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Rīgā, 05.06.2012. 

Eksperta ziņojums par  Rēzeknes augstskolas 

Studiju programmu izmaiņu novērtēšanu 

Rēzeknes augstskola (RA) virza apstiprināšanai 2 studiju programmu – akadēmiskā 

bakalaura studiju programmas „Vadības zinātne” un akadēmiskās maģistra studiju 

programmas „Vadības zinātne” izmaiņas. 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Vadības zinātne”, kas tiek īstenota 

pilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē ir veiktas šādas  izmaiņas: 

1. samazināts studiju ilgums no 4 studiju gadiem uz 3 studiju gadiem un attiecīgi 

samazināts studiju kursu apjoms ( no 160 KP uz 120  KP); 

2. studiju ilgums pilna laika studijās ir samazināts no 8 semestriem uz 6 

semestriem un nepilna laika studijās no 10 semestriem uz 8 semestriem; 

3. attiecībā uz studiju programmas saturu: mainīti studiju kursi, aizstājot 

iepriekšējos studiju kursus ar jauniem, mainot to īstenošanas ilgumu un 

nosaukumus; 

4. studiju programmu daļu apjomā – obligātā daļa (A daļa) pirms izmaiņām 

sastādīja 122 KP, pēc izmaiņām 24 KP; obligātā izvēles daļa ( B- daļa)  no 30 

KP uz 38 KP un Brīvās izvēles kursu daļa paliek nemainīga;  

5. bakalaura studiju programmas obligātajā saturā - zinātņu nozares vai 

apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju no 74 KP 

uz 58 KP; zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi, aktuālās 

problēmas no 20 KP uz 16 KP; zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu 

un problēmas starpnozaru raksturojumā no 32 KP uz 30 KP; 

6. studiju programmas saturā ir attiecīgi samazināts studiju darbu skaits no 3 uz 

2; 

7. izņemts no programmas bakalaura studiju programmas bakalaura eksāmens; 

8. samazināts bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas apjoms no 18 KP 

uz 10 KP; 

9.  studiju programmas īstenošanu paralēli valsts valodai arī angļu valodā, 

pamatojoties uz Rēzeknes augstskolas attīstības stratēģijas nostādnēm par 

ārvalstu studentu piesaistīšanu; 
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10. studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalitāte būtiski nemainās. 

Pēc piedāvāto izmaiņu veikšanas samazinās iesaistīto programmas īstenošanā 

profesoru skaits ( no 4 uz 2); asociēto profesoru skaits (no 5 uz 2), palielinās 

docentu skaits ( no 3 uz 6) un samazinās lektoru skaits no (37 uz 20). Kopumā 

akadēmiskā personāla kvalifikācija ir paaugstinājusies, ņemot vērā to, ka 

programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits ar doktora grādu 

ir palielinājies no 24,5 % uz 27 % .  

Kopējie secinājumi par akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Vadības 

zinātne”: 

1. Veiktās studiju programmas izmaiņas atbilst valsts akadēmiskās izglītības 

standartam un nodrošina definēto studiju programmas rezultātu sasniegšanu;  

Ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai: 

1. Studiju programmā ir ļoti daudz studiju kursu 2 KP apjomā, kas neatbilst 

jaunākajai pieejai studiju programmu veidošanā. Ieteikums ir veidot studiju 

moduļus ( saskaņā ar Augstskolu likuma 56(2) pantu), apvienojot vairākus 

studiju kursus, veidojot 4 – 6 – 8 KP apjomā ar kopējiem studiju 

rezultātiem, tādējādi veicinot  integrētu pieeju  studiju programmas  

saturam; 

2. Vairākos studiju kursu nosaukumos ietverts vārds „ievads”, piem., Ievads 

ekonomikas teorijā un metodoloģijā ( 2KP) ,  Ievads vadības teorijā (4 KP)  , 

Ievads grāmatvedībā (2 KP); Ievads uzņēmējdarbībā (2 KP). Ieteikums: 

pārdēvēt studiju kursu nosaukumu (atsakoties no vārda „IEVADS” , lai  tas 

vairāk atspoguļotu tā saturu vai nu veidot studiju moduļus, apvienojot  

vairākus studiju kursus un tādējādi palielinātu studiju kursa KP skaitu un 

samazinot studiju laikā pārbaudes darbu skaitu; šajā gadījumā būtu 

nepieciešams pārskatīt studiju kursu studiju rezultātus, sadarbojoties vairāku, 

patlaban mazāku studiju kursu docētājiem; 

3. Rēzeknes augstskolai ir jāturpina attīstīt starptautiskā sadarbība, kas virzīta uz 

kopējo studiju programmu izveidi  sadarbībā ar ārvalstu augstskolām. Tas var 

veicināt studiju programmas kvalitātes paaugstināšanu. 

4. Turpināt piesaistīt ārvalstu lektorus studiju kursu īstenošanā, lai pilnveidotu 

studiju programmas kvalitāti;  
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5. Tā kā šī ir akadēmiskā studiju programma, tad nepieciešams palielināt studiju 

kursa „Zinātniskā darba pamati” apjomu  (studiju programmā tas paredzēts 2 

KP apjomā);  

Izmaiņas akadēmiskā maģistra studiju programmā 

 „Vadības zinātne” 

Akadēmiskā maģistra studiju programmā „Vadības zinātne”, kas tiek īstenota 

pilna laika klātienē,  ir veiktas šādas  izmaiņas: 

1. Mainītas prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību – paredzot „akadēmiskā 

bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība sociālās un cilvēkrīcību zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā. 

Pretendentiem ar citu bakalaura grādu vai 2. līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību paredzēts pārbaudījums (iesniegt referātu un to aizstāvēt) 

mikroekonomikā, makroekonomikā, mārketingā un menedžmentā”. Pirms 

piedāvātajām izmaiņām pretendentiem, kas nebija ieguvuši izglītību 

ekonomikā vai sociālajās zinātnēs un augstākās izglītības diploma pielikumā/ 

sertifikātā nav uzrādīti studiju kursi mikroekonomikā, makroekonomikā, 

tirgzinībā, finanšu un uzņēmējdarbības vadības pamatu kursi, tad bija 

jāiesniedz rakstisks referāts par vadības tēmu un jākārto starpeksāmens. No 

minētā var secināt, ka studiju programmas pretendentiem kas nebija ieguvuši 

izglītību ekonomikā vai sociālajās zinātnēs, būs jāiesniedz un jāaizstāv 

referāts, taču nebūs jākārto starpeksāmens. Būtu jāprecizē virziens kādā 

studiju programmas pretendentiem jākārto pārbaudījums par Vadības zinātnes 

problēmām, paredzot to atbilstošu studiju programmai. 

2. studiju programmas īstenošanu paralēli valsts valodai, paredzēts īstenot arī 

angļu valodā, pamatojoties uz RA attīstības stratēģijas nostādnēm par ārvalstu 

studentu piesaisti ; 

3. Veiktas izmaiņas attiecībā uz studiju programmas saturu – atsevišķi studiju 

kursi ir izņemti no studiju programmas, studiju programmā ietverti jauni 

studiju kursi, kā arī mainīti studiju kursu nosaukumi, mainīts studiju kursu 

ilgums; 



4 
 

4. Izglītības standartā noteikto teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares vai 

apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā studiju kursi ir sadalīti 

starp  programmas B daļu ( 22 KP) un C daļu ( 8 KP)  ;  

5. Programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija ir augsta, 

jo visus studiju programmā iekļautos kursus docē personāls ar zinātnisko 

grādu.  

 

Kopējie secinājumi par akadēmiskā maģistra  studiju programmas 

„Vadības zinātne”: 

 

1. Veiktās studiju programmas izmaiņas  ir virzītas uz studiju programmas 

kvalitātes pilnveidošanu un atbilst valsts akadēmiskās izglītības standartam un 

nodrošina definēto studiju programmas rezultātu sasniegšanu;  

            Ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai: 

1. Studiju programmā ir vairāki studiju kursi 2 KP apjomā ( piem., Organizāciju 

kultūra un komunikāciju vadība, Teritoriālā plānošana, Kvalitātes sistēmas, 

Reģionālā ekonomika un politika Latvijā, u.c.), kas neatbilst jaunākajām 

pieejām studiju programmu veidošanā. Ieteikums ir veidot studiju moduļus 

( saskaņā ar Augstskolu likuma 56(2) pantu), apvienojot vairākus studiju 

kursus, veidojot 4 – 6 – 8 KP apjomā ar kopējiem studiju rezultātiem, 

tādējādi veicinot  integrētu pieeju  studiju programmas  saturam; 

2. Precizēt pārbaudījumu studiju programmas pretendentiem, to paredzot 

Vadībzinībās, kas ir atbilstoši studiju programmai.  

3. Tā kā šī ir akadēmiskā studiju programma, tad nepieciešams iekļaut studiju 

kursu par pētniecības metodēm Vadībzinātnēs. Lai gan studiju programmā ir 

paredzēts studiju kurss „Studiju zinātniskais darbs” 4 KP apjomā, taču tas tiek 

īstenots maģistra darba vadītāja vadībā. Programmā ir paredzēti arī 20 KP 

maģistra darba izstrādei, kas notiek arī maģistra darba vadītāja vadībā.  

4. Turpināt piesaistīt ārvalstu lektorus studiju kursu īstenošanā, lai pilnveidotu 

studiju programmas kvalitāti. 
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Apkopojot iepriekš minēto, iesaku: 

 

1. ATBALSTĪT akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Vadības 

zinātne” un akadēmiskās maģistra studiju programmas „Vadības zinātne” 

izmaiņas. 

2. Studiju programmu vadībai izskatīt sniegtos priekšlikumus studiju 

programmas pilnveidošanai un veikt nepieciešamās izmaiņas minētajās 

studiju programmās.  

 

 

Dr., prof. Tatjana Volkova 

AIKNC eksperte 


