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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 a good institutional and legal framework for elaborating, 
implementing and successful development of the program under evaluation - Professional 
Bachelor Study Program in Financial Engineering.  
 

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 members of the 
commission had possibilities to speak with some faculty members involved in the program and 
also discussed the teaching and learning conditions with the students of the program.  All 
necessary additional materials related to the assessment have been provided upon the request of 
the commission. The commission is thankful for this support.  

 
3. Analysis of the  findings 

3.1. The goal of the program 

The goal of the professional bachelor program in Financial Engineering (FE) is to provide 
students with professional and practically applicable education in the spheres of finance and 
information technology that enables them to adapt to the labour market and to continue studies 
for obtaining a degree at a more advanced level. The commission noticed that the goal is 



clearly settled and it creates good preconditions for implementation and development of the 
program taking into account dynamic socio-economic and educational environment. After the 
conversations with the faculty members, employers and students, the commission also noticed 
that it is expected that the students who have successfully completed the professional program 
in FE will be employed by banks, insurance companies, as well as other institutions dealing 
with statistics and finance, including investment funds, pension funds and leasing companies; 
they can also work as assistants to actuaries, analysts of credit risk statistics and financial 
analysts.   
In conclusion: the goal and expected outcomes of the program are in accordance with the 
vision and mission statement as well as study system of the RTU.   However, the commission 
also noticed that the cooperation with stakeholders is still rather weekly developed. 

3.2.   Structure and the content of the program  

Professional bachelor’s study programme Financial Engineering is like other similar programs 
a 4-year full-time study programme with a student workload amounting to 160 credits. Each 
academic year consists of two terms; each term is 20 weeks long and includes 16 weeks 
devoted to studies and 4 weeks devoted to examinations. The division of study loads seem to 
be as a rule reasonable.  
The study programme complies with the Cabinet of Ministers Regulations No. 481 of 20 
November 2001 on the compulsory curriculum of the professional bachelor’s study programme 
and consists of the following blocks of courses: 1) general education courses – 20 credits; 2) 
basic theoretical courses in the relevant field of study – 36 credits; 3) professional 
specialisation courses in the relevant field of study – 60 credits; 4) elective courses – 6 credits; 
5) internship – 26 credits.  
Despite the fact that students have the possibility to take an introductory course about the field 
of study, the commission noticed that students still not have a clear picture of their expected 
study outcome and possibilities for internship.  
In conclusion, the structure and curriculum of the program in Financial Engineering is 
developed according to the national and international requirements and regulations. However, 
there is still room for improvement of the program creating the program committee in which 
representatives of all stakeholders including students are involved.   The commission suggest 
that the program should provide more options as well as more guidance for deeper 
specialisation and internship taking into account suggestions of stakeholders and program 
committee. 

3.3. Teaching and learning  
The commission noticed that the infrastructure of the Faculty and RTU including information 
system ORTUS and library are supportive for the implementation and development of the 
program. But the commission is also noticed that the possibilities of ORTUS as well as other 
elements of infrastructure are somewhat underused. There is still room for improvement 
teaching methods and coordination of teaching activities between two faculties, the Faculty of 
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Computer Science and Information Technology and Faculty of Engineering Economics and 
Management.  
In conclusion, the infrastructure of the RTU is supportive for the implementation and 
development of the professional program in FE. Taking into account that remarkable part of 
the study load belongs to the professional practice, it is recommendable to put more emphasis 
to development of internship and teaching methods integrating theory and practice in the best 
way.  

 
3.4. SWOT analysis 

 
The SWOT analysis presented in the self-evaluation report is rather profoundly elaborated. 
However, the commission also noticed that some aspects of this analysis are too generally 
described and do not fully sufficiently take into account the niche and particularities of the 
professional program in FE and its long run sustainability. The control indicators are not yet 
profoundly defined and elaborated.  
The commission noticed that the main strengths of the program are as follows:  

• The study program is interdisciplinary focusing on integration of knowledge and 
practice of finance, engineering and infotechnology.  

• Supportive imago, good institutional framework and infrastructure of the RTU. 
• The program is elaborated according to the national requirements and rules.   
• The choice of programs and universities for comparison is convincing and creates 

necessary framework for the program development. 
• The commitment of the academic staff for research work is good.   

Some weaknesses and threats of the program in the current stage of its implementation are: 
• Weak coordination of program development between the faculties of the RTU as well 

as with stakeholders. 
• The elaborated development plan is not fully convincing in sense that the program will 

be sustainable in the long run perspective. 
• Professional orientation of the program is not yet sufficiently elaborated (e.g. weak 

integration of theory and practice; uncertainty in organising internship and supervising 
bachelor thesis).  

• The program does not offer sufficient possibilities for deeper professional 
specialisation.   

• Students do not have sufficient picture about the study program, integration of the study 
blocs and the expected professional outcome of the studies. 

In conclusion, the conducted SWOT analysis creates good framework for future development 
and implementation of the professional program in FE.  Relying on this critical self-analysis, 
the commission recommends putting more emphasis first of all on the 1) problems that may 
create threats for the long-run sustainability of the program; 2) problems of weak coordination 
of activities between the faculties of RTU (first of all the Faculty of Computer Science and 
Information Technology and Faculty of Engineering Economics and Management) and 
between all stakeholders.  
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4. Conclusion 
The proposal is to consider giving the professional master Program in Financial Engineering a 
two year accreditation (2 years).  

The main reason for the suggestion of an accreditation for 2 years is that based on the self-
evaluation report and relying on the information we got during the visit, the commission did 
not get clear evidence that the program outcomes will fully fit the ambiguously stated aims of 
the professional program in Financial Engineering.  
But the commission believes that the program has good potential for future development. In 
order to guarantee the long run sustainability of the program, the feedback of the first graduates 
and the lessons of implementation of the program should be profoundly systematized, analyzed 
and taken into account by the development of the program.  
 

5. Recommendations 

• To create a program committee involving   representatives of all stakeholders.   
• To strengthen the collaboration between the Faculty of Computer Science and 

Information Technology and Faculty of Engineering Economics and Management in 
order to implement and develop the professional program in Financial Engineering that 
integrates best knowledge and practice in Financial Economics, Infotechnology and 
Engineering.  

• To improve teaching methods and materials allowing to more deeply interlink theory 
and practice; particular attention should be paid to teaching methods and choosing 
topics in physics in order to clearly specify what to teach and how to teach this subject 
for future specialists in FE.   

• To develop professional networks and guiding materials for  introducing and 
conducting internship and preparation of bachelor thesis taking into account specific 
requirements of a professional study program.  

• To develop the introductory course “Guidance to profession” providing more 
information to students about the program, future job places as well as possibilities to 
choose elective courses from other study programs of the RTU (e.g. possibilities to 
study foreign languages).    

• To strengthen cooperation with other similar (or closed) in financed offered in Latvian 
educational market (cooperation with University of Latvia, etc).    

• To apply additional resources (international and national projects, integration of 
academia and practice, etc) and create favourable conditions for attracting young 
faculty members.  

• To profoundly elaborate future develop plan of the study program in FE emphasising its 
long run sustainability and taking into account negative demographic trends, increasing 
competition in education and labour market and the limited resources.  

• To strengthen internalisation of the study program (e.g. support of students’ mobility, 
development international research projects etc) and related research work.  
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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 
 Ms. Inta Lovnika, Bank of Latvia, Personnel Manager  
 Dr. Dr.Ilmārs Kreituss, RISEBA 

 
Students’ observer: Arta Kudlane, Univeristy of Latvia 

 
Evaluated higher education institution and study programme: Professional Bachelor Study Program 
in Financial Engineering, Riga Technical University  

 
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: 2  
Comment: the needs, objectives and outcomes are generally settled and they respond to the 
standard rules. But the measures for assessment of the achievements and study outcomes are not 
yet sufficiently elaborated and implemented and are not always in consistency with the limited 
resources of the institution.  
 

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

 
(Have the needs of relevant stakeholders been explicitly identified? Have relevant stakeholders 
been involved in formulating the objectives? Which standards have served as reference to 
identify educational objectives?) 
Assessment: 2 
Comment: The aim of the program is in general well settled, but there is still a lack of the 
explanations and clear rules and indicators how to achieve and to access the expected outcomes. 
Some of the expected outcome seem to be too ambiguous; it is not fully clear how they will be 
achieved in the conditions of limited resources. Relevant stakeholders are not yet explicitly 
identified and involved in the development of the program; there is still room for serious 
improvements.  
 

2. Ability of the study programme to achieve the four main goals of the higher education: 
personal development, support for democracy, creation and dissemination of knowledge, 



correspondence to the demands of the labour market. Conformity and synergy of the strategy and 
the aims of studies within the framework of the study programme.  Realization of the vision and 
mission of studies with strategy, according to the opinions of main stakeholders – students, 
employers and professional organizations.   
(Are the programme educational objectives oriented towards specialist development? Are the 
programme educational objectives consistent with the mission of the Higher Education 
Institution (HEI)?) 
Assessment:2  
Comment: The realization plan and the system of coordination of the implementation and 
development of the program are not sufficiently elaborated; they do not contain clearly 
formulated activities that base on the feedback of all stakeholders. Good collaboration with all 
stakeholders and employers is extremely important for internship, which is playing important 
role in success of a professional program. More attention should be paid on coordination of 
activities with economists.  
 

II The content and organization of the studies. 
Assessment:2 
Comment: The program is generally elaborated according to the national requirements and rules. 
The choice of programs and universities for comparison is rather well explained and convincing. 
The links between theory and practice are not yet sufficiently elaborated.  
 
3. Compliance of the content of studies with the requirements for the degree and / or 
qualification, conformity with the European and national qualification framework. Compliance 
with the requirements of the legislation.  Compliance of the content of studies with the aims and 
objectives defined by the study programme. Correspondence of the practice to the theory. 
Integration of professional practice. Use of modules, their characteristics, transparency and 
publicity. Examinations, theses, projects. Individual approach, recognition of prior learning and 
experience.  
(Do students, staff and stakeholders consider the curriculum to be well-designed with respect to 
the targeted objectives?) 
Assessment:  2 
Comment: The program is generally elaborated according to the national requirements and rules. 
The links between theory and practice are not yet sufficiently elaborated; there is still room for 
serious improvement of the interlink between theoretical and applied aspects of the teaching 
subjects and methods.  
 
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 rather well explained and 
is convincing.  
 
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 well qualified.  But it seems that some of faculty members lack of 
knowledge and experience how to integrate theory and practice within the professional study 
program. More attention should be paid to attracting young faculty members.  
 

III. Assessment of teaching and learning. 
Assessment: 2 
Comment: Good supportive infrastructure for implementing modern teaching methods created 
by the RTU seems to be somewhat underused during the study process. System of indicators 
how to evaluate study outcome and course results are not yet fully precisely elaborated; the 
assessment of the study results is not always transparent.  
 
6. Modern methodology of teaching, a clear statement of results to be expected, problem solving, 
use of computers, internet, audiovisual and multi media equipment. 
(Do the students seeking enrolment in the programme have the right knowledge and attitudes to 
enable achievement of the learning outcomes in the expected time? 
Do the results related to the students’ study progress attest to the achievement of the programme 
learning outcomes in the expected time?) 
Assessment: 2 
Comment: There is good supportive infrastructure for implementing modern teaching methods, 
which seems to be somewhat underused during the study process. There is still room and 
necessity to improve teaching methods.  
 
7. Counselling and guidance for students, academic supervision and consultations of the teaching 
staff, increasing of the students' motivation to study.  
(Are counselling and support-workload provided for the students adequate to enable 
achievement of the learning outcomes?  
Does the HEI provide support for students learning activities at home (e.g. e-tutorials, 
accessibility of academic staff via e-mail)?) 
Assessment: 2 
Comment: The RTU has introduced a good system ORTUS for guidance of students work. But 
the possibilities for implementing this system are still somewhat underused (e.g. information is 
not always continuously updated in ORTUS; the possibilities of the system for giving continuous 
feedback are underused). Students do not have sufficient picture about the study program and 
integration of the study blocs. In order to improve students’ motivation more attention should be 
paid to the future development of the introductory course “Guidance to profession”.  
 
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: - 
Comment: System of indicators of how to evaluate study outcome and course results are not yet 
fully precisely elaborated; the assessment of the study results is not always transparent. The 
implementation of the program is still in progress, there is no feedback of the first graduates, etc.  
Therefore the expert commission did not have sufficient information about the potential study 
outcome as well as cannot predict them.  
 

IV The management and support of the studies 
Assessment:2 



Comment: The infrastructure, management and implementation of principles of internalisation 
are supportive and create good potential for implementation and development of the program.  
The program suffers of week coordination of activities between two faculties of RTU, the 
Faculty of Computer Science and Information Technology and Faculty of Engineering 
Economics and Management.  
 
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: 1 
Comment: The program has to be elaborated in cooperation of two faculties of RTU: Faculty of 
Computer Science and Information Technology and Faculty of Engineering Economics and 
Management, but the coordination activities between these two faculties seem to be still week.  
The internalisation of the program is still in development stage. It is highly recommendable to 
significantly develop internal and international cooperation during the development of the 
program.    
 
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 associated equipment and 
services are supportive for the implementation and development of the program.  
 
V Research (creative) activities of the staff and the students 
Assessment: 2 
Comment: The commitment of the academic staff for research work is good.  The program is 
still in development stage and expert commission did not have sufficient information about the 
involvement of students in national and international research activities.  
 
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: The commitment of the academic staff for research work is 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:-  
Comment: The program is still in development stage and expert commission did not have 
sufficient information about the involvement of students in national and international research 
activities.  
 

VI Quality assessment and mechanisms to ensure it 
Assessment: 2 
Comment:  The commission did not get sufficient information about the long run sustainability 
of the program. More attention should be paid on the interlinking the aims and resources of the 
program.  
 
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:  2 
Comment: The SWOT analysis is sufficiently well developed, but in some aspects it is too 
general (e.g. it is not clear how to improve coordination of the integrated study program; how to 
achieve sustainable development of the program, etc). The monitoring system is still in 
development stage; the control indicators are not always clearly defined. 
 
15. Perspectives (potential possibilities) of successful work of graduates according to their 
acquired qualification.  
(Do stakeholders (graduates, employers, etc.) confirm the achievement of the programme’s 
educational objectives?) 
Assessment:- 
Comment: The current stage of implementation and development of the program does not give 
sufficient information about the employability of the graduates. There is still lack of 
stakeholders’ information.  
 
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 are well motivated for 
their professional development. 
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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 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 a good institutional and legal framework for 
elaborating, implementing and successful development of the program under evaluation - 
Professional Bachelor Study Program in Financial Engineering.  

 
2. Source of information 

The primary source of information 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 members of the commission. The 
logistics of the visit has been settled efficiently.  

3. Analysis of the  findings 
The goal of the professional bachelor program in Financial Engineering (FE) is to provide 
students with professional and practically applicable education in the spheres of finance and 
information technology that enables them to adapt to the labour market and to continue studies 
for obtaining a degree at a more advanced level. The goal is sufficiently clearly settled and 
creates good necessary framework for implementation and development of the program. 
According to the self-evaluation report, it is expected that the students who have successfully 
completed the professional program in FE will be employed by banks, insurance companies, as 
well as other institutions dealing with statistics and finance, including investment funds, 
pension funds and leasing companies; they can also work as assistants to actuaries, analysts of 
credit risk statistics and financial analysts.  

Professional bachelor’s study programme Financial Engineering is elaborated according to 
national rules and regulations. Like other similar programs, this program is a 4-year full-time 
study programme with a student workload amounting to 160 credits. Each academic year 
consists of two terms; each term is 20 weeks long and includes 16 weeks devoted to studies 



and 4 weeks devoted to examinations. The division of study loads seem to be as a rule 
reasonable. Despite the fact that students have the possibility to take an introductory course 
into the field of study, the commission noticed that students still not have a clear picture of 
their expected study outcome and possibilities for internship. There is still room for serious 
improvement (eg to create the program committee in which representatives of all stakeholders 
including students are involved).    

The infrastructure of the Faculty and RTU including also information system ORTUS and 
library are supportive for implementation and development the program. However, the 
possibilities of ORTUS as well as other elements of infrastructure are somewhat underused. 
There is still room for improvement teaching methods and coordination of teaching activities 
between two faculties, the Faculty of Computer Science and Information Technology and 
Faculty of Engineering Economics and Management.  
The SWOT analysis presented in the self-evaluation report is rather profoundly elaborated but 
some aspects is it too general and does not take sufficiently into account the niche and 
particularities of the professional program in FE and its long run sustainability. The control 
indicators are not yet profoundly defined and elaborated.  
The SWOT analysis presented in the self-evaluation report is rather profoundly elaborated. The 
weakness of the conducted SWOT analysis is that the control indicators are not yet fully 
profoundly defined and elaborated.  
Some main strengths of the program are as follows:  

• The study program is interdisciplinary focusing on integration of knowledge and 
practice of finance, engineering and infotechnology.  

• The program is elaborated according to the national requirements and rules.   
• The choice of programs and universities for comparison is convincing and creates 

necessary framework for the program development. 
• The commitment of the academic staff for research work is good.   

Some weaknesses and threats of the program in the current stage of its implementation are: 
• Weak coordination of program development between the faculties of the RTU as well 

as with stakeholders. 
• Students do not have sufficient picture about the study program, integration of the study 

blocs and the expected professional outcome of the studies. 
• Professional orientation of the program is not yet sufficiently elaborated (e.g. weak 

integration of theory and practice; uncertainty in organising internship and supervising 
bachelor thesis).  

• The elaborated development plan is not fully convincing in sense that the program will 
be sustainable in the long run perspective. 

 
Summing up:  

• The goal and expected outcomes of the program are in accordance with the vision and 
mission statement as well as study system of the RTU.   
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• The structure and curriculum of the program in Financial Engineering is developed 
according to the national and international requirements and regulations.  

• The infrastructure of the RTU is supportive for implementation and development of the 
professional program in FE. 

• Taking into account that significant part of the study load belongs to professional 
practice, it is recommendable to put more emphasis to development of internship and 
teaching methods integrating theory and practice in the best way.  

    4. Conclusion 

.  
The proposal is to consider giving the professional master Program in Financial Engineering a 
two year accreditation.  

The program has good potential for future development. But 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. 
 

5. Recommendations 

• To create a program committee involving representatives of all stakeholders.   
• To put more attention on improvement of teaching methods and materials that allow 

efficiently interlink theory and practice. 
• To improve the introductory course “Guidance to profession”.  
• To develop and implement effective measures (including financial) in order to 

continuously attract talented and well-motivated young faculty members.  
• To develop the monitoring indicators of the program in such way that the achievement 

of them would be easily measurable in terms of expected learning outcomes and long 
run sustainability of the program.  

• To strengthen cooperation between the Faculty of Computer Science and Information 
Technology and Faculty of Engineering Economics and Management. 

• To strengthen the internalisation of the program (e.g. support of students’ mobility, 
development international research projects etc) and research activities.  

 

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

4.11.2011 
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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).  
 
Expert: 

 Prof.  Tiiu Paas, University of Tartu, Estonia 
 
Students’ observer: Arta Kudlane, Univeristy of Latvia 

 
Evaluated higher education institution and study programme: Professional Bachelor Study Program 
in Financial Engineering, Riga Technical University  

 
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: 2  
Comment: the needs, objectives and outcomes are generally settled and they respond to the 
standard rules. But the measures for assessment of the achievements and study outcomes are not 
yet sufficiently elaborated and implemented and are not always in consistency with the limited 
resources of the institution.  
 

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

 
(Have the needs of relevant stakeholders been explicitly identified? Have relevant stakeholders 
been involved in formulating the objectives? Which standards have served as reference to 
identify educational objectives?) 
Assessment: 2 
Comment: The aim of the program is in general well settled, but there is still a lack of the 
explanations and clear rules and indicators how to achieve and to access the expected outcomes. 
Some of the expected outcome seem to be too ambiguous; it is not fully clear how they will be 
achieved in the conditions of limited resources. Relevant stakeholders are not yet explicitly 
identified and involved in the development of the program; there is still room for serious 
improvements.  
 

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:1  
Comment: The realization plan and the system of coordination of the implementation and 
development of the program are not sufficiently elaborated; they do not contain clearly 
formulated activities that base on the feedback of all stakeholders. Good collaboration with all 
stakeholders and employers is extremely important for internship, which is playing important 
role in success of a professional program. More attention should be paid on coordination of 
activities with economists.  
 

II The content and organization of the studies. 
Assessment:2 
Comment: The program is generally elaborated according to the national requirements and rules. 
The choice of programs and universities for comparison is rather well explained and convincing. 
The links between theory and practice are not yet sufficiently elaborated.  
 
3. Compliance of the content of studies with the requirements for the degree and / or 
qualification, conformity with the European and national qualification framework. Compliance 
with the requirements of the legislation.  Compliance of the content of studies with the aims and 
objectives defined by the study programme. Correspondence of the practice to the theory. 
Integration of professional practice. Use of modules, their characteristics, transparency and 
publicity. Examinations, theses, projects. Individual approach, recognition of prior learning and 
experience.  
(Do students, staff and stakeholders consider the curriculum to be well-designed with respect to 
the targeted objectives?) 
Assessment:  2 
Comment: The program is generally elaborated according to the national requirements and rules. 
The links between theory and practice are not yet sufficiently elaborated; there is still room for 
serious improvement of the interlink between theoretical and applied aspects of the teaching 
subjects and methods.  
 
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 rather well explained and 
is convincing.  
 
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 well qualified.  But it seems that some of faculty members lack of 
knowledge and experience how to integrate theory and practice within the professional study 
program. More attention should be paid to attracting young faculty members.  
 

III. Assessment of teaching and learning. 
Assessment: 2 



Comment: Good supportive infrastructure for implementing modern teaching methods created 
by the RTU seems to be somewhat underused during the study process. System of indicators 
how to evaluate study outcome and course results are not yet fully precisely elaborated; the 
assessment of the study results is not always transparent.  
 
6. Modern methodology of teaching, a clear statement of results to be expected, problem solving, 
use of computers, internet, audiovisual and multi media equipment. 
(Do the students seeking enrolment in the programme have the right knowledge and attitudes to 
enable achievement of the learning outcomes in the expected time? 
Do the results related to the students’ study progress attest to the achievement of the programme 
learning outcomes in the expected time?) 
Assessment: 2 
Comment: There is good supportive infrastructure for implementing modern teaching methods, 
which seems to be somewhat underused during the study process. There is still room and 
necessity to improve teaching methods.  
 
7. Counselling and guidance for students, academic supervision and consultations of the teaching 
staff, increasing of the students' motivation to study.  
(Are counselling and support-workload provided for the students adequate to enable 
achievement of the learning outcomes?  
Does the HEI provide support for students learning activities at home (e.g. e-tutorials, 
accessibility of academic staff via e-mail)?) 
Assessment: 2 
Comment: The RTU has introduced a good system ORTUS for guidance of students work. But 
the possibilities for implementing this system are still somewhat underused (e.g. information is 
not always continuously updated in ORTUS; the possibilities of the system for giving continuous 
feedback are underused). Students do not have sufficient picture about the study program and 
integration of the study blocs. In order to improve students’ motivation more attention should be 
paid to the future development of the introductory course “Guidance to profession”.  
 
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: - 
Comment: System of indicators of how to evaluate study outcome and course results are not yet 
fully precisely elaborated; the assessment of the study results is not always transparent. The 
implementation of the program is still in progress, there is no feedback of the first graduates, etc.  
Therefore the expert commission did not have sufficient information about the potential study 
outcome as well as cannot predict them.  
 

IV The management and support of the studies 
Assessment:2 
Comment: The infrastructure, management and implementation of principles of internalisation 
are supportive and create good potential for implementation and development of the program.  
The program suffers of week coordination of activities between two faculties of RTU, the 
Faculty of Computer Science and Information Technology and Faculty of Engineering 
Economics and Management.  
 



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: 1 
Comment: The program has to be elaborated in cooperation of two faculties of RTU: Faculty of 
Computer Science and Information Technology and Faculty of Engineering Economics and 
Management, but the coordination activities between these two faculties seem to be still week.  
The internalisation of the program is still in development stage. It is highly recommendable to 
significantly develop internal and international cooperation during the development of the 
program.    
 
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 associated equipment and 
services are supportive for the implementation and development of the program.  
 
V Research (creative) activities of the staff and the students 
Assessment: 2 
Comment: The commitment of the academic staff for research work is good.  The program is 
still in development stage and expert commission did not have sufficient information about the 
involvement of students in national and international research activities.  
 
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: The commitment of the academic staff for research work is 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:-  



Comment: The program is still in development stage and expert commission did not have 
sufficient information about the involvement of students in national and international research 
activities.  
 

VI Quality assessment and mechanisms to ensure it 
Assessment: 2 
Comment:  The commission did not get sufficient information about the long run sustainability 
of the program. More attention should be paid on the interlinking the aims and resources of the 
program.  
 
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:  2 
Comment: The SWOT analysis is sufficiently well developed, but in some aspects it is too 
general (e.g. it is not clear how to improve coordination of the integrated study program; how to 
achieve sustainable development of the program, etc). The monitoring system is still in 
development stage; the control indicators are not always clearly defined. 
 
15. Perspectives (potential possibilities) of successful work of graduates according to their 
acquired qualification.  
(Do stakeholders (graduates, employers, etc.) confirm the achievement of the programme’s 
educational objectives?) 
Assessment:- 
Comment: The current stage of implementation and development of the program does not give 
sufficient information about the employability of the graduates. There is still lack of 
stakeholders’ information.  
 
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 are well motivated for 
their professional development. 
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Akreditācijas komisijas novērtēšanas eksperta  

prof. Jāņa Vucāna  

individuālais novērtējuma ziņojums par 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

“Finanšu inženierija” 
(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 Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas 

katedras sagatavoto profesionālās  augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Finanšu 

inženierija” Pašnovērtējuma ziņojumu studiju programmas akreditēšanai. 

 

Šis Pašnovērtējuma ziņojums kopā ar vizītes laikā universitātē 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 eksperti tikās ar: 

1) RTU bakalaura studiju programmas „Finanšu inženierija” direktoru prof. Māri Buiķi, DIT 

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

vadošajiem studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem profesoriem Jevgeņiju Carkovu 

un Kārli Šadurski, kā arī citiem studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem 

pasniedzējiem, 

2)  ar studiju programmas studentiem, 

3)  ar 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 profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu inženierija” 

īstenošana ir uzsākta 2009.gadā. Tajā ik gadu tiek uzņemti 20-25 studenti. Tā kā studiju ilgums 

programmā ir 4 gadi, tad pirmie absolventi būs 2013.gadā. Šai programmai ir starpdisciplinārs 

raksturs, to sadarbībā īsteno divas RTU fakultātes – DIT fakultāte un Inženierekonomikas un 

vadības fakultāte. Atbildīgā struktūrvienība par studiju programmas īstenošanu ir DIT fakultātes 

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedra. 

Studiju programmas apjoms – 160 kredītpunkti, no tiem pirmsdiploma praksei atvēlēti 26 

kredītpunkti. Studiju forma un veids – pilna laika (klātienes) studijas (4 gadi). 

RTU DIT fakultāte, gatavojot bakalaura programmu „Finanšu inženierija” 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 bakalaura profesionālās studiju 

programmas „Finanšu inženierija” absolventi būs pieprasīti Latvijas un starptautiskajā darba 

tirgū un ka studiju procesā šajā studiju programmā viņi iegūst jaunas, darbībai finanšu procesu 

modelēšanā un analīzē noderīgas zināšanas un  prasmes.  
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Novērtēšanas eksperts šajā savā ziņojumā vēlas norādīt arī uz aspektiem, kas, viņaprāt, 

studiju procesa organizācijā būtu pilnveidojami, lai nodrošinātu šīs RTU profesionalā bakalaura 

studiju programmas iespējami kvalitatīvu turpmāko īstenošanu.  

No eksperta sarunām ar studiju programmas potenciālajiem darba devējiem un studentiem 

izrietēja, ka studentiem, no vienas puses, nav pārāk skaidra priekšstata par to, kādus darbus viņi 

varēs veikt (kādus amatus ieņemt) pēc profesionālās bakalaura programmas absolvēšanas, bet 

darba devējiem, no otras puses, līdz šim nav bijis reālu kontaktu ar programmas studentiem; viņu 

izglītošanā ir iesaistīti tikai unbiversitātes pasniedzēji (tiesa daļai no viņiem ir vērā ņēmama 

profesionālā pieredze darbā finanšu inženierijas, galvenokārt, apdrošināšanas biznesa, jomā). 

 Programmas vadībai būtu jāpārdomā arī jautājums par šīs studiju programmas studentu 

iesaistīšanas iespējām studentu pētnieciskajā darbā; līdz šim šāds darbs praktiski nav ticis 

organizēts. 

Vēl viens būtisks ar studiju programmas īstenošanu saistīts jautājums attiecas uz 

programmu ka starpdisciplināru divu RTU fakultāšu kopīgi īstenotu studiju programmu. No 

informācijas, ko novērtēšanas eksperts saņēma vizītes laikā RTU izriet, ka programmas 

īstenošanas smagums un atbildība par tās kvalitāti, arī par studentu petniecisko darbu ir uzlikta 

DIT fakultātei, bet Inženierekonomikas un vadības fakultāte piedalās studiju programmas 

īstenošanā samēra formāli - tikai nodrošinot atbilstošo tās pārziņā esošo mācību priekšmetu 

pasniegšanu. 

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 profesionālo bakalaura studiju 

programmu „Finanšu inženierija”. 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 

profesionālās  augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Finanšu inženierija” uz 2 

(diviem) 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 profesionālās  

augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Finanšu inženierija”  

 

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

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 
 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 2 (apmierinoši) 

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: 2 (apmierinoši) 

Komentārs: Studiju programmas mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti ir formulēti 

pietiekami skaidri, teorētiski tie ir sasniedzami. Taču tā kā studiju programma vēl ir attīstības 

stadijā, tad  novērtēšanas eksperts nevarēja novērtēt, kādā pakāpē tiks sasniegti plānotie kopīgie 

studiju programmas rezultāti. Šai programmai kā profesionālā bakalaura studiju programmai ļoti 

būtiski ir pirmsdiploma prakses un bakalaura darba izstrādes kvalitatīvas organizēšanas 

jautājumi. Programmas vadība pie šo jautājumu detalizētas risināšanas vēl nav ķērusies (tiesa, 

pēc tā īsti vēl nav bijusi arī vajadzība).  

 

2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem 

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

tirgus prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērķu (stratēģijas) savstarpējā 

saskaņotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes vīzija, augstskolas misijas pildīšana, 

ņemot vērā studējošo, darba devēju un profesionālo organizāciju viedokli.   

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

augstākās izglītības iestādes (AII)  misiju?) 

Novērtējums: 2 (apmierinoši) 

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

atbilstību starptautiskā darba tirgus pieprasījumam, pilda RTU nākotnes vīziju kļūt par tā 

saucamās trešās paaudzes universitāti. Vienlaikus, novērtēšanas eksperts aicina programmas kā 

profesionālās programmas turpmākajā attīstībā aktīvāk iesaistīt atbilstošo darba devēju un 

profesionālo organizāciju pārstāvjus. 

 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 2 (apmierinoši) 

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, pētījumu, projektu 

izmantošanas efektivitāte. Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un 

pieredzi. 

 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju programmas satura 

atbilstību izvirzītajiem mērķiem?) 

Novērtējums: nebija pietiekamas informācijas vērtēšanai 

Komentārs: Sagatavotajā Pašnovērtējuma ziņojumā aprakstītais studiju programmas saturs un 

plānotie studiju rezultāti atbilst iegūstamajam profesionālajam bakalaura grādam un finanšu 

analītiķa kvalifikācijai. Taču tā kā studiju programma vēl ir attīstības stadijā, tad  novērtēšanas 

eksperti nevarēja novērtēt, kādā pakāpē reāli tiks sasniegti plānotie kopīgie studiju programmas 

rezultāti. Nebija iespējams arī novērtēt kādā līmenī programmā paredzētā pirmsdiploma prakse 

atbildīs un būs saistīta ar studiju programmas teorētisko daļu.   

 

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 un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem, tai skaitā Valsts profesionālās augstākās izglītības standartu un atbilstošo profesijas  

standartu. Studiju  programmā tiek nodrošinātas arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

paredzētās prasības  vides aizsardzības un civilās aizsardzības jomās. 

Ir veikts programmas salīdzinājums ar Viļņas universitātes un Dublinas universitātes koledžas, 

kā arī Latvijas Universitātes, Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Banku augstskolas līdzīga 

profila studiju programmām.  

Pašnovērtējuma ziņojumā atspoguļotie salīdzinājumi ar citām studiju programmām apliecina, ka 

akreditējamā studiju programma galvenajās līnijās atbilst finanšu inženierijas jomas bakalaura 

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: 3 (labi) 

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. Pēc programmas 

vadības teiktā tikšanās laikā ar novērtēšanas ekspertiem plānota arī RTU DIT fakultātes 

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas katedras doktorantu iesaistīšana programmas 

īstenošanā – prakses un bakalaura darbu vadīšanā, taču pēc novērtēšanas eksperta domām šajā kā 

profesionālajā studiju programmā būtu jācenšas pēc iespējas vairāk prakses un bakalaura darbu 



5 

 

vadīšanā iesaistīt potenciālo darba devēju pārstāvjus ar pietiekami lielu profesionālo pieredzi 

atbilstošajā jomā. 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  2 (apmierinoši) 

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.  

 

 7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā vadība un  

studēšanas motivācijas paaugstināšana.  

(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu sasniegšanai?  Vai 

AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram e-mācību līdzekļi, akadēmiskā 

personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 

Novērtējums: 2 (apmierinoši) 

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. 

Pēc studentu teiktā sarunā ar ekspertu, viņi vēlētos studiju gaitā saņemt vairāk informācijas par 

nodarbinātības iespējām pēc programmas absolvēšanas. Pēc programmas direktora ekspertiem 

sniegtās informācijas – šāda informācija studentiem tiek sniegta ievadkursā specialitātē, taču 

būtu jāpārdomā vai to nebūtu lietderīgi precizēt arī vēlākos studiju posmos, kad studentiem jau ir 

pilnīgāks saistībā ar nākamo profesiju apgūto zināšanu līmenis. 

 

 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: 1 ½   (gandrīz apmierinoši) 

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

prasmju vērtēšanā ne visos studiju priekšmetos ir precīzi noteikta rādītāju sistēma sagaidāmo 

studiju rezultātu parbaudei. Studiju programma vēl ir tikai veidošanas procesā, it sevišķi attiecība 

uz tās praktisko īstenošanu, tajā vēl nav absolventu, tapēc eksperts nevarēja vērtēt prakses un 

bakalaura darbu atbilstību paredzētajiem studiju rezultātiem. 
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IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  2 (apmierinoši) 

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: 2 (apmierinoši) 

Komentārs: RTU noteiktā kārtība paredz pietiekami labi organizētus studiju programmas 

īstenošanas un pilnveidošanas procesus, iespējami skaidri nosakot universitātes, fakultātes 

vadības, studiju programmas direktora, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. 

Pēc eksperta domām, spriežot no vizītes laikā gūtās informācijas, attiecībā uz vērtējamo studiju 

programmu lielākā mērā būtu jāizmanto darba devēju un studentu iesaistīšana programmas 

attīstības procesos. 

 

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

organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām.  

(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu studiju 

rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?) 

Novērtējums: 2 (apmierinoši) 

Komentārs: RTU studiju programma „Finanšu inženierija”  tiek īstenota kā divu RTU fakultāšu 

sadarbības programma (tiesa, šī sadarbība būtu jāuzlabo). Programmas īstenošanā iesaistītajiem 

pasniedzējiem ir pietiekami cieša sadarbība ar kolēģiem Latvijas Universitātē, Banku augstskolā, 

Viļņas Tehniskajā universitātē, Čerņivcu Nacionālajā universitātē, Ukrainas Nacionālajā 

tehniskajā universitātē, Melardalenas Universitātē, Tartu Universitātē. 

Būtu vēlama arī programmas studentu 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: 2 (apmierinoši) 

Komentārs: Studiju programmai ir labs materiāltehniskais un informatīvais nodrošinājums, tai 

daļā no studiju priekšmetiem ir izstrādāti arī atbilstoši metodiskie materiāli, tai skaitā 

elektroniskajā ORTUS vidē.  

Būtu vēlams papildināt studiju programmai atbilstošo mācību grāmatu klāstu RTU Zinātniskajā 

bibliotekā.  

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 2 (apmierinoši) 

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 ar finanšu inženieriju saistītās jomās, taču galvenokārt ar 

apdrošināšanas procesu modelēšanu saistītās jomās; būtu vēlams palašināt pētījumu spektru. 

 

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

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

studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un radošos (mākslinieciskos) 

projektos. 

Novērtējums: nav informācijas vērtējumam 

Komentārs: No ekspertu sarunām ar studiju programmas direktoru, docētājiem un studentiem 

izrietēja, ka bakalaura studiju programmas studenti sistemātiskā pētniecības darbā līdz šim nav 

tikuši iesaistīti. Tas tiekot plānots vēlākos studiju posmos. 

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 2 (apmierinoši) 

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: 2 (apmierinoši) 

Komentārs: RTU darbojas pietiekami labi pārdomāta iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes 

pilnveidošanas sistēma, kas ietver arī akreditējamās studiju programmas īstenošanas regulāru 

daudzpusīgu izvērtēšanu, tai skaitā: 

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

atgriezenisko saiti starp studentiem un pasniedzējiem; 

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

īstenošanu ar studentiem un pasniedzējiem. 

Studenti sarunā ar ekspertu minēja, ka pēc viņu ierosinājumiem pēc konsultācijām ar 

programmas direktoru un docētājiem programmas īstenošanas uzlabošanas nolūkos ir ticis 

mainīts dažu studiju kursu saturs. 

 

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: 2 (apmierinoši) 

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

programmas absolventiem būtu jabūt pieprasītiem darba tirgū, taču šī brīža studiju programmas 

īstenošanas stadija vēl neļauj tam sniegt reālus apliecinājumus. 

   

 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības attīstībai, 

studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu likuma” izpratnē 

(55.panta 8.daļa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā.  

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

nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 

Novērtējums: 3 (labi) 
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Komentārs: RTU DIT fakultātē ir pietiekami izvērsta un pārdomāta tālākās kvalifikācijas 

pilnveidošanas un personības attīstīšanas sistēma, kas bakalaura programmas absolventiem 

paredz arī studiju turpināšanas iespējas maģistrantūrā. 

Studiju turpināšanai iespējamas studiju programmas slēgšanas gadījumā RTU tās 

Pašnovērtējuma ziņojumam ir pievienojusi sadarbības līgumus, ka profesionālās bakalaura 

studiju programmas „Finanšu inženierija” slēgšanas gadījumā   tās studentiem tiks nodrošinātas 

tālāku studiju iespējas kādā no sekojošām trim bakalaura studiju programmām: 

- Latvijas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Apdrošināšana un finanses”, 

- Latvijas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Finanšu menedžments”, 

- Banku augstskolas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Risku 

vadība un apdrošināšana”. 

 

 

 

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: Profesionālā bakalauraprogramma „Finanšu inženierija”  

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 „Finanšu inženierija” pašnovērtējuma ziņojums, kas 

noformēts atbilstoši prasībām, satur galveno 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. Pielikumos doti studentu, kā arī 

darba devēju anketu paraugi, bet ziņojumā nav pašu anketēšanas rezultātu. Tomēr kopumā 

pašnovērtējuma ziņojums dod pietiekošu priekšstatu par programmas darbību. 

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

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

tikšanās bija informatīvas un lietderīgas. 

 Vizītes laikā tika saņemti papilddokumenti – 1.sadarbības līgums par studiju turpināšanas 

iespējām un finansiālām garantijām studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu 

izmaiņu gadījumā. 2. Atsevišķu studentu grupu aptaujas rezultāti par studiju kursa pasniegšanas 

kvalitāti. 

 Pēc vizītes citas tikšanās nav notikušas un papilddokumenti nav saņemti. 



 

 

Situācijas analīze: 

 Programma „Finanšu inženierija” 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, prakses atskaites un absolventu bakalaura darbi). 

Studiju programmas „Finanšu inženierija” stiprās puses un attīstības iespējas: 

Programma „Finanšu inženierija” veidota kā starpnozaru programma, līdz ar to abu virzienu  

priekšmetu apgūšana veido kopēju zināšanu inovatīvu efektu.  

Programmā pasniedz augsti kvalificēts akadēmiskais personāls, kas aktīvi strādā arī zinātnisko 

darbu un piedalās biznesa projektos, zināšanas tiek izmantotas mācību procesā. Pirmajos divos 

studiju gados studenti apgūst pietiekoši dziļas teorētiskās zināšanas, kas balstītas uz matemātikas 

priekšmetu pastiprinātu apguvi. Kaut arī Finanšu inženierija” ir profesionāla programma, tajā 

(vismaz pirmo divu kursu saturā) jūtams diezgan izteikts akadēmisks raksturs. Programma 

Latvijā ir nišas produkts, tai nav nopietnas konkurences, pēc absolventiem varētu būt izteikts 

pieprasījums darba tirgū. 

Studiju programmas „Finanšu inženierija” traucējošie faktori: 

 Programmai ir izteikts starpdisciplinārs raksturs, līdz ar to būtu nepieciešama laba 

sadarbība ar abām programmas realizācijā iesaistītajām fakultātēm. Diemžēl aktīva iesaistīšanās 

no Inženierekonomikas un Vadības fakultātes puses nebija vērojama. Radās iespaids, ka 

programmas direktora rīcībā nav pietiekošu sviru un līdzekļu, lai šādu ieinteresētību radītu. 

Programmas starpdisciplinārais raksturs prasa augstu administratīvās organizācijas līmeni un 

pastāvīgu programmas priekšmetu mijiedarbības un pasniegšanas kvalitātes vadību, kas pašlaik 

vēl notiek nepietiekošā līmenī. Piemēram, administratīvi nav izveidota programmas padome, kas 

sekmētu iesaistīto pušu darbības koordināciju. Sadarbībai ar nozares speciālistiem un darba 

devējiem nav sistemātisks un pastāvīgs raksturs. Nepietiekoša ir studentu iesaiste programmas 
attīstīšanā un pilnveidošanā. 
 

Galvenie secinājumi: 

 

1. Programma „Finanšu inženierija” ir starpnozaru programma, tās starpdisciplinārais 

raksturs un laba matemātiskā bāze 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, sabalansēts, ievērojot gan inženierijas, gan 
finanšu un ekonomikas prasības. Tomēr nav pietiekošā mērā veikta nozares prasību 



izpēte, nav apliecinājuma, ka ņemtas vērā potenciālo darba devēju domas par 
programmas un studiju kursu saturu. 

 

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

un nodrošina studiju priekšmetu satura atbilstību jaunākajiem zinātniskajiem 

pētījumiem, kā arī veicina labu zinātniskā darba iemaņu nodošanu studentiem. Par 

to liecināja RTU VTMS katedras pasniedzēju zinātniskā darba tematika un rezultāti. 

Par Inženierekonomikas un Vadības fakultātes pasniedzēju iesaistīšanos zinātniskajā 

darbā neizdevās iegūt pietiekošu apliecinājumu. 

4. 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 daļa pasniedzēju to neizmanto 
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. 
 

5. Lai gan studenti jau uzsākuši studijas 3.kursā, pagaidām vēl nebija konkrētas 
skaidrības par potenciālajām prakšu vietām, nebija noslēgti arī attiecīgi līgumi. 

 

6.  Programmas „Finanšu inženierija” attīstīšanai un pilnveidošanai ir izstrādāts 

attīstības plāns, kas izveidots, pamatojoties uz stipro un vājo pušu vērtējumu un RTU 

Senāta apstiprināto dokumentu „RTU darbības stratēģiskie mērķi un uzdevumi”. 

Tomēr tam ir pārāk vispārīgs raksturs, pietrūkst konkrētības gan veicamajās 

aktivitātē, gan termiņos. Nav norādīti arī atbildīgie. 
 

 

7. Programmai „Finanšu inženierija” vēl nav absolventu. Tāpēc ekspertiem nebija 

iespējams pārbaudīt vai gūt apstiprinājumu, ka tiek sasniegti programmas mērķi 

izglītošanā. 
 

 

 

Ieteikumi: 

 

1. Ņemot vērā programmas starpdisciplināro raksturu, nepieciešams pastāvīga 

programmas priekšmetu mijiedarbības un pasniegšanas kvalitātes uzraudzība un 

programmā iesaistīto struktūrvienību darbības koordinācija. Jāpanāk aktīvāka 

Inženierekonomikas un Vadības fakultātes pasniedzēju līdzdalība programmas 



attīstīšanā. Tāpēc būtu ieteicams izveidot programmas padomi, iesaistot tajā visu 

ieinteresēto pušu pārstāvjus, t.sk., studentus. 

 

2. Nepieciešams aktivizēt un padarīt sistemātisku sadarbību ar potenciālajiem darba 

devējiem, vienoties par prakšu vietām studentiem, noslēgt attiecīgus līgumus. Lai gan 

ir vēl laiks, bet būtu vēlams sastādīt bakalauru darbu tēmu sarakstus un piedāvāt tos 

studentiem. Prakse rāda, ka daļa studentu uzsāk bakalaura darba izstrādi jau 

savlaicīgi. Tas būtu arī labs pamats studentu zinātniskā darba uzsākšanai. 

 

 

3. Nepieciešams pilnveidot studiju kursu aprakstus, iekļaujot tajos visas nepieciešamās 

sadaļas.  

 

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

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

 

5. Plašāk nodrošināt programmu ar mācību grāmatām un metodiskajiem materiāliem, 

īpašu uzmanību pievēršot literatūrai par finanšu un ekonomikas jautājumiem.. 

 

6. Ņemot vērā akadēmiskā personāla vecuma struktūru, programmas ilgtspējas 

nodrošināšanai pakāpeniski piesaistīt jaunos pasniedzējus no doktorantu vai 

profesionālās vides. 

 

 

 

Slēdziens: 

 

Rekomendēt akreditēt studiju programmu „Finanšu inženierija” uz 2 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: 

Rīgas tehniskā universitāte, „Finanšu inženierija”  

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: ....2..... 

Komentārs: Kaut arī studiju programmai izvirzītie stratēģiskie mērķi  



ir formulēti skaidri un saprotami, ekspertu vizītes laikā mērķu saniedzamību nebija iespējams 

objektīvi novērtēt, jo studentiem vēl nav bijusi profesionālā prakse (nav prakšu atskaišu) un nav 

izstrādāti un aizstāvēti bakalaura darbi. 

 

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: ..2....... 

Komentārs: Studiju programmai izvirzītie stratēģiskie mērķi un to sasniegšanai 

veicamie uzdevumi ir formulēti skaidri un saprotami, tie ir atbilstoši darba tirgus prasībām 

un gandrīz visi varētu būt sasniedzami un izpildāmi, ja programmā tiek veikti akreditācijas 

komisijas ekspertu ieteiktie uzlabojumi.  

 

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: ...2...... 

Komentārs: Programma atbilst visiem četriem minētajiem augstākās izglītības 

mērķiem, ir atbilstoša noteiktajai RTU misijai un ir vērsta uz darba tirgus prasību 

apmierināšanu. Studiju programmas īstenošanā ir 

izveidojušies kontakti ar potenciālajiem darba devējiem un profesionālajām 



organizācijām, tomēr par to nebija iespējams līdz galam objektīvi pārliecināties, jo tikšanās 

notika tikai ar 2 potenciālajiem darba devējiem. Pašnovērtējuma ziņojumā ir 

aprakstīts studiju programmas tālākās attīstības redzējums, 

kas atbilst formulētajiem mērķiem, taču lai sniegtu pārliecību par izvirzīto mērķu 

sasniegšanas iespējām, ir nepieciešams izvirzītajā studiju programmas attīstības 

plānā norādītajiem pasākumiem definēt konkrētus to plānotos izpildes 

termiņus un atbildīgos par katra pasākuma izpildi, pretējā gadījumā pastāv risks, ka 

izvirzītie attīstības mērķi netiks sasniegti. Šādi sagatavots plāns (ar konkrētiem  termiņiem un 

atbildīgajiem) ir nepieciešams, lai kvalitatīvi veiktu ikgadējo studiju programmas 

iekšējo pašnovērtēšanu, tādējādi spējot novērtēt, kuri pasākumi tiek ieviesti atbilstoši 

plānotajam un kuru ieviešanā pastāv problēmas, un kas jāmaina, lai izvirzītie mērķi 

tiktu sasniegti. 

 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums: ....3..... 

Komentārs: Studiju saturs un organizācija ir atbilstoši programmai, 

jo aptver visus galvenos finanšu inženierijas studiju kursus un sniedz 

nepieciešamās zināšanas studentam. Ir atbilstoši un pamatoti saplānoti obligātie un izvēles 

studiju kursi, tiem piešķiramais kredītpunktu skaits un kursu izvietojums studiju plānā. Pozitīvi ir 

novērtējama izveidotā programmas struktūra, tomēr studiju kursus būtu vēlams sadalīt 

moduļos. 

 

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: ...2...... 

Komentārs: Studentu prakse līdz šim nav bijusi, jo paredzēta 3.kursā. Moduļi netiek izmantoti. 

Kā liecina pasniedzēju stāstītais, kursu dokumentācijā pieejamo pasniegšanas un pārbaudījumu 

organizēšanas metožu uzskaitījums, atzīstams, ka studiju programmas realizācijā 

tiek izmantotas tradicionālās metodes – prezentācijas, grupu darbi, situāciju analīzes, teorētiskā 

eksaminācija u.c. Nav pieejama studentu iesniegto darbu datubāze, kas, attīstot studiju 

programmu tās sākuma posmā, ļautu analizēt studentu ieguldījumu, spējas, metožu un izvirzīto 

prasību atbilstību  sasniedzamajiem rezultātiem, kas nodrošinātu studiju programmas ilgtspēju. 

Līdz ar to nebija iespējams objektīvi novērtēt prakses atbilstību un saistību ar teorētisko daļu, jo 

studentiem vēl nav bijusi profesionālā prakse (nav prakšu atskaišu) 

 

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: Studiju programma atbilst galvenajiem augstākās izglītības mērķiem. Programma 

pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem 

Nr.481, kas reglamentē profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

obligāto saturu 

 

 



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:  

Programmas realizācijā iesaistīti augsti kvalificēti mācību spēki, 87% no tiem ir doktora grāds. 

Mācībspēku  iegūtie zinātniskie rezultāti ir izmantojami augstākās kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošanā  lietišķās statistikas un finanšu ekonometrijas jomā.  

RTU studiju programmas „Finanšu inženierija” mācību priekšmetā „Dzīvības apdrošināšana” 

izmanto katedras izstrādātus algoritmus un datortehnoloģijas apdrošināšanas prēmiju un 

rezervju aprēķināšanai pensiju apdrošināšanā. Mācību priekšmetos „Ekonometrija” un „Monte-

Karlo metodes finanšu inženierijā” izmanto prof. J.Carkova un doc. O.Pavļenko izstrādāto 

stohastiskās analīzes metodiku regresiju modeļu analīzei, ko pielieto arī citās augstskolās, 

piemēram, LU mācību programmā „Matemātiskā statistika”.  

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums: ....2..... 

Komentārs: Vizītes laikā radās pārliecība, ka studijās tiek izmantotas gan klasiskās mācību 

metodes lekciju formā, gan modernas apmācības metodes, izmantojot internetu un lietojot 

vairāku mācību metožu kombinācijas. 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. ir izstrādāti zināšanu novērtēšanas kritēriji.  

 

 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: Studiju procesā tiek izmantotas modernas studiju metodes, pie kam tās tiek arī 

kombinētas. Tiek demonstrēti video materiāli, izmantojot interneta pieslēgumu. Plašas iespējas 

piedāvā RTU izstrādātā ORTUS e-studiju sistēma. Tomēr ne visi pasniedzēji to izmanto vai 

izmanto nepietiekošā 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: ....2..... 

Komentārs: Ne visiem studentiem ir pietiekošas priekšzināšanas atsevišķu studiju kursu 

apgūšanai. Tādos gadījumos tie saņem pasniedzēju palīdzību konsultāciju veidā. Zināmas 

grūtības sagādā tas, ka vairāki studiju kursi ir samērā jauni un specifiski. Tāpēc jūtams labu 

pamatmācību grāmatu trūkums, ko atzina gan studenti, gan mācībspēki. Tai pat laikā vairākos 

priekšmetos ir sagatavoti pilnvērtīgi mācību metodiskie materiāli. Mācību procesā izveidojušās 

labas un koleģiālas 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: ....1..... 

Komentārs: Pamatā zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma ir atbilstoša, taču vairākos 

ierobežotās izvēles B daļas lekciju kursos izmantota ieskaitīts/neieskaitīts skala, 

kas ne vienmēr būtu piemērota programmai būtiskiem studiju kursiem. Pārliecināties par 

novērtēšanas metožu objektivitāti vizītes laikā nebija iespējams objektīvi izvērtēt, jo studentu 

zināšanu pārbaudēm nebija rakstisku apliecinājumu. Arī jaunajos studiju kursu aprakstos nebija 

norādīts, kā formējas zināšanu kopējais novērtējums (kāds svars ir kontroldarbiem, studentu 

patstāvīgam darbam eksāmenam u.tml.), kaut arī agrāk tāda informācija studiju kursu 

aprakstos ir bijusi. 

 

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums: ....1..... 

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 tajā varētu būt vairāk studiju materiālu un 

mācību literatūras programmas veiksmīgai un padziļinātai apguvei. Īpaši izjūtams literatūras 

trūkums finanšu un ekonomikas jautājumos, tāpat ļoti nepieciešamas būtu programmas 

pamatmācību grāmatas. Studentiem ir pieejama arī universitātes e-studiju sistēmā ORTUS, 

tomēr pasniedzēji to izmanto nepietiekoši.  

Programmas sadarbība ar nozares speciālistiem un potenciālajiem darba devējiem būtu būtiski 

uzlabojama. Tiem regulāri būtu jāpiedalās programmas izvērtēšanā un kvalitātes monitoringā, 

viņu domas būtu vispirms jānoskaidro, tad jāizmanto programmas attīstīšanā. Ņemot vērā 

programmas starpdisciplināro raksturu un vairāku struktūrvienību līdzdalību programmas 

realizācijā, būtu lietderīgi izveidot programmas padomi, iesaistot visas ieinteresētās puse, t.sk., 

arī studentus. 

 

 

 



 

 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: ....1..... 

Komentārs: Studenti piedalās augstskolas koleģiālo lēmējinstitūciju darbībā, piemēram, Senātā. 

Tomēr programmas darbības līmenī sadarbība ar studentiem varētu būt labāka. Lai gan 

pārrunas ar studentiem liecināja, ka viņu ierosinājumi tiek uzklausīti, tomēr nav pārliecinošu 

pierādījumu, ka studenti piedalās tieši programmas attīstīšanā un pilnveidošanā. 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: ....1..... 

Komentārs: Vizītes laikā radās iespaids, ka programmas sadarbība ar nozares speciālistiem un 

potenciālajiem darba devējiem nav pietiekoša. Lai arī personisko kontaktu līmeni sadarbība 

acīmredzot pastāv, tomēr tai nav sistemātisks un pastāvīgs raksturs. Piemēram, 

pašnovērtējuma ziņojuma pielikumā Nr.4. bija pievienots anketas paraugs ar darba devējiem, 

tomēr vizītes laikā neizdevās iegūt pierādījumus, ka tāda aptauja būtu veikta un dati apkopoti 

un izmantoti programmas izstrādē vai pilnveidošanā. RTU gan darbojas nozaru komisijas, kas 

apstiprina jaunās programmas virzīšanai uz Senāta sēdi. Tajās piedalās nozaru pārstāvji un 

darba devēji. Tomēr būtu vēlama tieša sadarbība programmas līmenī. Tā kā programmas 

realizācijā piedalās 2 fakultātes - RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte un 

Inženierekonomikas un Vadības fakultāte, tad sadarbībai arī šo fakultāšu starpā vajadzētu būt 

lielākai.  



 

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: ...2...... 

Komentārs: Studijām pieejamās telpas ir augstā tehnoloģiskajā un komforta līmenī. RTU 

bibliotēka ir studentiem pieejama, taču, pēc studentu vērtējuma, tajā varētu būt vairāk studiju 

materiālu un mācību literatūras latviešu valodā programmas veiksmīgai un padziļinātai 

apguvei. Īpaši izjūtams literatūras trūkums bibliotēkā finanšu un ekonomikas jautājumos, tāpat 

ļoti nepieciešamas būtu programmas pamatmācību grāmatas. 

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums: ...2...... 

Komentārs: Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes darbinieki aktīvi strādā 

zinātnisko darbu un rezultātus izmanto arī mācību procesā. Vizītes laikā neizdevās iegūt 

pārliecību, ka tikpat liela aktivitāte būtu arī Inženierekonomikas un Vadības fakultātes 

pasniedzēju vidū. 

 

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: 3 

 



Komentārs: Akadēmiskais personāls, kas nodrošina apmācību programmā „Finanšu inženierija” 

ir ar augstu zinātnisko kvalifikāciju. Šīm prasībām  labi atbilst RTU VTMS katedras pasniedzēju 

zinātniskā darba tematika. Zinātniskos grādus visi katedras pasniedzēji ir ieguvuši par 

pētījumiem, saistītiem ar stohastiskām dinamiskām sistēmām un to lietošanu. Turklāt, visi 

katedras pasniedzēji turpina aktīvi strādāt pie stohastiskās analīzes un tās pielietojuma finanšu 

inženierijas uzdevumos. Sagatavoti un aizstāvēti 2 promocijas darbi: Šobrīd katedrā doktora 

studiju programmā „Matemātiskā statistika un tās pielietojumi”  mācās 5 studenti, kuru 

promocijas darbi saistīti ar finanšu analīzes stohastisko dinamisko modeļu regresijas analīzes 

metožu un algoritmu izstrādi. Tā kā programmas saturā aptuveni līdzvērtīgas daļas sastāda 

matemātiskie un finanšu-ekonomikas priekšmeti, varētu sagaidīt, ka arī Inženierekonomikas un 

Vadības fakultātes mācību spēki tikpat aktīvi iesaistītos zinātniskajā darbā un rezultātus ieviestu 

programmas realizācijā. Diemžēl vizītes laikā tam neizdevās iegūt nekādu praktisku 

apstiprinājumu. 

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: ...1...... 

Komentārs: Katru gadu aprīlī notiek ikgadējā RTU studentu zinātniskā konference, kurā 

studenti risina teorētiskus un praktiskus jautājumus un gūtās atziņas apspriež plašākā lokā. 

Tomēr „Finanšu inženierija” programmas studenti nav piedalījušies tās darbā. To varētu daļēji 

skaidrot ar to, ka studenti vēl nav izstrādājuši ne prakses ne arī bakalaura darbus. 

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums: ...2...... 

Komentārs: Lai gan atsevišķi kursi ir labi sagatavoti, augsta ir arī atsevišķu lekciju kavalitāte par 

ko varēja pārliecināties klātienē, tomēr vizītes laikā neradās pārliecība, ka kvalitātes uzturēšana 

un pilnveidošana darbojas kā sistēma. Programmas „Finanšu inženierija” saturs un pasniedzēju 

augstās prasības dod zināmu cerību, ka šīs programmas absolventi varētu būt ļoti pieprasīti 

tirgū. Tomēr pagaidām tam nav reāla apstiprinājuma, jo programmai vēl nav absolventu. 

 

 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: .....1.... 

Komentārs: Programma tiek realizēta tikai 3.gadu, līdz ar to grūti konstatēt, vai tiek regulāri 

pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process. Pašnovērtējuma ziņojumā 

dotas tikai īsas studiju kursu aprakstu īsas anotācijas. Nerodas iespaids, ka kursu saturs tiek 

regulāri atjaunots. Par to liecina novecojuši literatūras avoti. Atsevišķi studiju kursu apraksti, 

piemēram, „Fizika” vispār nedod priekšstatu, kas kursā var tikt iemācīts 2KP apjomā. Radās 

iespaids, ka programmas ietvaros attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās 

pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošana nenotiek regulāri un nedarbojas kā sistēma, kaut 

arī atsevišķi pasniedzēji pilnveido savus studiju kursus. Tāpat tiek operatīvi novērsta studiju 

kursu saturu pārklāšanās, ja par to sūdzas studenti. Bet tas notiek tieši sadarbojoties 

attiecīgajiem 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: ....2..... 

Komentārs: Lai arī darba tirgus rādītāji Latvijā pašlaik nav pārlieku optimistiski, studiju 

programmas studentiem nodarbinātības iespējas, ņemot vērā nelielo uzņemto studentu skaitu, 

varētu būt pietiekošas, lai gan pašnovērtējuma ziņojumā tas nav pietiekoši pierādīts. Arī 

tikšanās laikā ar darba devējiem, kur piedalījās tikai 2 pārstāvji, izskanēja doma, ka kvalificētu 

finanšu analītiķu trūkums ir ļoti izteikts. Programmas „Finanšu inženierija” saturs un pasniedzēju 

augstās prasības dod zināmu cerību, ka šīs programmas absolventi varētu būt ļoti pieprasīti 

tirgū. Tomēr pagaidām tam nav reāla apstiprinājuma, jo programmai vēl nav absolventu. 

 

 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: Studenti tiek pietiekoši labi sagatavoti tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai. Ir 

noslēgti sadarbības līgumi, kas apstiprina studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas 

studiju programmas likvidācijas gadījumā. 
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APSTIPRINĀTS 

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

 

Eksperta (novērotāja)  individuālais ziņojums 
 

(AIKNC nosaka sekojošo vienoto ziņojuma struktūru. Ziņojumam jāpievieno viena 

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

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

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

PARLAMENTA UN PADOMES IETEIKUMS PAR EIROPAS KVALIFIKĀCIJU 

IETVARSTRUKTŪRAS IZVEIDOŠANU MŪŽIZGLĪTĪBAI” (pieņemts Strasbūrā, 

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

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

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

„Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā” 

(ESG) un rekomendācijas prasību saskaņošanai (Tuning Process: 

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

rekomendācijas. ) 

 

 

Vispārējās ziņas:   

 

Augstskola: Rīgas Tehniskā Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programma 

„Finanšu inženierija”  

Vērtēšanas datumi: 25. - 26.10.2011. 

Novērotājs: Arta Kudlāne, Latvijas Universitāte, Fizikas maģistrantūras studiju 

programma ( E - pasts: arta.kudlane@gmail.com, tel.nr. 29499360 ) 

 

Informācijas avoti: 
  

Pirms vizītes saņemtie dokumenti:  

 

Pirms vizītes tika saņemts profesionālās bakalaura studiju programmas „Finanšu 

inženierija” pašnovērtējuma ziņojums, kas saturēja visu būtiskāko nepieciešamo 

informāciju. Pašnovērtējuma ziņojumā nebija pilnīgas informācijas par sadarbības 

līgumu par studiju turpināšanas iespējām un finansiālām garantijām studiju 

programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. Ziņojumā bija šo 

līgumu paraugi. Kā vēl viena nepilnība atzīmējama nepilnīgie studiju kursu apraksti – 

tajos nebija norādītas prasības kursu nokārtošanai, kā arī komponentes kursa prasību 

izpildīšanai. Pašnovērtējuma ziņojumā bija studentu anketas par studiju kursu kvalitāti 

paraugs, tomēr pašas anketēšanas rezultāti netika parādīti. Taču kopumā 

pašnovērtējuma ziņojums dod labu ieskatu par programmas darbību un plāniem. 

 

Vizītes laikā saņemtie dokumenti:  

 

Vizītes laikā tika saņemti divi dokumenti - sadarbības līgums par studiju 

turpināšanas iespējām un finansiālām garantijām studiju programmas likvidācijas, 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/
mailto:arta.kudlane@gmail.com
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reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā, kā arī studentu aptaujas rezultāti par 

studiju kursa pasniegšanas kvalitāti. 

 

Vizītes laikā notika tikšanās ar studiju programmas vadību, akadēmisko 

personālu, studentiem, darba devējiem, fakultātes dekānu. Visas tikšanās bija gan 

informatīvas, gan lietderīgas. 

 

Pēc vizītes papildus dokumenti netika saņemti, un tie nebija nepieciešami. 

 

 

Situācijas analīze  
 

Studiju programma „Finanšu inženierija” tiek realizēta tikai trešo gadu. Tāpēc 

dažos būtiskos jautājumos grūti izdarīt pilnvērtīgus secinājumus par programmas 

kvalitāti un perspektīvām. Programma iepriekš nav tikusi akreditēta līdz ar to nav 

iespējams izdarīt secinājumus par programmas attīstību noteiktā laika periodā.  

Programma ir atradusi labu nišu tirgū, jo tai līdzīgas programmas Latvijā 

nepastāv. Programma plāno sagatavot profesionālus speciālistus konkrētā nozarē, 

tāpēc studijām būtu jābūt ļoti vērstām uz profesionālo attīstību. Šobrīd programmai 

vērojama ļoti laba teorētiskā bāze, taču tai nepieciešams attīstīt tieši šīs studentu 

profesionālās iemaņas un prasmes. Nepieciešams ciešs un pastāvīgs kontakts ar 

potenciālajiem darba devējiem un prakses vietu nodrošinātājiem.  

Novērojumi par profesiju „Finanšu analītiķis” darba tirgū, liek secināt, ka ir 

samērā liels pieprasījums pēc augsta līmeņa šādiem speciālistiem. Profesijas specifika 

bieži vien prasa attīstīt ne tikai profesionālās un sadarbības kvalitātes, bet arī valodu 

prasmes, īpaši angļu. Lai gan studiju programma piedāvā apgūt angļu valodas kursu, 

tas studentu prasmju attīstīšanai un uzturēšanai vajadzīgajā līmenī varētu būt 

nepietiekoši. Šīs valodu prasmes būtu iespējams pilnvērtīgāk attīstīt arī izmantojot 

studiju apmaiņas programmu piedāvātās iespējas, kuras vēl tikai plānotas sākt 

izmantot.  

Studiju programma ir starpnozaru studiju programma, un tās specifika paredz, 

ka programmu realizē divas fakultātes. Šis aspekts ir gan studiju programmas 

ieguvums, gan  trūkums. Starpnozaru programmām ir plašas attīstības iespējas, jo tām 

ir mazāk konkorējošo programmu. Tajā pašā laikā, lai realizētu šādas starpnozaru 

programmas fakultātēm savā starpā ir cieši jāsadarbojas. Diemžēl šajā gadījumā 

netiek novērota pilnīga ieinteresētība no Inženierekonomikas un vadības fakultātes 

puses. Šķiet, ka studiju programmas direktoram nav iespēju šo situāciju mainīt. 

Novērojama problēmas ar šādas programmas administrēšanu dēļ tās stardiscipliniārā 

rakstura. 

Tomēr neskatoties uz problēmām ar programmas administrēšanu studenti šķiet 

apmierināti ar studiju programmas kvalitāti. Uz to norāda gan daudzie augstie 

vērtējumi studiju kursu novērtēšanas anketās, gan studentu viedoklis diskusijās. 

Studenti uzskata, ka lielākā daļa kursu ir pasniegta augstā līmenī. Studenti ir 

apmierināti ar studiju vidi, telpām, ārpusstudiju pasākumiem. 

Studiju programmai ir augsts potenciāls veiksmīgi attīstīties, taču lai tas izdotos 

nepieciešams pilnveidot studiju programmas vājās puses. 
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Augstskolas un studiju programmas stiprās un vājās puses 
 

Galvenās stiprās puses: 

  

1. Studiju programmas specifika. Studiju programma ir starpdiscipliniāra un unikāla 

Latvijas darba tirgū. Programmai ir plašas attīstības iespējas. 

 

2.  Studiju programmā strādā augsti kvalificēts darba spēks. Par to liecina ne tikai 

akademiskā personāla pieredze un izglītība, bet arī zinātniskā un profesionālā 

darbība.  

 

3. Studiju programmas studentiem ir pieejama viss kopējā Rīgas Tehniskās 

Universitātes infrastruktūra, kas ir diezgan augstā līmenī – telpas, bibliotēka, 

tehniskais nodrošinājums u.c.. 

 

 

Galvenās vājās puses: 

 

1. Tā kā studiju programma paredz profesionālas iemaņas, tad būtisks aspekts studiju 

programmas attīstībā ir prakses iespējas. Diemžēl šobrīd studiju programma vēl 

nav noslēgusi konkrētus sadarbības līgumus ar prakses vietām, kā arī nav radusies 

pilnīga skaidrība par to, kur šīs prakses vietas varētu būt. 

 

2. Piedāvātās profesijas specifika bieži vien prasa attīstīt ne tikai profesionālās un 

sadarbības kvalitātes, bet arī valodu prasmes, īpaši angļu. Lai gan studiju 

programma piedāvā apgūt angļu valodas kursu, tas studentu prasmju attīstīšanai un 

uzturēšanai vajadzīgajā līmenī varētu būt nepietiekoši. 

 

3. Lai gan studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumā ir atrodams studiju 

programmas attīstības plāns. Tomēr tas vērtējams kā nepilnīgs un nekonkrēts. 

Rodas iespaids, ka studiju programmas vadībai nav pavisam konkrētas vīzijas par 

programmas tālāko attīstību laika gaitā ar noteiktiem termiņiem izvirzīto 

uzdevumu izpildei. 

 

 

Ieteikumi  
 

 

1. Veikt pilnvērtīgāku un regulārāku studiju programmas kvalitātes iekšējo 

izvērtēšanu, arī iesaistot studentus. 

 

2. Noslēgt sadarbības līgumus ar potenciālajām prakses vietām, uzturēt kontaktu 

ar tām un citiem potenciālajiem darba devējiem. 

 

3. Visiem studiju programmas pasniedzējiem pilnvērtīgi izmantot studiju sistēmu 

ORTUS. 

 

4. Pilnveidot studiju kursu aprakstus iekļaujot izmantotās literatūras sadalīšanu 

obligātajā, ieteicamajā un papildus. Norādīt prasības kursu nokārtošanai un to 

sadalījumu izpildāmajos darbos procentuāli. 
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5. Piesaistīt aizvien jaunus pasniedzējus, lai nodrošinātu studiju programmas 

ilgstpējību un attīstību. 

 

6. Plānot un noslēgt sadarbības līgumus studiju apmaiņām citās valstīs. 

 

7. Obligātos studiju kursus, tādus kā „Fizika”, pielāgot studiju programmas 

prasībām un īpatnībām. 

 

8. Vairot angļu valodas lietošanu un mācīšanu studiju programmas realizācijā. 

 

 

 

 

Rekomendēju Rīgas Tehniskās Universitātes profesionālo bakalaura studiju 

programmu „Finanšu inženierija” akreditēt uz 2 gadiem. 

 

 

 

 

Arta Kudlāne 

 

Rīga, 5. 11. 2011. 
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ANKETA 

LSA DELEĢĒTAJIEM NOVĒROTĀJIEM NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJĀ 

studiju programmas novērtēšanai 

 

 Novērtēšanas komisijas novērotāja individuālajam 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 novērotājs nav kompetents, par to 

vērtējums nav jādod. Ieteicams novērotāju ziņojumus strukturēt atbilstoši anketas 

jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot rekomendācijām par attīstību. Novērtēšanas 

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

 

Novērotāja vārds, uzvārds: Arta Kudlāne 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Rīgas Tehniskā Universitāte, PBSP „Finanšu inženierija” 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 25. – 26. 10. 2011. 

I Studiju programmas vērtēšanas kritēriji  

(5 galvenie kvalitātes aspekti un 15 jautājumi) 
 

 I Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studiju prorgrammas mērķi definēti skaidri un darbs organizēts 

pārskatāmi. Tomēr nav skaidrs kā attīstīsies studiju programmas profesionālais 

viriziens, jo šobrīd programmā tiek likts uzsvars uz teorētisko daļu. Tāpat nav skaidrs 

kā tiks realizēta studiju programmas nepieciešamība pēc kvalitatīvām prakses vietām. 

 

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

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

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

kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām. Prakses atbilstība, elastība, 

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

izglītību un pieredzi.  

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ir definēti 

skaidri un sasniedzami, tomēr studējošie ne viennozīmīgi tos izprot un apzinās. Tā kā 

studiju programmai vēl nav absolventu, tad studiju rezultātu pārbaudāmību ir grūti 

novērtēt. Lai gan plānotie studiju rezulāti ir ļoti praktiski, piedāvātais saturs ir vairāk 

teorētisks. Studiju prakse vēl nav bijusi. Tā kā studentu grupas nav lielas tiek īstenota 

individuāla pieeja katram studentam. 

 

2. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 

risināšanas efektivitāte studiju programmas ietvaros, ņemot vērā studējošo viedokli.  
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Novērtējums: 2 

Komentārs: Demokrātijas principi studiju programmas ietvaros tiek ievēroti. Tā kā 

daudzi pasniedzēji ir ar plašu zinātnisko pieredzi, tad viņi to nodod studentiem un 

aicina uz zinātnes attīstīšanu. Tā kā studiju programmas pagaidām realizējusi tikai 

divus studiju gadus, tad aktīva studentu iesaistīšanās zinātnes attīstībā pagaidām nav 

novērojama. 

 

3. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. Informācijas par 

akadēmisko personālu, zinātniskās pētniecības virzieniem pieejamība. Iespējas 

iesaistīt augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus. Iespējas studentiem izvēlēties 

un noraidīt pasniedzējus.   

Novērtējums: 2 

Komentārs: Akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts, pieredzējis un zinātniski 

aktīvs, un profesionāls savā jomā. Studentiem ir pieejama informācija par zinātniskās 

pētniecības virizieniem. Tomēr tā kā studiju programmai vēl nav pēdējo kursu 

studentu un absolventu, tad studenti šajā darbībā neiesaistās.  

 

 II Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studiju programmā tiek izmantotas modernas mācīšanas metodes. 

Pasniedzēji ir atsaucīgi un palīdz studentiem risināt neskaidros jautājumus. Netika 

novērota studēšanas motivācijas paaugtināšana. Nepieciešams aktīvāk vērtēt studiju 

programmas kursus un tajos iegūstamās zināšanas, iegūtos secinājumus izmantot 

studiju programmas pilnveidē. 

 

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

problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Mācīšanas metodes lielākoties studiju programmā ir klasiskas, tiek 

lietotas arī modernas mācīšanas metodes – prezentācijas, grupu darbi u.c.. 

Studentiem sagaidāmie rezultāti tiek izklāstīti skaidri un saprotami. Plaši tiek 

izmantotas datoru un interneta iespējas. 

 

 5. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un 

studēšanas motivācijas paaugstināšana.  

Novērtējums: 2 

Komentārs: Pasniedzēji ir atvērti studenti jautājumiem. Studenti risina neskaidros 

jautājumus diskusijās ar pasniedzējiem. Pasniedzējiem ir konsulātācijas, un 

nepieciešamības gadījumā studenti tās izmanto. Studēšanas motivācijas 

paaugstināšana netika novērota.  

 

 6. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un 

izmantošana studiju procesa pilnveidošanai. Iespējas atkārtoti vērtēt. Objektīvu 

vērtētāju iesaistīšana (citas augstskolas, profesionālās organizācijas, darba devēji). 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studentiem ir iespēja novērtēt katru studiju kursa pasniegšanas kvalitāti. 

Šīs iespējas tiek pilnvērtīgi izmantotas. Anketas uzskatāmas par ļoti objektīvām, jo tās 

ir anonīmas un jautājumu spektrs ir plašs. Anketas tiek analizētas, un to rezultāti 

izmantoti studiju kursa satura izvērtēšanai. Kursu novērtēšanā nepieciešams plāšāk 

iesaistīt ārējos vērtētājus, tādus kā darba devēji. 
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III Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studenti ir labi nodrošināti ar Rīgas Tehniskās Universitātes 

materiāltehnisko bāzi. Tomēr jāatzīst, ka ne visi pasniedzēji šīs iespējas pilnvērtīgi 

izmanto, par piemēru minot nepilnvērtīgo sistēmas ORTUS izmantošanu.  

 

 7. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 

noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 

attiecības. Studentu aptaujas, līdzdalība studiju programmu īstenošanā, darbs senātā, 

komisijās.  

Novērtējums: 2 

Komentārs: Studiju programmas vadīšanā un īstenošanā tiek ievēroti demokrātijas 

principi. Savstarpējās attiecības ir skaidri definētas un izprotamas. Tiek veiktas 

studentu aptaujas. Studenti iesaistās studiju programmas īstenošanā darbojoties 

senātā un komisijās. Tomēr rodas iespaids, ka studenti iesaistīšanās studiju 

programmas pilnveidē tiešā sadarbībā ar studiju programmas vadību netiek īstenota. 

  

 8. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 

starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām 

augstskolām. 

Novērtējums: 1 

Komentārs: Sadarbība ar citām izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām 

netika novērota. Studentu apmaiņas ar citām augstskolām nenotiek. Radās iespaids, 

ka programmas sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem nav pietiekoša. 

 

9. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 

nodrošinājums. Informācijas pieejamība, informācija internetā, lokālā datortīkla, 

bibliotēkas, tās darba laika atbilstība studiju vajadzībām. Konsultāciju organizācijas, 

individuālās pieejas (parādu kārtošana, studiju gaitas izmaiņas, karjeras konsultācijas) 

atbilstība studiju vajadzībām.  

Novērtējums:2 

Komentārs: Studiju programma ir materiāltehniski un metodiski labi nodrošināta. 

Studiju programma izmanto Rīgas Tehniskās Universitātes e – studiju sistēmu 

ORTUS, kurā atrodama visa nepieciešamā informācija attiecībā uz studijām. Diemžēl 

ne visi pasniedzēji pilnvērtīgi izmanto šo sistēmu. Bibliotēka ir labi nodrošināta, 

tomēr par tās trūkumu studenti atzīst nepietiekamo grāmatu eksemplāru skaitu 

dažādu kursu apguvei. 

 

 IV Studentu studiju un dzīves apstākļi. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studenti ar studiju un dzīves apstākļiem ir apmierināti. Studiju vietas 

tuvumā ir atrodami ēdināšanas uzņēmumi, studiju telpas atbilst visām 

nepieciešamajām prasībām. Studentiem tiek piedāvātas dienesta viesnīcas, un studenti 

atzina tās par prasības apmierinošām. Augstskolā notiek kultūras pasākumi, studenti 

tos apmeklē un ir ar tiem apmierināti. 

 

10. Telpu, bibliotēkas atbilstība studentu prasībām. 

Novērtējums: 2 
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Komentārs: Telpas ir ļoti piemērotas studiju apstākļiem ar visu tām nepieciešamo 

aprīkojumu. Bibliotēka ir centralizēta, tā ir vienota visai Rīgas Tehniskajai 

Universitātei. Studentiem ir pieejams plašs klāsts ar nepieciešamo literatūru. 

Problēmas, kuras uzsver studenti saistībā ar bibliotēku ir nepieciešamais grāmatu 

eksemplāru skaits dažādu studiju kursu apgūšanai, kā arī bibliotēkas lokācijas vieta 

ne pārāk tuvu studiju vietai. 

 

11. Ēdināšanas atbilstība studentu prasībām un ēdināšanas pakalpojumu 

pieejamība. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studiju vietā neatrodas neviens ēdināšanas uzņēmums, tomēr studenti 

atzīst, ka netālu no studiju vietas ir pieejami dažādi ēdināšanas uzņēmumi par 

pieņemamām cenām un ar studentiem atbilstošām prasībām. 

 

 12. Studentu nodrošinājums ar dienesta viesnīcām, to atbilstība studentu 

prasībām, iespējas īrēt istabas, dzīvokļus. Studentu līdzdalība dienesta viesnīcu 

pārvaldīšanā un dzīves vietas izvēles iespēju studiju laikā noteikšanā. Informācijas 

pieejamība par dienesta viesnīcām un citām dzīvošanas iespējām studiju laikā.   

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studenti tiek nodrošināti ar dienesta viesnīcām centralizēti visā Rīgas 

Tehniskajā Universitātē. Studenti atzīst, ka pamatā dienesta viesnīcas atbilst viņu 

prasībām un viņi var brīvi izvēlēties dzīves vietu studiju laikā. Informācija par 

dienesta viesnīcām ir brīvi un plaši pieejama. Citas dzīvošanas iespējas no 

universitātes puses netiek piedāvātas. 

 

13. Studentu apmierinātība ar augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studenti atzīst, ka augstkolā notiekošie kultūras pasākumi ir labas 

kvalitātes un viņi tos labprāt apmeklē. Ikvienam studentam pašam ir iespēja 

iesaistīties augstkolas organizēto kultūras pasākumu rīkošanā, daži studenti izmanto 

šo iespēju.  

  

 V Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

 Novērtējums: 2 

Komentārs: Studentiem tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība. Problēmsituācijās 

studentu ieteikumi vienmēr tiek uzklausīti. Tomēr studenti ne pārāk bieži vēršas pie 

studiju programmas vadības, lai risināu studiju programmas kvalitātes jautājumus.  

 

14. Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā.  

Novērtējums: 2 

Komentārs: Augstkolā pastāv kvalitātes pilnveidošanas sistēma. Tiek veikta studentu 

anketēšana par studiju kursu saturu, un to rezultāti tiek analizēti studiju programmas 

vadības sēdē. Tomēr studenti netiek pilnvērtīgi iesaistīti studiju programmas 

pilnveidē. Nepieciešama ciešāka sadarbība starp studiju programmas vadību un 

studentiem. 

 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā 

apgūtajā specialitātē vai citā veidā izmantot iegūto izglītību. 

Novērtējums: - 
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Komentārs: Studiju programmai vēl nav absolventu, tāpēc nākotnes perspektīvas nav 

iespējams novērtēt. 
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