhitektūras sasniegumiem ES valstīs.. 

 

 

 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:  labi(3) 

 

Komentārs: ........Dabu novērtēšanas metode un izvērtēšana ir demokrātiska un tiek 

piekops kolektīvais apspriešanas veids.  Studiju procesā katra bloka beigās ir skates - 

praktiskie darbi, projekti, patstāvīgie darbi. Tās ir izveidotas tā, lai varētu izvērtēt 

studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi, jo studentiem jāaizstāv savi darbi, 

pamatojot savu ideju, izvirzīto koncepciju..  

 

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): labi(3) 

Komentārs: studiju programma ir nodrošināta ar augstas kvalitātes speciālistiem, 

piesaistot sadarbībai mācībspēkus no VKPAI, arhitektu birojiem, Rīgas Būvvaldes utt., kā 

arī veidojot kopīgu darbu ar studiju programmām starptautiskā līmenī 

(Nīderlande,Vācija, Turcija). Ir izbūvētas jaunas, modernas telpasstudiju darbam. 

Jāveido savs Metodiskais kabinets ar lasītavu. Patlaban ir iespējams nodrošināt studiju 

darbu, izmantojot līdzās esošās RTU Arhitektūras fakultātes metodiskā kabineta krājumu. 

Kvalitātes uzlabošanai nepieciešama sadarbība ar AS, lai izvairītos no ieslīgšanas 

rutīnā. 

 



 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: labi/3/ 

Komentārs:.......Tehniskais personāls atbalsta studiju procesu un palīdz nodrošināt 

akadēmiskajam personālam  studiju rezultātu sasniegšanu, ievērojot  demokrātiskas 

sabiedrības veidošanas principus. Nepieciešams pastiprināt tehniskā ,administratīvā 

bloka līdzdalību pilnvērtīgas studiju programmas realizācijā.  

 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: apmierinoši/2/ 

Komentārs:  Nepieciešams pastiprināt sadarbību ar Radošām 

Savienībām,UNESCO, NGO, Latvijas Augskolām-LMA, Liepājas Universitāti, 

Lauksaimniecības Akadēmiju un c..Tā kā programma ir jauna, tad mudināt RISEBA 

administrāciju noslēgt sadarbības līgumus ar Skandināvijas un Eiropas 

Augstskolām/šobrīd ir tikai daži sadarbības līgumi/. 

 

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: labi(3) 

 

Komentārs: Pastiprināt bibliotēkas krājumu par arhitektūru un mākslu. Ir 

īstenots RISEBA infrastruktūras kvalitāti uzlabojošs projekts: studiju telpu 

modernizēšana, rekonstruēšana un izglītības pieejamības nodrošināšana arī personām 

ar īpašām vajadzībām, izmantojot privātpersonu piesaistīto finansējumu. Ir nodrošināts  

kvalitatīvs tehniskais aprīkojums ar datorklasēm, foto studijām un eksperimentālām 

laboratorijām. 

Ir renovētas visas mācību telpas, izbūvēts lifts, arī izveidojot atsevišķas viesnīcas 

telpas vieslektoriem. Ir papildus jāmeklē finansējums metodiskā kabineta un lasītavas 

izveidei. 

 

 



 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): labi/3/ 

Komentārs: Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros tiek organizētas augstskolā vietēja 

rakstura un starptautiskās zinātniskās konferences pasniedzējiem. Ir jāstrādā pie 

zinātniski pētnieciskā darba, izveidojot savu zinātnisko rakstu krājumu un organizējot 

konferences un plenērus arhitektūras zinātnes virzienā. 

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:labi/3/ 

Komentārs: akadēmiskam personālam  ir jāveic daudz aktīvāka darbība, lai attīstītu 

zinātniski pētniecisko darbu .Akadēmiskam personālam nepieciešamas lielākas radošas 

aktivitātes, lai pilnvērtīgāk nodotu zināšanas un iegūto studentiem. 

 

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:   ir aizsācies zinātniski pētnieciskai process. Pievērst nopietnu uzmanību. 

Komentārs: Programma ir sākuma posmā-ieceres un stratēģija ir cerīga arī zinātniski 

pētnieciskā virzienā. RISEBA administrācijai nopietni sekot šī procesa realizācijai. Vērst 

uzmanību nākotnes attīstībai programmas studentu un pasniedzēju iesaistīšanos 

zinātniskos forumos un starptautiskos nozīmīgos pasākumos.  

 

 

  

 

 

VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):nav vēŗtējuma 

Komentārs: Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi nepastāv, jo studiju programma ir jauna.  

 

 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:  labi(3) 

 

Komentārs: ......... Regulāri semestra laikā tiek pārskatīti studiju rezultāti, studiju 

process, resursi un partnerattiecības. Veikta studiju programmas vājo un stipro pušu, 

izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, pašnovērtēšanas un kvalitātes 

pilnveidošanas darbība. Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšana. 

 

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:  labi(3) 

Komentārs:  Darba devēji piedalās studiju programmas pilnveidošanā.Studenti ir 

gandarīti par iegūtajām zināšanām, jo darba tirgū viņi jūtas gaidīti, ko pierāda esošā 

sadarbība studiju procesā ar darba devējiem. Studijas notiek tikai angļu valodā, 

absolventi var veiksmīgi konkurēt darba tirgū starptautiskā mērogā. 

 

 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:labi(3) 

Komentārs: ......... Studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu 

gadījumā ir noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Ainavu arhitektūras un plānošanas studijas programmas vadību. 

 

 

 

 



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: Aija Ziemeļniece 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola/RISEBA/ 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ARHITEKTŪRA 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums:25-26.04.2012. 

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

 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): labi(3)  

Skaidri definēts studiju programmas mērķis un uzdevumi, kuros atspoguļojas programmas 

galvenie kritēriji, un ir ievērtētas gan darba devēju prasības, gan profesionālo organizāciju 

prasības, reizē arī nodrošinot iespēju studijas turpināt tālāk. Studiju programmas mērķa 

sasniegšanai mācību procesā tiek pieaicināti profesionālo organizāciju pārstāvji. Programma 

atbilst 4 galvenajiem profesionālās izglītības mērķiem. 

Komentārs:  

 Studiju programmas mērķis: īstenot akadēmisko augstāko izglītību arhitektūras nozarē: 

 atbilstoši darba tirgus prasībām , 

 atbilstoši augstākās izglītības pakāpes prasībām.   

 

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: labi(3)  

Komentārs: Studentu, darba devēju, profesionālo organizāciju, augstskolas personāla pārstāvji 

piedalās studiju  mērķa veidošanā. Ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas un 

pamatotas. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība ir 



sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju saturs un organizācija atbilst paredzētajiem studiju 

rezultātiem. 

 

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: labi(3) 

Komentārs:Studiju process veicina personības attīstību. 

 

 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): labi(3)  

Kvalitatīvu studiju programmas saturu un organizāciju nodrošina studentu un akadēmiskā 

personāla pozitīva sadarbība, kas atspoguļojas kvalitatīvā kursa darbu izpildījumā un 

novērtējumā. Akadēmiskais personāls ir labi sagatavots, lai nodrošinātu efektīvu studiju darba 

procesu. Mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai ir veikts salīdzinājums ar  ES valstu studiju 

programmām. 

 

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, pētījumi, 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: labi(3) 

Komentārs: ......... Studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju 

programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērķiem. Studiju programmas īstenošana notiek 

saskaņā ar RISEBA Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību. Nolikums reglamentē studiju 

procesa organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala pārbaudījumus kvalifikācijas 

piešķiršanai. Katra semestra beigās tiek pārskatīti projektu uzdevumi, saturs un apjoms, ieviešot 

nepieciešamās korekcijas.  

 

 

 

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:  labi(3) 

Komentārs: .........Studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija un tiek ņemtas vērā 

Latvijas un Eiropas kopējās izglītības prasības . Studentus veicina labāk apgūt studiju kursus,  

ieinteresējot ar kursa projektiem, patstāvīgiem un praktiskiem darbiem studiju procesā, 



pieaicinot ārvalstu vieslektorus un praktizējošo arhitektu biroju pāŗstāvjus, un piedaloties ar 

skicēm starptautiskos projektos . 

 

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:  labi(3) 

Komentārs: ......... Akadēmiskais personāls nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu, efektīvi 

izmanto savu kvalifikāciju un profesionalitāti uzdevumu sadalījumā, kā arī karjeras plānošanā, 

lai īstenotu Arhitektūras studiju programmu. Pozitīvi ir atzīmējama profesionālā sadarbība ar 

Vācijas un Nīderlandes arhitektiem-pedagogiem. 

 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  labi(3) 

profesionāli labi atrisināta pedagogu un studentu savstarpējā sadarbība studiju programmas 

apgūšanā. Ir iegūtas jaunas mācību telpas, kur ir iespējams kvalitatīvāk veikt  pastāvīgo studiju 

darbu, aizstāvēt kursa projektus, praktiskos darbus, diplomprojektus un uzaicināt vieslektorus 

plašai auditorijai,  kas ceļ studiju programmas kvalitāti. Izveidotas modernas datorklases. 

Akadēmiskā personāla konsultācijas iegūstamas arī  ar e-pasta palīdzību. 

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:   teicami (4) 

Komentārs: .........Uzsākot studijas programmā Arhitektūra studentam ir teicamas angļu valodas 

zināšanas, motivācija un nopietna attieksme pret studiju procesu. Lai sasniegtu plānotos studiju 

rezultātus paredzētajā laikā studiju programma Arhitektūra īsteno uz studentu orientētu 

izglītību, tāpēc studiju plāns ir sadalīts blokos. Katra bloka beigās ir konsultācijas, ieskaites, 

eksāmeni un  darbu skates, kurās studenti aizstāv savus kursa projektus, praktiskos darbus un 

patstāvīgos darbus, saņem vērtējumu un darba analīzi, līdz ar to tiek nodrošināta starprezultātu 

pārbaude un programmas izpilde . 

 

 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: labi (3) 

Komentārs: ......... Regulāri tiek veikta un atbalstīta palīdzība studentiem; akadēmiskam 

personālam ir pieņemšanas laiki, kad studenti var saņemt konsultācijas, lai sekmētu studentu 

motivācijas paaugstināšanu studiju procesam., tiek papildināta informācija e- studiju vidē un 

konsultācijas ar e- pasta starpniecību . 

 

 

 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:  labi(3) 

 

Komentārs: ......... Studiju procesā katra bloka beigās ir skates - praktiskie darbi, projekti, 

patstāvīgie darbi. Tās ir izveidotas tā, lai varētu izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu 

apgūšanas pakāpi, jo studentiem jāaizstāv savi darbi, pamatojot savu ideju, izvirzīto koncepciju. 

Studenti piedalās arī citu darbu kopīgā analīzē, līdz ar to iegūstot pieredzi.  

 

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): labi(3) 

Komentārs: studiju programma ir nodrošināta ar augstas kvalitātes speciālistiem, piesaistot 

sadarbībai mācībspēkus no VKPAI, arhitektu birojiem, Rīgas Būvvaldes utt., kā arī veidojot 

kopīgu darbu ar studiju programmām starptautiskā līmenī (Nīderlande,Vācija, Turcija). Ir 

izbūvētas jaunas, modernas telpasstudiju darbam. Jāveido savs Metodiskais kabinets ar lasītavu. 

Patlaban ir iespējams nodrošināt studiju darbu, izmantojot līdzās esošās RTU Arhitektūras 

fakultātes metodiskā kabineta krājumu. 

 

 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: teicami (4) 

Komentārs:.......Tehniskais personāls atbalsta studiju procesu un palīdz nodrošināt 

akadēmiskajam personālam  studiju rezultātu sasniegšanu, ievērojot  demokrātiskas sabiedrības 

veidošanas principus. 

 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: labi(3) 

Komentārs: ......... Noslēgts sadarbības līgums ar Gentes Universitāti (Beļģija) un 

Brandenburgas Tehnisko universitāti(Vācija).  

 

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: labi(3) 

 

Komentārs: ........ īstenots RISEBA infrastruktūras kvalitāti uzlabojošs projekts: studiju 

telpu modernizēšana, rekonstruēšana un izglītības pieejamības nodrošināšana arī personām 

ar īpašām vajadzībām, izmantojot privātpersonu piesaistīto finansējumu. 

Ir renovētas visas mācību telpas, izbūvēts lifts, arī izveidojot atsevišķas viesnīcas telpas 

vieslektoriem. Ir papildus jāmeklē finansējums metodiskā kabineta un lasītavas izveidei. 



 

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): apmierinoši (2) 

Komentārs: Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros tiek organizētas augstskolā vietēja rakstura un 

starptautiskās zinātniskās konferences pasniedzējiem. Ir jāstrādā pie zinātniski pētnieciskā 

darba, izveidojot savu zinātnisko rakstu krājumu un organizējot konferences un plenērus 

arhitektūras zinātnes virzienā. 

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: apmierinoši (2) 

Komentārs: akadēmiskam personālam  ir jāveic daudz aktīvāka darbība, lai attīstītu zinātniski 

pētniecisko darbu. 

 

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:  nav vēŗtējuma 

Komentārs: nav aizsākts pētnieciskais darbs arhitektūras zinātnē 

 

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):nav vēŗtējuma 

Komentārs: Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi nepastāv, jo studiju programma ir jauna.  

 

 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:  labi(3) 

 

Komentārs: ......... Regulāri semestra laikā tiek pārskatīti studiju rezultāti, studiju process, 

resursi un partnerattiecības. Veikta studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības 

iespēju un plānu apspriešana, pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas darbība. 

Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšana. 

 

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:  labi(3) 

Komentārs: ......Studenti ir gandarīti par iegūtajām zināšanām, jo darba tirgū viņi jūtas gaidīti, 

ko pierāda esošā sadarbība studiju procesā ar darba devējiem. Patlaban traucē krīzes apstākļi, 

jo trūkst reālu būvniecības objektu pasūtījumu .Bet ievēŗtējot to, ka studijas notiek tikai angļu 

valodā, absolventi var veiksmīgi konkurēt darba tirgū starptautiskā mērogā. 

 



 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:labi(3) 

Komentārs: ......... Studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā ir 

noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un 

plānošanas studijas programmas vadību. 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

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

 

Eksperta (novērotāja)  individuālais ziņojums 
 

(AIKNC nosaka sekojošo vienoto ziņojuma struktūru. Ziņojumam jāpievieno viena 

(vai vairākas, ja eksperts vērtē arī filiāles) anketas ar atzīmēm un komentāriem. 

Atzīmes (vērtējumu 4 punktu skalā) vēlams izteikt veselos skaitļos.  

 Ziņojumus AIKNC rediģē (vajadzības gadījumā). Ekspertiem jāizmanto „EIROPAS 

PARLAMENTA UN PADOMES IETEIKUMS PAR EIROPAS KVALIFIKĀCIJU 

IETVARSTRUKTŪRAS IZVEIDOŠANU MŪŽIZGLĪTĪBAI” (pieņemts Strasbūrā, 

2008. gada 23.aprīlī), „Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums par turpmāko 

Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” (2006. gada 15. 

februāris), Boloņas procesa rekomendācijas, tai skaitā ENQA izstrādātais dokuments 

„Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības 

telpā” (ESG) un rekomendācijas prasību saskaņošanai (Tuning Process: 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ ), ERASMUS programmas projektu rezultāti un 

rekomendācijas. ) 

 

Vispārējās ziņas:   

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RISEB), akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Arhitektūra”  

vizītes datums 25.-26.04.2012. 

 

Ketija Sīle 

LSA deleģētā novērotāja 

mob. +37128805148, e-pasts: ketija.sile@gmail.com 

 

novērtēšanas komisijas sastāvs: Zenonas Gulbinas, Jānis Spalviņš, Aija 

Ziemeļniece 

 

Informācijas avoti: 

 Pirms vizītes saņemtie dokumenti: studiju programmas pašnovērtējuma 

ziņojums; dokuments sagatavots atbilstoši prasībām. 

 Tikšanās vizītes laikā: Vizītes laikā tikāmies ar administrāciju, studiju 

programmas direktoru, studentiem, lektoriem un citiem AII darbiniekiem, kā arī ar 

potenciālajiem darba devējiem. Tikšanās bija ļoti noderīgas un sniedza ieskatu 

studiju procesā un organizācijā. 

 Vizītes laikā saņemtie dokumenti: prezentāciju kopijas, studentu darba 

uzdevums. Šie dokumenti palīdzēja labāk iepazīt studiju programmu. 

   

 

Situācijas analīze: Izvērtējot saņemto informāciju, tā atbilda reālajai situācijai 

augstskolā. 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionālisms ir augstā līmenī, paralēli 

darbam notiek kvalifikācijas celšana, angļu valodas iemaņu uzlabošana. Mācību 

procesā tiek piesaistīti gan Latvijas augstskolu, gan ārvalstu speciālisti, kas darbojas 

gan kā pilna laika pasniedzēji, gan kā vieslektori. Pozitīvi vērtējama sadarbība ar 

dažādām organizācijām, kā arī arhitektu birojiem, kas tiek piesaistīti darbu vērtēšanā 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/


un studiju procesa uzlabošanā. Līgumu noslēgšana ar arhitektu birojiem garantē 

studentiem prakses iespējas, kas, kā norādīja potenciālie darba devēji, ir būtiska 

specialitātes apgūšanas daļa. 

Studiju procesā tiek stimulēts gan individuāls, gan grupu darbs, lai atklātu katra 

studenta stiprās puses un attīstītu vājās. Darbu rezultāti un vērtējums tiek izanalizēts, 

lai novērstu pieļauto kļūdu atkārtošanu un veicinātu attīstību. Studenti atzīmēja 

pasniedzēju atvērtību un iespēju konsultēties arī ārpus lekciju laika. 

Augstskolas telpas ir moderni aprīkotas, radot patīkamu studiju vidi, kas piemērota 

arī ārpus mācību aktivitātēm. Studentiem tiek nodrošināta pieeja pie datoriem, kas 

nodrošināti ar atbilstošu programmatūru. Būtiski papildināt bibliotēkas resursus, jo 

šobrīd trūkst specializētās literatūras. 

Studenti pozitīvi vērtēja iespēju izteikt savu viedokli anonīmās anketās katra semestra 

beigās. Studējošo sniegtie ierosinājumi un aizrādījumi tiek uzklausīti un izanalizēti.  

Iegūstot augstu darba novērtējumu, studentiem iespējams iegūt atlaides studiju 

maksai.  

  

Studiju programmas stiprās un vājās puses 

Galvenās stiprās puses: 

1. Mācību process notiek angļu valodā. 

2. Moderni aprīkotas telpas, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana. 

3. Kvalificēts un profesionāls akadēmiskais personāls. 

4. Objektīva vērtēšanas sistēma. 

5. Aktīva ārvalstu speciālistu piesaiste. 

6. Sadarbība ar Latvijas augstskolām un citām organizācijām. 

7. Bezvadu internets augstskolas telpās. 

8. Studentu un akadēmiskā personāla komunikācija ļoti labā līmenī. 

9. Studentu iesaiste studiju programmas uzlabošanā. 

 

Galvenās vājās puses: 

1. Nepietiekams specializētās literatūras nodrošinājums bibliotēkā. 

2. Pagaidu risinājums ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājumam – izbraukuma 

tirdzniecības uzņēmums. 

 

Secinājumi  
Studiju programmas „Arhitektūra” izveidošana radījusi vidusskolas absolventiem 

iespēju izvēlēties starp studijām RTU un RISEBA. AII tiek veicināta starptautiski 

atzītas izglītības iegūšana, kas nākotnē varētu uzlabot absolventu iespējas darboties 

apgūtajā specialitātē, gūstot ievērojamus panākumus. Būtisks studiju programmas 

rādītājs ir studentu apmierinātība ar mācību procesu. Studējošie labprāt turpinātu 

mācības RISEBā, ja tiktu realizēta arī profesionālā un maģistrantūras studiju 

programma.  

 

Ieteikumi  
1. Jāveicina akadēmiskā personāla, kā arī studentu iesaistīšana zinātniskajā 

pētniecībā.  

2. Jāpalielina zinātniskās un specializētās literatūras pieejamība bibliotēkā. 

3. Jāpaplašina brīvās izvēles priekšmetu saraksts. 

4. Jāturpina pieaicināt vieslektorus. 

5. Jāattīsta sadarbība ar Latvijas, Baltijas un ziemeļvalstu augstākās izglītības 

iestādēm un citām organizācijām.  



6. Būtu jāapsver iespēja palīdzēt studentiem ar materiālo nodrošinājumu, kas 

nepieciešams studiju darbu izstrādei. 

7. Vēlama profesionālās un maģistrantūras studiju programmas izstrāde. 

 

 Rekomendēju Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskolas akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Arhitektūra” akreditēt uz6 (sešiem) gadiem. 

 

 

 

Ketija Sīle 

Rīga,29.04.2012.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Ketija Sīle 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: Rīgas Starptautiskās 

ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, akadēmiskās augstākās izglītības studiju 

programma „ARHITEKTŪRA” 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 25.04., 26.04. 

 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(5 galvenie kvalitātes aspekti un 15 jautājumi) 
 

 I Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Kopumā studiju saturs atbilst prasībām par augstāko izglītību Latvijā. Studiju 

programma ir orientēta uz starptautiski atzītas izglītības sniegšanu, lai sagatavotu konkurētspējīgus 

speciālistus. 

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: 3 

Komentārs:  
Studiju programmas mērķi un uzdevumi atbilst profesijas izvirzītajām prasībā, taču šobrīd to 

sasniedzamību pilnībā novērtēt nav iespējams. Konkrētās programmas ietvaros ir paredzētas prakses 

iespējas, kas ietver gan mācību, gan pētniecisko praksi. Realizētā mācību prakse bijusi veiksmīga un 

sniegusi studentiem ieskatu ārvalstu arhitektūras studijās, kā arī arhitektu darbā, vienlaikus to 

apvienojot ar pirms prakses individuāli veicamu teorētisko darbu. Prakses vietas studentiem tiek 

nodrošinātas, noslēdzot sadarbību ar Latvijas arhitektu birojiem. 

 

 

2. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanas 

efektivitāte studiju programmas ietvaros, ņemot vērā studējošo viedokli.  

Novērtējums: 4 

Komentārs: Augstskola nodrošina studentiem iespēju apmeklēt dažādas vieslekcijas gan ar Latvijas 

augstskolu, gan ārzemju augstskolu lektoru, kā arī praktizējošu attiecīgās jomas speciālistu dalību. 



Tiek organizētas arī tiešsaistes diskusijas ar ārvalstu speciālistiem. Studiju procesā piedāvātie kursi 

un iespējamā izvēle ir atbilstoša. Studējošie kā rekomendāciju izvirzīja iespēju izvēlēties no dažādi 

apvienotiem studiju priekšmetiem, kā arī plašāku brīvās izvēles priekšmetu piedāvājumu. Studentiem 

ir iespēja piedalīties programmas uzlabošanā, darbojoties padomē. 
 

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: 3 

Komentārs: Akadēmiskā personāla kvalifikācija ir atbilstoša, lai studentiem sniegtu zināšanas, 

kuras nepieciešas studiju programmas sekmīgai apguvei. Papildus notiek personāla kvalifikācijas 

celšana. Tiek piesaistīti speciālisti no ārzemēm. Studentiem ir iespēja noraidīt pasniedzējus, ja šāds 

lēmums ir pamatots, piemēram, neadekvāta, nepieņemama mācībspēka attieksme pret studējošajiem.   

AII būtu jāattīsta zinātniskā pētniecība pasniedzēju vidū, vienlaikus iesaistot arī studējošos. 

 

 II Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums:4  

Komentārs: Mācību process noris angļu valodā, kas ir pozitīvs aspekts, jo labas valodas zināšanas 

paver plašākas iespējas sadarbībai ar ārvalstu organizācijām. Tā kā mācību procesā tiek piesaistīti 

ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu speciālisti, studentiem tiek sniegtas vispusīgas zināšanas un 

pieredze. Zināšanu novērtēšana ir objektīva. 

 

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

risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studenti ir apmierināti ar izmantotajām mācību metodēm. Studiju kursu satura izklāsts 

ir saprotams. Augstskolā ir moderns tehniskais nodrošinājums, kā arī atbilstoša programmatūras 

pieejamība. Studiju procesā tiek aktīvi izmantotas interneta piedāvātās iespējas, organizējot 

tiešsaistes konferences, diskusijas un lekcijas.  

 

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

motivācijas paaugstināšana.  

Novērtējums: 4 

Komentārs: Pasniedzēji ir atvērti komunikācijai ar studentiem, kā arī gatavi palīdzēt un sniegt 

konsultācijas ārpus mācību laika. Studenti kā nozīmīgu uzsvēra iespēju veiksmīgi komunicēt ar 

pasniedzējiem, izmantojot internetu. 

Studenti ir informēti par iespējām turpināt studijas nākamajos izglītības līmeņos citās augstskolās, 

kā arī par iespējamo tālākās izglītības programmas veidošanu konkrētajā AII.  

 

 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: 4 

Komentārs: Zināšanu novērtēšanas metodes ir objektīvas, un studiju process tiek pilnveidots, ar 

studentiem apspriežot vērtējuma pamatojumu. Atsevišķos studiju priekšmetos tiek piesaistīti 

objektīvie vērtētāji no arhitektu birojiem, citām augstskolām un organizācijām. Darba devēju 

prakses vērtējums vēl nav pieejams, jo šāda veida prakse vēl nav realizēta. 

   

III Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studējošo, mācībspēku un administrācijas veiksmīga savstarpējā komunikācija, kā arī 

aktīva sadarbība ar citām augstskolām un dažādām organizācijām paaugstina studiju kvalitāti.  

 

 7. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas 

administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. Studentu aptaujas, 

līdzdalība studiju programmu īstenošanā, darbs senātā, komisijās.  

Novērtējums: 3 



Komentārs: Studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecības ir ļoti labā līmenī, 

novērojama aktīva komunikācija un sadarbība. Komunikācija ar administrācijas pārstāvjiem ir 

adekvāta. 

Katra semestra noslēgumā studentiem ir iespēja izteikt savu viedokli anonīmā anketā, kuras rezultāti 

tiek ņemti vērā. Studenti aktīvi iesaistās studiju programmas īstenošanā, darbojoties studentu 

padomē.   

 

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

organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: AII sadarbojas ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Mākslas 

akadēmiju un cenšas veicināt sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti. Notiek 

aktīva komunikācija ar ārvalstu augstskolām, kā arī ar Latvijas profesionālajām 

organizācijām, arhitektu birojiem. Studiju programmas akreditācija atļaus 

studentiem doties ERASMUS apmaiņas programmā, kuras ietvaros jau tiek 

gatavoti līgumi ar sadarbības 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.  

Novērtējums: 3 

Komentārs: Pašreizējie specializētie mācību materiāli bibliotēkā ir ļoti nelielā daudzumā, 

nepieciešams zinātniskās literatūras papildinājums. Studentiem nepieciešamo mācību literatūru 

šobrīd nodrošina pasniedzēji, izmantojot personīgos resursus. Daļu informācijas studentiem 

iespējams iegūt, izmantojot internetu.  

  

IV Studentu studiju un dzīves apstākļi. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Infrastruktūra atbilst studentu prasībām, lai veiksmīgi varētu realizēt studiju processu.   

 

10. Telpu, bibliotēkas atbilstība studentu prasībām. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Telpas atbilst prasībām, tās ir moderni iekārtotas. Studentiem ir nodrošinātas atbilstoši 

aprīkotas darba vietas. Šobrīd notiek bibliotēkas iekārtošana Ūdens ielas ēkā, plānota visas 

specializētās literatūras pārvietošana vienuviet, lai tā būtu ērtāk pieejama.  

 

11. Ēdināšanas atbilstība studentu prasībām un ēdināšanas pakalpojumu 

pieejamība. 
Novērtējums: 3 

Komentārs: Ēdināšanas pakalpojumi studentiem ir nodrošināti, taču šobrīd tos organizē 

izbraukuma tirdzniecības kompānija (Ūdens ielā). Studentiem iespēja izmantot arī Meža ielā esošo 

ēdināšanas uzņēmumu. 

 

  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: Studenti īrē dzīvokļus vai dzīvo kopā ar vecākiem, tāpēc nav nepieciešamas dienesta 

viesnīcas.  

  

13. Studentu apmierinātība ar augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem. 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Konkrētās studiju programmas studenti ar piedāvātajiem kultūras pasākumiem ir 

apmierināti. Studējošie aktīvi sadarbojas ar citu augstskolu studentiem, organizējot kopīgus 

pasākumus. 



  

 V Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

 Novērtējums: 3 

Komentārs: Kvalitāti nodrošina studentu viedokļa uzklausīšana un respektēšana. Konkrētajā 

studiju programmā studējošajiem tiek garantēta iespēja turpināt studijas LLU, studiju programmas 

likviditātes gadījumā, kā arī iegūt tālāku izglītību RTU vai LLU. Tiek plānota profesionālās un 

maģistrantūras studiju programmas izveide arī RISEBā. 

 

14. Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā.  

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studentiem ir iespēja izteikt savus ieteikumus un pretenzijas, viņu viedoklis tiek 

uzklausīts, ir atbilstoša reakcija. Studējošie pozitīvi vērtē anketēšanu katra semestra beigās, jo tā 

palīdz apzināt problēmsituācijas, kuras nepieciešams risināt. 

 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā apgūtajā 

specialitātē vai citā veidā izmantot iegūto izglītību. 

Novērtējums:  

Komentārs: Grūti spriest, jo programmai nav absolventu, taču iespējas varētu būt labas, jo jau 

studiju laikā studentiem ir iespēja sadarboties ar praktizējošiem speciālistiem. 

 

 

Ketija Sīle 

Rīga,29.04.2012.    
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