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1. Inform ācija par p ārakredit ējamo ma ăistra profesion ālo studiju programmu 
“Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība”  

Maăistra profesionālo studiju kop(starp)nozaru programma “Visaptverošā kvalitātes vadība” 
(RTU studiju programmas šifrs RMGK0) akreditēta 2003.gada 9.jūlijā 
(http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4803), akreditācijas termiĦš 2009.gada 31.decembris. 
Studiju programmas saturs atrodams RTU mājas lapā – pilna un nepilna laika studijām: 
https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=1467 un https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=1497 . 
Programmas īstenošanas sešu mācību gadu laikā izstrādāti un apstiprināti RTU Senātā 5* 
pašvērtējuma ziĦojumi (II-1.pielikums). 

Akreditētās programmas attīstībai ir veiktas kā nebūtiskas (prorektora rīkojumi par atsevišėu 
studiju priekšmetu nomaiĦu - Nr.70 12.06.2002.g., Nr.02/30 29.09.2003), tā arī būtiskas 
izmaiĦas: ir paplašināts programmā uzĦemamo reflektantu loks, uzsākot studijas maăistra 
profesionālo studiju programmā, papildus izveidojot divus programmas variantus ar atšėirīgiem 
imatrikulācijas noteikumiem un studiju ilgumu; rezultātā programma izveidota trīs variantos: 

1. Pirmais variants. Lai radītu iespējas 4-gadīgās bakalaura profesionālo studiju 
programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” (akreditēta 2006.gada 12.jūlijā, lēmuma 
Nnr. 1064) absolventiem iegūt maăistra profesionālo grādu „Visaptverošā kvalitātes 
vadībā”, RKI uz 2-gadīgās (ar studiju apjomu 81 KP) akreditētās maăistra profesionālo 
studiju programmas bāzes izveidoja viengadīgo maăistra profesionālo programmu ar 
studiju apjomu 41 KP (I-1.pielikums). Studiju programmas studiju plānu šifrs RMGK1. Uz 
jaunizveidoto viengadīgo maăistra profesionālo studiju programmu „Visaptverošā 
kvalitātes vadība” ar akreditācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 155, 2004.gada 
10.novembrī lēmumu ir attiecināts 2003.gada 9.jūlija akreditācijas komisijas lēmums 
Nr.659 (I-2.pielikums).  

2. Otrais variants. Programmā imatrikulē reflektantus ar otrā līmeĦa profesionālo augstāko 
izglītību, studiju apjoms 81 KP (studiju programmas studiju plānu šifrs RMGK0). 

3. Trešais variants. Lai veicinātu un paplašinātu ražošanai nepieciešamo kvalitātes vadības 
kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu maăistra profesionālo studiju programmā 
„Visaptverošā kvalitātes vadība” ar RTU 2005.gada 27.jūnija sēdes lēmumu (protokols 
Nr.497) ir atĜauts uzĦemt reflektantus ar inženierzinātĦu akadēmiskā bakalaura grādu (I-
3.pielikums). Atbilstoši MK Noteikumiem Nr.481/2001 „Noteikumi par otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” šajā programmas variantā jāizpilda 
papildprogramma 40 KP apjomā (Rektora rīkojums Nr.0200-01/74 no 2008.gada 
15.oktobra, I-4. pielikums). Līdz ar to ir palielināts studiju programmas apjoms līdz 121 
KP (studiju programmas studiju plānu šifrs RMGKB). Šīs būtiskās izmaiĦas maăistra 
profesionālo studiju programmā akreditācijas komisija apstiprināja 2006.gada 31.maijā 
(prot.Nr.196), atĜaujot programmas beidzējiem piešėirt maăistra profesionālo grādu 
Visaptverošajā kvalitātes vadībā un kvalitātes vadības sistēmu speciālista kvalifikāciju (I-
5.pielikums). 

Īstenojot augstākās izglītības nodomus par bakalaura akadēmiskās izglītības praktiskā 
noderīguma paaugstināšanu, RTU Senāta sēdē 2009.gada 27.aprīlī (protokola Nr.531) 
papildināja reflektantu imatrikulācijas nosacījumus, programmā atĜaujot uzĦemt dažādu nozaru 
akadēmiskos bakalaurus (I-6.pielikums). Augšminētās programmas pilna un nepilna laika 
studijās iegūtās zināšanas arī turpmāk Ĝauj veikt profesiju standarta „Kvalitātes vadības sistēmu 
vadītājs” (internetā http://www.aiknc.lv/standarti/Kvvadsisvad.pdf) ietvertos pienākumus.  

Maăistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” visi trīs varianti 
(ar studiju apjomu 41 KP, 81 KP un 121KP) ir apvienoti un atkārtoti tiek iesniegti pārakreditācijai 
(I-7.pielikums). Šo studiju programmu variantiem I-8. pielikumā pievienots studiju priekšmetu 
apjomu sadalījums pilna un nepilna laika studijās pa pusgadiem. 

                                                      
* Sestā pašvērtējuma ziĦojuma materiāli ietverti atkārtotas akreditācijas pašvērtējuma ziĦojumā. 
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Pieteicējs apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā nodrošinās studiju 
programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” studējošiem iespēju turpināt izglītības ieguvi RTU 
programmās “UzĦēmējdarbība un vadīšana”, „Inovācijas un uzĦēmējdarbība” (I-9.pielikums), 
Latvijas Jūras akadēmijā (I-10.pielikums) vai Latvijas Universitātē (I-11.pielikums). 

Informācija par maăistra profesionālo studiju programmu “Visaptverošā kvalitātes vadība” 
tiek publicēta katalogos: “Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” un “Izglītības ceĜvedis”, „Mūsu 
izglītība” - Pavasaris2009 (II-2.pielikums), tā pieejama RTU Interneta mājas lapās 
http://www.rtu.lv, www.kvalitate.lv , kā arī laikrakstos “Diena”, “Dienas Bizness”, “Lauku Avīze” 
u.c. Informatīvs materiāls pieejams izstādes „Skola 2008” stendos, kā arī RTU atvērto durvju 
dienu pasākumos. Maăistrantu aptaujā atklājās, ka informāciju par studijām maăistra 
profesionālo studiju programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība” viĦi ieguvuši no programmā 
studējošiem maăistrantiem vai absolventiem - kolēăiem darba vietās, paziĦām dzīves vietās un 
pat atpūtas pasākumos.  

 

1.1.Maăistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” 
sastāvdaĜas un to studiju rezultāti 

Programmā “Visaptverošā kvalitātes vadība” apgūstamo studiju priekšmetu saraksts 
aptver priekšmetu nosaukumus, to sadalījumu blokos (bloks A - obligātie priekšmeti, bloks B -  
ierobežotās izvēles priekšmeti, bloks C - brīvās izvēles priekšmeti, D – prakse, E -  maăistra 
darbs, kvalifikācijas darbs)   un studijām nepieciešamo kredītpunktu apjomu (1.tabula): 

 

1.tabula.  

RTU Senātā apstiprin āto maăistra profesion ālo studiju programmas priekšmetu bloku 
apjomi kred ītpunktos 

Kredītpunktu skaits (KP) programmas variantos 
Studiju priekšmetu bloki 

RMGK1 RMGK0 RMGKB 

A. Obligātie studiju priekšmeti 9 28 35 
B. Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti 6 22 22 
C. Brīvās izvēles studiju priekšmeti - 5 5 
D. Prakse 6 6 32 
E. Kvalifikācijas darbs - - 7 
     Maăistra darbs 20 20 20 
Kopā 41 81 121 

 

Katrā blokā iegūtās zināšanas īsumā var raksturot šādi: 

A. Obligātie studiju priekšmeti aptver vispārīgas pamatzināšanas un tiek īstenoti 
pilnveides mācību metodikā. Veidojas rosinošas tematisko zināšanu un praktisko prasmju 
apguves nodarbības – lekcijas, praktiskās nodarbības un pašmācības. 

B. Ierobežotās izvēles studiju priekšmetos apgūstamas paplašinātās zināšanas 
kvalitātes profesionālā darbībā, studējošā izvēlētā specializācijas virzienā, iegūstama lietišėa 
profesionālā prasme priekšmetu tematikā, kā arī spēja praktizēt profesionālo norišu un rīcību 
nodrošināšanā, novērtēšanā un pilnveidē. 

C. Brīvās izvēles studiju priekšmetos padziĜināmas un pilnveidojamas zināšanas 
tehnikas un tehnoloăiju projektēšanā, kvalitātes un ilgtspējas pilnveidošanā, lietderīga prasme 
tehniskā, operacionālā un organizatoriskā vadīšanā, kā arī izkoptas jaunrades, jaunveides 
lietišėās iemaĦas produkta, procesa un sistēmas vērtīguma paaugstināšanā. 
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D.Praktizēšanās profesionālā darbībā īstenojas praktiskās laboratorijas nodarbībās, 
tematiskās mērėgrupās, individuālā un grupdarbos, studiju darbos un projektos, tematiskās 
ekskursijās un rūpnieciskās prakses ietvaros. 

E.Maăistra kvalifikācijas darbs ietver studijās un mācībās, pētniecībā un praktizēšanā 
apgūtās zināšanas, prasmes un spējas, kā arī to pilnvērtīgu saskanīgu īstenojumu atbilstīgā 
līmenī profesionālā specializācijas virzienā. 

Profesionālās augstākās izglītības maăistra studiju programmas struktūra pa zināšanu 
veidiem parādīta 2.tabulā. 

 
2.tabula.  

Maăistra profesion ālo studiju programmas strukt ūra 
Kredītpunktu skaits (KP) 

programmas variantos Priekšmetu nosaukumi 
RMGK1 RMGK0, RMGKB 

Studiju priekšmeti par jaunākiem sasniegumiem nozares 
teorijā un praksē 

9 22 

1. Integrētās vadības sistēmas 4 4 
2. Kvalitātes nodrošināšanas metodes  4 
3. Atbilstības novērtēšana 3 3 
4. Procesu stohastiskā analīze 2 3 
5. Varbūtības teorijas un statistikas metodes tehnikā  3 
6. Atbilstības novērtēšanas harmonizētā sistēma  5 

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darbu un vadībzinību 
studiju kursi 

4 18 

1. Visaptverošā kvalitātes vadība 4 9 
2. Kvalitātes izmaksu analīze  3 
3. Vides saderība un riska analīze  3 
4. Tehniskā prognostika  3 

Studiju priekšmetu anotācijas un mācībspēku CV doti I-12. pielikumā Studiju priekšmetu 
detalizēti apraksti iekĜauti II-3.pielikumā. 

 

1.2.Salīdzinājums ar ārzemju augstskolu programmām 

Studiju programmas “Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība” pašv ērtējums no starptautisk ās 
atbilst ības viedok Ĝa 

Studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība” izveidota, Ħemot vērā vairāku 
ārzemju augstskolu pieredzi, piem., Čelmera tehnoloăiskās universitātes (Zviedrija) studiju 
programmu Quality and Operations Management (I-13.pielikums), Norvēăijas zinātĦu un 
tehnoloăijas universitātes studiju programmu Master of Science in Quality Engineering (I-
14.pielikums), Piraeus universitātes (Grieėija) studiju programmu European Master in Business 
Administration Total Quality Management (I-15.pielikums). 

Ārzemju augstskolu studiju programmas ir veidotas kā moduĜprogrammas. Studiju 
priekšmetu kredītpunktu vērtības arī ir atšėirīgas no RTU pieĦemto kredītpunktu vērtībām, to 
salīdzinājums dots 3.tabulā. RTU programmas sastāv nevis no moduĜiem, bet no obligātā, 
ierobežotās izvēles un brīvās izvēles priekšmetu blokiem. RKI programmas “Visaptverošā 
kvalitātes vadība” salīdzinājums ar programmu “European Master in Total Quality Management 
(EMP.TQM)”,  ievērojot ES studiju programmu kredītpunktu saskaĦotības pamatprincipus 
“European Credit Transfer System (ECTS)” – 1,5 ECTS KP atbilst 1 RTU KP. 
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3.tabula 

RTU RKI un EM.TQM studiju programmu sal īdzin ājums 
EFQM studiju programma 

EM.TQM – Euroepan Master 
in Total Quality Management 

RTU RKI programma 
„Visaptverošā kvalitātes vadība” 

Programmas saturs ECTS 
kredītpunkti  

Programmas saturs RTU 
kredītpunkti  

1.modulis 
Kvalitātes sistēmu pamati 
2.modulis 
Kvalitātes vadības sistēmas 

 
30 
 

30 

A.Programmas obligātie 
studiju priekšmeti 
 (skat. studiju programmu,  
I-7.pielikums) 

28 

3.modulis 
Specifiskās kvalitātes 
vadības sistēmas 
4.modulis 
Maăistra darbs 

 
30 
 

30 

B.ierobežotās izvēles 
priekšmeti 
(skat. studiju programmu,  
I-7.pielikums) 

22 

C.Brīvās izvēles priekšmeti 5 
D.Prakse 6 
E.Maăistra darbs 20 

Kopā 
2 gadu studijās 

 
120 

Kopā 
2 gadu pilna laika studijās 
2,5 gadu nepilna laika studijās 

81 

 

2. Ražošanas kvalit ātes instit ūta apraksts 

Vispārīgās ziĦas: RKI izveidots ar RTU Senāta lēmumu 29.05.93., sēdes protokols Nr.385, 
apstiprinot Institūta nolikumu. Ražošanas kvalitātes institūta darbības izvērsts apraksts sniegts 
bukletā RKI 2008 (II-4.pielikums), kas būtībā ir RKI studiju, pētniecības un industriālās darbības 
Pašvērtējuma pārskata popularizēts publiskojums.  

RKI sastāvā ietilpst Kvalitātes sistēmu un Mašīnu drošuma un kvalitātes monitoringa 
profesoru grupas, Tempus “Izglītības pilnveides centrs”, Kvalifikācijas mācību centrs, 
Pētniecības un izmēăinājumu centrs. 

Ražošanas kvalitātes institūta akadēmiskais personāls kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 
pirmais pievērsās kvalitātes jomas apzināšanai, apgūšanai un speciālistu gatavošanai 
Republikas vajadzībām ar mērėi iesaistīties Eiropas un pasaules saimnieciskās norisēs. Kopš 
RKI dibināšanas (1993.gads) pilna un nepilna laika bakalauru, inženieru un maăistru 
akadēmiskās un profesionālās programmas absolvējuši vairāk kā 800 kvalitātes speciālistu 
(skat. arī www.kvalitate.lv). Pašlaik daudzi no viĦiem strādā vadošos amatos valsts 
organizācijās un privātās kompānijās, piem. Ē.Ulmanis – “Statoil Baltija” kvalitātes vadītājs, 
U.Skopans – a/s Latvenergo laboratorijas vadītājs, D.Skopane – SIA Personāla sertifikācijas 
institūts, lektore, E.BeĜskis – LR Ekonomikas ministrijas UzĦēmējdarbības un rūpniecības 

departamenta direktors, M.Šulte SIA Energoremonts Rīga projektu kvalitātes vadītājs, N.Millere 
– Mārupes domes projektu vadītāja, B.Birka – Ainažu domes projektu vadītāja, I.Stūre – 
Liepājas domes Administratīvās daĜas un kvalitātes vadītāja, A.Slokenberga – Austrumu 
slimnīcas valdes locekle, kvalitātes vadītāja, A.Bladiko – Valsts meža dienests, kvalitātes daĜas 
vadītājs, Silvija Zaharāne – LR Veselības ministrijas Audita un kvalitātes departamenta 
direktore, Elita Jansone – SIA Metrum kvalitātes vadītāja, V.Peimanis – SIA Binders, CeĜu 
būvmateriālu laboratorijas vadītājs, A.Dimbiers – a/s Latvijas valsts ceĜi, auditors un vēl daudzi 
citi. RKI darbības 15 gados 230 pilna laika studiju absolventi ieguvuši 373 diplomus: 115 
akadēmiskie bakalauri, 142 inženieri, 28 profesionālie bakalauri, 56 akadēmiskie maăistri, 32 
TQM maăistri, nepilna laika studijās iegūti 410 TQM maăistra kvalifikācijas diplomi. 
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Institūta personāls*: RKI personālu veido akadēmiskais personāls (8), mācību palīgpersonāls 
(4) un zinātniskie darbinieki (4 doktoranti). Kvalitātes sistēmu profesoru grupu vada prof. 
N.Salenieks, kurš ir arī RKI direktors. Mašīnu drošuma un kvalitātes monitoringa profesoru 
grupu vada asoc.prof. J.Mazais. Kopš RKI dibināšanas RKI profesūra aktīvi iesaistījās 
Nacionālās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas veidošanā - Latvijas akreditācijas sistēmas 
koncepcijas izstrādāšanā un atbilstības novērtēšanas iestāžu veidošanā. Ar RKI personāla 
konsultatīvo palīdzību tika radīts Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, sagatavots 
akreditācijai auditorfirmas “Invest Rīga” Sertifikācijas centrs un LATVENERGO centrālās 
laboratorijas, nodibināta “Latvijas Nacionālā kvalitātes biedrība” (LNKB), izveidots LNKB 
Sertifikācijas centrs, kā arī Latvijas kvalitātes pilnveides fonds (LKPF) un Latvijas Pārtikas 
kvalitātes institūts (LPKI). 

Mācību-metodiskā darbība: RKI pasniedzēji kopš 1993./94.m.g. organizēja un vadīja studijas 
TMF akadēmiskajā un profesionālajā Ražošanas tehnoloăijas programmas virzienā “Kvalitātes 
nodrošināšana un vadība”. Pašreiz akreditētajā profesionālajā maăistra studiju programmā 
“Visaptverošā kvalitātes vadība” RKI pamatdarbā strādājošie pasniedzēji nodrošina 68,4% 
priekšmetu studijas. RKI pasniedzēji ik gadu aktīvi piedalās RTU rīkotajos metodiskajos 
semināros. 

 

3. Studiju programmas mērėis un uzdevumi  

Maăistra programmas mērėis: kop(starp)nozares (interdisciplinary/transdisciplinary) 
teorētisko un praktisko zinību – profesionālo un radošo zināšanu, prasmes un spēju padziĜināta 
apgūšana jaunveides un pētniecības darbam kvalitātes jomā, kas nodrošina izcili efektīvu 
tehnoloăiju, metodoloăiju un sistēmu veidošanas un īstenošanas pratību, un Ĝauj sekmīgi 
iekĜauties zinošu un prasmīgu profesionāĜu starptautiskā darba tirgū industrijā, transportā un 
pakalpojumu jomā, kā arī pēctecīgi turpināt izglītību augstākā līmeĦa profesionālo zināšanu, 
spēju un prasmju apgūšanai. 

Maăistra studiju uzdevumi  

Studijas nodrošina efektīvu 

• profesionālo zināšanu pilnveidi, kas sakĦojas praktisko pētījumu lietderīgos 
sasniegumos   

• profesionālo un akadēmisko prasmi informācijas sistematizācijā, pētījumu perspektīvo 
rezultātu īstenošanā, normatīvo dokumentu radošā pielietošanā, apkopojošo pārskatu 
un lietderīgo publikāciju sagatavošanā.  

Studiju norises attīsta teicamu  

• grupu darba vadības prasmi, produktīvas vadības, sadarbības un prasmīgas 
profesionālās uzĦēmības un efektīvas rīcībspējas veidošanos  

• procesu un stratēăiskās vadības, industriālo mērījumu sistēmas veidošanas un 
atbilstības vērtēšanas, to pareizības nodrošināšanas un pilnveides pratības apgūšanu  

• inovācijas un pārmaiĦu īstenošanas, cilvēkresursu vadības, labo un izcilo prasmju 
apgūšanas un pilnveides spēju veidošanos.  

Maăistra profesionālās studijās studējošais iegūst padziĜinātas zināšanas un prasmi 
vispusīgai un efektīvai rīcībai kvalitātes jomā izvēlētajā saimniekošanas nozarē – profesionālai 
darbībai kvalitātes sistēmu veidošanā, īstenošanā, pilnveidošanā un vadīšanā, kā arī 
turpmākām studijām augstākā līmeĦa kvalifikācijas iegūšanai.  

                                                      
* pašvērtējuma ziĦojuma rakstīšanas brīdī. 
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Maăistra profesionālās studijas sekmē izvērstas studēšanas, izkoptas jaunrades un 
jaunveides zinību un pratības pilnveidošanos tematiskos grupdarbos, lietderīgu pārskatu un 
projektu izstrādāšanā un mērėtiecīgu pētniecības iemaĦu apguvē. Informācijas un mācību 
līdzekĜi nodrošina studijas e-vidē. 

 

4. Studiju programmas attīstība 

Maăistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” attīstība veikta 
saskanīgi ar BoloĦas procesa īstenošanas nozīmīgākiem uzdevumiem Latvijā „ ... kvalifik ācijas 
ietvara sist ēmas izstr āde un ieviešana augst ākajā izgl ītībā, studiju programmu 
pārstr ādāšana un studiju rezult ātu formul ēšana saska Ħā ar Eiropas kvalifik āciju ietvaru, 
rezult ātu vērtēšanas metodikas izstr āde studiju programmu, modu Ĝu un kursu l īmen ī ”. 
IZM „Augstākās izglītības attīstības prioritārie uzdevumi 2007.-2013.g.” 

4.1.Studiju programmas atbilstība Eiropas kvalifikācijas raksturojumam 

Studijās kop(starp)nozares programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība” maăistra ciklā 
iegūstamas padziĜinātas/pilnveidojošas zināšanas, augstvērtīga meistarība, teicama inovācijas 
prasme un efektīvas vadības iemaĦas nodomātā profesionalizācijas jomā, kā arī visaptverošā 
kvalitātes vadībā – kvalitātes tehnikā un tehnoloăijā atbilstoši Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
7.līmeĦa raksturojumam. 

EQF 7. Plašas, dziĜas zināšanas ražojumu / procesu projektēšanā, tehnoloăiju un ražotĦu 
vadībā. Augstvērtīga prasme kvalitātes nodrošināšanā, operacionālā un organizatoriskā 
vadīšanā. Visaptverošas spējas īstenot izkoptās jaunrades/jaunveides lietišėās iemaĦas 
efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanas, drošības un ilgtspējas pilnveidošanā. 

Maăistra kvalifikācija sniedz iespēju profesionālai darbībai amatā Kvalitātes sistēmas 
vadītājs 

• projektēšanā 
• ražotĦu vadīšanā 
• uzĦēmumu veidošanā. 

Studiju programmas pilnveides veikums iekĜauts metodiskā materiālā “Studiju un 
noslēguma darbi” (publicēts internetā www.kvalitate.lv – RKI – studentiem, I-16.pielikums), kas 
satur studiju Visaptverošā kvalitātes vadība programmas nostādnes, attīstības ieceres un norišu 
pilnveides nodomus, lai sekmētu studiju / mācīšanās rezultātu harmonizāciju ar Eiropas 
kvalifikācijas sistēmā noteiktajiem profesionālās kvalifikācijas līmeĦiem visos studiju ciklos.   

4.2.IzmaiĦas studiju programmas īstenošanā 

Studiju programmas pilnveidē īstenot iesākta pāreja uz modulāro tematisko sakārtojumu 
projektvedības un programmvedības pilna, nepilna laika studijām un mūžizglītībai. 

Studiju norišu pilnveidē sākts attīstīt problēmrisinājumu lekcijas un praktiskās nodarbības, 
laboratoriju un grupdarbu metodoloăija, izvērst praktizēšanos profesionālā darbībā un 
pētniecībā, kā arī tiek veicināta praktisko darbu, projektu un noslēguma darbu izstrādāšana, 
pārskatu un aprakstu sagatavošana. Metodiskās norādes, ieteikumi un paraugi sagatavoti 
noslēguma – Bakalaura un Maăistra darbiem, kā arī studiju projektiem un darbiem. 

 

5. Maăistra programmas īstenošana 

Pilna laika maăistrantūras reflektantu dokumentus pieĦēma TMF Dekanāts, RTU 
uzĦemšanas noteikumos noteiktos laikos un termiĦos Ezermalas ielā 6k, bet kopš 2008.gada 
lietvedību, ieskaitot uzĦemšanu, veic Ražošanas kvalitātes institūts. Nepilna laika maăistra 
studiju reflektantiem dokumentus pieĦem RTU RKI darbinieki Ezermalas ielā 6k, laikā no 1.jūlija 
līdz 5.septembrim, kā arī no 5.janvāra līdz 5.februārim. 
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Studiju procesa organizācijas un operatīvās informācijas darbus veic RKI direktora 
vietnieks asoc.prof. J.RudĦevs, direktora vietniece J.Janauska, biroja vadītājas S.Šauša un 
M.Šteina, kā arī laboratorijas vadītāja S.Grosberga. Maăistra darba tēmas izvēle un darba 
iespējamo vadītāju maăistranti saskaĦo ar RKI direktora vietnieku J.RudĦevu. Maăistra darba 
tēmu un vadītāju akceptē institūta padomes sēdē un atbilstoši maăistrantūras nolikumam (I-
17.pielikums) apstiprina fakultātes dekāns. 

Teorētiskās studijas pēctecīgi aptver ievirzes, pārskata un skaidrojošās lekcijas, kā arī 
tematisko drukāto un e-versiju mācību līdzekĜu, rakstu un internet-materiālu apguvi patstāvīgās 
mācībās. 

Praktiskās nodarbības organizētas tematisko grupdarbu metodoloăijā, kur • izstrādā 
tehniskos/tehnoloăiskos risinājumus • paaugstina procesu/rīcību produktivitāti • pilnveido 
organizācijas/vadības sistēmas, lai izkoptu • radošās spējas • rīcības prasmi • vērtēšanas 
pratību • vadības iemaĦas, kā arī apgūtu profesionālās iemaĦas • lietišėo dokumentu izpratnē 
• profesionālās rakstības valodā • lakoniskā saturiskā izklāstā. 

Mācību praksi, kura saistīta ar kvalitātes jomas praktisku izzināšanu, maăistranti veic 
saskaĦā ar Norādījumiem par mācību praksi (I-18.pielikums). Pabeidzot praksi, maăistrants 
raksta prakses atskaiti atbilstoši Norādījumiem par mācību praksi;  pēc mācību prakses 
aizstāvēšanas maăistrants saĦem ieskaiti. 

Studiju darbos un projektos vienotā skatījumā secīgi un saskanīgi īsteno studijās un 
pašmācībā apgūtās zināšanas, attīsta profesionālās darbības prasmi un veido lietišėās rīcības 
spējas. Studiju darbus/projektus izstrādā studiju vai pētniecības tematikā vienpersoniski vai 
mērėgrupā, kur reizē ar tematiskā uzdevuma izstrādi praktizējas arī grupdarbā. 

Studiju „Vispatverošā kvalitātes vadība” pilnveidē pakāpeniski īstenojas tīkla studiju 
iespējamība ORTUS vidē, kā arī iekĜaušanās starpaugstskolu, starptautiskos studiju/pētniecības 
tīklojumos. Mācībspēki studiju rezultātus analizē un īsteno studiju priekšmetu satura un norišu 
turpmāko pilnveidi. 

5.1.IzmaiĦas studiju organizācijā 

Īstenojot studiju pilnveides pasākumus izstrādāts modulārais studiju kursu, projektu 
hierarhiskais sakārtojums bakalaura / maăistra studiju ciklā, harmonizēti aptverot profesionālās, 
kop(starp)nozares un starptautiskās saimniekošanas zināšanas, prasmes un spējas EQF 6. un 
7.kvalifikācijas līmenī. 

Tematiskais sakārtojums veicina efektīvu grupas un individuālo studiju plānojumu un tā 
operatīvu mērėtiecīgu korekciju katrā pusgadā, ievērojot studiju un praktizēšanās rezultātus 
aizrobežu augstskolās un nozares uzĦēmumos atbilstoši katra studējošā interesēm. Veidojamā 
sistēma nodrošina visefektīvāko studiju nodarbību plānojumu katrā pusgadā. 

5.2.Studiju resursi 

RKI izveidota mūsdienīga interaktīvo un e-studiju nodrošinoša infrastruktūra: lielauditorija ar 
106 vietām, trīs auditorijas katra ar 48 vietām, datorklase ar 48 darbvietām, datorcentrs ar 14 
darbvietām, mašīnu elementu / mehānismu laboratorija, mērījumu laboratorija, kas apgādātās 
ar datortehniku, multimediju projektoriem, digitālām kamerām un aktīvām tāfelēm. RKI telpās 
izveidots interneta pieslēgums, t.sk. bezvadu pieslēguma iespējas, kā arī plaša apjoma 
profesionālās literatūras bibliotēka un pētniecības / informācijas centrs ar pieslēgumiem 
bibliotēku un informācijas tīkliem. Mācību / informācijas līdzekĜu sagatavošanai koplietošanā 
pieejami trīs A3 formāta kopētāji, viens A3 un pieci A4 formāta krāsu drukātāji un 13 personālās 
drukāšanas / kopēšanas iekārtas. Aizvadītā gadā iegādāts: 1 galda dators, 4 DELL un 2 IBM 
datori, 5 printeri un 2 programmatūras paketes. Infrastruktūra izveidota mērėtiecīgi piesaistot EC 
Tempus un Eiropas Sociālā fonda līdzekĜus un racionāli tikai RKI iespēju robežās izmantojot 
pašu līdzekĜus – nepilna laika maăistrantu maksājumus.  
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5.3.Studēšana un praktizēšanās pētniecībā 

Pilnvērtīgas zināšanas, lietderīgas prasmes un produktīvas spējas iegūstamas nepārtrauktā, 
efektīvā, saskanīgā, radošā un inovatīvā mācīšanās, apmācību, studēšanas, pētniecības, 
praktizēšanās un mūžizglītības procesā. 

Profesionālās izglītības attīstības centieni ir cieši saistīti ar pētniecības un inovācijas ievirzes, 
attīstības, veicināšanas pasākumiem attiecīgos  izglītības/kvalifikācijas līmeĦos.  

Pētījumi un praktizēšanās pētniecībā sekmē izglītības kvalitātes nodrošināšanu un pilnveidi, 
kā arī tās vērtīguma, pievilcīguma un konkurētspējas paaugstināšanos. 

Profesionālai izglītībai maăistra studiju ciklā ir nozīmīga vieta turpmākā pētniecības 
izvērsumā un, savukārt, lietderīgo pētījumu un praktizēšanās pētniecībā iekĜaušanā studiju 
programmās, kas, savukārt, pastiprināti veicinās sabiedrības saimnieciskās, sociālās un 
kultūrvides attīstību. 

Saimnieciskās izaugsmes mūsdienu skatījumā pētniecība ir rīcība, kur zinības, prasmes un 
radošums ar finansu atbalstu tiek pārvērsts praktiskās zināšanās, bet inovācija ir process, kurā 
zināšanas un prasmes ar radošumu un uzĦēmību tiek pārvērstas vērtīgumā/naudā. 

Praktiskā pētniecība aptver saimnieciskās darbības – tehnikas un tehnoloăiju pilnveidi, 
lietišėo zināšanu un prasmju jaunradi. 

Inovācija aptver rīcības, kas veicina zināšanu un prasmju pilnveidi un to praktisko lietojumu, 
kā arī sekmē prasmju īstenošanu, lai radītu pilnvērtīgākus produktus un produktīvākus 
procesus. 

Inovācijas izcilība sakĦojas profesionāĜos, kuriem piemīt dziĜas un plašas zināšanas, izcilas 
jaunrades un jaunveides spējas, rūpīga praktiskās īstenošanas prasme, mērėtiecīga uzĦēmība 
un nepārtraukta personīgās attīstošās pilnveides centieni.  

Inovācijas pratība sekmīgi veidojas studiju, kvalifikācijas mācību un praktiskās pētniecības 
vienotā pēctecīgā īstenošanā, atbilstīgi katra personīgām un profesionālās karjeras centieniem, 
kā arī sabiedrības interesēm, vēlmēm un vajadzībām. 

Saimnieciskās izaugsmes nodomi/centieni, kā arī veidojošamies starptautiskā darba tirgus 
vajadzības rosina profesionālās izglītības pilnveidi visos studiju ciklos, tā sekmējot inovācijas 
pratības un profesionālās izglītības efektivitātes paaugstināšanos un jauna lietpratīga 
profesionālisma – ar produktīvām prasmīgas pētniecības un inovācijas spējām veidošanos. 

Jaunā veida profesionālismu raksturo mērėtiecīgs pētniecības un inovācijas prasmju un 
spēju apvienojums jaunrades un jaunveides darbu veiksmīgai īstenošanai. 

Lietišėo zinību augstskolas/universitātes rosina profesionālās augstākās izglītības pilnveidi 
visos studiju ciklos, tā sekmējot  

     • inovācijas pratības un profesionālās izglītības efektivitātes paaugstināšanos Eiropā  

     • jauna lietpratīga profesionālisma*  – ar vienotu pētniecības un inovācijas prasmi un 
spējām veidošanos. 

Inovatīvo praktisko pētījumu metodoloăija sakĦojas piln(jaun)veides īstenošanas pasākumu 
praktisko risinājumu mērėtiecīgā izpētē, to salīdzinošā analīzē un pārākā (pārskatāmā nākotnē) 
veidojuma izstrādāšanā, izmantojot pētījuma attīstošās pilnveides ciklu DMAIC (D – Define, 
Piln(jaun)veidojuma nodomājums – pētījuma mērėi un uzdevumi, M – Measure Tradicionālo 
veidojumu novērtējumi, iecerētā/nodomātā vērtīguma izvērtējums, A – Analyse, Īstenošanas 
veidu, rīcību, metožu analīze, izveides īstenošanas pasākumu  salīdzināšana, I – Improve, 
Veidojumu, rīcību pilnveides pasākumu īstenošana, C – Control, Snieguma, veikuma vērtīguma 

                                                      
* Joint statement of Universities of Applied Sciences to the Bologna process Ministerial Summit. 

London, 2007. 
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novērtēšana, produktu un norišu pareizības nodrošināšana, sistēmu, procesu un rīcību efektīva 
vadīšana) 

Pētījumu sekmīgs īstenojums – pilnvērtīgāks produkts, produktīvāks process.  

Lietderīgs jaunveidojums – praktisko pētījumu, inovācijas pēctecīgs rezultāts. 

 

5.4.Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība 

Eiropas kvalitātes organizācijas mērėgrupas ETAG – Izglītība un kvalifikācijas mācības 
dalībnieka statusā īstenojas sadarbība Eiropas augstākās izglītības un pētniecības telpas un 
Eiropas kvalifikāciju ietvara veidošanās sekmēšanai nacionālā un institucionālā līmenī ar EOQ 
dalīborganizāciju – Lielbritānijas, Īrijas, Spānijas, Portugāles, Itālijas u.c. augstskolām EC 
projektos, konferencēs, semināros un izcilās prasmes mērėgrupās. Maăistrantūras programmas 
RMGKB studente Liene ĀboliĦa 2008.gada aprīlī – jūnijā kā ERASMUS programmas studente 
bija praksē Buskeridas augstskolā (Norvēăijā) un izstrādāja tur profesionālās kvalifikācijas 
darbu „Kvalitātes mājas modelis – instruments uz klientu orientētu apmācību un servisa 
veidošanu RTU” Buskerudas augstskolas profesora R.Qvenilda vadībā. Darbs pirmo reizi RTU 
vēsturē tika sekmīgi aizstāvēts ar videotilta Latvija-Norvēăija palīdzību. 

Starptautiskā nodibinājuma ACREC – Association for Collaboration in Research, Education 
and Culture dibinātāja un dalībnieka statusā attīstās sadarbība Eiropas identitātes stiprināšanā 
izglītībā, pētniecībā un kultūrā, veicinot iekĜaušanos starptautiskās programmās, kā arī veidojot, 
īstenojot un attīstot tematiskos kopprojektus. ACREC ietvarā attīstās Latvijas augstskolu (RTU, 
LU un KA) partnerattiecības ar KauĦas, Tallinas, Havras un Dublinas augstskolām, kā arī 
izvēršas sadarbība ar citām EHEA augstskolām. 

EC projekta IRMA – International Research for Mannufacturing Advancement RKI partnerībā 
ar pārējām EU dalībvalstu augstskolām veic pētījumus par augstskolu, profesionālo organizāciju 
un ražotāju sadarbības pilnveidi profesionālās izglītības un kvalifikācijas mācību īstenošanā 
ražošanas attīstības veicināšanai un konkurētspējas sekmēšanai nacionālā un Eiropas 
saimnieciskā darbībā.  

 

5.5.Sadarbība ar saimnieciskām organizācijām un uzĦēmumiem 

RTU Ražošanas kvalitātes institūta, Latvijas Nacionālās kvalitātes biedrības un Latvijas 
Kvalitātes pilnveides fonda noslēgtais trīspusējais partnerattiecību veicinošais Sadarbības 
memorands aptver kopīgo darbu izglītības, pētniecības un praktizēšanās programmu un 
projektu sagatavošanā un izstrādē, kā arī studējošo, mācībspēku, pētnieku un personāla darba, 
sociālās un kultūrvides attīstības sekmēšanā. 

RTU Ražošanas kvalitātes institūta un nodibinājuma Pārtikas kvalitātes institūta noslēgtā 
Vienošanās aptver kvalifikācijas mācību programmu, kursu un tematisko moduĜu izstrādi, 
profesionālo zināšanu un prasmju, iemaĦu un spēju pilnveidi, kā arī pētniecības un inovācijas 
projektu īstenošanu produktu kvalitātes un vērtīguma, drošības un ilgtspējas nodrošināšanā. 

RTU Ražošanas kvalitātes institūta un biedrības Qualitas izveidotie sadarbības pasākumi 
aptver projektu izstrādi un īstenošanu publiskā sektorā – pārvaldes un regulējošās institūcijās, 
lai veicinātu kvalitātes nodrošināšanas un efektīvās vadības sistēmu veidošanos, kas sekmētu 
saimniecisko, it īpaši – uzĦēmējdarbības, attīstību Latvijā.  

RTU Ražošanas kvalitātes institūta un Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes uzĦēmumu 
asociācijas Nodoma līgums aptver studējošo praktizēšanās ilgtermiĦa programmu 
sagatavošanu, konsultatīvas mācību un pētniecības darbus, kā arī projektu izstrādi rūpniecības 
uzĦēmumos. 
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Praktiskās sadarbības vispusība un plašums saskatāms RKI izstrādāto bakalaura un 
maăistra darbu tematikā, tas saskatāms arī vadītāju, recenzentu un pārbaudījuma komisijas 
locekĜu, kā arī piesaistīto nozaru vadošo kvalitātes profesionāĜu darba raksturā. 

Profesionālo studiju programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība” studējošie apgūst 
kop(starp)nozares zināšanas, prasmes un spējas produkta, procesa un sistēmas kvalitātes 
vadībā, kas nodrošina tiem darba izvēles iespējas vidējā un augstākā vadības līmenī jebkurā 
saimniekošanas jomā vai pārvaldes, regulējošā sektorā. Programmas absolventi izvēlas pašus 
interesējošo darba vietu, kas nodrošina turpmākās profesionālās izaugsmes iespējas sev un 
uzĦēmējdarbības vadības personālam kopumā, ko pilnībā apliecina izstrādātā Maăistra darbu 
tematika un absolventu turpmākā veiksmīgā profesionālā karjera. Latvijā tā saucamie „darba 
devēji” ir neviennozīmīgi formulēti subjekti un šobrīd veiktās dažādās aptaujas par profesiju 
nodarbinātību ir nekonkrētas ar mazu ticamību, kvalitātes vadības jomas neizpratnes un 
kvalitātes norišu neapzinātības dēĜ saimnieciski attīstītajās zemēs pasaulē. 

6. Vērtēšanas sistēma 

Studiju organizācija sakĦojas Jaunajā pieejā, kas raksturojas ar pāreju no mācīšanas uz 
mācīšanos, rosinot īstenot efektīvas „uz studentu orientētas studijas”, kas veidojamas veco 
mazākefektīvo profesora priekšlasījumu studiju vietā.  

Studējošais īsteno savu izglītības pilnveidi, kur racionāli apvienotas studijas profesora 
vadībā, mācīšanās bibliotēkā/tīklā, diskusijas ar citiem studējošiem, saziĦa/uzziĦas internetā, 
praktizēšanās pētniecībā un ražošanā, grupu darbs klasēs/centros, intensīvie kursi, vasaras 
skolas, papildināšanās citās augstskolās, ieskaitot aizrobežu. Studijām izmantojamas interneta 
datu bāzes, e-pasts, mājas lapas, tālmācību līdzekĜi, CD un datneši, drukas darbi, audio/video 
un teletilti, cyber-studijas/e-mācības. 

Izglītības kvalitāti raksturo studiju/mācīšanās rezultātu (learning outcomes) – attiecīgā līmeĦa 
profesionālā amata kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas. Efektīvo 
interaktīvo studiju satura, plānojuma, norišu un rīcību rezultātu atbilstības noteiktam līmenim 
iz(no)vērtēšana īstenojama pašvērtējuma metodoloăijā. 

RKI maăistra studiju ciklā tiek veikti 
• studiju tematikas apguves pilnības izvērtējums 
• praktisko/laboratorijas darbu vērtīguma vērtējums 
• studiju kvalitātes pilnveides pašvērtējums 
• noslēguma darba vērtējums. 

Studiju/mācīšanās tematikas apguves pilnību nosaka pēctecīgā pašvērtējuma ciklā: 
zinību/pratības izvērtējums, apgūto zināšanu, izkopto prasmju un izveidojušos spēju 
novērtējums studiju tematikā, modulī un kursā. Nepilnīgo atbilžu versijās iekĜautas norādes par 
atkārtotu tematikas apguvi, kas nepieciešams sekmīgām pēctecīgām studijām. Mācībspēki 
pašvērtējumu vispusīgā analīzē nosaka nozīmīgākos studiju/mācību norišu un līdzekĜu 
pilnveides pasākumus. 

Praktisko/laboratorijas darbu vērtīgumu nosaka, analizējot studējošo un mācībspēku veikto 
gatavošanās, izstrādes un novērtēšanas norišu – studiju procesa, vadījuma pilnvērtīguma 
pašvērtējumus. Studējošie izplāno atkārtoto rīcību – teorētisko zināšanu padziĜināšanas, 
praktisko prasmju un paveiktā pareizības novērtēšanas spēju izkopšanas pasākumus. 
Mācībspēki nosaka teorētiskā kursa, praktiskās darbības aprakstu un darba tehnikas – 
praktizēšanās/pētniecības darbības/procesa pilnveides pasākumus. 

Studiju kvalitātes pilnveides pašvērtējumu veic izglītības satura un kvalitātes analīzē, 
pilnveides un jaunveides pasākumu izveidē, lietderīgi izmantojot Vispārinātās/izvērstās 
kvalitātes metodoloăiju – QFD, kur darba tirgus vajadzību un studējošo interešu skatījumā 
nosaka studijās apgūstamo zināšanu, prasmju un spēju kopumu, izvērtē studiju programmas 
satura pilnvērtības un studiju norišu produktivitātes līmeni, veic neatbilstību un kĜūmju analīzi, 
izstrādā pilnveides pasākumus, sagatavo jaunveides pasākumu plānojumu, iz(no)vērtē 
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studējošo, mācībspēku un sabiedrības vajadzību un interešu apmierinājuma pakāpi un izstrādā 
studiju attīstošās pilnveides stratēăijas izmaiĦas un rīcības uzdevumus. 

RKI praktiski īsteno un mērėtiecīgi pilnveido studiju satura un kvalitātes vērtēšanas 
metodoloăiju, pielietojot efektīvās kvalitātes tehnoloăijas, jaunrades un jaunveides metodes, kas 
sekmē studējošo un mācībspēku kvalifikācijas – zināšanu, prasmju un spēju attīstošo pilnveidi. 

Noslēguma darba vērtējums ietver  
• vadītāja atsauksmi ar veikuma darbā vērtējumu, autora zināšanu un prasmju 

raksturojumu 
• recenzenta saskatītā veikto pētījumu nozīmība, darba praktiskais vērtīgums, kā arī 

darbā sasniegtie nozīmīgākie rezultāti un turpmākās pilnveidošanas iespējas 
• pārbaudījuma komisijas (I-19.pielikums) novērtējumu, kas izveidojies pamatojoties 

uz darba autora īsskates sniegumu, atbilžu kvalitāti uz jautājumiem un diskusijas 
prasmi.  

 

7. Maăistra programmas studenti 

Pilna laika studijās imatrikulē maăistrantus 1.kursā reizi gadā – septembrī, nepilna laika 
studijās imatrikulē 1.kursā divas reizes gadā – septembrī un februārī. 2008. un 2009.gadā 
februārī nepilna laika studijās uzĦemšana nenotika sakarā ar reflektantu nepietiekamību. 

Atskaites periodā (no 2003.gada) pilna laika studijas absolvēja 51 maăistrants (1.att.), starp 
tiem 68,6% ir meitenes. 2008./2009.mācību gadā divgadīgo programmu RMGK0 absolvēs 8 
maăistranti un viengadīgo programmu RMGK1 absolvēs 11 maăistranti. Pilna laika maăistrantu 
atbirums dažādu – sadzīves un darba apstākĜu dēĜ atskaites periodā nav lielāks par 5%. 
2009./2010. gadā piešėirtas 20 budžeta vietas. Ir prognozes, ka 15 vietas aizpildīs bakalaura 
profesionālās programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” absolventi, iestājoties 1-gadīgajā 
maăistra profesionālo studiju programmā RMGK1. 5 budžeta vietas paliks reflektantiem no 
citām studiju programmām, kuri tiks ieskaitīti programmas variantos: RMGK0 vai RMGKB. 
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1.att. RKI pilna laika (dienas) maăistrantūras absolventi. 

 

Periodā no 2001./2002.mācību gada līdz 2008./2009.mācību gadam nepilna laika 
(neklātienes) maăistra studijās imatrikulēti 645 reflektanti, uz 2009.gada jūniju kopīgam 
absolventu skaitam bija jābūt 596, bet reāli diplomus saĦēmuši 424, t.i.71,2%, atbirušie – 28,8% 
(2.att.).  

Nepilna laika maăistrantūru beigušo sastāva analīzē atklājās, ka sievietes studijas veic 
rūpīgāk par vīriešiem un tādējādi diploma īpašnieču ir par 20-22% vairāk par vīriešiem, diplomu 
saĦemot plānotajā laikā – 2,5 gados.  
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RKI nepilna laika maăistrantūrā studē no visiem Latvijas reăioniem, bet visvairāk absolvē 
Rīgas iedzīvotāji, tā piemēram, 2008.gada jūnijā starp maăistrantūras absolventiem bija 32% 
rīdzinieku; vismazāk maăistrantu līdz šim ir bijis no Latgales. 
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2.att. RKI nepilna laika (neklātienes) maăistrantūras absolventi. 

 

8. Programmā studējošo, absolventu aptaujas, pašvērtējumi un to analīze 

Jaunā „mācīšanās” pieejā studiju satura, plānojuma, norišu un rezultātu pilnvērtību 
nosaka pašvērtējumu metodoloăijā. Studiju tematikas apguves pilnību nosaka pašvērtējumā, 
kur studējošais savas spējas un pratību apgūt profesionālās zinības, to nozīmību katrā 
vispārīgo zinību priekšmetā notiekošos darbības veidos izvērtē, izmantojot pašvērtējuma e-
matricu „Studējošā zināšanu, prasmju un iemaĦu apguves priekšmetos pašvērtējums” 
(II-5.pielikums). 

Studējošā spējas un pratību apgūt profesionālās zināšanas, kā arī veiksmi izkopt sevī 
sekmīgas profesionālās darbības prasmi un iemaĦas un to nozīmību dažādās studiju, mācību 
un praktizēšanās rīcībās un norisēs novērtē, izmantojot pašvērtējuma e-matricu „Studējošā 
zināšanu, prasmju un iemaĦu apguves studiju norisēs pašvērtējums” (II-6. pielikums). 

Studiju satura, izklāsta un skaidrojumu pilnīguma vērtējumu studiju priekšmetā, modulī, 
kursā veic mācībspēku un profesionāĜu grupdarbā e-matricā „Zinību, pratības izklāsta līmenis 
studiju kursā, modulī, priekšmetā” (II-7. pielikums). 

Studiju tematikas aptveres pamatīgumu katrā studiju norisē, rīcībā un pasākumā studiju 
priekšmetā, modulī, kursā novērtē mācībspēku un studējošo skatījumā, to salīdzinošā analīzē 
studiju kvalitātes pilnveides pasākumu sagatavošanai, izmantojot e-matricu „Zinību, pratības 
aptvērums studiju/praktizēšanās norisēs, rīcībās” (II-8. pielikums). 

Praktiskos / laboratorijas darbos studējošo un mācībspēku veikto gatavošanās, izstrādes 
un novērtēšanas norišu – studiju procesa, vadījuma pilnvērtīguma pašvērtējumu veic, 
izmantojot e-shēmu „Zinību, pratības atbilstība, pilnveides pasākumi” (II-9. pielikums). 

ORTUS iestrādātā elektroniskā studentu anketēšana par studiju priekšmeta saturu un 
mācībspēku darba kvalitāti izveidota vecā „mācīšanas” pieejā. Neizprotams ir jēdziens 
„priekšmeta kvalitāte” un „kvalitātes rādītāji”, kā arī „mācībspēka darba kvalitāte” un šī augsti 
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profesionālā darba vērtēšana tiek uzspiesta studentiem, kuri vēl tikai sāk apgūt un pilnībā 
nepārzin ne studiju priekšmetu saturu, ne mācībspēku darba metodiku; anketēšana veidojama 
profesionāli un mērėtiecīgi, psiholoăiski un ētiski korekti. 

RKI mācībspēku darba būtiski vērtējumi ierakstīti anketas komentāros: 

− Ĝoti pretimnākoša un zinoša pasniedzēja, interesanta darba organizācija 

− vērtīgs priekšmets, kā arī pasniedzējs ir labs un Ĝoti zinošs savā jomā utml. 

Studējošo pašvērtējumu analīzi veic studentu grupā kopumā aptverošā skatījumā 
atbilstošā e-matricā „Studējošo zināšanu, prasmju un iemaĦu apguves studiju norisēs 
pašvērtējums” (II-10. pielikums). 

Kopīgā studentu un mācībspēku pašvērtējumu analīzē katrs studējošais noskaidro 
savas individuālās pilnveides jomas, bet mācībspēki nosaka studiju satura, norišu un rīcību 
pilnveides pasākumus. 

Absolventu atziĦas, vērtējumu par studijās apgūtām zinībām, pratību un to lietderīgumu 
profesionālās kvalifikācijas un karjeras izaugsmē noskaidrojas neformālā veidā – personīgās 
sarunās, saziĦā ar absolventu, vai studiju biedriem, no informācijas masu saziĦas līdzekĜos, no 
profesionālo organizāciju pārskatiem. 

Studējošo līdzdalība studiju pilnveidē izpaužas mērėtiecīgā līdzdalībā pašvērtējumu 
analīzē, ieteikumos mērėgrupu un grupdarbu lietderīguma paaugstināšanā, prezentāciju un e-
materiālu racionālā pilnveidē, studiju un noslēguma darbu izstrādē. 

 

9. Akadēmiskais person āls un t ā kvalifik ācija 

Akadēmiskā personāla sastāvā maăistra profesionālo studiju programmā “Visaptverošā 
kvalitātes vadība” (I-20.pielikumā) 57,6% mācībspēki strādā pamatdarbā, bet 42,4% 
blakusdarbā. RTU pamatdarbā strādājošie 68,4% ir zinātĦu doktori. Akadēmiskā personāla 
kvalifikācijas līmeĦa proporcijas ir pietiekamas. Pasniedzēju darba un dzīves apraksti (CV) 
ievietoti II-11.pielikumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.att. Akadēmiskā personāla sastāvs. 

Ražošanas kvalitātes institūtā apzināti un iesaistīti studiju darbā virkne vadošo kvalitātes 
profesionāĜu. Blakusdarbā uzaicināti M.Sc.TQM N.Bolbate, M.Sc.TQM M.Sapata, M.Sc.TQM 
S.Zaharāne, M.Sc.TQM R.Briede, M.Sc.TQM E.Jansone, M.Sc. A.PloriĦš, Dr.chem. I.Sekacis.  

RKI mācībspēku sastāvā sekmīgi iekĜāvušies doktorantūrā studējošie un to sekmīgi 
beigušie G.Čivčiša, E.Eglīte, G.Eglīte, I.Grauduma, N.Bolbate, J.Janauska.  

Studiju priekšmetu profesionālo zināšanu un prasmju padziĜinātai apgūšanai līgumdarbā 
tiek uzaicināti zinoši un prasmīgi profesionāĜi – Dr.hab.sc.ing. J.Stabulnieks, Dr.sc.ing. 
E.Karnītis, Dr.oec. T.Volkova, kuru akadēmisko darbību koordinē studiju programmas direktors.  
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Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst struktūrvienības mērėu un uzdevumu 
īstenošanai. Personāla sastāvā ir pieredzējuši ilggadīgi RTU mācībspēki un to profesionālais 
līmenis ir augsts. Programmas īstenošanā iekĜāvušies institūti atbilstoši mainīgā darba tirgus 
nozīmīgākajām  vajadzībām piesaista dažādo nozaru profesionāĜus lekciju, praktisko darbu, 
laboratorijas darbu, prakses un bakalaura darbu vadīšanai. Mācībspēku rezervi veido studiju 
programmas absolventi, doktoranti un pētnieki. 

Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 3.2.5.2. „Akadēmiskā personāla pedagoăisko, profesionālo, 
tehnoloăisko un informācijas tehnoloăijas kompetenču paaugstināšana” ietvaros RKI ar ESF atbalstu 
(75%) īstenoja projektu „Programmas izstrāde un akadēmiskā personāla tālākizglītības kursu īstenošana 
studiju kvalitātes pilnveidē”, izstrādājot mācību materiālus un vadot kursantu grupu nodarbības 
programmā „Studiju kvalitātes pilnveide” (IZM reă. Nr. 444, 12.05.2006.g.). Kursu noslēgumā 
kvalifikācijas pilnveides apliecinājumu / sertifikātu ieguva R.Briede, N.Bolbate, J.Janauska, A.PloriĦš, 
M.Sapata, S.Zaharāne, J.RudĦevs, G.Tribis, G.Čivčiša, G.Eglīte, I.Grauduma, E.Jansone, J.Mazais, 
J.Miėelsons, N.Salenieks, G.Upītis. 

LR Ārlietu ministrijas un Kanādas Starptautiskās Attīstības aăentūras finansētā projekta 
“Kapacitātes stiprināšana Gruzijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidei” Līguma Nr.G1-10/2007 
periods - no 2007.gada 15.jūlija līdz 2007.gada 31.oktobrim ietvaros  kvalifikāciju pilnveidoja I.Grauduma, 
G.Eglīte, E.Eglīte, J.Mazais, J.Miėelsons, J.Janauska, N.Salenieks. 

Personāla vadības pilnveides/kvalifikācijas semināra „Kvalitātes vadība publiskajā pārvaldē”  
sagatavošanā un īstenošanā kvalifikāciju pilnveidoja mācībspēki: G.Eglīte, J.Janauska, J.Miėelsons, 
N.Salenieks, S.Zaharāne. Īskurss 8 st. 11. dalībnieki - ESF projektu pieteikumu vērtētāji. 

RKI personāls atskaites periodā pilnveidojis profesionālās zināšanas, prasmes un spējas 
nozīmīgos pasākumos: 

 RKI 15. jubilejas pētniecības konference „Kvalitāte un drošums. Pētījumu ieceres nākotnē”. RKI, 
28.02.2008.g. 

 RTU 49., 48., 47., 46. Starptautiskā konference. 2008., 2007., 2006., 2005.g., Rīga 

 International Conference on Engineering Education (ICEE 2008). Pech-Budapest. 

 3rd International Conference Integrating for Excellence – Searching for the Essence. 27-28 June, 
2007, Sheffield Halam University, UK. 

 International Symposium on Breakthrougs in Quality Management of Higher Education. 13-14 
September 2007, SanSebastian, Spain. 

 Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) konference 07.02.2008 Rīga 

 Nacionālā akreditācijas konference. „Akreditācijas un atbilstības novērtēšanas sistēmas attīstības 
tendences.” 05.12.2007.g. Rīga. 

 Nacionālā konference „Visaptverošā kvalitātes vadība veselības aprūpē”. 12.06.2008.g. Rīga. 

 International Conference „Technical Regulations in Ukraine – Urgent Need for Reform. 
23.04.2008. Kijeva. 

 ES dalībvalstu – Francija, Īrija, Vācija, Lietuva, Kipra, Bulgārija, Spānija un Latvija augstākās 
izglītības institūciju  starptautiskā sadarbības tīkla ACREC dibināšana, lai veicinātu dalību ES 
finansētā kopprojektā. 2008. Rīga. 

 Noslēdzas pētījumi EC DG ES 27 dalībvalstu programmas “Studies and Comparative Research 
European Qualifications Framework” (EQF) projektā 135764 – LLP – 2007 – SK – KA1SCRIRMA  
“Inter-Countries Research for Manufacturing Advancement”. 

 

10. Studiju kvalitātes pilnveide 

RKI studiju satura un norišu pilnveides pasākumus RKI Padome nolēmusi veikt saskanīgi ar 
BoloĦas procesa īstenošanas nozīmīgākiem uzdevumiem Latvijā ...kvalifikācijas ietvara 
sistēmas izstrāde un ieviešana augstākajā izglītībā, studiju programmu pārstrādāšana un 
studiju rezultātu formulēšana saskaĦā ar Eiropas kvalifikāciju ietvaru, rezultātu vērtēšanas 
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metodikas izstrāde studiju programmu, moduĜu un kursu līmenī. (IZM Augstākās izglītības 
attīstības prioritārie uzdevumi 2007.-2012). 

 
• Kop(starp)nozares studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība” bakalaura, 

maăistra un doktora ciklā pārstrukturējama modulārā studiju programmā starpaugstskolu 
un starptautiskā līmenī, nodrošinot studiju rezultātu atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvara 
profesionālo amatu raksturojumam. 

• Studiju norises un organizācija pārstrukturējami saskaĦā ar Eiropas Augstākās 
izglītības, pētniecības un inovācijas telpas pamatprincipu – nodrošināt efektīvas laikā un 
izmaksās mūžiglītošanās – studiju un kvalifikācijas mācību iespējas tuvu dzīves un 
darba vietai, pilnvērtīgi īstenojot nozīmīgo tehnoloăisko pārveidi „no mācīšanas uz 
mācīšanos”.  

• RKI institucionālās struktūras sakārtošana veicama pilnībā atbilstīgi pamatdokumentam 
Ražošanas kvalit ātes instit ūts. Nolikums . (Apstiprināts. RTU Senāta nolēmums Nr. 
493, 28.02.2005.g.) 

 

11. Kopsavilkums 

Maăistra profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” 
Pašvērtējums atkārtotai akreditācijai izstrādāts un pilnībā atbilst profesionālo studiju programmu 
akreditācijas kritērijiem. 

1. Produktīvām studijām programmā ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi un materiālais 
nodrošinājums; tā nodrošina maăistra profesionālā grāda Visaptverošā kvalitātes vadībā 
un kvalifikācijas Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs iegūšanu. 

2. Programmas studiju organizācija un vadība atbilst attīstošās pilnveides principiem un 
attiecināmo normatīvo dokumentu nosacījumiem: 

• studiju programma ir izstrādāta, pieĦemta un apstiprināta saskaĦā ar RTU Senāta 
noteikto kārtību, ievērojot demokrātijas principus 

• programmas īstenošanā piedalās RTU struktūrvienības 
• studentiem ir priekšmetu izvēles iespējas. 

3. Studiju programmas akadēmiskais personāls ir ar pietiekami augstu profesionālo 
kvalifikāciju un darba pieredzi. Mācībspēku kopumu veido profesori (36%), docenti (46%), 
un lektori (9%) un doktoranti (9%). 

4. Studiju programma veiksmīgi tiek pārorientēta mūžizglītības īstenošanai atbilstīgi Eiropas 
Augstākās izglītības, pētniecības un inovācijas sistēmai saskanīgi ar Eiropas kvalifikācijas 
ietvaru. 

5. Programmas mācībspēki veic pētījumus Latvijas un starptautisko programmu un projektu 
ietvaros kvalitātes, efektivitātes, drošuma un ilgtspējas pilnveidē uzĦēmējdarbībā, izglītībā 
un cilvēkresursu vadībā, kā arī veiksmīgi īsteno studējošo praktizēšanos pētniecībā un 
profesionālā darbībā. 

6. Studijas programmā ietver augstākās profesionālās izglītības pilnveidi, veicina inovācijas 
pratības un profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnvērtīgu apguvi, kā arī sekmē 
lietpratīgu profesionāĜu ar prasmīgām pētniecības un vērtīgumu paaugstinošām inovācijas 
spējām veidošanos. 

7. Studiju programma un studiju norises mērėtiecīgi tiek pilnveidotas, apvienojot studijas, 
praktizēšanos pētniecībā un īstenojot lietderīgos pētījumus, rosinot zinošu, radošu, 
prasmīgu un uzĦēmīgu profesionāĜu veidošanos, veicinot vērtīgumu paaugstinošo radošo 
un ražojošo nozaru attīstību Latvijā. 
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Maăistra profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” Pašvērtējumu 
atkārtotai akreditācijai sagatavoja RKI darbgrupa. 

Pašvērtējums atkārtotai akreditācijai apspriests un pieĦemts RTU Nozares Nr.15 “Kvalitātes 
vadība” studiju programmas komisijā 28.maijs 2009.g. (I-21.pielikums). 

 

 

Pašvērtējuma darbgrupa: 

 

.............................. prof. N.Salenieks 

.............................. as.prof. J.Mazais 

.............................. as.prof. J.RudĦevs 

.............................. as.prof. J.Miėelsons 

 

.............................. prof. J.BērziĦš 

.............................. vad.pētn. J.Stabulnieks 

.............................. pētniece J.Janauska 

.............................. pētn. asist. G.Čivčiša 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Pielikumi 
 

I-1. Viengadīgā maăistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. 
I-2. Akreditācijas komisijas 2004.gada 10.novembra lēmums, prot. Nr.155. 
I-3. RTU Senāta 2005.g. 27.jūnija lēmums, prot. Nr. 497. 
I-4. RTU rektora 2008.g.15.oktobra rīkojums Nr.0200-01/74. 
I-5. Akreditācijas komisijas 2006.g. 31.maija lēmums, prot. Nr.196. 
I-6. RTU Senāta 2009.g. 27.aprīĜa lēmums, prot. Nr. 531. 
I-7. Apvienotā maăistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība” un tās 

apraksts. 
I-8. Maăistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” studiju plāni. 
I-9. Vienošanās ar RTU programmām par studiju turpinājumu. 
I-10. Vienošanās ar Latvijas Jūras akadēmiju par studiju turpinājumu. 
I-11. Vienošanās ar Latvijas Universitāti par studiju turpinājumu. 
I-12. Studiju priekšmetu anotācijas un atbildīgie pasniedzēji. 
I-13. Čelmera (Zviedrija) Tehnoloăiskās universitātes studiju programma. 
I-14. Norvēăijas ZinātĦu un tehnoloăijas universitātes studiju programma. 
I-15. Piraeus Universitātes (Grieėija) studiju programma. 
I-16. Studiju un noslēguma darbi. Norādes un ieteikumi. 
I-17. RTU maăistrantūras nolikums. 
I-18. Norādījumi par praksi. 
I-19. RTU rektora rīkojums par Valsts pārbaudījuma komisijas sastāvu. 
I-20. Maăistra profesionālo studiju programmu „Visaptverošā kvalitātes vadība” īstenojošie institūti un 

akadēmiskais personāls”. 
I-21. Nozares Nr.15 „Kvalitātes vadība” studiju programmas komisijas apspriedes protokols. 
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I-1.pielikums 
Viengad īgā maăistra profesion ālo studiju programma “Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība”. 
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I-2.pielikums 
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I-3.pielikums 
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I-4.pielikums 
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I-5.pielikums 
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I-6.pielikums 
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I-7.pielikums 
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I-8.pielikums 
Maăistra profesion ālo studiju programmas „Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība”  

studiju pl āni. 
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I-9.pielikums 
Vienošan ās ar RTU programm ām par studiju turpin ājumu. 
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I-10.pielikums 
Vienošan ās ar Latvijas J ūras akad ēmiju par studiju turpin ājumu. 
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I-11.pielikums 
Vienošan ās ar Latvijas Universit āti par studiju turpin ājumu. 
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I-12.pielikums 
Studiju priekšmetu anot ācijas un atbild īgie pasniedz ēji. 

 

Studiju priekšmetu anot ācijas un m ācībspēki 
 
MKI508 Atbilst ības nov ērtēšana   3 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing.,  
J.Miėelsons, asoc.prof. 
Termini un definīcijas. Saimniekošanas rīcību un norišu izvērtēšana. Kvalitātes audits. Sistēmu, 

procesu un produktu auditi. Iekšējie un ārējie auditi. Sertificēšanas auditi. Pašvērtējums. Savstarpējs 
novērtējums (peer assessment). Īpašie auditēšanas veidi. Auditoru kvalifikācija. 

 
MKI335 Procesu anal īze un vad ība  2 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
Procesu veidi, determinēti un gadījuma procesi. Procesa sastāvdaĜas, trends un fluktuācijas. Procesa 

parametri, raksturotāji un rādītāji. Veidojuma un procesa mērīšana. Procesa norišu prognozēšana un 
diagnostika. Noteiktās robežas, pārsniegumi un krustojumi. Procesu uzraudzība un vadība. 

 
MKI510 Integr ētās vad ības sist ēmas 4 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
I.Mežinska, pr.doc, M.oec. 
Integrētā kvalitātes sistēma- vides pārvaldības sistēmas, profesionālās veselības un drošības 

sistēmas, tehniskās uzraudzības sistēmas un citu uz kvalitātes pilnveides bāzes izveidoto sistēmu 
apvienojums vienotā uzĦēmuma vadības sistēmā. Kursā apskata integrēto sistēmu specifiskos 
nosacījumus un galvenās pielietojuma jomas. Detalizēti aplūkoti sistēmu uzbūves un ieviešanas kopīgie 
principi un integrēto sistēmu izveides stratēăija. 

 
MKI476 Kvalit ātes sist ēmu pamati 4 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
G.Čivčiša, lekt. 
Kvalitātes pārbaudes, nodrošināšana un vadība. Kvalitātes vērtēšanas raksturotāji un izmaksas. 

Kvalitātes vadības pamatprincipi. Kvalitātes vadības termini un vārdkopas. Kvalitātes vadības sistēmas, 
sertifikācija un akreditācija. Standarti un standartizācijas organizācijas. Kvalitātes vadības sistēmu 
ieviešana organizācijās. Pastāvīgā kvalitātes pilnveidošana. 

 
MKI418 Kvalit ātes nodrošin āšanas metodes 4 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
M.Sapata, pr.doc, M.sc.TQM 
Kvalitātes nodrošināšanas metodes produkta dzīves ciklā. Datu analīzes loma statistiskajā procesu 

vadībā. KĜūmju reăistrācijas lapas, proceus vadības kartes mērāmiem un alternatīviem procesu 
raksturotājiem. Pareto diagramma, histogramma, izkliedes diagramma. Regresijas analīze. Visaptverošās 
kvalitātes metodoloăija. Kvalitātes māja. Iespējamo kĜūmju iespējamo seku analīze. Sazarotā kĜūmju 
analīze. Statistiskā eksperimentu plānošana. Nejaušību ietekme un tās samazināšana. 

 
MKI 326 Atbilst ības nov ērtēšana (studiju projekts) 2 KP 
J.Miėelsons, asoc.profesors 
Projekta/pētījuma tēmas detalizēts pieteikums. Atbilstības novērtēšanas tematiskā satura - mērīšana, 

testēšana, kalibrēšana, verificēšana, validēšana, sertificēšana, reăistrēšana, akreditēšana izvēles 
pamatojums. Atbilstības novērtēšanas jomas pamatojums. Projekta saturiskais un kalendārais plānojums. 
Tematisko pētījumu pārskati, projekta grafiskie materiāli, apraksts un pielikumi. Prezentācijas / īsskates 
materiāli, atsauksmes/recenzijas. 

 
MKI505 Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība   9 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
J.Mazais, asoc.profesors, Dr.Sc.Ing. 
1) Kvalitātes pilnveides metodoloăija. Pastāvīgā, nepārtrauktā un attīstošā pilnveide. Biznesa izcilības 

principi un saimnieciskās izcilības modeis. Attīstības stratēăija un rīcības politika. Līderība un efektīvās 
vadības grupa. Cilvēkresursu attīstība. Inovāciju un pārmaiĦu vadība. 

2) Prasmīgās saimniekošanas sistēma, zinoša un protoša sabiedrība. Visapverošā kvalitātes kultūra - 
kvalitāte, ilgtspēja saimniekošanā, dzīvē un vidē. Saimnieciskās atbilstības, pilnveides un izaugsmes cikli 
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attīstītā tigus ekonomikā. Kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides tehnoloăija, izrāviens un apsteigums. 
Pārākuma veidošana un simultānā tehnika. Inovāciju un pārmaiĦu vadījums. 

 
MKI466 Kvalimetrijas pamati 4 KP 
G.Tribis, pr.doc., M.Sc.Ing. 
Kvalitāte, tā raksturotāji. Tehniskie novērojumi. Notikumi un izmēăinājumi, to formalizēšana, darbības 

ar tiem. Norišu varbūtības. Kvalitāti raksturojošie gadījuma lielumi. Kvalitātes raksturotāju sadalījuma 
likumu novērtēšana. Kvalimetrijas hipotēžu pārbaudes kritēriji.  

 
MKI503 Kvalit ātes izmaksu anal īze 3 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
M.Sapata, pr.doc., M.sc.TQM     
Optimizācijas uzdevumi kvalitātes nodrošināšanā, uzdevuma struktūra, mērėa funkcija. 

Vienargumenta funkciju optimizācijas metodes. Vairāku mainīgo mērėa funkcijas. Nelineāro funkciju 
optimizācija. Vairāku argumentu lineāras funkcijas. Lineārās programmēšanas uzdevumi kvalitātes 
nodrošināšanā. Simpleksa metode, jūtības analīze, ēnu cenas. Optimizācijas uzdevumu praktiski piemēri. 

 
MKI303 Atbilst ības nov ērtēšanas harmoniz ētā sist ēma   3 KP 
J.Miėelsons, asoc.profesors, Dipl.Ing. 
Jēdzieni un skaidrojumi. Atbilstības novērtēšanas sistēma. PTO centieni atbilstības novērtēšanas 

harmonizācijā. Atbilstības novērtēšanas principi EEA. Latvijas nacionālā kvalitātes nodrošināšanas 
sistēma. Standartizācijas un akreditācijas sistēmas. 

 
MKI518 Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība  (paplaš.kurss)  4 KP 
J.Mazais, asoc.prof., Dr.Sc.ing. 
Kvalitātes jēdziens, sapratne. Kvalitātes filozofija un modeĜi. Orientācija uz klienta vajadzībām. 

Līdervadība un kvalitātes stratēăija. Organizāciju kultūra un biznesa izcilība. Procesu orientēta 
organizācija. Procesu pilnveide. Statistika un kvalitātē. Six Sigma. 

 
MKI461 Procesu vad ības metodes  4 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
Tehnikā un ražošanā raksturīgāko procesu determinētie un stohastiskie matemātiskie modeĜi. 

Diskrētie un nepārtrauktie procesi. Parametru un norišu stohastiskā analīze. Procesu prognozēšana un 
diagnostikas metodoloăija un datortehnoloăija. 

 
MKI317 Kvalit ātes instrument ālā datortehnolo ăija 4 KP 
J.Mazais, asoc.prof., Dr.Sc.ing. 
N.Bolbate, pr.doc., M.sc.TQM 
E.Jansone, pr.doc., M.sc.TQM 
DetaĜu un procesu mērījumi, to analogā un digitālā kontrole. Datorgrafikas lietošana kvalitātes 

nodrošināšanā. Tabulu, grafiku un histogrammu datorveidošana. Grafiku un histogrammu 
datorveidošana. Grafiku un histogrammu salīdzināmība. Polarogrammu veidošana. Vairākargumentu 
funkciju attēlošanas paĦēmieni. Rezultātu uzskatamība, rediăēšanas un attēlošanas ātruma 
nodrošināšana. 

 
MKI477 Kvalit ātes nodrošin āšanas sist ēmas 3 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
I.Mežinska, pr.doc., M.sc.TQM 
S.Zaharāne, pr.doc., M.sc.TQM 
Kvalitātes vadības inženiermetodes un sistēmas. Ražošanas kvalitātes sistēmas. Kvalitātes 

nodrošināšanas preventīvās un operatīvās metodes.KĜūmju, cēloĦu, seku un bīstamības analīze. 
Nejaušību ietekmes samazināšana. Statistiskā procesu analīze. Procesu un norišu operatīvā vadība. 
Vispārinātā kvalitātes pilnveidošanas metodoloăija. Patērētāju interešu izzināšanas metodes. 

 
MKI469 Vides sader ība un riska anal īze 3 KP 
G.Tribis, pr.doc., M.Sc.Ing. 
I.Sekacis, pr.doc., Dr.Chem. 
Vides pārvaldības sistēmas un to elementi, standarti - ISO 14000 standartu sērija. Vides aspekti, to 

saistība ar produkta ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Vides pārvaldības sistēmas. Riska analīzes 
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kvantitatīvās un novērtējuma metodes. Individuālais un sociālais risks. Bīstamo industriālo objektu riska 
analīze, avārijas situācijas modelēšanas programmprodukti. Riska samazināšnas programmas. 

MKI363 Procesu stohastisk ā anal īze 3 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
Tehnikā un ražošanā raksturīgāko procesu veidi un klasifikācija. Procesu īpatnie, kopējie un kopīgie 

raksturotāji. Procesu pārveidojumi un novērtējumi. Procesu struktūra un satāvdaĜas. Lēni mainīgo 
procesu (nodiluma, noguruma u.c.) stohastiskā analīze. Ātri mainīgo procesu (fluktuāciju, svārstību un 
akustisko signālu) stohastiskā analīze. Procesu robežnorises, kvalitātes  un drošuma novērtējumi. 

 
MKI472 Kvalit ātes sist ēmas 4 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
I.Mežinska, pr.doc., M.sc.TQM 
S.Zaharāne, pr.doc., M.sc.TQM 
Kvalitātes vadības inženiermetodes un sistēmas. Kvalitātes kontroles, testēšanas principi, statistiskās 

kontroles metodes. Kvalitātes nodrošināšanas preventīvās un operatīvās metodes. KĜūmju, cēloĦu, seku 
un bīstamības analīze. Statistiskā procesu analIze. Procesu un norišu operatīvā vadība. 

 
MKI506 Tehnisk ā prognostika 3 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
Tehniska sistēma, tās vadības un stāvokĜa prognozēšanas vispārējā koncepcija. Tehnisko sistēmu 

vadības un prognozēšanas teorijas pamatelementi. Tehniskā stāvokĜa prognozēšanas un drošuma 
prognozēšanas īpatnības. Prognozēšanas metodes un matemātiskais nodrošinājums. Darbs datorklasē 
ar prognozēšanas programmu paketi. 

 
MKI509 Profesion ālās vesel ības un droš ības vad ības sist ēmas 4 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
Veselīguma / drošības politika. Veselīguma / drošības sistēma - mērėi un uzdevumi. Bīstamību 

identificēšana darba vietās, novērtējot risku. Negadījumu varbūtība un iepējamās sekas. Organizācijas 
struktūra, personāls un apmācība. Veselīguma / drošības sistēmas dokumentācija. Procesu vadība, 
rīcības ārkārtas situācijās, korektīvās darbības. Vadības pārskats. 

 
MKI488 Varbūtības teorija un statistikas metodes tehnik ā 3 KP 
N.Salenieks, profesors, Dr.Habil.Sc.Ing. 
Notikumu formatizēšana, darbības ar notikumiem. Tehnisko objektu raksturotāji, to sadalījuma likumi. 

Hipotēzes tehnisko slēdzienu pārbaude,to pārbaudes kritēriji. Statistisko saikĦu un empīrisko sakarību 
meklēšana, risinot kvalitātes vadības, konstruktoru prakses, mašīnu ekspluātācijas un apkopes un citas 
industriālās problēmas. 

 
MKI321 Atbilst ības nov ērtējumu tirgus uzraudz ība 4 KP 
J.Miėelsons, asoc.profesors, Dipl.Ing. 
Jēdzieni un definīcijas. Atbilstības apliecinājumi un apstiprinājumi. Vienotā tirgus uzraudzības sistēma. 

Prasītā un brīvā atbilstības novērtēšana. Horizontālā pieeja. Drošības princips Vienotā tirgū. Atbilstības 
novērtējumu robežpārraudzība. Atbilstības pārraudzība, produktu lietojot, rīkojoties ar to un īstenojot 
tehnisko uzraudzību. Atbilstības novērtējumu savstarpējā atzīšana starptautiskā līmenī. 

 
MKI328 Atbilst ības nov ērtēšanas harmoniz ētā sist ēma 5 KP 
J.Miėelsons, asoc.profesors, Dipl.Ing. 
Jēdzieni un skaidrojumi. Atbilstības novērtēšanas procedūras. PTO loma atbilstības novērtēšanas 

sistēmu harmonizācijā. Atbilstības novērtēšanas principi Eiropas Savienībā. Harmonizētie standarti. 
Latvijas Nacionālā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas struktūra. Metroloăijas sistēma un mērījumu 
izsekojamība. Standartizācijas sistēma. Akreditācijas sistēma. Atbilstības novērtēšanas rezultātu 
atzīšana. 

 
HSP488 Biznesa sociolo ăija  2 KP 
V.KuĦickis 
Biznesa,uzĦēmējdarbības galvenie sociālie priekšnosacījumi un likumsakarības. Biznesa kā 

sabiedrības sociālā institūta loma un attīstība. UzĦēmēja sociālais portrets. Sabiedrības 
sociālekonomiskā stratifikācija. 

 
HSP489 Organiz āciju psiholo ăija  2 KP 



47 

 

A.Šteinberga 
Vadītāja psiholoăiskais raksturojums. Darbinieka psiholoăiskais raksturojums. Vadības psiholoăiskās 

teorijas. Organizāciju kultūra un tās līmeĦi. Personāla atlase, efektīvu darba grupu veidošana. 
Organizāciju pilnveidošana. 

 
IUE307 UzĦēmējdarb ības pl ānošana  2 KP 
L.VasiĜjeva 
Biznesa būtība un funkcijas. Tiek aplūkoti: plānošanas būtība, principi, plānošana secība. Detalizēti 

aplūkoti plānošanas metodes. Analītiskās metodes, grafiskās metodes, bilances metodes u.tml. Tīkla 
veida plānošana. Ekonomiski matemātiskās un statistiskās metodes. Ekspertu metode. Normatīvā 
metode. Cenu, ienākumu un peĜĦas izveidošana tirgus ekonomikas apstākĜos. Biznesa plāna 
sastādīšana. 

 
IUE409 Jaun ās produkcijas tirgzin ības  2 KP 
A.Magidenko 
Zinātniski pētnieciskie darbi un tirgzinības. Tirgus segmentācija. Patērētāju un ražotāju tirgzinību 

sistēma. Tirgzinības faktori, koncepcijas, definīcijas. Tirgzinības definīcijas  modelis. Jaunas produkcijas 
tirgzinības veidi. Kvalitātes loma jaunas produkcijas tirgzinības. Produkta dzīvēs cikli. Jaunas produkcijas 
konkurētspēja un cenu veidošana. 

 
IUE441 Mazo uzĦēmumu izveidošana  2 KP 
L.VasiĜjeva 
Biznesa būtība, funkcijas un formas. UzĦēmējdarbības formas atbilstoši komerclikumam. Mazā 

uzĦēmuma priekšrocības. Ražošanas efektivitātes un produkcijas konkurentspējas 
nodrošināšana.UzĦēmuma kreditēšana un biznesa plāna sastādīšana. Cenu noteikšana precēm un 
pakalpojumiem. Maza uzĦēmuma izveidošanas ekonomiskais pamatojums. Kā sākt mazo biznesu 
Latvijas Republikā. 

 
HSP446 Pedagoăija 2 KP 
A.Lanka 
Pedagoăija kā zinātne,tās struktūra.Pedagoăijas pamatjēdzieni. Audzināšana. Mācības, mācību 

likumsakarības un principi. IzziĦas darbība mācībās. Mācību metodes.Vērtēšana, tās formas. 
Mūžizglītības aspekti pedagoăijā. 

 
HSP484 Psiholo ăija  2 KP 
A.Šteinberga 
Psiholoăijas pamatjēdzieni. Psiholoăija kā zinātne, galvenie virzieni.Izpētes metodes. Psihiskie 

procesi. Cilvēku uzvedība. Personība.Pedagoăiskā saskarsme. 
 
HSP485 Saskarsmes psiholo ăija  2 KP 
Saskarsmes pamatfunkcijas,process,elementi. Kontaktu veidi. Saskarsmes situācija. Verbālā un 

neverbālā saskarsme. Pedagoăiskā saskarsme. 
 
HFL433 Prezent ācijas prasme  2 KP 
Prezentācijas jēdziens. Ārējā tēla (imidža) veidošana un tā nozīme mūsdienās.Tradicionālās 

vispārcilvēciskās uzvedības normas.Novitātes uzvedības standartos.Lietišėo kontaktu etiėete: telefona 
sarunas, vizītkartes, e-pasts. dāvanas, suvenīri, ziedi. Apăērba valoda. Apăērba stili. Krāsas, to simbolika 
un psihofizioloăiskā iedarbība. Lietišėais protokols. Lietišėās viesības. Retorikas jēdziens. Orators un 
auditorija. Runas loăika un struktūra. Argumentācija un pierādīšana. Neverbālā komunikācija runas laikā. 
Runas tehnika. Runas kultūra. 

 
HVD120 Ang Ĝu valoda 4 KP 
L. IĜjinska 
AngĜu valodas pamatkurss integrējams ar pārējām studiju disciplīnām, kas balstās uz tehniskās 

terminoloăijas apguvi svešvalodā konkrētajā nozarē: 1) radošas lasīšanas prasmes apguve darbā ar 
tekstu specialitātē; 2) lietišėās sarunvalodas pamatu apguve un diskusijas spēju attīstīšana; 3) 
klausīšanās uztveres attīstīšana dalībai konferencēs, projektos u. tml.; 4) rakstveida izteiksmes 
attīstīšana (esejas, kopsavilkumi, anotācijas, secinājumi). Programma sastādīta saskaĦā ar Eiropas 
Padomes izstrādātajam kopējām vadlīnijām valodu apguvē, mācīšanā un valodas prasmju vērtējumā, 
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Ħemot vērā arī Baltijas valstu augstskolu valodu pedagogu LEONARDO projekta rezultātus un kopējos 
ieteikumus, kuru izstrādāšanā piedalījās arī RTU Valodu institūts. 

 
HVD121 Vācu valoda 4 KP 
I.SiliĦa 
Intensīvs kurss studentu vācu valodas pamatzināšanu atkārtošanā un četru valodas 

pamatfunkciju(lasīšana,audiēšana,rakstīšana un runāšana) prasmju attīstīšana. 
 
MKI010 Prakse 6 KP 
J.RudĦevs 
Prakses laikā pilnveido studijās iegūtās zināšanas, vienu trešdaĜu laika velta izvēlētās nozares 

uzĦēmuma struktūras, darbinieku pienākumu un ražotās produkcijas īpatnību izzināšanai. Atlikušajā laikā 
iepazīstas ar ISO standartu pielietojumu uzĦēmumā.   

 
MKI010 Prakse 32 KP 
J.RudĦevs 
Prakses laikā pilnveido studijās iegūtās zināšanas, vienu trešdaĜu laika velta izvēlētās nozares 

uzĦēmuma struktūras, darbinieku pienākumu un ražotās produkcijas īpatnību izzināšanai. Atlikušajā laikā 
iepazīstas ar ISO standartu pielietojumu uzĦēmumā.   

 
MKI008 Kvalifik ācijas darbs  7 KP 
MKI002 Maăistra darbs  20 KP 
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I-13.pielikums 
Čalmera (Zviedrija) Tehnolo ăiskās universit ātes studiju programma. 

 
 
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC  
Studiju programmas apraksts 
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/130/quality-and-operations-management.html  
 
QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC  
1year 
http://www.student.chalmers.se/sp/programplan?program_id=541&grade=1&conc_id=-1 
2 year 
http://www.student.chalmers.se/sp/programplan?program_id=541&grade=2&conc_id=-1  
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I-14.pielikums 
Norv ēăijas Zin ātĦu un tehnolo ăijas universit ātes studiju programma. 

 
 
Informācija par Norvēăijas ZinātĦu un tehnoloăijas universitāti (Norwegian University of Science and 
Technology - NTNU)  
http://www.ntnu.no/aboutntnu  
 
Informācija par studiju programmu MSc in Reliability, Availability, Maintainability and Safety 
http://www.ntnu.no/studies/msc-rams/about 
 
Programmas saturs 
http://www.ntnu.no/studies/msc-rams/components  
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I-15.pielikums 
 

Piraeus Universit ātes (Grie ėija) studiju programma. 
 
Studiju programma Business Administration Total Quality Management 
http://www.unipi.gr/ode/en/master/page_1_6.htm  
 
Studiju programmas struktūra 
http://www.unipi.gr/ode/en/master/page_1_5.htm  
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I-16.pielikums 
Studiju un nosl ēguma darbi. Nor ādes un ieteikumi. 

 
http://omega.rtu.lv/rki/mac-mater/Norades-studiju-darbiem.pdf  
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I-17.pielikums 
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I-18.pielikums 
Norādījumi par praksi. 

 
maăistrantiem (RMGK0)  http://omega.rtu.lv/rki/prakse-mgk0.pdf  
maăistrantiem (RMGK1)  http://omega.rtu.lv/rki/prakse-mgk1.pdf  
maăistrantiem (RMGKB) http://omega.rtu.lv/rki/prakse-mgkB.pdf  
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I-19.pielikums 
RTU rektora r īkojums par Valsts p ārbaud ījuma komisijas sast āvu. 
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I-20.pielikums 
Maăistra profesion ālo studiju programmu „Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība” īstenojošie instit ūti  

un akad ēmiskais person āls”. 
 

Nr. Darba 
vieta * 

Vārds, uzvārds Zin.grāds, amats Slodze Studiju priekšmeti 

1.  RKI N.Salenieks Dr.habil.sc.ing., prof.,  
LZA koresp.loc. 

Procesu stohastiskā analīze 
Procesu analīze un vadība 
Procesu vadības metodes 
Varbūtības teorija un statistikas metodes 
tehnikā 
Tehniskā prognostika 
Maăistra darbu vadīšana 

2.  RKI J.Mazais Dr.sc.ing., asoc.prof. Visaptverošā kvalitātes vadība 
Visaptverošā kvalitātes vadība (paplaš. k.) 
Kvalitātes instrumentālā datortehnoloăija 
Maăistra darbu vadīšana 

3.  RKI G.Upītis Dr.sc.ing., asoc. prof. Kvalitātes instrumentālā datortehnoloăija 
Maăistra darbu vadīšana 

4.  RKI J.RudĦevs Dr.sc.ing., asoc.prof.  Prakses vadīšana 
Maăistra darbu vadīšana 

5.  RKI J.Miėelsons Dipl. ing., asoc.prof. Atbilstības novērtēšana 
Atbilsības novērtēšana (stud.projekts) 
Atbilsības novērtēšanas harmonizētā 
sistēma 
Atbilsības novērtējumu tirgus uzraudzība 
Maăistra darbu vadīšana 

6.  RKI I.Mežinska M.sc.TQM, prakt.doc. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
Kvalitātes sistēmas 
Integrētās vadības sistēmas 
Maăistra darbu vadīšana 

7.  RKI G.Čivčiša M.sc.TQM, lekt. Kvalitātes sistēmu pamati 
Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
Kvalitātes sistēmas 
Maăistra darbu vadīšana 

8.  RKI G.Tribis M.sc.ing., prakt.doc. 

R
T

U
 R

K
I p

am
at

da
rb
ā
 

Kvalimetrijas pamati 
Vides saderība un riska analīze 
Maăistra darbu  vadīšana 

9.  IUE A.Magidenko dr.habil.sc.ing., prof. Jaunās produkcijas tirgzinības 

10.  MI A.Šulcs dr.sc.ing., asoc.prof. Kvalitātes instrumentālā datortehnoloăija 

11.  HSP A.Lanka dr.ped., prof. Pedagoăija 

12.  HSP A.Šteinberga dr.psih., doc. Psiholoăija 
Saskarsmes psiholoăija 

13.  IUE Z.Sundukova dr.ekon., asoc.prof. UzĦēmējdarbības ekonomika 

14.  IUE L.VasiĜjeva Dr.ekon., asoc.prof. Mazo uzĦēmumu izveidošana 
UzĦēmējdarbības plānošana 

15.  HSP V.KuĦickis Dr.phil., doc. Biznesa socioloăija 
Organizāciju psiholoăija 

16.  IUE J.Mežiels Dr.ekon., prakt. doc. UzĦēmējdarbības plānošana 

17.  HVD M.Šulca M.phil., lektore AngĜu valoda 

18.  HVD I.SiliĦa ped. maă., lektore Vācu valoda 

19.  HSP R.Taraškevičs Dr.ekon., asoc.prof. 

R
T

U
 p

am
at

da
rb
ā
 

Biznesa socioloăija 

20.  LPPC I.Sekacis Dr.chem., prakt.doc. blakus- Vides saderība un riska analīze 
Maăistra darbu vadīšana 
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Nr. Darba 
vieta * 

Vārds, uzvārds Zin.grāds, amats Slodze Studiju priekšmeti 

21.  RKI J.Janauska M.phil., m.sc.TQM, 
prakt.doc. 

Vācu valoda 
Maăistra darbu vadīšana 

22.  LJA V.Priednieks Dr.habil.sc.ing., prof. Integrētās vadības sistēmas 
Maăistra darbu vadīšana 

23.  LR VM A.PloriĦš M.ekon., prakt.doc. Visaptverošā kvalitātes vadība 
Kvalitātes sistēmas 
Maăistra darbu vadīšana 

24.  MA L.Bražinska M.commerc., prakt.doc. Integrētās vadības sistēmas 
Profesionālās veselības un drošības 
vadības sistēmas 
Maăistra darbu vadīšana 

25.  LU I.Grauduma M.sc.TQM, RTU 
doktorante 

Visaptverošā kvalitātes vadība  
Maăistra darbu vadīšana 

26.  LU G.Eglīte M.sc.TQM ,RTU 
doktorante 

Visaptverošā kvalitātes vadība  
Maăistra darbu vadīšana 

27.  LU E.Eglīte M.sc.TQM ,RTU 
doktorante 

Visaptverošā kvalitātes vadība  
Maăistra darbu vadīšana 

28.  LATAK R.Briede M.sc.TQM, Dr., 
prakt.doc. 

Integrētās vadības sistēmas 
Maăistra darbu vadīšana 

29.  ZVA V.Krauklis M.sc.TQM, prakt.doc. Procesu stohastiskā analīze 
Maăistra darbu vadīšana 

30.  VADC N.Bolbate M.sc.TQM, prakt.doc. Kvalitātes instrumentāklā datortehnoloăija,  
Maăistra darbu vadīšana 

31.  SIA 
Metrum 

E.Jansone M.sc.TQM, prakt.doc. Kvalitātes instrumentālā datortehnoloăija,  
Maăistra darbu vadīšana 

32.  LR VM S.Zaharāne M.sc.TQM, prakt.doc. Kvalitātes sistēmas 
Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
Maăistra darbu vadīšana 

33.  SIA VC4 M.Sapata M.sc.TQM, prakt.doc. 

darbs 

Kvalitātes izmaksas 
Maăistra darbu vadīšana 

  
* RKI – RTU Ražošanas kvalitātes institūts 
  HSP – RTU Humanitārais institūts 
  HVD – RTU Valodu institūts 
  IUE – RTU Ražošanas un uzĦēmējdarbības institūts 
  MI – RTU Mehānikas institūts 
 

LATAK – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 
LJA – Latvijas Jūras akadēmija 
LR VM – LR. Veselības ministrija 
MA – Medicīnas akadēmija 
LU – Latvijas universitāte 
LPPC - Latvijas piesārĦojuma profilakses centrs 
ZVA – ZāĜu valsts aăentūra 
VADC – Valsts asinsdonoru centrs 
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I-21.pielikums 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības 

maăistra studiju programma 

 

 

VISAPTVEROŠĀ KVALITĀTES VADĪBA 
(Total Quality Management) 

 

 

Papildus inform ācija  

pašnovērtējuma ziĦojumam  

atkārtotas akreditācijas saĦemšanai 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2009 
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1. Salīdzin ājums ar t āda paša l īmeĦa līdzīgām akredit ētām augst ākās izgl ītības programm ām 

augstskol ās Latvij ā 
Izveidojot maăistra studiju programmu, tika Ħemta vērā līdzīgu programmu īstenošanas pieredze 
Eiropas valstu universitātēs, jo pēc satura līdzīgas kop(starp)nozaru maăistra profesionālo studiju 
programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” Latvijā nav akreditētas. 
Kop(starp)nozaru maăistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” 
struktūras salīdzinājums ar citām Latvijā akreditētām maăistra profesionālo studiju programmām 
(formālā līdzība pēc programmai pašlaik piešėirtā klasifikācijas koda) dots tabulā: 

1.tabula 
Latvijā akreditētu maăistra profesionālo studiju programmu struktūru salīdzinājums 
 

tai skaitā:  Universitāte Kopējais 
apjoms 
(KP)*) 

Obligātie 
studiju pr. 

Izvēles 
studiju pr.  

Prakse Maăistra 
(+ profes.) 

darbs 

RTU RKI maăistra 
profesionālā studiju 
programma 
„Visaptverošā kvalitātes 
vadība” 

81/121/41 28/35/9 27/27/6 6/32/6 20/27/20 

LLU maăistra 
profesionālā studiju 
programma 
„UzĦēmējdarbības 
vadība” 

60/100 20/20 14/20 6/32 20/28 

RTU IEVF maăistra 
profesionālā studiju 
programma „Inovācijas 
un uzĦēmējdarbība” 

60/100 24/24 10/14 6/32 20/30 

 

*) KP = Latvijas kredītpunktu skaits. Viens KP atbilst 1,5 ECTS. SkaitĜi pirms daĜsvītras attiecas uz 
personām ar iepriekš iegūtu profesionālā bakalaura grādu, aiz daĜsvītras – uz personām ar iepriekš 
iegūtu bakalaura akadēmisko grādu; trešais skaitlis – uz personām ar iepriekš iegūtu profesionālā 
bakalaura grādu 4-gadu mācību ciklā specialitātē „Visaptverošā kvalitātes vadība” 

 
2. Salīdzin ājums ar div ām l īdzīgām ES augstskolu studiju programm ām 

 

Zemāk dots RTU RKI maăistra studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” salīdzinājums ar 
salīdzinājums ar Valensijas universitātes (Spānija) maăistra studiju programmu „Kvalitātes vadība” un 
Čalmera Tehnoloăiskās universitātes (Zviedrija) maăistra studiju programmu „Kvalitāte un operāciju 
vadība”. 

Studiju ilgums Valensijas universit ātes maăistra studiju programmā „Kvalitātes vadība”  ir 12 mēneši 
un tajā uzĦem ar bakalaura grādu profesionālo studiju jomā, kas atbilst maăistra programmas 
specializācijas virzienam. Studiju darba apjoms: 60 ECTS. Detalizētāka informācija par programmas 
struktūru un saturu dota 2.tabulā. Atšėirīgā programmas īpašība: studenti var izvēlēties vienu no diviem 
programmas specializācijas virzieniem – produktu kvalitāte vai pakalpojumu kvalitāte. 

Zviedrijas Čalmera Tehnolo ăiskaj ā universit ātē maăistra studiju programma „Kvalitāte un operāciju 
vadība” pamatā sastāv no obligāto studiju kursu bloka 45 ECTS apjomā un trim iespējamiem turpmāko 
studiju virzieniem 75 ECTS apjomā. 
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2.tabula 

Divu EC augstskolu ma ăistra studiju programmu sal īdzin ājums ar 

RTU RKI maăistra studiju programmu “Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība” 
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Studiju kursi
ECTS 

kred ītpunkti
Studiju kursi

ECTS 
kred ītpunkti *)

A.Pamatkursi: 48 A. Oblig ātie priekšmeti: 45
Kvalitātes vadības pamati un lietojums Kvalitāte un operāciju vadība 15
Kvalitātes sistēmas Integrētā produktu attīstība 7.5
Statistiskā kvalitātes vadība Operacionālo procesu vadība 7.5
Kvalitātes ekonomika Klientorientētu produktu veidošana 7.5
Kvalitātes procesu pilnveides metodes Pilnveides procesi 7.5
Mārketings, kvalitāte un klientu apmierinātība

Kvalitātes un vides integrētās sistēmas B. Izvēles specializ ācijas priekšmeti 45

Kvalitātes vadība, zinību pārvaldība un inovācijas Projektu izstrāde atkarībā no ražošanas nozares* 15

TQM mūsdienu metodes un pašnovērtējums Pētījumu metodoloăija 7.5
Kvalitāte pakalpojumu jomā Visaptverošā kvalitātes vadība 7.5
Eksperimentu plānošanas Taguči metodes Organizāciju raksturīgā īpatnības 7.5
Produktu kvalitāte Raitā ražošana 7.5
Cilvēka loma kvalitātes organizācijā Pakalpojumu līgumi 7.5

B. Semin āru nodarb ības 3 Tehnoloăisko tīklu attīstība 7.5
Seminārs par 5S metodoloăijas īstenošanu Ideju novērtēšana un lietderība sizpēte 7.5

Seminārs par Six Sigma metodoloăijas lietošanu Ražošanas loăistika 7.5
Semināri par kvalitātes metodoloăiju īstenošanu dažādās 
ražošanas nozarēs Intelektuālā īpašuma stratēăijas

7.5

Semināri par kvalitātes metodoloăiju īstenošanu dažādās 
pakalpojumu sfēras jomās Ražošanas loăistika 7.5
C. Maăistra darbs 9 C. Maăistra darbs 30
Kop ā: 60 Kop ā: 120

Valensijas universit ātes (Sp ānija) ma ăistra programma "Kvalit ātes 
vad ība"

Čalmera Tehnolo ăisk ās universit ātes (Zviedrija) ma ăistra 
programma  "Kvalit āte un oper āciju vad ība"

 



2.tabulas turpinājums 

 

Studiju kursi
ECTS 

kred ītpunkti
A. Oblig ātie priekšmeti: 42
Integrētās vadības sistēmas 6
Kvalitātes sistēmu pamati 6
Kvalitātes nodrošināšanas metodes 6
Visaptverošā kvalitātes vadība 13.5
Kvalimetrijas pamati 6
Kvalitātes izmaksu analīze 4.5

B. Oblig ātās izv ēles  priekšmeti 33
Kvalitātes instrumentālā datortehnoloăija 6
Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 4.5
Vides saderība un riska analīze 4.5
Biznesa socioloăija 2 KP 3
Organizāciju psiholoăija 2 KP 3
UzĦēmējdarbības plānošana 3
Jaunās produkcijas tirgzinības 3
Mazo uzĦēmumu izveidošana 3
Pedagoăija (maăistriem) 3
Psiholoăija 3
Saskarsmes psiholoăija 3
Prezentācijas prasme 3
Svešvalodas 6
C. Specializ ācijas br īvās Izvēles priekšmeti 7.5
D. Prakse 9
E. Maăistra darbs 30

Kop ā*): 121.5
*) Sudijām, kurās uzĦemti studenti ar profesionālā bakalaura grādu 

RTU RKI maăistra studiju programma                                    
"Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība"

 

 

Pēc pirmo 45 ECTS programmas kursu apguves students var izvēlēties vienu no trim iespējām: 

• turpmākās studijas, koncentrējoties uz vienu, ar ražošanu saistītu tēmu  
• studijas pēc individuāla, studenta interesēm atbilstoša studiju plāna 
• uz pētniecību orientēta izvēle 

 

Kopējais studiju apjoms – 120 ECTS, tai skaitā 30 ECTS maăistra darba izstrādei. 

 
RTU Ražošanas kvalit ātes instit ūtā izveidotā modulārā tematiskā sakārtojumā studiju programmā 
„Visaptverošā kvalitātes vadība” iekĜauti inženierzinību un tehniskās vadības tematiskie moduĜi, kas 
daudz plašākā aptvērumā iekĜauti arī IRMA projekta 1 „International research for manufacturing 
advancement” visu 27 ES augstskolu (t.sk. RTU Ražošanas kvalitātes institūta) izstrādātajā 
starpdisciplinārā programmā „Manufacturing and Industrial Engineering” . 

 

                                                      
1 EC projekta IRMA – International Research for Manufacturing Advancement RKI partnerībā ar 

pārējām EU dalībvalstu augstskolām veic pētījumus par augstskolu, profesionālo organizāciju un ražotāju 
sadarbības pilnveidi profesionālās izglītības un kvalifikācijas mācību īstenošanā ražošanas attīstības 
veicināšanai un konkurētspējas sekmēšanai nacionālā un Eiropas saimnieciskā darbībā. 



 

 

„Visaptverošā kvalitātes vadība” 

studiju tematiskie klasteri, moduĜi 

Projektēšana 

Projektēšanas, inovācijas metodes 

Mašīnu, konstrukciju projektēšana 

Visaptverošā projektēšanas metodoloăija 

Tehnisko sistēmu projektēšana 

Tehnoloăisko sistēmu projektēšana 

Tehniskās vadības sistēmu projektēšana 

 

Izgatavošana 

Industriālo procesu projektēšana 

Procesu vadība un pilnveide 

Industriālie un saimnieciskie mērījumi 

Mērījumu pareizība un vadījums 

Produkta un procesa atbilstības novērtēšana 

Procesu, sistēmu efektīvās vadības metodoloăija 

ES atbilstības novērtēšanas harmonizētā sistēma 

 

Ražošana 

Tehniskās, tehnoloăiskās sistēmas  

Sistēmu nolietošanās, novecošana 

Sistēmu darbības pareizība, produktivitāte 

Sistēmu drošums un drošība 

Tehniskās uzraudzības sistēmas 

Vides un darba drošība un ilgtspēja 

 

 

„Manufacturing and Industrial Engineering” 

studiju tematiskie klasteri, moduĜi 

Product Design 

Conceptual Design of Product, Study of Functions 

Analyses of Product Design on Analytical Models 

Production of Product Prototype, its Testing 

Creation of Drawing Documentation, Users Manuals 

 

Manufacturing 

Analyses of Product Technology of Construction 

Project of Technological Methods of Materials 

Design of Tools, Instruments and Manufacturing 



 

 

Creation of Technological Documentation, NC 

 

Industrial Engineering 

Design of Complex Manufacturing Systems 

Planning, Control and Optimization of Production 

Securing of Power, Observatiuon of Terms, Costs 

Implementation of Production in Manufacturing 

 

Important areas in manufacturing engineering higher education: 
• Integrating Product Design into Manufacturing Engineering Curricula 
• Education on Design and Manufacture of Sustainable Products 
• Innovations in Manufacturing Engineering Education (Multimedia / Poster) 
• Educational Methods for Manufacturing Engineering Education 
• Globalization Issues in Manufacturing Education 
• New Technologies for Manufacturing Engineers 
• Building Connections for Manufacturing Engineering Education 
• Teaching Teams in Manufacturing Engineering Education. 

 

Professional knowledge, skills and competence in manufacturing / industrial engineering; EQF 
qualifications levels 

 4 level. Certificate Programs 

 5 level. Associeate Degree 

 6 level. Bachelor of Science in Engineering 

 7 level. Master of Science in  Manufacturing Engineering 

 8 level. Master of Science in  Engineering Management. 

 

Career options for aspiring manufacturing engineers: 
• Industrial Engineer  
• Business Consultant 
• Operations Research Analyst 
• Engineering Technician 
• Engineering Managers 
• Information Systems Managers 

 

Modulāro programmu salīdzinājums un atbilstības novērtēšanu veic atbilstīgi Eiropas kvalifikāciju 
ietvara (EQF) kvalifikāciju raksturojumiem , kas raksturo attiecīgās programmas – bakalaura, maăistra, 
doktora ciklā apgūto studiju rezultātu – zināšanu, prasmju un spēju līmeni. Kvalifikācijas raksturojumu 
veido, diversificē, pilnveido un atbilstību izvērtē programmas vadība.  

 

Maăistra profesionālo studiju programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība” apgūtie studiju rezultāti ir 
atbilstīgi Eiropas Augstākās izglītības telpas (EHEA) studijās apgūstamām zināšanām, prasmēm, un 
spējām; tā atbilst arī Eiropas kvalifikācijas ietvara Maăistra kvalifikācijas līmenim. 

Augstākās izglītības maăistra profesionālo studiju (2.cikla2) programma „Visaptverošā kvalitātes 
nodrošināšana” (TQM – Total quality management methodology) tematiskā aptvērumā iekĜaujas 

                                                      
2 Communique. The Bologna Process 2020 – The EHEA in the new decades. Benelux 2009. 



 

 

starpdisciplinārā (interdisciplinary / transdisciplinary)  grupā, kas Eiropas kvalifikāciju ietvara (EQF)3 
klasifikācijā atbilst septītam (7.) – maăistra kvalifikācijas līmenim – kop(starp)nozares (transferable) 
profesionālo (kvalitātes) zināšanu, prasmju un spēju (learning outcomes) raksturojumam. Eiropas 
kvalifikācijas ietvara īstenošanas Latvijā rosinājums iestrādāts BoloĦas procesa nacionālā ziĦojumā4. 
Patreizējā Latvijas izglītības klasifikatora5 klasificējumā maăistra profesionālo studiju programma 
„Visaptverošā kvalitātes vadība” kā starpdisciplinārā izglītība Izglītības reăistra klasificējumā aptver trešā 
klasifikācijas līmenī izglītības tematisko grupu 4, 5, 6, kā arī grupas 1 un 3 kop(starp)nozaru zinībās 99. 
izglītības tematiskajā jomā Kvalitātes nodrošināšana, novērtēšana un pilnveide un 999. izglītības 
programmu grupā Kvalitātes tehnika un tehnoloăija. 

 
3. Maăistra studiju programmas „Visaptveroš ā kvalit ātes vad ība” att īst ības pl ānojums 

 

Studiju programmas attīstība un pilnveide plānota saskanīga ar Eiropas Augstākās izglītības telpas 
(EHEA) stratēăijas nostādnēm, kas ietvertas dokumentā The Bologna Process 2020 – The European 
Higher Education Area in the new decade Communique of the Conference of European Ministers 
Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 29-29 April 2009. 

 
(1) Maăistra studiju organizācijas, rīcību un norišu harmonizācija atbilstīgi EHEA augstākās 

izglītības studiju 2. Maăistra studiju cikla nostādnēm un nosacījumiem. 
(2) Maăistra studiju programmas pārveide starpdisciplinārā modulārā studiju programmā 

efektīvu laikā un izmaksās pilna, nepilna laika studiju un mūžizglītības īstenošanai. 
(3) Studiju rezultātu – Maăistra kvalifikācijas līmeĦa zināšanu, prasmju un spēju 

nodrošināšana atbilstīgu Eiropas Kvalifikāciju ietvara 7.kvalifikācijas līmeĦa 
raksturojumam. 

(4) Maăistra programmas sagatavošana iekĜaušanai apvienotā bakalaura, maăistra un doktora 
kop(starp)nozaru studiju programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība” starptautisko t.sk. 
tīkla studiju nodrošināšanai. 

 
Maăistra studiju un programmas attīstības izstrādĦu īstenotājs – RKI mācībspēki un personāls, 
rīcību un norišu vadītājs – RKI Padome, attīstības stratēăijas koordinators – Nozares Nr.15 
„Kvalit ātes vadība” studiju programmas komisija. 
 
4. Par augst ākās izgl ītības programmas apg ūšanu izsniedzam ā diploma un t ā pielikuma 

aizpild īts paraugs dots pielikumā. 
 
 
 

 
 

                                                      
3 European Qualifications Framework for Lifelong Learning. CEC 2006/0163 COD. 
4 Bologna Process. Template for National Reports: 2007-2009. 
5 LR MK Noteikumi Nr.990, 02.12.2008./ red. 21.02.2009. 


