
ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 
 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajam ziņojumam un Novērtēšanas 

komisijas kopējam ziņojumam ieteicams pievienot aizpildītu anketu. Par katru jautājumu un 

par katru no kvalitātes aspektiem (kuri satur vairāk par 1 jautājumu) ieteicams dot 

novērtējumu 4 ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir visai vēlams, ja vērtējums ir 

zemāks par 4 un ļoti vēlams negatīva vērtējuma gadījumā. (Ar atzīmi ballēs norāda 

galvenokārt īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams par katru 

kvalitātes aspektu kopumā sniegt īsu komentāru, aprakstot: atklātos pozitīvos faktorus, 

trūkumus, rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai, iespējamos draudus. Ja par 

kādu jautājumu vai kvalitātes aspektu eksperts nav kompetents, par to  vērtējums  nav jādod. 

Ieteicams ekspertu ziņojumus strukturēt atbilstoši anketas jautājumiem, īpašu uzmanību 

pievēršot rekomendācijām par attīstību. Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 (labi), 2 

(apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  

 
Eksperta vārds, uzvārds: Jurijs Dehtjars 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Latvijas Universitāte, 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma 
“Optometrija” (46722) 
 
Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 

2009.19. oktobrī. 

I Studiju programmas vērtēšanas kritēriji  
(6 galvenie kvalitātes aspekti un 14 jautājumi) 
 
 I Mērķi un uzdevumi. 

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

 
Novērtējums: 4 

Komentārs: 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma “Optometrija” 
pārveidojas par profesionālo augstākas izglītības maģistra studiju programmu 
“Optometrija”. Šeit un turpmāk tekstā ekspertīze attiecas uz maģistra studiju 
programmu, ņemot vērā  2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma 
“Optometrija” progresu un rezultātus.    
Studiju programmas mērķs, uzdevumu un studiju rezultāti ir skaidri, sasniedzami un 
pārbaudāmi.      
 
 II Studiju saturs un organizācija. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmas saturs un organizācija  atbilst studiju programmas 
mērķiem un uzdevumiem, ka arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
    

2. Studiju satura atbilstība studiju programmas mērķiem un uzdevumiem,  
Eiropas Augstākās izglītības ministru konferencē Bergenā, 2005. gada 19. – 20. maijā 



pieņemtajiem ENQA
 

standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas 
Augstākās izglītības telpā, Eiropas Savienības prasībām un rekomendācijām, Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem.  
Novērtējums: 4 

Komentārs: Atbilsts pilnā mērā. Studiju procesa kvalitāte tika nodrošināta, ņemot vērā visas  
“Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā” 
dokumenta rekomendācijas, neskatoties uz ļoti ierobežotiem finanšu resursiem.  
     

3. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un 
Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām, tai skaitā izmantojot 
salīdzinājumu ar vismaz 2 ES valstu studiju programmām.  
Novērtējums: 4 

Komentārs: Programma saskaņojas ar Latvijas un Eiropas kopējās izglītības telpas 
veidošanas prasībām. Salīdzinot  Austrijas Donavas universitātes un Londonas pilsētas 
universitātes, var secināt, ka programma ir harmonizēta ar Eiropas standartiem, un tāpēc 
atvieglos/veicinās  studentu un mācībspēku iekļaušanas apmaiņas programmās.       
 

4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Akadēmiskām personālam ir pietiekoši  kvalifikācija, profesionalitāte. 
Visiem mācībspēkiem notiek kvalifikācijas celšana.  
 
 III Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Mācīšanas un zināšanu novērtēšana notiek saskaņa ar LU Senātā 
pieņemtiem attiecīgiem dokumentiem. Programmas īstenotāji periodiski sagatavo 
pašnovērtējumu zvīņojums, kuros analīze stipras un vājas puses, plānojot pasākumus 
studiju programmas kvalitātes uzlabošanai.         
 
 
 5. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 
problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Programmas realizācijai izmanto modernas mācīšanas metodes (e- apmācība, 
problēmu risināšanas apmācība). Studējošiem studijās sagaidāmo rezultātu ir skaidrs.  
 
 6. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un  
studēšanas motivācijas paaugstināšana.  
Novērtējums: 4 

Komentārs:  Studentiem ir nodrošinātas pasniedzēju konsultācijas, kas ir plānotas 
semestros, ka arī saskaņojoties individuāli. Programmas vadība, pastāvīgi kontaktējot 
ar ārzemju kolēģiem studiju virzienā, “absorbē” vislabāko pieredzi un izmanto to 
programmas īstenošanā. Rezultātā gan akadēmiskais personāls, gan studējošie ir   
motivēti paaugstināšana studiju kvalitāti. Studenti piedalās studiju procesa 
novērtēšanā.    
 7. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un 
izmantošana studiju procesa pilnveidošanai.  
Novērtējums: 3 

Komentārs: Mācībspēki, vērtējot zināšanas un prasmi rīkojās saskaņa ar normatīviem 
dokumentiem un darba dēvēju rekomendācijām. Darba dēvēju viedokļiem ir pievērsta 
paaugstināta uzmanība.  Studējošo attieksmju novērtēšanai izmanto subjektīvus 



mācībspēku  viedokļus, tos objektīvizejot, apspriežoties katedras sēdēs un 
metodiskajos semināros.   Studentu vērtēšanā ņem vērā gan iegūtas teorētiskas 
zināšanas, gan praktiskas iemaņas iestrādātas praktisko nodarbību laikā. Studentiem, 
strādājot praktiskus darbus ir nepieciešams pārbaudīt redzi vismaz 120 cilvēkiem, 
aprakstīt rezultātus un apspriest tos semināros. Studenta atzīme  veido “parciālas” 
atzīmes par teorētiskam zināšanām un praktiskam iemaņām. Tomēr, studējošo 
attieksmju novērtēšanas skaidras metodes nav.   
  

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Programmas vajadzībām ir izveidotas laboratorijas un ambulances Optometrijas 
un redzes zinātnes nodaļā, kā arī prakses vietas LU Cietvielu fizikas institūtā, Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes  slimnīcā, SIA Latvijas universitātes optometrijas centrā. Sadarbojoties 
ar biedrību „Latvijas optiķu un optometristu asociācija” notiek profesijas standarta pilnveide 
un tālākizglītības īstenošana. Ir iegādāta jauna aparatūra acu topogrāfijai, acs radzenes  
kustību novērošanai un redzes pārbaudei. Aparatūru redzes pārbaudei, sadarbojoties ar 
“Jonson and Jonson” firmu,  izmanto skolēnu redzes pārbaudei – skrīningam. Studenti iegūs 
vērtīgu  praktisko pieredzi un iemaņas.            
 8. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 
noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 
attiecības. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Programmu vada studiju programmas padome. Programmas padomes sēdē 
piedalās studenti. Programmas saturu, rezultātus apspriež arī optometrijas nodaļas 
sēdēs, kur piedalās visi  nodaļas pasniedzēji un tiek pieaicināti studenti. Programmas 
rezultātus periodiski izskata Fizikas un matemātikas fakultātes Dome, arī ar studentu 
piedalīšanos. Darbojas mehānisms, ka risināt strīdas jautājumus, kas varētu rasties 
akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecībās. 
 
Studentiem ir organizēta pašpārvalde. Studenti var ietekmēt mācību procesu, studiju 
kursu īstenošanas metodiku, nepieciešamības gadījumā arī kritizēt vērtēšanas sistēmu. 
Nodaļā darbojas studentu anonīma kritikas un ierosinājumu pasta kastīte, apspriežot 
pasniedzamus priekšmetus. Studentu priekšlikumus apspriež Nodaļas sēdēs.   
 
 9. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 
starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām 
augstskolām. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Programmā iesaistītie mācībspēki  sadarbojas ar Šauļu universitāti 
(Lietuva), Madrides Complutensa universitāti (Spānija), Prāgas universitāti (Čehija), 
Dortmundes universitāti (Vācija), Joensu universitāti (Somija), Cietvielu fizikas 
institūtu (Latvija), ECOO (European Counsil on Optics and Optometry), Varilux 
University of ESSILOR International (Francija), firmu “SIA Latvijas universitātes 
optometrijas centrs” (Latvija) un citiem. 
 
Notiek studentu apmaiņa. Rīgā mācas studenti no Igaunijas un Itālijas. 
Erasmus/Socrates programmas ietvaros 2009/2010.m.g. Latvijas studenti apmeklē 
Madrides (2) un Joensu (1) universitātes, bet Rīgā tiek uzņemti studenti no Madrides 
(1) un Šauļu (2) universitātēm. 
 



Notiek mācībspēku apmaiņas vizītes. Pēdējā gada laikā profesors Māris Ozoliņš ir 
lasījis lekcijas Madrides universitātē un veicis pētījumus Clermont-Ferranas 
reģionālajā Miglas laboratorijā, lektore Aiga Švede veikusi pētījumus Dortmundes 
universitātē, docents Pēteris Cikmačs nolasījis lekciju ciklus „Vilnius optics” 
(Lietuva) un „Optile group” (Igaunija). Notiek vieslektoru vizītes:  Šajā mācību gadā: 
Nikita Erosnikhov Maskavas universitāte, Michele Colomb Clermont-Ferranas 
reģionālā Miglas laboratorijā, Tommy Hagerstal ESSILOR International.  

10. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 
nodrošinājums. 
Novērtējums: 3 

Komentārs:  

Kopumā nav literatūras deficīts. Metodiskie līdzekļi ir latviešu valodā visos 
priekšmetos. Materiālais nodrošinajums Optometrijas praktikumos un ambulancēs, 
acīm redzot,  ir labākais kāds šobrīd pasaulē ir pieejams. Tomēr, esošam studentu 
skaitam  vajadzētu vairāk aparatūru, kas pašlaik ir grūti sasniedzams specializētu 
papildus telpu un finanšu trūkumu dēļ.  
Pietrūkst mācību grāmatu  skaits latviešu valodā, taču jāpiemin, ka pēdējā gada laikā 
ESF projekta ietvaros nodaļas autoru kolektīvs A. Švede, G. Krūmiņa un J. 
Fridrihsons LU Akadēmiskā apgādā ir laiduši klajā grāmatu „Pamatizmeklēšanas 
metodes optometrijā”.  Ir pietiekami daudz angļu un vācu valodās izdotu grāmatu.  
 
Vēlams situāciju uzlabot (palielinot latviski sarakstīto grāmatu skaitu, vai uzlabot 
studentu apmācību angļu valodā).     
 
Studentu apmācībai izmanto modernās mācīšanas metodes un tehniku: datori, ciparu  
projektori, optometrisko un oftalmologisko aparatūru. Darbojas “e-universitāte”. 
Studentiem ir brīva interneta pieeja, nodaļas bibliotēka un bezmaksas mācību 
materiālu fotokopēšana.  
 
Praktiskiem darbiem izmanto fantomus/stimulatorus. Vairums studiju priekšmetu 
satur laboratorijas darbus, laboratorijas ir apgādātas ar mūsdienīgu aparatūru un darbu 
aprakstiem latviešu valodā. Redzes optikas un Optometrijas priekšmetu apguvei ir 
izveidotas mācību „ambulances”.   
 
 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 
11. Akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) 
darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 
programmas saturu. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Akadēmiskais personāls strādā pētniecisko un zinātnisko darbu. 
Pētniecisko darbu tēmas ir saistītas ar optometrijas problēmu risināšanu. Studenti 
piedalās pētījumos, gatavojot savus pārbaudes darbus pieredzējušu pasniedzēju 
vadībā. Studenti un mācībspēki piedalās starptautiskās konferencēs. 
 
 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Programmai Ir pietiekoši augsts kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 
 
 12. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības 
iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas 



sistēmas nepārtraukta darbība. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība 
ENQA standartu un vadlīniju prasībām. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmas kvalitāti nodrošina pašnovērtējuma ziņojumā sniegtās 
attīstības plānā aprakstītās aktivitātes. Programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, 
attīstības iespēju un plānu apspriešana programmas komisijā, otometrijas nodaļā, 
fakultātes Domē. Studenti piedalās visos apspriešanas etapos. Periodiski aptauja 
studentus. Notiek studentu iegūto zināšanu un iemaņu pārbaudes rezultātu analīze. 

13. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā 
apgūtajā specialitātē. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Absolventiem ir plašas iespējas, arī nākotnē veiksmīgi iekārtoties darbā 
apgūtajā specialitātē. 
 
 14. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas 
likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas vai citu izmaiņu 
gadījumā studijas ir iespējams turpināt Latvijas universitātes bioloģijas fakultātē (ir 
sadarbības līgums) un Rīgas Tehniskās universitātes Biomedicīnas  inženierijas un 
nanotehnoloģiju institūtā.   
 
 
SECINĀJUMS: 
 
1. Latvijas universitātes  2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma 
“Optometrija” (46722) atbilst profesionālas maģistratūras programmas prasībām.  
  
2. Rekomendēju akreditēt Latvijas universitātes  2.līmeņa profesionālā augstākās 
izglītības programmu “Optometrija” (46722), pārveidojot to, par  maģistratūras 
programmu  “Optometrija” (46722) ar īstenošanas ilgumu – 2 gadi pilna laika 
studijām  un 2.5 gadi nepilna laika studijām  līdz 2015. 31.12.  

 

 
 
 
Eksperts       Jurijs Dehtjars 
 
 
2009.19.10. 
 

 


