
Questionnaire 
 

The filled in questionnaire expert must add to the reports – individual and joint. In the individual 
report it is necessary to evaluate each of aspects listed below by a mark according to the following scale 
with 4 grades and to add a short comment. (The mark should show mainly correspondence of the 
realization to the aims and tasks.) This questionnaire should be used as a plan for the evaluation report 
with the main attention paid to the recommendations about the development during the next 6 years. It is 
recommended to add short description about each quality aspect: discovered positive achievements and 
strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT analysis), recommendations and suggestions for 
the improvement of the quality. The scale for the assessment: 4 (excellent), 3 (good), 2 (satisfactory), 1 
(unsatisfactory).  
 
Expert: Prof.  Tiiu Paas, University of Tartu, Estonia 
 
Evaluated higher education institution and study programme: Master of Engineering 
Sciences degree in Business Informatis (BI), Riga Technical Universit, Latvia  

 
The date of site visit:   25-26 Oct. 2011 
 

The assessment of the study programme 
(6 main aspects and 16 questions) 

  
I. Needs, objectives and outcomes 

Assessment: 3 
Comment: the program is innovative; the needs, objectives and outcomes are settled profoundly 
and in general they respond to the standard rules. The measures for assessment of the 
achievements and study outcome are not yet fully completely elaborated; the process is still in 
development stage.  
 

1. Possibility to understand, to reach and to control the aims, objectives and learning 
outcomes of the study programme. Coincidence of the accepted learning outcomes with the 
content and organization of the studies.  

 
(Have the needs of relevant stakeholders been explicitly identified? Have relevant stakeholders 
been involved in formulating the objectives? Which standards have served as reference to 
identify educational objectives?) 
Assessment: 3 
Comment: The aim of the program is in general clearly settled, but there is lack of explanations 
and clear rules and indicators how to achieve and to access the expected outcomes and their 
coincidence with the content and organisation of studies, particularly taking into account that the 
program has strong academic focus and interdisciplinary nature.   
 

2. Ability of the study programme to achieve the four main goals of the higher education: 
personal development, support for democracy, creation and dissemination of knowledge, 
correspondence to the demands of the labour market. Conformity and synergy of the strategy and 
the aims of studies within the framework of the study programme.  Realization of the vision and 
mission of studies with strategy, according to the opinions of main stakeholders – students, 
employers and professional organizations.   
(Are the programme educational objectives oriented towards specialist development? Are the 
programme educational objectives consistent with the mission of the Higher Education 
Institution (HEI)?) 
Assessment: 3 



Comment: The realization plan is sufficiently well elaborated. The cooperation between program 
director and stakeholders seems to be good; the creation of the program committee would be 
beneficial for successful development of this cooperation.  
 

II The content and organization of the studies. 
Assessment: 3 
Comment: Compliance with the national rules and requirements is sufficient.  Implementation 
and development of the program is in conformity with European and national qualification 
framework.  
 
3. Compliance of the content of studies with the requirements for the degree and / or 
qualification, conformity with the European and national qualification framework. Compliance 
with the requirements of the legislation.  Compliance of the content of studies with the aims and 
objectives defined by the study programme. Correspondence of the practice to the theory. 
Integration of professional practice. Use of modules, their characteristics, transparency and 
publicity. Examinations, theses, projects. Individual approach, recognition of prior learning and 
experience.  
(Do students, staff and stakeholders consider the curriculum to be well-designed with respect to 
the targeted objectives?) 
Assessment: 3 
Comment: Compliance with the rules and requirements is sufficient. The links between theory 
and practice are in general sufficiently well elaborated. The development plan seems to be 
realistic, but it’s revising and development is continuously necessary taking into account 
changing socio-economic environment and the target to create the program that has long run 
sustainability. 
 
4. Consistency of the study programme and its parts with the demands to create the common 
European education space, including the comparison (benchmarking) with at least two study 
programmes from EU countries.  
(Does the curriculum encompass a sound didactic concept taking into account student needs 
such as challenge, stimulation, and excitement? Does the curriculum provide incentives for 
excellence? Does the HEI support students’ mobility?) 
Assessment: 3  
Comment: The choice of programs and universities for comparison is explained taking into 
account the niche of the program under evaluation.  
 
5. Qualification and professionality of the academic staff members.  
(Is the academic staff adequate to enable accomplishment of the programme outcomes? Is the 
academic staff deployed effectively in order to deliver an excellent curriculum?) 
Assessment: 3 
Comment: academic staff is sufficiently well qualified. Young faculty members are integrated in 
the development and implementation of the program.  
 

III. Assessment of teaching and learning. 
Assessment: 3 
Comment: Infrastructure and institutional framework created by the RTU is supportive for 
development of the program in Business Informatics. Students and faculty members seem to be 
in good professional relationship.  
 
6. Modern methodology of teaching, a clear statement of results to be expected, problem solving, 
use of computers, internet, audiovisual and multi media equipment. 



(Do the students seeking enrolment in the programme have the right knowledge and attitudes to 
enable achievement of the learning outcomes in the expected time? 
Do the results related to the students’ study progress attest to the achievement of the programme 
learning outcomes in the expected time?) 
Assessment: 3 
Comment: There is good supportive infrastructure for implementing modern teaching methods 
and these possibilities a rather well used. More attention should continuously be devoted on 
development of active teaching methods, including case studies and new methods to work with 
them.  
  
7. Counselling and guidance for students, academic supervision and consultations of the teaching 
staff, increasing of the students' motivation to study.  
(Are counselling and support-workload provided for the students adequate to enable 
achievement of the learning outcomes?  
Does the HEI provide support for students learning activities at home (e.g. e-tutorials, 
accessibility of academic staff via e-mail)?) 
Assessment: 3 
Comment: According to the surveys, students seem to be satisfied with the program as well as 
with counselling and guidance. Students have high motivation for their studies. Students and 
faculty members seem to be in good professional relationship.  
 
8. Methods to assess the knowledge, skills and attitudes (acquired in the course of studies 
possibility to solve problems), their objectivity, conformity with learning outcomes, use to 
improve the studies (written examinations / final theses (to be presented during the visit)). 
Transparency and publicity of the standards and rules concerning the assessment of student 
performance.  Comparison of the experts assessment of the level of the students’ achievements 
with the prescribed in the study programme level of the students’ achievements.  
(Have examinations, projects and other assessment methods been designed to evaluate the extent 
to which students can demonstrate achievement of the learning outcomes?)  
 Assessment: 3 
Comment: According to students’ opinion, organisation of the study process and assessment of 
the students’ study results are good. Of course there is still room for improvement of the study 
process after getting feedback from the first graduates. 
 

IV The management and support of the studies 
Assessment: 3 
Comment: The infrastructure, management and implementation of principles of internalisation 
are supportive and create good potential for implementation and development of the program.   
 
9. Respect of the principles of democracy, clear definition of the relations among representatives 
of the administration, academic staff and students.  
(Is the technical and administrative support staff adequate to enable achievement of the 
programme outcomes (including support for democracy)?) 
Assessment: 3 
Comment: According to the information the commission got during the site visit and working 
with the materials, the principles of democracy are implemented sufficiently well and they create 
good potential for development and implementation of the program.  
 
10. Cooperation with other higher education establishments, research institutions, international 
organizations; exchange of staff and students with other higher education establishments.  
(Do the partnerships the HEI and the programme are participating in contribute to enabling the 
programme outcomes to be accomplished and facilitate the mobility of the students?) 



Assessment: 3 
Comment:  The cooperation activities seem to be well planned and organised and they support 
future development of the program. Taking into account that program has strong 
interdisciplinary nature it is recommendable to create the program committee involving students 
and all other stakeholders.  
 
11. Methodological, informational and technical resources and facilities of the study programme.  
(Do conditions of, and access to, learning facilities, equipment and services support an effective 
learning process? 
 Are the libraries and associated equipment and services adequate to enable learning outcomes 
to be accomplished?  
Do the libraries and associated equipment create a positive learning environment?) 
Assessment: 3 
Comment: The infrastructure of the RTU including library and ORTUS system as well as 
associated equipment and services are supportive for the implementation and development of the 
program. But there is still room for improvements, particularly in providing internationally 
recognised and quickly updated literature through the library system.  
 
V Research (creative) activities of the staff and the students 
Assessment: 3 
Comment: The commitment of the academic staff for research work is good.   More attention 
should be devoted to solving research questions that integrate theoretical knowledge and 
practical lessons from fields, business and informatics.  
 
12. Involvement of the academic staff in the research (creative) activities, up to date character 
and connection with the content of the study programme, publication of the results of research in 
recognized international editions (including exhibitions, performances etc.) and / or practical use, 
innovative activities.   
(Are research and development activities meaningfully integrated into the programme?) 
Assessment: 3 
Comment: Involvement in research activities and the results are sufficiently good.  
 
13. Involvement of the students in the research (creative) activities, up to date character and 
connection with the aims and learning outcomes of the study programme, involvement of the 
students in national and international research and creative (art) activities (projects).  
Assessment: 3 
Comment: The program offers good possibilities to integrate students into research activities of 
the faculty. Taking into account that this program is an academic program, it is recommendable 
to continuously put serious attention to systematic integration of theory and practice avoiding 
purely applied research activities.  
 

VI Quality assessment and mechanisms to ensure it 
Assessment: 3 
Comment:  The quality assessment system and mechanism to ensure it are supportive for 
implementation and development of the program in BI.  
 
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?) 
Assessment:  3  



Comment: The self-assessment system is rather well elaborated and it supports implementation 
and development of the program.  
 
15. Perspectives (potential possibilities) of successful work of graduates according to their 
acquired qualification.  
(Do stakeholders (graduates, employers, etc.) confirm the achievement of the programme’s 
educational objectives?) 
Assessment: 3 
Comment: According to the stakeholders’ information, the graduates will have good niche in the 
labour market. Employers expect that employability of graduates will be good.  
 
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?) 
Assessment: 3 
Comment: The general framework of financial guarantees exists. Students seem to be well 
motivated for their personal development.  
 
 



Evaluation Report 
 
Experts: 

• Prof.  Tiiu Paas, University of Tartu, Estonia 
• Prof. Jānis Vucāns, Ventspils University College 
• Dr. Ilmārs Kreituss, RISEBA 

Students’ observer: Krists Avots, Stockholm School of Economics in Riga 
 
Evaluated higher education institution and study programme: Master of Engineering Sciences 
degree in Business Informatics, Riga Technical University  

 
The date of site visit:   25-26 Oct. 2011 

 
1. Introduction 

Riga Technical University (RTU) and majority of its programs have a clear niche in the 
Latvian educational market offering programs on all three study levels: bachelor, master and 
doctoral levels. Study system at the Riga Technical University is devised according to the 
Laws of Latvia as well as other regulatory documents and regulations of the country. This 
system is well focused on facilitating the achievements of goals set by each study program.  
The study system of the RTU is well governed by documents prescribing relations between 
students and the University, as well as documents prescribing process and organisation of 
studies. Thus, the RTU creates good institutional and legal framework for implementing and 
successful development of the program under evaluation - Master of Engineering Sciences 
degree in Business Informatics. 

2. Source of information 
The primary source of information for the expert commission was the self-evaluation report 
which was prepared according to the national rules and requirements. The necessary additional 
materials related to the assessment have been provided upon the request of the commission. 
During the site visit, the members of the commission had a good chance to speak with the 
faculty members involved in the program and also discussed the teaching and learning 
conditions with the students of the program and with the potential employers. The logistics of 
the visit has been settled efficiently. 

3. Analysis of the  findings 

According to the self-evaluation Report, the main aim of the master program in Business 
Informatics is rather comprehensively formulated “The aim of the Business Informatics study 
program is to prepare professionals with expertise in systems thinking and engineering 
sciences who are able to use, choose, develop, and acquire ICT solutions that enable 
enterprise development, are able to design intra- and interorganizational information systems 
and are capable of participating in corresponding interdisciplinary and international 
projects“.  This comprehensively defined aim was clearly specified during the site visit. 
According to the information, the commission got during the visit, the elaborated program is 



aiming to fill the gap in integrating business and informatics. The elaborated program focuses 
on interlinking the subjects from system theory, risk management and portfolio management 
technologies. This program design seems to be innovative and challenging, but also achievable 
taking into account good qualification and previous experience of the faculty members. The 
development plan elaborated for implementing the program in Business Informatics consists of 
the list of clearly defined tasks and indicators (see table 1 in the self-evaluation report). 
The structure of the program and curriculum is developed according to the national and 
international requirements and regulations. The program is elaborated in cooperation with the 
University at Buffalo (USA) and the International Business Machines Cooperation (IBM). The 
cooperation with the IBM allows involving the resources of IBM Applied Research and 
Advanced Study Centre at RTU and IBM Academic Initiative. At the same time, the 
cooperation with the IBM does not prevent using technologies of other leading industrial 
partners of RTU such as Microsoft, SAP, Oracle, and others.  
The program is run in English and that creates good preconditions for deeper internalisation of 
future study and research activities as well as for increase of international mobility of students 
and faculty members.  
After visiting classrooms and discussions with students and teachers, the commission noticed 
that the use of modern technologies, Internet and Intranet is taking place on every day bases. 
Teaching appropriately comprises lectures, practical training and seminars. The library and the 
info-system provide good support for the study process and for development of the program. 
Students are satisfied with the supportive infrastructure and with the possibilities to give a 
regular feedback of the study process. 
The SWOT analysis presented in the self-evaluation report is profoundly elaborated focusing 
also on the future opportunities and threats. The commission agrees with the main points of 
this critical self-analysis.   
The commission noticed that the main strengths and opportunities for future development of 
the program are as follows:  

• The program is innovative and has multidisciplinary character.  
• The program allows integrating theory and practical applications relying on strong 

cooperation of academia and practice.  
• Students and faculty members are in good professional relationship.  
• The program provides new opportunities for deeper cooperation with industry and for 

development of doctoral studies.  
• The program is dynamic and continuously in development stage. 

Some possible threats for future development of the program: 
• Strong national and international cooperation as well as unfavourable demographic 

situation may hinder to increase the number of students and to complete an optimal size 
of the students’ group. 

• Due to the small intakes and consequently small size of students’ groups the program 
will not be financially sustainable in the long run perspective. 
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• Due to possible good job offers from international and national labour markets students 
will have shortage of time for profound completing their studies and for serious 
involvement in research work. 

• Strong cooperation with practice and orientation only on applied research activities may 
generate a threat that the program will be transformed to the professional program.  

• There will not be sufficient young researchers who want to be oriented on academic 
research outcome and thereby the opportunities for development of future doctoral 
studies may weaken.  

4. Conclusion 
In order to guarantee the long run sustainability of the program, the feedback of the first 
graduates and the lessons of the implementation of the program should be profoundly 
systematized, analyzed and taken into account by the development of the program. The 
commission believes that the program has good potential for future development. 
The proposal is to consider giving the master Program in Business Informatics 
Management a six year accreditation.  

4. Recommendations 

• Taking into account negative demographic trends and increasing competition in 
national and international educational market it is strongly recommendable to elaborate 
development plan that carefully emphasises financial sustainability of the program.  

• In order to continuously attract talented and well-motivated young faculty members and 
to stimulate their research and methodological work, it is recommendable  to develop 
and implement additional measures,  including financial. 

• To look for possibilities to attract additional financial resources from industry and to 
create a professorate financed by the business sector.   

• To create a program committee involving representatives of all stakeholders.  
  

• To strengthen cooperation with the similar other program in Latvia (e.g. University of 
Latvia) in order to generate scope and scale effect and to provide new opportunities for 
development of doctoral studies. 
 

• To continuously deepen the internalization of the study program and the related 
research activities.  
 

Experts: 

• Prof.  Tiiu Paas, University of Tartu, Estonia 
• Prof. Jānis Vucāns, Ventspils University College 
• Dr. Ilmārs Kreituss, RISEBA 
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Questionnaire 
 

The filled in questionnaire expert must add to the reports – individual and joint. In the individual 
report it is necessary to evaluate each of aspects listed below by a mark according to the following scale 
with 4 grades and to add a short comment. (The mark should show mainly correspondence of the 
realization to the aims and tasks.) This questionnaire should be used as a plan for the evaluation report 
with the main attention paid to the recommendations about the development during the next 6 years. It is 
recommended to add short description about each quality aspect: discovered positive achievements and 
strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT analysis), recommendations and suggestions for 
the improvement of the quality. The scale for the assessment: 4 (excellent), 3 (good), 2 (satisfactory), 1 
(unsatisfactory).  
 

 
Experts: 

• Prof.  Tiiu Paas, University of Tartu, Estonia 
• Prof. Jānis Vucāns, Ventspils University College 
• Dr. Ilmārs Kreituss, RISEBA 
 

Students’ observer: Krists Avots, Stockholm School of Economics in Riga 
 
Evaluated higher education institution and study programme: Master of Engineering 
Sciences degree in Business Informatis (BI), Riga Technical Universit, Latvia  

 
The date of site visit:   25-26 Oct. 2011 
 

The assessment of the study programme 
(6 main aspects and 16 questions) 

  
I. Needs, objectives and outcomes 

 
Comment: the program is innovative; the needs, objectives and outcomes are settled profoundly 
and in general they respond to the standard rules. The measures for assessment of the 
achievements and study outcome are not yet completely elaborated; the process is still in 
development stage.  
 

1. Possibility to understand, to reach and to control the aims, objectives and learning 
outcomes of the study programme. Coincidence of the accepted learning outcomes with the 
content and organization of the studies.  

 
(Have the needs of relevant stakeholders been explicitly identified? Have relevant stakeholders 
been involved in formulating the objectives? Which standards have served as reference to 
identify educational objectives?) 
Comment: The aim of the program is in general clearly settled, but there is somewhat lack of 
explanations and clear rules and indicators how to achieve and to access the expected outcomes 
and their coincidence with the content and organisation of studies, particularly taking into 
account that the program has strong academic focus and it is interdisciplinary.  
 

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 realization plan is sufficiently well elaborated. The cooperation between program 
director and stakeholders seems to be good; the creation of the program committee would be 
beneficial for successful development of this cooperation.  
 

II The content and organization of the studies. 
 
Comment: Compliance with the national rules and requirements is sufficient.  Implementation 
and development of the program is in conformity with European and national qualification 
framework.  
 
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: Compliance with the rules and requirements is sufficient. The links between theory 
and practice are in general sufficiently well elaborated. The development plan seems to be 
realistic, but it’s revising and development is continuously necessary taking into account 
changing socio-economic environment and the target to create a program that has long run 
sustainability. 
 
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 choice of programs and universities for comparison is explained sufficiently well 
taking into account the niche and the expected outcome of the program.  
 
5. Qualification and professionality 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 is sufficiently well qualified. Young faculty members are integrated in 
the development and implementation of the program.  
 

III. Assessment of teaching and learning. 
 
Comment: Infrastructure and institutional framework created by the RTU is supportive for 
development of the program in Business Informatics. Students and faculty members seem to be 
in good professional relationship.  
 
6. Modern methodology of teaching, a clear statement of results to be expected, problem solving, 
use of computers, internet, audiovisual and multi media equipment. 



(Do the students seeking enrolment in the programme have the right knowledge and attitudes to 
enable achievement of the learning outcomes in the expected time? 
Do the results related to the students’ study progress attest to the achievement of the programme 
learning outcomes in the expected time?) 
Comment: There is good supportive infrastructure for implementing modern teaching methods 
and these possibilities are rather well used. More attention should continuously be devoted on 
development of active teaching methods, including case studies and new methods to work with 
them.  
  
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: According to the surveys, students seem to be satisfied with the program as well as 
with counselling their work. Students and faculty members seem to be in good professional 
relationship. Students have high motivation for their studies. 
 
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: According to the students’ opinion, organisation of the study process and assessment 
of students’ study results are good. But of course there is still room for improvement of the study 
process after getting feedback from the first graduates and taking into account quick 
development of the field business informatics. 
 

IV The management and support of the studies 
 
Comment: The infrastructure, management and implementation of principles of internalisation 
are supportive and create good potential for implementation and development of the program.   
 
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: According to the information the commission got during, the site visit and working 
with the materials, the principles of democracy are implemented sufficiently well and they create 
good potential for development and implementation of the program.  
 
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:  The cooperation activities seem to be well planned and organised and they support 
future development of the program. Taking into account that program has strong 
interdisciplinary nature, it is recommendable to create the program committee involving students 
and all other stakeholders.  
 
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 infrastructure of the RTU including library and ORTUS system as well as 
associated equipment and services are supportive for the implementation and development of the 
program. But there is still room for improvements, particularly in providing internationally 
recognised and quickly updated literature through the library system as well  as using  
possibilities for collaboration with national and international stakeholders and partners.  
 
V Research (creative) activities of the staff and the students 
 
Comment: The commitment of the academic staff for research work is good.   More attention 
should be devoted to solving research questions that integrate theoretical knowledge and 
practical lessons from fields, business and informatics.  
 
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: Involvement in research activities and the results are sufficiently good.  
 
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: The program offers good possibilities to integrate students into research activities of 
the faculty. Taking into account that this program is an academic program, it is recommendable 
to continuously put serious attention to systematic integration of theory and practice avoiding 
purely applied research activities.  
 

VI Quality assessment and mechanisms to ensure it 
 
Comment:  The quality assessment system and mechanism to ensure it are supportive for 
implementation and development of the program in Business Informatics.  
 
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 self-assessment system is rather well elaborated and it supports implementation 
and development of the program.  
 



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: According to the stakeholders’ information, the graduates will have good niche in the 
labour market. Employers expect that employability of graduates will be good.  
 
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: The general framework of financial guarantees exists. Students seem to be well 
motivated for their personal development.  
 
 



Evaluation Report 
 

• Expert: Prof.  Tiiu Paas, University of Tartu, Estonia 
 

• Evaluated higher education institution and study programme: Master of Engineering 
Sciences degree in Business Informatics, Riga Technical University  

 
• The date of site visit:   25-26 Oct. 2011 

 
1. Introduction 

Riga Technical University (RTU) and majority of its programs have a clear niche in the 
Latvian educational market offering programs on all three study levels: bachelor, master and 
doctoral levels. The RTU creates good institutional and legal framework for implementing and 
successful development of the program under evaluation - Master of Engineering Sciences 
degree in Business Informatics. 

2. Source of information 
The primary source of information for the expert commission was the self-evaluation report 
which was prepared according to the national rules and requirements. The necessary additional 
materials related to the assessment have been provided upon the request of the commission. 
The logistics of the visit has been settled efficiently. 

 
3. Analysis of the  findings 

The aim and tasks of the program are sufficiently well defined and specified. The program is 
innovative, multi-disciplinary, and also achievable taking into account good qualification and 
previous experience of the faculty members. The development plan elaborated for 
implementing the program in Business Informatics consists of the list of clearly defined tasks 
and indicators. 
The structure of the program and curriculum is developed according to the national and 
international requirements and regulations. The program is elaborated in cooperation with the 
International Business Machines Cooperation (IBM). This cooperation allows involving the 
resources of IBM Applied Research and Advanced Study Centre at RTU and IBM Academic 
Initiative. The program is run in English and that creates good preconditions for deeper 
internalisation of future study and research activities as well as for the increase of international 
mobility of students and faculty members.  

Infrastructure of the Faculty and RTU including information system ORTUS and library are 
supportive for the implementation and development of the master program in Business 
Informatics. The use of modern technologies, Internet and Intranet is taking place on every day 
bases. Teaching appropriately comprises lectures, practical training and seminars.  

The main strengths and opportunities for future development of the program are as follows:  
• The study program is innovative and has multidisciplinary character.  



• The program allows integrating theory and practical applications relying on strong 
cooperation of academia and practice.  

• Students and faculty members are in good professional relationship.  
• The program provides new opportunities for deeper cooperation with industry and for 

development of doctoral studies.  
Some possible threats for future development of the program: 

• Strong national and international cooperation as well as unfavourable demographic 
situation may hinder to increase the number of students and to complete an optimal size 
of the students’ group. 

• Due to small intakes and consequently small size of students’ groups the program will 
not be financially sustainable in the long run perspective. 

• Strong cooperation with practice and orientation only on applied research may generate 
a threat that the program will be transformed to the professional program.  

• There will not be sufficient young researchers who want to be oriented on academic 
outcome and thereby the opportunities for development future doctoral studies may 
weaken.  

4. Conclusion 
The program is elaborated according to the national and international requirements and it 
has a clear niche in the Latvian educational market. Long run financial sustainability of the 
program needs special attention and treatment.  

The proposal is to consider giving the master Program in Business Informatics 
Management a six year accreditation.  

4. Recommendations 

• To put more attention on financial sustainability of the program.  
• To continuously attract talented and well-motivated young faculty members and to 

stimulate their research and methodological work.  
• To attract additional financial resources from industry creating professorate financed by 

business sector.   
• To create a program committee involving representatives of all stakeholders.  
• To strengthen cooperation with the similar other program in Latvia (e.g. University of 

Latvia).  
• To profoundly analyze and systematize the feedback of the first graduates.  

 

Expert: 

• Prof.  Tiiu Paas, University of Tartu, Estonia 
 
5.11.2011  
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Akreditācijas komisijas novērtēšanas eksperta  

prof. Jāņa Vucāna  

individuālais novērtējuma ziņojums par 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

akadēmisko maģistra studiju programmu 

“Biznesa informātika” 
(ekspertu komisija apmeklēja RTU ārējās novērtēšanas vizītē 2011.gada 25. un 26.oktobrī). 

 

  

Pirms vizītes novērtēšanas ekspertam bija iespēja iepazīties ar RTU Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas (DIT) fakultātes sagatavoto akadēmisko maģistra studiju 

programmas „Biznesa informātika” Pašnovērtējuma ziņojumu studiju programmas 

akreditēšanai. 

 

Šis Pašnovērtējuma ziņojums kopā ar vizītes laikā augtskolā iegūto papildus informāciju 

sniedza pietiekami pilnīgu informāciju, lai novērtēšanas eksperts varētu iegūt pārbaudāmu 

informāciju par studiju programmas mērķiem, uzdevumiem, saturu, pasniedzējiem, 

studējošajiem, piesaistītajiem materiāli tehniskajiem resursiem, kā arī par citiem galvenajiem ar 

šīs studiju programmas īstenošanu un attīstību saistītajiem jautājumiem.  

 

Vizītes laikā novērtēšanas eksperts komisijas sastāvā tikās ar: 

1) RTU maģistra studiju programmas „Biznesa informātika” direktori prof. Mārīti Kirikovu, 

DIT fakultātes dekānu prof. Jāni Grundspeņķi, RTU mācību prorektoru prof. Uldi 

Sukovski un citiem studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem pasniedzējiem, 

2)  ar studiju programmas studentiem, 

3)  ar atbilstošo darba devēju pārstāvjiem. 

 

Eksperti vizītes laikā apmeklēja arī RTU Zinātnisko bibliotēku, kā arī iepazinās ar RTU DIT 

fakultātes infrastruktūru mācību procesa īstenošanai. 

 

Situācijas analīze  
 

RTU DIT fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Biznesa informātika” 

īstenošana ir uzsākta 2010.gadā. Uzņemšana tajā notiek divas reizes studiju gada laikā. Kopā 

2010./2011. akadēmiskā gada laikā uzņemti 13 studenti gan no Latvijas, gan arī no ārzemēm (2 

studenti). Programmas darba valoda ir angļu valoda. Programma tiek īstenota sadarbībā ar 

Bufalo universitāti  (ASV) un starptautisko korporāciju IBM, uz līgumu pamata izmantojot IBM 

lietišķo pētījumu un studiju centra resursus un IBM Akadēmiskās iniciatīvas ietvaros pieejamo 

programmatūru un studiju materiālus. Šai programmai ir starpdisciplinārs raksturs. 

 

Programmā tiek uzņemti studenti ar bakalaura akadēmisko grādu inženierzinātnēs vai 

dabaszinātnēs, vai sociālajās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālo 

grādu kādā no iepriekšminētajām zinātnes nozarēm atbilstošajās jomās, vai arī ar šiem grādiem 

pielīdzināmu izglītību. 

Studiju programmas apjoms – 80 kredītpunkti; studiju forma un veids – pilna laika 

(klātienes) studijas (2 gadi) vai nepilna laika (klātienes) studijas (2½ gadi).  

RTU DIT fakultāte, gatavojot maģistra programmu „Biznesa informātika” akreditācijai, ir 

veikusi programmas satura un tās īstenošanas SVID analīzi, kuru novērtēšanas eksperts atzīst par 

pietiekami objektīvu. 

Novērtēšanas eksperts atzīst, ka nav šaubu par to, ka RTU maģistra akadēmiskās studiju 

programmas „Biznesa informātika” absolventi ir pieprasīti Latvijas un starptautiskajā darba tirgū 
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un ka studiju procesā šajā studiju programmā viņi iegūst jaunas, darbībai informātikas nozarē 

noderīgas zināšanas, kā arī zināšanas un  prasmes informātikas jomas izstrādņu komercializācijai 

un uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai.  

Novērtēšanas eksperts šajā savā ziņojumā vēlas norādīt arī uz pāris aspektiem, kas, 

viņaprāt, studiju procesa organizācijā būtu pilnveidojami, lai nodrošinātu šīs RTU maģistra 

studiju programmas iespējami kvalitatīvu turpmāko īstenošanu.  

No eksperta sarunām ar studiju programmas docētājiem un studentiem izrietēja, ka tikai 

atsevišķi maģistra studiju programmas studenti epizodiski ir bijuši iesaistīti sistemātiskā 

zinātniskās pētniecības darbā, pārsvarā programmas docētāju veiktajos pētījumos. Ņemot vērā, 

ka šī ir akadēmiska maģistra studiju programma studentu pētniecības darbu būtu jāintesificē, 

piemēram, iesaistot viņus jaunizveidotā Valsts nozīmes Informācijas tehnoloģiju kompetences 

centra Biznesa procesu atzara pētījumu projektos. 

Pēc studentu teiktā sarunā ar ekspertiem izrietēja arī, ka viņi vairākos studiju priekšmetos 

vēlētos vairāk kā mācību metodi izmantot situāciju analīzes.  

Eksperts aicina programmas vadību pievērst uzmanību šiem programmas īstenošanas 

aspektiem. 

 

Novērtēšanas eksperts pilnībā pievienojas kopīgajā ekspertu komisijas novērtējuma 

ziņojumā izteiktajiem vērtējumiem un atziņām par RTU akadēmisko maģistra studiju 

programmu „Biznesa informātika”. Dažas citas specifiskas iezīmes, kas attiecas uz šo vērtējamo 

studiju programmu, ir norādītas tālāk pievienotās individuālās novērtēšanas komisijas eksperta 

anketas atbilžu komentāru daļā. 

 

 

Secinājumi  
 

Balstoties uz augstāk šajā novērtējuma ziņojumā sniegtajiem vērtējumiem un ar tiem saistītajiem 

komentāriem, novērtēšanas eksperta ieteikums ir: akredidēt Rīgas Tehniskās universitātes 

maģistra akadēmisko studiju programmu “Biznesa informātika” uz 6 (sešiem) gadiem.  

 

 

Prof. Dr. Jānis Vucāns,      

Ventspils Augstskola, 

Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600 

e-pasts: janis.vucans@venta.lv 

 

2011.gada 6.novembrī 

 

 

 

mailto:janis.vucans@venta.lv
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ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai  

 

Eksperta vārds, uzvārds: Jānis Vucāns 

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

universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (DIT) fakultātes akadēmiskā 

maģistra studiju programma „Biznesa informātika”  

 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datumi: 2011.gada 25. un 26.oktobris 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 
 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 (labi) 

Komentārs: Īpašu komentāru šim kvalitātes aspektam kopumā nav, skatīt komentārus pie 

atsevišķām šī kvalitātes aspekta sastāvdaļām. 

 

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: Studiju programmas mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti ir formulēti 

pietiekami skaidri, tie ir sasniedzami. Pēc eksperta domām akadēmiskās maģistra programmas 

mērķim papildus RTU DIT fakultātes sagatavotajā Pašnovērtējuma ziņojumā norādītajai 

„sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties varošu speciālistu gatavošanai” būtu jāsatur 

arī norāde uz nopietna pētniecības darba veikšanas un vadīšanas iemaņu apguvi (tiesa, 

Pašnovērtējuma ziņojumā norādītie programmas uzdevumi ietver uzdevumu „Sagatavot 

studentus studiju turpināsanai doktorantūrā”). 

 

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: 4 (ļoti labi) 

Komentārs: Studiju programma kā starpdisciplināra studiju programma, ņemot vērā arī tās 

industriālos un starptautiskos aspektus, kā arī studentu, darba devēju un profesionālo 

organizāciju viedokli, pilda RTU nākotnes vīziju kļūt par tā saucamās trešās paaudzes 

universitāti. 

 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 (labi) 

Komentārs: Īpašu komentāru šim kvalitātes aspektam kopumā nav, skatīt komentārus pie 

atsevišķām šī kvalitātes aspekta sastāvdaļām. 
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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: Studiju saturs un to rezultāti atbilst iegūstamajam grādam. Studiju procesā veiksmīgi 

tiek izmantotas dažādas metodes, nodrošinot atbilstošo tēmu pēc iespējas labāku izprašanu un 

iesaistot mācību darbā docētājus, kas ir pieredzes bagāti atbilstošo jomu speciālisti. Pēc 

vērtēšanas eksperta viedokļa programmas vadības veiktais rūpīgais darbs programmas izveidē, 

saskaņojot tās saturu ar darba devēju un atbilstošo profesionālo organizāciju viedokļiem 

apliecina skaidru virzību uz pilnvērtīgu biznesa informātikas maģistra līmeņa speciālistu 

sagatavošanu. 

 

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: Studiju programma galvenajās līnijās ir saskaņota ar Latvijas un Eiropas kopējās 

izglītības telpas veidošanas prasībām, tai skaitā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Studiju  programmā tiek nodrošinātas arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās 

prasības  vides aizsardzības un civilās aizsardzības jomās. 

Ir veikts programmas salīdzinājums ar Utrehtas, Vīnes un Ziemeļkentuki universitāšu līdzīga 

profila studiju programmām.  

Latvijā citas atbilstošas starpdisciplināras maģistra studiju programmas biznesa informātikas 

jomā, ar kuru varētu veikt korektu RTU programmas salīdzināšanu pēc RTU programmas 

vadības un arī novērtēsanas eksperta rīcībā esošās informācijas nav. Novertēšanas eksperts 

norāda, ka pēc starpdisciplinārās ievirzes varētu runāt par zināmu līdzību starp vērtējamo RTU 

programmu un Vidzemes augstkolā kopš 2007.gada īstenojamo profesionālā maģistra studiju 

programmu “Sociotehnisku sistēmu inženierija”. Ar dažām atrunām var uzskatīt ka šajā virzienā 

(tikai kā atvasinātas no vadībzinātnes studiju programmām) biznesa informātikas jomā Latvijā 

tiek īstenotas vairākas bakalaura studiju programmu apkšprogrammas (studiju virzieni, 

specializācijas), piemēram, Latvijas Universitātē un Ventspils Augstskolā. 

Pašnovērtējuma ziņojumā atspoguļotie salīdzinājumi ar citām studiju programmām apliecina, ka 

akreditējamā studiju programma galvenajās līnijās atbilst biznesa informātikas maģistra līmeņa 

studiju programmām Latvijā un starptautiski pieņemtajām normām.  

Studiju programmas īstenošanā ļoti maz tiek izmantotas Eiropas izglītības telpas mobilitātes 

iespējas, tās būtu vēlams izmantot  ievērojami intensīvāk. 

 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  

 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 

akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots (uzdevumu sadalījums, karjeras plānošana), lai 

īstenotu studiju programmu?) 

Novērtējums: 4 (ļoti labi) 
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Komentārs: Programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls ir labi sagatavots, lai  

nodrošinātu studiju rezultātu kvalitatīvu sasniegšanu. Līdztekus pieredzes bagātiem 

pasniedzējiem programmas īstenošanā iesaistīti arī gados jaunāki pasniedzēji, daļa no kuriem ir 

arī doktoranti. Vairāki programmas īstenošanā iesaistītie pasniedzēji ir saistīti ar uzņēmējdarbību  

un ar projektu īstenošanu biznesa informātikas jomā. Studiju programmas akadēmiskajam 

personālam ir izstrādāta tā attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem. 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

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

Komentārs: Īpašu komentāru šim kvalitātes aspektam kopumā nav, skatīt komentārus pie 

atsevišķām šī kvalitātes aspekta sastāvdaļām. 

 

 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: Atbilstoši Pašnovērtējuma ziņojumā minētajam, kas apliecinājās novērtēšanas 

ekspertu sarunās ar docētājiem un studentiem, studiju programmas īstenošanā tiek kombinētas 

gan klasiskās – uz tiešiem kontaktiem balstītās, gan arī modernās – uz elektronisko saziņu un 

informācijas izplatīšanu balstītās metodes, īpaši atzīmējot RTU pieejamās elektroniskās studiju 

vides ORTUS izmantošanu. Studiju programmā ir atrasts pietiekami labs līdzsvars starp biznesa 

vadības un informācijas tehnoloģiju jautājumiem. Pēc studentu teiktā sarunā ar ekspertiem, viņi 

dažos studiju priekšmetos vēlētos vairāk situāciju analīžu izmantošanu studiju procesā kā mācību 

metodi. 

 

 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: Atbilstoši Pašnovērtējuma ziņojumā aprakstītajam un novērtēšanas eksperta sarunās 

ar studentiem gūtajai papildus informācijai, studentiem nepieciešamības gadījumā tiek 

nodrošināta docētāju palīdzība mācību materiāla apguvē - galvenokārt konsultāciju veidā - gan 

klātienē, gan attālināti ar ORTUS sistēmas palīdzību. 

Studiju programmas direktore veic koordinējošās darbības, lai nodrošinātu arī studentu 

akadēmisko vadību, savlaicīgu maģistra darbu tēmu izvēli. 

 

 8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus) 

novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). 

Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta 

(vizītes laikā) izvērtētā (ar interviju, testu, aptauju utml. palīdzību) studentu sasniegumu līmeņa 

salīdzinājums ar studiju procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni.  

 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu izvērtēt 

studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 

Novērtējums: 2 (apmierinoši) 

Komentārs: Spriežot no akreditācijas eksperta sarunas ar studentiem, apgūto zināšanu un 

prasmju vērtēšana ir pietiekami skaidra un objektīva, vērsta uz paredzēto studiju rezultātu 
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pārbaudi. Studiju programmai vēl nav absolventu, tāpēc eksperts nevarēja vērtēt maģistru darbu 

atbilstību paredzētajiem studiju rezultātiem. 

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  3 (labi) 

Komentārs: Īpašu komentāru šim kvalitātes aspektam kopumā nav, skatīt komentārus pie 

atsevišķām šī kvalitātes aspekta sastāvdaļām. 

 

 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: Studiju programmas īstenošanas un pilnveidošanas procesi ir pietiekami labi 

organizēti, iespējami skaidri nosakot universitātes un DIT fakultātes vadības, studiju 

programmas direktores, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. Tie nodrošina 

arī studentu viedokļu uzklausīšanu. 

 

 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: 3 (labi) 

Komentārs: RTU studiju programma „Biznesa informātika”  ir uzskatāma par starptautisku, jo 

tajā studē arī ārzemju studenti un tā tiek īstenota angļu valodā sadarbībā ar Bufalo universitāti  

(ASV), Otavas universitāti (Kanāda) un starptautisko korporāciju IBM. Akadēmiskā personāla 

starptautiskā sadarbība ir vērtējama kā laba. Pētniecības darbā šai studiju programmai ir arī  laba 

sadarbība ar Rostokas universitāti Vācijā. Būtu vēlama arī programmas maģistrantu iesaistīšanās 

starptautiskajās apmaiņas programmās. 

 

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: Studiju programmai ir labs materiāltehniskais un informatīvais nodrošinājums, tai 

izstrādāti arī atbilstoši metodiskie  materiāli, tai skaitā elektroniskajā ORTUS vidē.  

Programma īstenošanā  uz līgumu pamata tiek izmantoti IBM lietišķo pētījumu un studiju centra 

resursi un IBM Akadēmiskās iniciatīvas ietvaros pieejamā programmatūra un studiju materiāli.  

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 (labi) 

Komentārs: Īpašu komentāru šim kvalitātes aspektam kopumā nav, skatīt komentārus pie 

atsevišķām šī kvalitātes aspekta sastāvdaļām. 

 

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?) 
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Novērtējums: 3 (labi) 

Komentārs: Studiju programmas īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls veic aktīvu 

zinātniskās pētniecības darbu pietiekami plašā spektrā, kas saistīts gan ar informātiku, gan 

vadībzinātni, taču būtu vēlams izvērst pētījumus tieši biznesa informātikas jomā. 

 

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: No eksperta sarunām ar studiju programmas docētājiem un studentiem izrietēja, ka 

tikai atsevišķi maģistra studiju programmas studenti epizodiski ir bijuši iesaistīti sistemātiskā 

zinatniskās pētniecības darbā, pārsvarā programmas docētāju veiktajos pētījumos. Ņemot vērā, 

ka šī ir akadēmiska maģistra studiju programma studentu pētniecības darbu būtu jāintesificē, 

piemēram, iesaistot viņus Valsts nozīmes Informācijas tehnoloģiju kompetences centra Biznesa 

procesu atzara pētījumu projektos. 

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 (labi) 

Komentārs: Īpašu komentāru šim kvalitātes aspektam kopumā nav, skatīt komentārus pie 

atsevišķām šī kvalitātes aspekta sastāvdaļām. 

 

 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: RTU darbojas pietiekami labi pārdomāta iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes 

pilnveidošanas sistēma, kas ietver arī akreditējamās studiju programmas īstenošanas regulāru 

daudzpusīgu izvērtēšanu, tai skaitā: 

- apspriežot aktuālus programmas īstenošanas jautājumus ar atbilstošo darba devēju un 

profesionālo asociāciju pārstāvjiem; 

- aptauju veidā (gan semestra vidū, gan beigās) caur ORTUS sistēmu nodrošinot 

atgriezenisko saiti starp studentiem un pasniedzējiem; 

- programmas direktorei veicot mutiskas pārrunas par programmas un tās atsevišķu kursu 

īstenošanu ar studentiem un pasniedzējiem. 

 

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: No novērtēšanas eksperta sarunām ar darba devēju pārstāvjiem izrietēja, ka 

programmas absolventi būs pieprasīti darba tirgū. Savukārt no sarunas ar studentiem izrietēja, ka 

neviens no viņiem pēc studiju programmas absolvēšanas īpaši nedomā par savas darba vietas vai 

amata maiņu. 

   

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

nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 

Novērtējums: 3 (labi) 

Komentārs: RTU DIT fakultātē ir pietiekami izvērsta un pārdomāta tālākās kvalifikācijas 

pilnveidošanas un personības attīstīšanas sistēma, kas maģistra programmas absolventiem paredz 

arī studiju turpināšanas iespējas doktorantūrā (pārrunās ar novērtēšanas ekspertu vairāki 

maģistranti izteica šādu vēlmi). Ir izstrādāta un Pašnovērtējuma ziņojumā iekļauta darbības 

programma studiju programmas attīstībai un pilnveidošanai turpmākajiem sešiem gadiem. 

Studiju turpināšanai iespējamas studiju programmas slēgšanas gadījumā RTU tās 

Pašnovērtējuma ziņojumam ir pievienojusi apliecinājumus, ka akadēmiskās maģistra studiju 

programmas „Biznesa informātika” slēgšanas gadījumā   tās studentiem tiks nodrošinātas tālāku 

studiju iespējas kādā no trim RTU maģistra studiju programmām: 

- RTU Rīgas Biznesa skolas profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmumu un 

organizāciju vadīšana”, 

- RTU DIT fakultātes akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Datorsistēmas”, 

- RTU DIT fakultātes akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”. 

 

 

 

Prof. Dr. Jānis Vucāns,      

Ventspils Augstskola, 

Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600 

e-pasts: janis.vucans@venta.lv 

 

2011.gada 6.novembrī 

mailto:janis.vucans@venta.lv


Eksperta individuālais ziņojums AIKNC 

 

Augstskola: Rīgas tehniskā universitāte 

Programma: Akadēmiskā maģistra programma „Biznesa informātika” 

Vizītes datums: 25.-26.10.2011 

Eksperts: Dr. Ilmārs Kreituss, RISEBA prorektors 

Novērtēšanas komisijas sastāvs:        Prof. Tiiu Paas, Taru universitāte, Igaunija 

     Prof. Jānis Vucāns, Ventspils universitāte 

     Inta Lovnika, Lavijas banka, konsultante 

     Dr. Ilmārs Kreituss, RISEBA prorektors 

Novērotāji studenti:    Arta Kudlāne, Latvijas universitāte 

     Krists Avots, Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā 

 

Informācijas avoti: 

Pirms vizītes saņemts programmas „Biznesa informātika” pašnovērtējuma ziņojums, kas 

noformēts atbilstoši prasībām, satur visu nepieciešamo pamatinformāciju. Kā zināmu trūkumu 

var atzīmēt īsos un nepilnīgos studiju kursu aprakstus, kuros nav zināšanu novērtēšanas kritēriju,  

nav parādīts no kādiem komponentiem (starppārbaudījumi, semināri u.c.) formējas kopējais 

studenta zināšanu novērtējums, nav nodarbību grafiku. Ziņojumā dots diploma paraugs, bet nav 

pievienots svarīgākais - diploma pielikuma paraugs. 

 Vizītes laikā notika tikšanās ar darba devējiem, studentiem, akadēmisko personālu, 

fakultātes dekānu un studiju prorektoru, tika sniegts programmas direktores ziņojums. Visas 

tikšanās bija informatīvas un lietderīgas. 

 Vizītes laikā tika saņemti papilddokumenti – sadarbības līgums ar darba devēju pārstāvi 

SIA Digital Mind. 

 Pēc vizītes citas tikšanās nav notikušas un papilddokumenti nav saņemti. 

 

 



Situācijas analīze: 

 Programma „Biznesa informātika” ir jauna, tiek realizēta trešo gadu, agrāk nav 

akreditēta, līdz ar to iepriekš izteiktu rekomendāciju nav. Programmas realizācijas rezultātā 

iegūto zināšanu un prasmju pilnīga un objektīva izvērtēšana ir apgrūtināta, jo nav pieejami 

studiju rezultātu dokumentāli apstiprinājumi (piemēram, absolventu maģistra darbi). 

Studiju programmas „Biznesa informātika” stiprās puses un attīstības iespējas: 

„Biznesa informātika” veidota kā starpnozaru programma, līdz ar to abu virzienu priekšmetu 

apgūšana veido kopēju zināšanu sinerģētisko efektu. Programmas realizācijas valoda – angļu – 

palielina absolventu konkurētspēju starptautiskajā vidē un dod iespēju piesaistīt ārzemju 

studentus (kas jau notiek), kā arī realizēt studentu apmaiņu ERASMUS programmas ietvaros. 

Labi pārdomāta zināšanu izlīdzināšanas sistēma, izmatojot klausītāju kursus, dod iespēju 

programmā mācīties studentiem ar dažādām priekšzināšanām, nesamazinot absolventu zināšanu 

kvalitāti. 

Programmā pasniedz kvalificēts akadēmiskais personāls, kas aktīvi strādā zinātnisko darbu un 

piedalās biznesa projektos, zināšanas tiek izmantotas mācību procesā. Programma Latvijā ir 

nišas produkts, tai nav nopietnas konkurences, pēc absolventiem ir izteikts pieprasījums darba 

tirgū. 

Studiju programmas „Biznesa informātika” traucējošie faktori: 

 Tas, ka „Biznesa informātika” ir maksas programma, prasības apgūt priekšzināšanu 

priekšmetus, programmas realizācija angļu valodā var kavēt studentu iestāšanos. Kaut arī 

Biznesa informātika” ir akadēmiska programma, tajā jūtams diezgan izteikts profesionāls 

raksturs. Programmas starpdisciplinārais raksturs prasa augstu administratīvās organizācijas 

līmeni un pastāvīgu programmas priekšmetu mijiedarbības un pasniegšanas kvalitātes 

monitoringu, kas pašlaik tikai veidojas. Tomēr administratīvi nav izveidota programmas padome, 

kas sekmētu iesaistīto pušu darbības koordināciju. 

 

Galvenie secinājumi: 

 

1. Biznesa informātika” ir starpnozaru programma, prasmīgi izveidotā biznesa un 

informātikas studiju kursu attiecība, kā arī abas nozares integrējošu kursu esamība, 

kopumā rada labus priekšnosacījumus augsti kvalificētu absolventu sagatavošanai. 

Sakarā ar to, ka programmai vēl nav absolventu, ekspertiem nebija iespējams iegūt 

pilnīgi objektīvu priekšstatu par studentu sagatavotības gala līmeni. 

 

2. Programmas saturs ir labi pārdomāts, studiju kursu loģiskā secība, to apjoms un saturs 

ir rūpīgi  izstrādāts,  vairākkārt apspriežot to gan speciālistu vidū, gan piedaloties 

nozares pārstāvjiem. Veikta potenciālo darba devēju aptauja, lai noteiktu optimālo 

programmas absolventa profilu nozares speciālistu vērtējumā. 

 

 



3. Studiju procesā iesaistīti augsti kvalificēti mācībspēki, kas aktīvi veic zinātnisko 

darbu (ir iesaistīti arī starptautiskos zinātniskos projektos) un nodrošina studiju 

priekšmetu satura atbilstību jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, kā arī veicina 

labu zinātniskā darba iemaņu nodošanu studentiem. Atbilstoša jaunās programmas 

turpmākai attīstībai ir arī pasniedzēju vecuma struktūra. 

 

4. Programmai ir labas saites un sadarbība ar nozares speciālistiem, potenciālajiem 

darba devējiem - gan ar atsevišķiem uzņēmumiem ( Digital Mind, My ABCm, QPR 

un Hortus Digital, IBM), gan ar profesionālajām apvienībām un asociācijām (IT 

Klasteris, IIBA Latvijas nodaļa, LETERA, Nodibinājuma „Latvijas tehnoloģiskais 

parks”, Latvijas Darba devēju konfederāciju, kā arī ar augstskolām (Bufalo 

Universitāti (ASV) un Otavas universitāti (Kanāda), Rostokas universitāti). Tas rada 

pārliecību, ka absolventiem nebūs problēmu ar iekārtošanos darbā specialitātē, kur 

daži studenti strādā jau šobrīd. 

 

 

5. Studentiem ir pieejama attīstītā RTU kopējā, kā arī visu studiju programmā iesaistīto 

struktūrvienību specifiskā infrastruktūra. Studenti izmanto Rīgas Tehniskās 

universitātes Zinātnisko bibliotēkas pakalpojumus, kur nodrošināti operatīvi un 

kvalitatīvi pakalpojumi. Programmas studentiem ir pieejama arī kvalitatīva 

universitātes e-studiju sistēma ORTUS. Tomēr ne visi pasniedzēji to izmanto 

pilnvērtīgi, ne vienmēr tajā ievieto starppārbaudījumu rezultātus, ne vienmēr ievieto 

priekšmeta aprakstu un prasības studentiem, nenorāda kā veidojas kopējais zināšanu 

novērtējums no atsevišķu pārbaudījumu rezultātiem. 

  

6. Programmai vēl nav absolventu. Tāpēc ekspertiem nebija iespējams pārbaudīt vai gūt 

apstiprinājumu, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā. Lai novērtētu 

programmas absolventu potenciālo pieprasījumu darba tirgū, programmā bija veikta 

darba devēju aptauja. Absolventu piemērotība darba devējiem, ņemot vērā 

programmas saturu un struktūru, novērtēta augstu (8-9 balles). Darba devēji 

apstiprināja gatavību arī turpmāk regulāri aicināt darbā šīs programmas absolventus. 
 

 

 

Ieteikumi: 

 

1. Ņemot vērā programmas starpdisciplināro raksturu, nepieciešams pastāvīga 

programmas priekšmetu mijiedarbības un pasniegšanas kvalitātes uzraudzība un 

programmā iesaistīto struktūrvienību darbības koordinācija. Tāpēc būtu ieteicams 

izveidot programmas padomi, iesaistot tajā visu ieinteresēto pušu pārstāvjus, t.sk., 

studentus. 

 

2. Pilnveidot studiju kursu aprakstus, iekļaujot tajos visas nepieciešamās sadaļas.  

3. Panākt, lai visi programmā iesaistītie pasniedzēji (un visā priekšmeta apmācības 

laikā) pilnvērtīgi izmantotu e-studiju sistēmas ORTUS piedāvātās iespējas. 



 

4. Plašāk nodrošināt programmu ar mācību grāmatām un metodiskajiem materiāliem. 

 

5. Izmantojot to, ka programmas valoda ir angļu, paplašināt sadarbību un studentu 

apmaiņu ar līdzīga profila programmām ārvalstu augstskolās. 

 

 

 

Slēdziens: 

 

Rekomendēt akreditēt studiju programmu „Biznesa informātika” uz 6 gadiem. 

 

 

 

Ilmārs Kreituss 

 

 

27.10.2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 

 

 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajam ziņojumam un Novērtēšanas komisijas 

kopējam ziņojumam ieteicams pievienot aizpildītu anketu. Par katru jautājumu un par katru no 

kvalitātes aspektiem (kuri satur vairāk par 1 jautājumu) ieteicams dot novērtējumu 4 ballu skalā 

un rakstisku komentāru, kurš ir visai vēlams, ja vērtējums ir zemāks par 4 un ļoti vēlams 

negatīva vērtējuma gadījumā. (Ar atzīmi ballēs norāda galvenokārt īstenošanas atbilstību 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams par katru kvalitātes aspektu kopumā sniegt īsu 

komentāru, aprakstot: atklātos pozitīvos faktorus, trūkumus, rekomendācijas un ieteikumus 

kvalitātes uzlabošanai, iespējamos draudus. Ja par kādu jautājumu vai kvalitātes aspektu 

eksperts nav kompetents, par to  vērtējums  nav jādod. Ieteicams ekspertu ziņojumus strukturēt 

atbilstoši anketas jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot rekomendācijām par attīstību. 

Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  

 

Eksperta vārds, uzvārds: 

Ilmārs Kreituss 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Biznesa informātika 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 

25.-26.10.2011. 

I Studiju programmas vērtēšanas kritēriji  

(6 galvenie kvalitātes aspekti un 16 jautājumi) 

 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums: ...3...... 

Komentārs: Studiju programmas mērķi formulēti precīzi, tie ir sasniedzami un arī pārbaudāmi. 

Pilnīgu pārliecību par mērķu sekmīgu realizāciju varēs iegūt, kad būs izstrādāti un aizstāvēti 



maģistru darbi un programmai būs pirmie absolventi. Akreditācijas laikā pirmajai studentu 

grupai maģistra darba izstrāde bija tikai uzsākta. 

 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība 

un pārbaudāmība. Paredzēto studiju rezultātu saskaņotība ar studiju saturu un organizāciju.  

(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo ieinteresēto 

grupu pārstāvji piedalās mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā atskaites punkti 

izglītības mērķu noteikšanai?) 

Novērtējums: ...3...... 

Komentārs: Studiju programmas mērķi, uzdevumi un mācīšanās rezultāti formulēti skaidri, ir 

sasniedzami un pārbaudāmi. Programmas studiju rezultāti tiek sasniegti ar atsevišķiem studiju 

kursiem (arī priekšmetu iekšējā satura līmenī) gan tiešā, gan sinerģiskā formā. Studiju 

programma atbilst valsts akadēmiskās izglītības standartam. 

 

2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem 

(personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšana, darba 

tirgus prasību apmierināšana). Studiju stratēģijas un mērķu savstarpējā saskaņotība studiju 

programmas ietvaros. Studiju nākotnes vīzija, studiju 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: .4........ 

Komentārs: Studiju programma atbilst galvenajiem augstākās izglītības mērķiem. Studiju 

programma tiek realizēta, ņemot vērā studējošo, darba devēju un profesionālo organizāciju 

viedokli. Programmas direktore ir izveidojusi labu sadarbību ar darba devējiem. Veikta darba 

devēju aptauja, kur tika vērtēta gan programma kopumā, gan atsevišķu studiju kursu atbilstība 

nozares vajadzībām. Darba devēju ieteikumi ņemti vērā ne tikai programmu izstrādājot, bet arī 

tās realizācijas gaitā. Noslēgti arī sadarbības līgumi ar profilam atbilstošām privātajām 

kompānijām. Tas zināmā mērā kompensē to, ka nav izveidota formāla studiju programmas 

padome, kas sniegtu konsultatīvu palīdzību programmas realizācijā un satura uzlabošanā. 

 

 



 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums: ....3.... 

Komentārs: Programmas saturs ir labi pārdomāts, studiju kursu apjoms un saturs, to loģiskā 

secība ir izstrādāta vairākkārt apspriežot to gan speciālistu vidū, gan piedaloties nozares 

pārstāvjiem. Mācību procesa organizācija atbilst maģistra līmeņa prasībām. Lai gan 

programma ir akadēmiska, pietiekošā apjomā un sabalansēti tiek apskatīti arī profesionāli un 

praktiskas dabas jautājumi. To kā pozitīvu faktu atzina potenciālie darba devēji. . 

 

3. Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju 

ietvarstruktūras prasībām. Studiju satura atbilstība studiju programmas mērķiem un 

uzdevumiem.   

Prakses atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes iekļaušana. Moduļu 

izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. Eksāmeni, pētījumi, projekti. 

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...... 

Komentārs: Studiju saturs pamatā atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem. Izstrādāta arī 

kopumā konkrēta darbības programma attīstības veicināšanai turpmākajos 6 gados. Lai gan 

dažas plānotās programmas aktivitātes un tām atbilstošo indikatoru sasniegšanas iespējas 

varētu būt diskutablas (piemēram,piesaistīt vismaz vienu jauns sadarbības partneri katru gadu ). 

 

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

izglītības telpas veidošanas prasībām, tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES valstu 

studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

(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.... 

Komentārs: Veikts salīdzinājums ar Vīnes universitātes, Utrehtas universitātes, kā arī ar 

Ziemeļkentuki  universitātes atbilstošajām programmām. Izvērtējot programmas vietu Latvijas 



augstskolu segmentā, redzams, ka studiju programmai „Biznesa informātika”ir skaidri izteikta 

un aktuāla niša Latvijas studiju programmu vidū. 

 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  

 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 

akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots, lai īstenotu studiju programmu?) 

Novērtējums: ..4....... 

Komentārs: Studiju procesā iesaistīti augsti kvalificēti mācībspēki, kas aktīvi veic zinātnisko 

darbu( ir iesaistīti arī starptautiskos zinātniskos projektos) un nodrošina studiju priekšmeta 

materiāla atbilstību jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, kā arī veicina labu zinātniskā darba 

iemaņu nodošanu studentiem. Tā kā programma tiek realizēta angļu valodā, svarīgi, ka praktiski 

visiem programmā iesaistītajiem pasniedzējiem ir pietiekoši labas angļu valodas zināšanas. Par 

to liecināja gan studentu atsauksmes, gan arī tikšanās klātienē ar akadēmisko personālu. 

Atbilstoša jaunās programmas turpmākai attīstībai ir arī pasniedzēju vecuma struktūra. 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums: ...3...... 

Komentārs: Vizītes laikā radās pārliecība, ka studijās tiek izmantotas modernas apmācības 

metodes, ir izstrādāti zināšanu novērtēšanas kritēriji. Būtu vēl pilnīgāk jāizmanto plašās 

iespējas, ko piedāvā RTU e-studiju sistēma ORTUS. Lai gan intervijās ar studentiem un 

mācībspēkiem radās iespaids, ka studentu iegūto zināšanu pārbaude un novērtēšana notiek 

atbilstoši prasībām, tomēr iegūto zināšanu līmeni nebija iespējams objektīvi izvērtēt, jo tam 

nebija pietiekošu rakstisku apliecinājumu (līdz šim nav vēl aizstāvēti arī maģistra darbi). 

 

 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 un attieksmes, lai 

sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai starprezultātu pārbaude studiju 

gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā?) 

Novērtējums: ...3..... 

Komentārs: Studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atšķirīgi sagatavotības līmeņi. Tiem, 

kas iepriekšējo izglītību ieguvuši, piemēram, sociālajās zinātnēs, ne vienmēr ir atbilstošas 



zināšanas IT jautājumos. Pozitīvi jāvērtē tas, ka tiek piedāvāti vairāki risinājumi, izmantojot 

Tālākizglītības nodaļu, individuālos plānus u.c. Līdz ar to atšķirīgie zināšanu līmeņi, uzsākot 

programmas apguvi, īpašas problēmas nerada. 

Studiju procesā tiek izmantotas modernas studiju metodes, t.sk., ORTUS e-studiju sistēma. 

Tomēr ne visi pasniedzēji to izmanto atbilstošā līmenī, ne vienmēr sistēmā tiek ievadītas 

starppārbaudījumu atzīmes, studiju kursa struktūra, prasības gala novērtējuma saņemšanai u.c. 

 

 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...... 

Komentārs: Programmas direktores veiktā studentu aptauja liecina, ka visumā priekšmetu 

novērtējums ir labs un arī apmeklētības līmenis ir pietiekoši augsts. Ir iespējas saņemt 

mācībspēku konsultācijas un metodisko palīdzību. Tomēr ir iespējams turpmāk  rezultātus vēl 

uzlabot. Zināmas grūtības sagādā tas, ka studiju kursi ir samērā jauni un specifiski. Līdz ar to 

jūtams labu pamatmācību grāmatu trūkums, ko atzina gan studenti, gan mācībspēki. Mācību 

procesā izveidojušās labas un koleģiālas, maģistra studiju līmenim atbilstošas attiecības starp 

pasniedzējiem un studentiem. 

 

 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 studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju procesam noteikto 

studentu sasniegumu līmeni.  

 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu izvērtēt 

studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 

Novērtējums: ....2..... 

Komentārs: Zināšanu novērtēšanai tiek izmantots pietiekoši plašs metožu klāsts: rakstiski 

 

rtējā individuālā darba (temata izpēte, risinājuma izstrāde, prezentācija, 



pašvērtējumu,u.c. Tiek izmantoti arī studentu iknedēļās vērtējumi. Tomēr vizītes laikā studiju 

procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus nebija iespējams objektīvi izvērtēt, jo tam nebija 

pietiekošu rakstisku apliecinājumu. 

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums: ....3..... 

Komentārs: Studentiem ir pieejama RTU kopējā un visu studiju programmā iesaistīto 

struktūrvienību specifiskā infrastruktūra. Studenti ir nodrošināti ar Rīgas Tehniskās universitātes 

Zinātniskās bibliotēkas pakalpojumiem, tomēr programmai piemērotās mācību literatūras klāsts 

varētu būt plašāks. Studentiem ir pieejama arī universitātes e-studiju sistēmā ORTUS, tomēr 

daļa pasniedzēju neizmanto sistēmas piedāvātās plašās iespējas. Neradās pārliecība, ka 

programmas izstrādē un pilnveidošanā tiktu pietiekošā mērā iesaistīti studenti. 

 

 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas 

administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības.  

(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir  pietiekams, lai nodrošinātu visu  studiju 

rezultātu sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 

Novērtējums: ....2..... 

Komentārs: Lai gan pārrunas ar studentiem liecināja, ka viņu ierosinājumi tiek uzklausīti, tomēr 

nav pārliecinošu pierādījumu, ka studenti piedalās tieši programmas attīstīšanā un 

pilnveidošanā. Tikai nosacīti to var realizēt ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji 

ir DITF Domes locekļi. Būtu ieteicams izveidot programmas padomi, kur piedalītos arī studenti, 

nodrošinot demokrātijas principu ievērošanu studiju programmas vadīšanā. 

 

 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: ...3...... 



Komentārs: Notiek sadarbība gan ar atsevišķiem uzņēmumiem ( Digital Mind, My ABCm, QPR 

un Hortus Digital), gan ar profesionālajām apvienībām un asociācijām (IT Klasteris, IIBA 

Latvijas nodaļa, LETERA, Nodibinājuma „Latvijas tehnoloģiskais parks”, Latvijas Darba 

devēju konfederācija). Sadarbība ar IBM, tiek izmantota datorklase ar 12 datoriem. Notiek arī 

sadarbība ar augstskolām (Bufalo Universitāti (ASV) un Otavas universitāti (Kanāda), Rostokas 

universitāti). Piesaistīts gan tikai 1 ārzemju vieslektors, līdz ar to sadarbībai būtu vēlams lielāks 

praktiskais rezultāts. 

 

11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums. 

(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība mācīšanās aprīkojumam un pakalpojumiem 

nodrošina efektīvu mācīšanos?  Vai bibliotēkas, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju 

rezultātu sasniegšanu? Vai bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 

Novērtējums: ....3..... 

Komentārs: Studentiem ir pieejama RTU kopējā un visu studiju programmā iesaistīto 

struktūrvienību specifiskā infrastruktūra. Studenti ir nodrošināti ar Rīgas Tehniskās universitātes 

Zinātnisko bibliotēku, kura nodrošina operatīvus un kvalitatīvus pakalpojumus lietotājiem. Šajā 

bibliotēkā studenti var atrast lielu daļu vajadzīgā materiāla, kā arī tur viņiem ir pieejami datori 

ar internetu un šīs bibliotēkas plašo elektronisko datubāzi. Kaut arī pēdējā laikā iepirktas 

vairākas jaunas mācību grāmatas tieši šai programmai, tomēr mācību literatūras klāsts varētu 

būt plašāks. Studentiem ir pieejama arī universitātes e-studiju sistēmā ORTUS. Studiju 

programmas ietvaros tiek izmantota arī IBM Lietišķo pētījumu un studiju centra datorklase. 

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums: ....3..... 

Komentārs: Programmu realizē kvalificēts akadēmiskais personāls, kas aktīvi iesaistās arī 

zinātniskās pētniecības darbā. Pētījumu rezultāti tiek publicēti, regulāri notiek uzstāšanās ar 

ziņojumiem konferencēs. Tomēr nav pārliecinošu pierādījumu par regulāru un sistemātisku 

studentu iesaistīšanos zinātniskajā darbā. 

 

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: ...4...... 

Komentārs: Programmu realizē pietiekoši kvalificēts akadēmiskais personāls (55% (16 no 29) ar 

doktora grādu, 66% pamatdarbā un ievēlēti). Akadēmiskais personāls veic aktīvu zinātnisko 

darbību, par ko liecina arī liels skaits zinātnisko publikāciju. Akadēmiskais personāls piedalās  

Zinātniskajās konferencēs ne tikai ar ziņojumiem, bet ņem dalību arī to organizācijā. Vairāki 

pasniedzēji iesaistīti arī nopietnos biznesa projektos un gūto pieredzi izmanto arī mācību 

procesā.  

 

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

pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju rezultātiem, 

studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un radošos (mākslinieciskos) 

projektos. 

Novērtējums: ...2...... 

Komentārs: Lai gan šogad notika zinātniskā konference, kurā piedalījās arī programmas 

studenti, nav pārliecinošu pierādījumu par regulāru un sistemātisku studentu iesaistīšanos 

zinātniskajā darbā. 

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums: ...3...... 

Komentārs: Tā kā programmas realizācijā iesaistītas vairākas struktūrvienības, iekšējās 

pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanai būtu ieteicams izveidot programmas padomi, kas 

regulāri izskatītu programmas kvalitātes pilnveidošanas jautājumus. Studiju turpināšanas 

iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu 

izmaiņu gadījumā pastāv. 

 

 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu 

apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta 

darbība. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ENQA izstrādāto Eiropas 

standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 

(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, resursi un 

partnerattiecības, vadības sistēma?) 



Novērtējums: ...2...... 

Komentārs: Studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu 

apspriešanai ir neformāls raksturs. Pozitīvi vērtējama potenciālo darba devēju aptauja ar mērķi 

noskaidrot izvēles kursu nepieciešamību un studiju rezultātu atbilstību nozares prasībām. Tomēr 

iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanai būtu ieteicams izveidot programmas 

padomi, kas regulāri izskatītu programmas kvalitātes pilnveidošanas jautājumus. Īpaši svarīgi 

tas ir tāpēc, ka programmas realizācijā piedalās vairākas katedras. 

 

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..... 

Komentārs: Programmai vēl nav absolventu. Tāpēc nebija iespējams pārbaudīt vai gūt 

apstiprinājumu, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā. Lai novērtētu programmas 

absolventu potenciālo pieprasījumu darba tirgū, veikta darba devēju aptauja. Absolventu 

piemērotība darba devējiem, ņemot vērā programmas saturu un struktūru,  novērtēta augstu (8-9 

balles). Daļa studentu jau strādā savā izvēlētajā specialitātē un studē tieši nolūkā paplašināt 

savas intelektuālās robežas un kvalifikāciju. Par šiem studentiem darba devēju atsauksmes ir 

labas. Darba devēji apstiprināja gatavību arī turpmāk regulāri aicināt darbā šīs programmas 

absolventus. 

 

 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības attīstībai, 

studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, 

reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā.  

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

nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 

Novērtējums: ...3...... 

Komentārs: Vairāki studenti izteica gatavību turpināt studijas doktorantūrā un uzskatīja, ka viņu 

iegūtās zināšanas tam ir atbilstošas. Tomēr vizītes laikā nebija iespējams gūt tam pārliecinošu 

apliecinājumu, jo programmai vēl nav absolventu. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās 

garantijas studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā pastāv ar 

maģistra studiju programmām „Datorsistēmas” un profesionālā maģistra studiju programmā 

„Uzņēmumu un organizāciju vadīšana”. Jāatzīmē, ka abas programmas tiek realizētas RTU, 

viena nenotiek angļu valodā, pēdējā ir profesionālā programma. Tas liecina, ka studiju 

turpināšanas iespējas šobrīd pastāv, bet būtu jādomā par programmai atbilstošākas 

parterprogrammas atrašanu. 



 

Es rekomendēju programmu “Biznesa informātika” akreditēt uz 6 (sešiem) gadiem. 

 

 

 

 

Ilmārs Kreituss 

 

 

 

 

27.10.2011. 



APSTIPRINĀTS 

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

 

Eksperta (novērotāja)  individuālais ziņojums 

 

Vispārējās ziņas:   

Augstskola: Rīgas Tehniskā Universitāte  

Programma: Akadēmiskā maģistra programma „Biznesa informātika”  

Vizītes datums: 25.-26.10.2011  

LSA deleģētais novērotājs Krists Avots, Stockholm School of Economics in Riga 

(Stokholmas Ekonomikas skola Rīgā), bakalaura studiju programma Ekonomika un 

Biznesa administrācija 

Informācijas avoti: 
Pirms vizītes saņemts MSP „Biznesa informātika” pašnovērtējuma ziņojums, kas 

sniedza vispārīgu ieskatu par programmu un tās attīstības plānu. Jāatzīmē, ka 

pašnovērtējuma ziņojumā tika iekļauti nepilnīgi (saīsināti) kursu apraksti, tā kā pirms 

vizītes piekļūt ORTUS sistēmai nebija iespējams, tas apgrūtināja iespēju pilnvērtīgi 

iepazīties ar kursu saturu. Papildus pašnovērtējuma ziņojumā tika iekļauta tabula ar 

papildu materiāliem, kas pieejami elektroniskā veidā vai fakultātē. 

 

Vizītes laikā notika tikšanās ar darba devējiem, studentiem, akadēmisko personālu un 

administratīvo personālu (programmas direktori, fakultātes dekānu un studiju 

prorektoru) . Pozītīvi jāvērtē lielā studējošo, darba devēju un akadēmiskā personāla 

atsaucība un plašā pārstāvniecība tiekoties ar komisiju. 

 

Programmas direktore prezentēja detalizētāku prgrammas veidošanas realizēšanas 

procesu. 

 

Situācijas analīze  
Studiju programma ir izveidota balstoties uz atbilstošu situācijas analīzi Latvijas un 

ārvalstu augstākās izglītības telpas un darba tirgus kontekstā. Programmas direktores, 

pasniedzēju un darba devēju pārstāvju sniegtā informācija liecināja, ka studiju 

programmas veidošanas process ir bijis sistemātisks un bastīts uz RTU akadēmiskās 

attīstības nostādnēm – veidot startpdisciplināru programmu, kas tiek īstenota angļu 

valodā. 

 

Programma tika izveidota pozicionējot to kā nišas produktu nelielam studentu skaitam 

ar augstām kvalitātes prasībām, kā arī kā platforma jaunu mācību metožu aprobēšanai 

un gados jaunā akadēmiskā personāla pieredzes un kompetenču celšanai. 

Iepriekšminētie faktori liecina, ka programmai ir skaidri iezīmēta loma kopējā RTU 

piedāvājumā, ko apliecināja arī RTU centrālās administrācijas pārstāvji. Programmas 

īstenošanā iesaistītas vairākas RTU struktūrvienības un ārvalstu sadarbības 

universitātes, kā arī partneri no IKT industrijas. Šāda realizācijas struktūra sniedz 

plašākus resursus, taču ir prasa lielāku ieguldījumu no programmas administratoru 

puses. 

 

Programmas īstenošanā iesaistīti augstas klases mācībspēki ar pieredzi gan akadēmijā, 

gan industrijā. Programmas saturā ir liels uzsvars uz prakstiski pielietojamām 

zināšanām, kas tiek pozitīvi vērtēts no darba devēju puses. Tomēr programmā 



studējošie vēl nav izstrādājuši maģistra darbus, kas neļāva pārliecināties par 

pētnieciskā darba akadēmisko vērtību. Netika gūti pierādījumi patstāvīgai studējošo 

iesaistei zinātniskajā darbībā (izņemot vienu RTU notikušu IKT konferenci), kas raisa 

bažas par profesionālās orientācijas un akadēmiskā darba līdzsvaru akadēmiskajā 

maģistrantūras programmā. 

 

Tā kā studijas notiek angļu valodā un šādu programmu piedāvājums Eiropas 

augstākās izglītības tirgū nav piesātināts, programmai ir eksporta potenciāls, uz ko 

norāda arī pašnovērtējuma ziņojumā iekļautais mērķis sasniegt ārvalstu studentu 

proporciju 50 % apmērā. Pēc programmas akreditēšanas nepieciešams pievērst 

uzmanību līgumu noslēgšanai ERASMUS u.c. apmaiņas programmu ietvaros ar 

atbilstošām augsta līmeņa ārvalstu studiju programmām 

 

Studiju maksa programmā ir samērojama ar citām RTU maģistra studiju 

programmām, taču jāņem vērā, ka tajā ir neliels studentu skaits (paredzēts limitēts 

studējošo skaits arī nākotnē) un relatīvi augstas iekšējās kvalitātes prasības no visām 

ieinteresētajām pusēm (stakeholders). Šajā situācijā ir nozīmīgs nezūdošs atbalsts šai 

programmai RTU iekšienē (politiskais un finansiālais), jo programmas specifika prasa 

nepārtrautki atjaunināt materiāltehnisko, metodisko materiālu un pasniedzēju 

kompetences atjaunināšanu un celšanu, lai sekmīgi izpildītu strauji augošās IKT 

nozares prasības.  

 

Programmas veidotāji paši ir izveidojuši reālistisku situācijas novērtējumu un 

sastādījuši atbilstošu attīstības plānu nākamajiem 6 gadiem. Esošās situācijas 

pilnvērtīgai analīzei ir nepieciešamas pirmās reālās atsauksmes no darba devējiem par 

programmas absolventiem un uzskatāmi pierādījumi studējošo zinātniskā darba 

kvalitātei. 

 

Augstskola un studiju programmas stiprās un vājās puses 
 

Galvenās stiprās puses:  

1. Programmas realizācijā iesaistītas vairākas RTU struktūrvienības un sadarbības 

partneri - universitātes un IKT industrijas pārstāvji, kas ļauj nodrošināt resursu 

pietiekamību un programmas prasībām atbilstošu mācībspēku piesaisti. 

2.Programmas veidošanā tika iesaistītas visas ieinteresētās puses (stakeholders), kas 

cieši līdzdarbojas arī programmas uzlabošanai un attīstībai. Jūtams atbalsts gan no 

RTU vadības, gan darba devēju puses, arī studējošo viedoklis tiek regulāri apkopots 

un ņemts vērā. 

3. Programma ieņem jaunu un unikālu nišu Latvijas tirgū, un izceļas ar 

starpdisciplināro pieeju un angļu valodu kā īstenošanas valodu 

 

 

Galvenās vājās puses: 

1. Nepietiekami attīstīta studējošo iesaiste zinātniskajā darbībā. 

2. Veiksmīga daudzo iesaistīto institūciju koordinēšana un studējošo un darba devēju 

iesaiste programmas uzlabošanā lielā mērā ir atkarīga no programmas administratoru 

iniciatīvas un aktivitātes, nepastāv formālas programmas padome, kas lemtu par 

sadarbības un attīstības jautājumiem ar tiešu viedokļu pārstāvniecību. 

3. Lai arī uzņemto studentu skaitam ir tendence pieaugt, kopējais studējošo skaits 

programmā ir neliels, programmai ir noteiktas prasības par nepieciešamajām papildu 



zināšanām. Kopumā vēl nav pārliecības, ka programma ir ieguvusi stabilu nišu 

potenciālo studentu vidū. 

 

 

Ieteikumi  
1.   Izveidot formālu studiju programmas padomi 

2. Precīzāk jāiezīmē studējošo iesaiste pētniecībā un programmas ietvaros 

īstenotās zinātniskās darbības virzieni un tās vieta Latvijas akadēmijā. 

3. Jāpievērš pastiprināta uzmanība studējošo vērtējumam par kursu pārklāšanos, 

studiju metodēm un  pirmajai absolventu aptaujai. 

4. Pilnvērtīgāk izmantot ORTUS vidi  

5. Jāpievērš uzmanība programmas nodrošinājuma regulārai atjaunināšanai un 

ilgtspējai. 

6. Pēc akreditācijas iegūšanas jāizveido programmas saturam atbilstošs 

sadarbības universitāšu tīkls ERASMUS programmas ietvaros. 

7. Tā kā programmā ir daudz patstāvīgo un grupu darbu vēlams fakultātē 

izveidot atsevišķas darba/studiju telpas studentiem 

 

 

 

 

Rekomendēju Rīgas Tehniskās Universitātes studiju programmu Biznesa 

Informātika akreditēt uz 6 gadiem. 

 

 

Krists Avots 

Rīga, 07.11.2011    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKETA 

LSA DELEĢĒTAJIEM NOVĒROTĀJIEM NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJĀ 

studiju programmas novērtēšanai 
  

 

Novērotāja vārds, uzvārds: 

Krists Avots 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Stockholm School of Economics in Riga (Stokholmas Ekonomikas skola Rīgā), bakalaura 

studiju programma Ekonomika un Biznesa administrācija 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 

25.10.2011 - 26.10.2011 

I Studiju programmas vērtēšanas kritēriji  

(5 galvenie kvalitātes aspekti un 15 jautājumi) 

 

 I Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums: 3  

Kopumā programma vērtējama kā inovatīva Latvijas kontekstā, tai ir skaidri definēti mērķi, 

uzdevumi un rezultāti, kas ir noformulētu ņemot vērā RTU attīstības nostādnes un darba 

devēju viedokli. Studiju programma atbilst likumdošanai un labās prakses principiem. Tomēr 

pilnīgus secinājumus šobrīd nav iespējams veikt, jo programmai nav absolventu. Programmai 

iztrādāts atbilstošs attīstības plans, nepieciešams pievērst uzmanību plāna realizēšanai. 

 

Komentārs: Studiju programmas saturs 

 

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: 3,5 

Komentārs: Studiju programmas uzdevumi, mērķi un sagaidāmie rezultāti ir skaidri 

noformulēti un pamatoti ar vispusīgu analīzi par darba tirgus pieprasījumu pēc atbilstošiem 

speciālistiem, par tiem ir informēti visas programmas īstenošanā iesaistītās puses 

(pasniedzēji, darba devēji, studenti). Studiju saturs atbilst izvirzītajiem mērķiem un 

iegūstamajam grādam. Studiju programmas kursi tiek savstarpēji integrēti un ir vērsti uz 

teorētisko zināšanu piemērošanu praksē. Tā kā programai vēl nav absolventu nebija iespējas 

pārliecināties par maģistra darbu atbilstību programmas mērķiem un akadēmiskas 

programmas standartiem. Tā kā programmai ir izteikta profesionālā orientācija, 

nepieciešams pievērst uzmanību studentu akadēmiskajai izaugsmei. Ņemot vērā programmas 

starpdisciplināro raksturu, potenciālajiem reflektantiem ir noteikts nepieciešamās 

priekšzināšanu prasības un vajadzības tiek piedāvāts apgūt izlīdzinošos kursus. 

 

2. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanas 

efektivitāte studiju programmas ietvaros, ņemot vērā studējošo viedokli.  

Novērtējums:3 

Komentārs: Relatīvi nelielais studentu skaits un programmas īstenošanā iesaistīto pušu 

ieinteresētība veicina regulāru studējošo, darba devēju un pasniedzēju komunikāciju. Studiju 

programmai ir izstrādāts reālistisks realizācijas un attīstības plāns, kas saskan ar RTU 

kopējām attīstības nostādnēm. Iesaistītās puses apliecina programmas ievaros veiktās 



pētnieciskās darbības pielietojamību IKT nozares attīstībai. Ilgtermiņā būtu precīzāk jāiezīmē 

studējošo iesaiste pētniecībā un programmas ietvaros īstenotās zinātniskās darbības virzieni 

un tās vieta Latvijas akadēmijā. 

 

3. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. Informācijas par 

akadēmisko personālu, zinātniskās pētniecības virzieniem pieejamība. Iespējas iesaistīt augsti 

kvalificētus speciālistus un zinātniekus. Iespējas studentiem izvēlēties un noraidīt 

pasniedzējus.   

Novērtējums: .4 

Komentārs: Programmu realizācijā iesaistītu augsti kvalificēti mācībspēki, mācībspēku 

pieredze un kompetence atbilst programmas starpdisciplinārajai struktūrai, sasaistei ar 

industriju un realizācijas valodai. Tika norādīts uz šis programmas nozīmi pasniedzēju 

kvalifikācijas celšanā, daļa iesaistīto mācībspēku ir gados jauni, ko vērtēju, kā pozitīvu 

faktoru programmas turpmākajā attīstībā. Kopumā studējošie atzinīgi vērtē pasniedzēju 

veikumu.  

 

 II Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Kopumā mācīšanas metodes un zināšanu novērtēšana vērtējama kā laba un 

atbilstoša programmas starpdisciplinārajam raksturam. Jāpievērš pastiprināta uzmanība 

studējošo vērtējumam par kursu pārklāšanos un pirmajai absolventu aptaujai. 

 

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

problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Programmas īstenošanā tiek pielietots plašs mācīšanas metožu klāsts, atzinīgi 

jāvērtē individuālā pieeja minimālo zināšanu līmeņa iegūšanai uzsākot studijas šajā 

programmā. Ņemot vērā programmas tematiku, studiju procesā tiek plaši pielietotas IT 

infrastruktūra un tehnoloģijas. Daļa studentu izteica vēlmi palielināt case study un grupu 

darba lomu patstāvīgajos darbos, kā arī pilnvērtīgāku ORTUS vides izmantošanu. Studējošie 

kopumā pozitīvi vērtē multimediju izmantošanu lekcijās, tomēr arī šajā aspektā ir iespējami 

izlabojumi (ievērojams daudzums neitrālu vērtējumu studējošo aptaujās) 

 

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

motivācijas paaugstināšana.  

Novērtējums: 3 

Komentārs: Starp studentiem, pasniedzējiem un programmas direktori vērojama pozitīva un 

profesionāla attieksme, ņemot vērā stūdējošo profilu (vairums jau ir iekļāvušies darba tirgū 

un uzsver studiju nozīmi karjeras attīstībā un  profesionālās kompetences celšanā)studējie 

izrāda motivāciju pilvnērtīgam studiju procesam. Programmas direktore pārzin iemeslus 

esošajiem studiju pārtraukšanas gadījumiem. Kopumā programmas ievaros novērojama 

atbilstoša studējošo akadēmiskā vadība, tomēr pilnvērtīgu pārliecību varēs iegūt tikai pēc 

pirmo maģistra darbu aizstāvēšanas. Studējošo aptaujā lielākā daļa studējošo pozitīvi 

novērtēja mācībspēku gatavību sniegt konsultācijas. 

 

 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: 3 

Komentārs: Zināšānu un prasmju novērtēšanai tiek izmantots plašs un mācību metodēm 

atbilstošs metožu klāsts ieskaitot eksāmenus, grupu darbus, prezentācijas projekta darbus 

u.t.t., tomēr vizītes laikā komisija netika iepazīstināta ar uzskatāmiem piemēriem. Studentu 

sekmes un studiju procesa vērtējums tiek regulāri monitorētas ar dažādu aptauju palīdzību, 

līdz šim programmas administratoru apkopotā informācija liecina par studentu apmierinātību 

arī šajā aspektā, vairms studējošo piekrīt vai daļēji piekrīt apgalvojumam, ka mācībspēks 



iepazīstināja ar kursa prasībām un vērtēšanu. Pozitīvi jāvērtē darba devēju aptaujas par 

kursu saturu un to atbilstību darba tirgus prasībām 

 

III Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Kopumā studiju nodrošinājums ir vērtējams kā atbilstošs, pozitīvi vērējama gana 

individualizēta pieeja reflektantu piesaistē un tālākajā studiju procesā. Jāpievērš uzmanība 

programmas nodrošinājuma regulārai atjaunināšanai un ilgtspējai. 

 

 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: Studenti tiek aktīvi iesaistītu programmas novērtēšanā. Starp studējošajiem, 

akadēmisko personālu un programmas direktori bija novērojama pozitīvas un lietišķas 

savstarpējās attiecības. Jāvērš uzmanība uz to, ka nepastāv formāla programmas padome, 

formālajā jautājumu risināšanas hierarhijā pirmais līmenis ir Instiūta padome, kurā formāli 

studējošie nav pārstāvēti, fakultātes domē studējošos pārstāv studentu parlamenta izvirzīti 

pārstāvji. Pozītīvi vērtēju programmas direktores iniciatīvu aktīvi iesaistīt visas ieinteresās 

puses neformālas programmas padomes darbā, tomēr ilgtermiņā būtu vēlams formalizēt šo 

struktūru. Studējošo aptaujas tiek veiktas dažādos līmeņos pēc sagatavota plāna 

 

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

organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām. 

Novērtējums: 3,5 

Komentārs: Programmas realizēšanā iesaistītas vairākas RTU struktūrvienības, kā arī RTU 

sadarbības partneri – IBM Otavas Univeristāte, Rostokas Universitāte un Buffalo 

Universitāte. Programmas administrācijai būtu jāpievērš uzmanība esošo sadarbības formu 

ilgtspējai un kā arī pēc akreditācijas iegūšanas jāizveido programmas saturam atbilstošs 

sadarbības universitāšu tīkls ERASMUS programmas ietvaros. Programmas attīstības plānā 

iekļauti mērķi par papildu sadarbības partneru iesaistīšanu programmas realizācijā.  

 

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: Uzsākot programmas realizāciju ir nodrošināts nepieciešamais materiāltehinkais 

nodrošinājums un infrastruktūra. Studiju programmas metodiskais nodrošinājums ir 

pietiekams, taču tā kā programma ir jauna, pēc pirmo absolventu aptaujas jāveic esošās 

situācijas izvērtējums. Studenti pozitīvi vērtē literatūras un e-vides nodrošinājumu un 

pasniedzēju konsultatīvo atbalstu, taču šajos aspektos ir potenciāls uzlabojumiem 

(ievērojama daļa studntu šos aspektus vērtē neitrāli nevis pozitīvi). Tā kā programmā studē 

relatīvi neliels studentu skaits, tas rada labvēligu augsni individuālai pieejai, par to liecina 

arī dažādās iespējas apgūt studiju uzsākšanai nepieciešamās zināšanas un trīs veidu studiju 

grafiki. Tā kā IKT tehnoloģijas strauji attīstas jāpievērš uzmanība mācību literatūras iegādei 

un atjaunināšanai ilgtermiņā, jo šim mērķim atvēlētais finansējumsir ierobežots un 

programmas specifika prasa regulāru materiālu atjaunināšanu konkurētspējas 

nodrosināšanai.  

 IV Studentu studiju un dzīves apstākļi. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studiju apstākļi ir atbilstoši augstas kvalitātes studiju procesa nodrošināšanai. 

Netika saņemta informācija par studentu dzīves apstākļiem, šis kritērijs netiek vērtēts. 

 



10. Telpu, bibliotēkas atbilstība studentu prasībām. 

Novērtējums:3 

Komentārs: Studiju process tiek realizēts atbilstošās telpās, programmas studenti var 

izmantot RTU zinātnisko bibliotēku, kas ir moderna un atrodas relatīvi tuvu programmas 

realizācijas vietai. Tomēr fakultātē studentiem nav pieejamas atsevišķas telpas individuālā 

darba veikšanai, tikai iespējams izmantot auditorijas, kad tās nav noslogotas.  

 

11. Ēdināšanas atbilstība studentu prasībām un ēdināšanas pakalpojumu pieejamība. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: fakultātei nav sava ēdnīca, taču ir iespējams izmantot RISEBAA un IEVF 

ēdnīcas, kā arī tuvējā apkārtnē atrodas vairākas citas kafeinīcas un ēdnīcas. Studenti izteica 

apmierinātību ar ēdināšanas iespējām un ņemot vērā, ka studiju process notiek darbadienu 

vakaros, šīs programmas studentiem šis aspekts nav tik būtisks. 

 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: N/A 

Komentārs: Netika iegūta informācija, ka kāds programmā studējošais izmantotu dienesta 

viesnīcu pakalpojumus 

13. Studentu apmierinātība ar augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem. 

Novērtējums: N/A 

Komentārs: Studējošie neizrādija atktīvu ieinteresētību augstskolā organizētajos kultūras 

pasākumos. Iespējams būtu jāapsver tādu pasākumu organizēšana, kas ieinteresētu arī 

strādājošus maģistra līmeņa studējošos 

  

 V Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

 Novērtējums: 3 

Komentārs: Kopumā programmai izstrādāta laba kvalitātes monitoringa un pārvaldības 

sistēma, ietver visu ieinteresēto pušu (stakeholders)līdzdalību 

14. Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā.  

Novērtējums: 3 

Komentārs: Programmā studējošie tiek aktīvi iesaistīti aptaujās un neformālā viedokļu 

apmaiņā, jāpievērš uzmanība tiešai programmā studējošo iesaistei par kvalitāti atbildīgo 

institūciju darbībā vai jānordošina viedokļu tieša programmā studējošo viedokļa paušana 

attiecīgajās institūcijās. 

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

specialitātē vai citā veidā izmantot iegūto izglītību. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Pilnvērtīgu ainu par absolventu darba iespējā varēs iegūt tikai pēc pirmā 

programmas izlaiduma. Darba dēvēji pozitīvi vērtēja programmas pienesumu un atbilstību 

darba tirgus vajadzībām. Jāņem vērē, ka praktiski visi programmā studējošie jau strādā. 

Jāpievērš pastiprināta uzmanība to absolventu karjeras perspektīvām , kas izvēlēsies turpināt 

studijas doktorantūrā (atbisltošs doktorantūras studiju piedāvājums) un vēlēsies uzsākt 

akadēmisko karjeru (starpdisciplināras zinātņu nozares attīstība kopējā fakultātes un 

universitātes pētnieciskās attīstības plānā). Programmas attīstības plānā šie jautājumi ir 

ietverti, tādēļ jāseko līdzi šīs plāna daļas izpildei. 
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