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ZIŅOJUMS 
par Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskolas realizēto pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu 

”Uzņēmējdarbība restorānu biznesā” 
 

Novērtēšanas komisijas eksperts: Jānis Bogužs – Rīgas Tehniskās universitātes doktora studiju 

programmas „Vadībzinātne un ekonomika” students. 

2012. gada 10. un 11. maijā tika veikta Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskolas realizētās 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ” Uzņēmējdarbība restorānu 

biznesā” kvalitātes novērtēšana. Tās laikā bija iespējas tikties ar augstskolas vadību, programmas 

realizācijā iesaistīto akadēmisko personālu, studentiem un darba devēju pārstāvjiem, apskatīt visas 

mācību telpas, datorklasi un augstskolas bibliotēku, iepazīties ar papildus materiāliem, studējošo 

un darba devēju aptaujas anketā. Programmas kvalitātes novērtēšanas laikā tika izvērtēti studiju 

programmas mērķi un uzdevumi, studiju saturs un organizācija, mācīšanās un zināšanu 

novērtēšana, studiju nodrošinājums un vadība, personāla un studentu zinātniskās pētniecības 

(radošais) darbs, kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

 

Mērķi un uzdevumi 
Vērtējums: 2,5, gandrīz labi 

1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti ir skaidri un pārbaudāmi – 

ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas, un tās piedalās mērķu veidošanā. Izglītības mērķi 

noteikti, balstoties uz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un 4. 

kvalifikācijas līmeņa Ēdināšanas servisa organizatora profesijas standartu.  

Tai pašā laikā studiju programmas mērķi (1. mērķis) ir tikai daļēji sasniedzami – kopumā 

studiju programmas absolventi nebūs gatavi uzsākt uzņēmējdarbību restorāna biznesa jomā. Par to 

eksperts varēja pārliecināties, iepazīstoties ar kvalifikācijas darbiem un to priekšaizstāvēšanu, 

uzklausot studējošo viedokli (studējošie uzskata, ka būtu gatavi uzsākt uzņēmējdarbību restorānu 

biznesā tikai pēc atbilstošas profesionālā bakalaura studiju programmas absolvēšanas). Studiju 

programmas saturs ierobežo arī 2. mērķa sasniegšanu – studējošiem nav piedāvāta pietiekama 

izvēle starp brīvās izvēles studiju priekšmetiem. (vērtējums: 2, apmierinoši) 

2. Kopumā studiju programma atbilst četriem augstākās izglītības mērķiem, tomēr ir 

nepieciešami uzlabojumi atbilstības veicināšanai. Lai nodrošinātu efektīvu personības attīstību, 

nepieciešams studējošiem piedāvāt vairākus un dažādākus brīvās izvēles kursus, atbilstoši viņu 

interesēm un vajadzībām. Zinātnes attīstības uzdevumu risināšanai, vairāki studējošie jāiesaista 

zinātniski pētnieciskajos darbos. Tāpat ir iespējas turpināt attīstību darba tirgus prasību 

apmierināšanā – jāizskata studiju prakses norises laiks, to organizējot atbilstoši nozares 

sezonalitātes specifikai. 

Studiju tuvākie un tālākie mērķi, studiju programmas nākotnes vīzija un augstskolas misija ir 

savstarpēji saskaņoti. Tiek ņemti vērā studējošo un darba devēju viedokļi. Studiju programmas 

administrācija apstiprināja, ka ir notikušas izmaiņas studiju saturā, balstoties uz šiem viedokļiem. 

Studējošiem ir dažādas iespējas izteikt savu viedokli un ieteikumus – tiešā veidā akadēmiskajam 

vai administratīvajam personālam, augstskolas īpašniekam, kā arī anonīmi elektroniskā formā vai 

studentu pašpārvaldē. Tiek organizētas studentu un darba devēju tikšanās, gan arī analizētas 

prakses vietu nodrošinātāju atsauksmes. (vērtējums: 3, labi) 
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Studiju saturs un organizācija  
Vērtējums: 2,5, gandrīz labi 
3. Studiju saturs kopumā atbilst iegūstamai kvalifikācijai un tās ietvarstruktūras prasībām, 

tomēr tas nenodrošina pilnīgu studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Tādēļ 

nepieciešams pilnveidot 1. mērķi, no tā izņemot vārdu „uzsākt”. 2. mērķa sasniegšanai jāpiedāvā 

studējošiem vairāk brīvās izvēles studiju priekšmeti, un augstskolai jāizvērtē iespējas piedāvāt 

specializācijas iespējas pēc pirmā studiju gada. Studiju saturs jāpilnveido, lai to pielāgotu 

iegūstamai kvalifikācijai, iekļaujot ar restorānu biznesu saistītas tēmas šādos studiju priekšmetos: 

„Angļu valoda menedžmentā” (iekļaut restorānu biznesa terminoloģijas apgūšanu), „Ekonomiskā 

matemātika”, „Uzņēmējdarbības ekonomikā”, „Lietišķā komunikācija” (iekļaut papildus 

saskarsmes ar klientiem, starpkultūru komunikācijas un konflikrisināšanas prasmju pilnveidošanas 

tēmas un metodes). Gan studējošie, gan darba devēji uzsvēra, ka nepieciešams piedāvāt iespējas 

apgūt vairākas svešvalodas. 

Studiju prakse ir saistīta ar teorētisko daļu. Augstskolai jāpārvērtē kvalifikācijas darba virziena 

„Jauna ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija” atbilstību kvalifikācijas ietvarstruktūrai un 

studentu sagatavotībai, lielāku uzsvaru liekot uz kvalifikācijas darba virziena „Ēdināšanas 

uzņēmuma „X” darba organizācijas pilnveidošana” izmantošanu, atbilstoši pielāgojot arī studiju 

prakses. Augstskolai jāpilnveido arī iepriekš iegūtās izglītības un pieredzes apstiprināšanas 

sistēma. (vērtējums: 2, apmierinoši) 

4. Studiju programma ir saskaņota ar Latvijas un Eiropas kopējās telpas veidošanas prasībām – 

nepieciešams turpināt attīstīt mobilitātes iespējas programmā studējošiem, ne tikai studiju prakses, 

bet arī studiju kursu ietvaros. Ir veikts salīdzinājums ar vēl divām Latvijas un trim citu Eiropas 

Savienības valstu līdzīgām studiju programmām. Studiju programma atbilst Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.(vērtējums: 3, labi) 

5. Kopumā akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un profesionāls, tomēr jāturpina 

pilnveidot komandas piemērotība studiju programmas specifikai: 

o jāiesaista vairāk nozares speciālisti ar praktisko pieredzi darba tirgū, 

o jāpilnveido akadēmiskā personāla svešvalodu prasmes, 

o jāpilnveido attīstības personāla attīstības sistēmu, iekļaujot individuālos un komandas attīstības 

plānus, 

o jāmotivē personālu veikt pētniecisko darbu studiju virzienā. 

(vērtējums: 2,5, gandrīz labi) 

 

Mācīšanās un zināšanu novērtēšana 
Vērtējums: 3, labi.  

6. Studiju programmā tiek izmantotas modernas mācību metodes, to skaitā informācijas 

tehnoloģiju sniegtās iespējas. Augstskolai jāmotivē studējošos aktīvāk izmantot piedāvātās 

iespējas. Papildus uzmanība jāpievērš studentu problēmrisināšanas prasmju attīstīšanai. 

(vērtējums: 3, labi) 

7. Kopumā palīdzība studentiem ir pietiekama, un studējošie ir motivēti sasniegt plānotos 

studiju rezultātus. Studējošiem ir iespējas mācīties mājās, izmantojot e-mācību līdzekļus un 

akadēmiskā personāla e-konsultācijas. Papildus konsultācijas ir nepieciešamas studiju prakses un 

kvalifikācijas darbu izstrādāšanas laikā, lai paaugstinātu to kvalitāti. (vērtējums: 3, labi) 

8. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metodes kopumā ir objektīvas, tās ir saistītas 

ar studiju rezultātiem un studiju procesa pilnveidošanas vajadzībām. Kvalifikācijas darbu 

priekšaizstāvēšanai jābūt vairāk vērstai uz to kvalitātes pilnveidošanu, vērtēšanai kritiskākai. Tāpat 

studiju rezultātu izvērtēšanā aktīvāk jāiesaista ārējie eksperti no nozares uzņēmumiem un citām 

augstākās izglītības iestādēm. (vērtējums: 3, labi ) 
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Studiju nodrošinājums un vadība 
Vērtējums 3, labi 

9. Formāli studiju procesā tiek ievēroti demokrātijas principi; ir skaidri noteiktas 

administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības, tomēr jāattīsta 

šo procesu īstenošana tālāk. Studiju nodrošinājumā aktīvi iesaistās studentu pašpārvalde, 

programmā studējošie ir pārstāvēti augstskolas un studiju programmas attīstību nodrošināšanas 

institūcijās, to skaitā studentu pašpārvaldē. Administratīvā un tehniskā personāla atbalsts 

studentiem un akadēmiskajam personālam ir pietiekams studiju rezultātu sasniegšanai. (vērtējums: 

3, labi) 

10. Augstskola sadarbojas gan ar citām Latvijas un ārzemju izglītības iestādēm un darba 

devējiem, profesionālām organizācijām. Augstskolai jāizvērtē sadarbības iespējas ar citām Latvijas 

augstākās izglītības iestādēm, tādējādi pilnveidojot studiju programmas kvalitāti un ilgtspēju. Citu 

augstāko izglītības iestāžu un darba devēju pārstāvji aktīvāk jāiesaista arī studiju programmas un 

to rezultātu novērtēšanas un pilnveidošanas aktivitātēs. Augstskolai arī jāstiprina sadarbība ar 

saviem ārvalstu partneriem konkrētās studiju programmas attīstībā. (vērtējums: 3, labi) 

11. Kopumā studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 

nodrošinājums ir labs – tas tiek regulāri pilnveidots. Tās izmantošanas nosacījumi un pieejamība 

mācību aprīkojumam ir pietiekami efektīvas mācīšanās nodrošināšanai. Notiek bibliotēkas 

pārvietošana uz jaunām, pozitīvas mācību vides nodrošināšanai, mācību grāmatas pieejamas arī 

mācību laboratorijās. Tomēr augstskolai lielāka uzmanība jāpievērš bibliotēkas fonda 

paplašināšanai, to skaitā mācību grāmatu angļu valodā iegādei, kā arī vairāku zinātnisko un 

profesionālo datu bāžu pieejamības nodrošināšanai. (vērtējums: 3, labi)  

 

Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs 
Vērtējums: 3, labi. 

12. Akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātniski pētnieciskajā darbā – viens no tā rezultātiem 

ir mācību procesam nepieciešamo grāmatu izstrāde, kuras ir pieejamas arī citām augstākās 

izglītības iestādēm papīra un elektroniskā formātā. Tiek organizētas akadēmiskā personāla 

vieslekcijas ārvalstīs, tiek organizētas meistarklases, notiek dalība izstādēs, veiktas publikācijas, to 

skaitā starptautiski citējamos izdevumos. To nepieciešams tālāk attīstīt studiju programmas 

virzienā un veicināt rezultātu pieejamību starptautiski citējamos un pieejamos izdevumos. 

(vērtējums: 3, labi) 

13. Studējošie ir iesaistīti pētnieciskajā un radošajā darbā. Sekmīgākie studenti tiek iesaistīti 

starptautiskās konferencēs, tiek organizētas studentu konferences augstskolā un publicēti viņu 

darbi, līdzdarbojas mācību grāmatu veidošanā, profesionālākie studējošie pasniedz meistarklases 

saviem studiju biedriem. Tālākai studējošo zinātniskās darbības attīstībai, jācenšas iesaistīt arvien 

vairāk studējošie publikāciju sagatavošanā un dalībā konferencēs. (vērtējums: 3,5, ļoti labi) 

 

Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 
Vērtējums: 2,5 gandrīz labi.  

14. Studiju programmas stiprās un vājās puses, izmaiņas, attīstības iespējas un plāni tiek vērtēti 

ikgadēji, tomēr to izstrādei jābūt kritiskākai – tā nodrošināšanai būtu izvērtēšanas un plānošanas 

procesos jāiesaista arī studējošie, darba devēju un profesionālo organizāciju pārstāvji. Augstskolā 

pastāv kvalitātes nodrošināšanas sistēma, tomēr tai jābūt caurspīdīgākai un sistemātiskākai. 

(vērtējums: 2,5, gandrīz labi) 

15. Absolventiem ir ļoti labas iespējas veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē. Vairāki 

studējošie jau studiju laikā strādā profesijā. Darba devēji apstiprināja, ka nozarē trūkst studiju 



4 

 

programmas sagatavoto speciālistu darba tirgū. Būtiska iespēja izmantot šādas iespējas ir studiju 

prakšu laikā – darba devēji apstiprināja, ka studiju prakses izmanto, lai apmācītu studējošos 

uzņēmuma darbības specifikā un izvēlētos potenciālos darbiniekus (vairāki reāli darbā 

pieņemšanas gadījumi notikuši, lai gan studiju programmā vēl nav absolventu). (vērtējums: 3, 

labi) 

16. Studenti ir motivēti tālākajai kvalifikācijas pilnveidošanai profesionālā bakalaura studiju 

programmā un labprāt to darītu Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskolā. Viena no studiju 

turpināšanas motivācijām – izveidot savu uzņēmumu restorānu biznesā. Darba devēji arī norādīja, 

ka studenti ir motivēti mācīties un apgūt jaunas prasmes. Studentu sasniegumi tiek analizēti, to 

skaitā mācību prakses – notiek nepārtraukta studiju programmas pilnveidošana. 

Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas ir nodrošinātas atbilstoši likumam – 

studiju programmas īstenošanas pārtraukšanas gadījumā studējošie var turpināt izglītību Biznesa 

augstskolā „Turība” akreditētā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā 

„Viesmīlības serviss” (vērtējums: 3, labi) 

  

 

Stiprās puses 
Mācīties spējīga augstskola – efektīvi un ātri reaģē uz ārējo ekspertu ieteikumiem; 

Praktiski orientētu studiju metožu izmantošana studiju procesā; 

Labs tehniskais nodrošinājums studiju procesam – praktisko nodarbību laboratorijas, modernas 

informācijas tehnoloģijas, e-apmācības iespējas; 

Papildus semināri, kursi, sertifikācijas iespējas studējošajiem; 

Laba sadarbība ar darba devējiem Latvijā un ārvalstīs, studiju prakšu nodrošināšanai; 

Studentu motivācija apgūt profesionālās iemaņas, īpaši prakses laikā (prakses vietu 

nodrošinātāju novērojums); 

Studiju programmā studējošie jau ir pieprasīti un augsti novērtēti darba tirgū. 

. 

 

Vājās puses 
Studiju programmas mērķi ir daļēji sasniedzami; 

Nepietiekamas specializācijas iespējas atbilstoši studentu vajadzībām un interesēm; 

Salīdzinoši zema kvalifikācijas darbu un prakses atskaišu kvalitāte; 

Trūkst efektīvas akadēmiskā personāla attīstības sistēma, tai skaitā pētnieciskā aktivitātes 

studiju virzienā; 

Neizmantots sadarbības potenciāls nacionālā mērogā, īpaši ar citām augstākās izglītības 

iestādēm un zinātniskajām institūcijām; 

Nepietiekami efektīva, caurspīdīga un paškritiska kvalitātes nodrošināšanas un studiju 

programmas attīstīšanas sistēma. 

 

 

Priekšlikumi   
Jāpārveido studiju programmas nosaukums uz „Restorānu bizness”; 

Jāpilnveido studiju programmas 1. mērķis, to izsakot: „Sagatavot 4.profesionālās kvalifikācijas 

līmeņa programmā „Restorānu bizness” speciālistus, kas spētu attīstīt un efektīvi vadīt restorānu 

biznesu”; 

Jānodrošina plašāka brīvās izvēles studiju priekšmetu izvēle, to skaitā papildus svešvalodas, un 

jāizvērtē specializācijas piedāvāšanas iespējas, sākot ar otro studiju gadu; 

Jāattīsta pētnieciskais darbs studiju virzienā, iesaistot aktīvāk arī studējošos; 
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Jāizvērtē studiju prakses organizēšanas laiks atbilstoši nozares darba sezonalitātes specifikai; 

Jāpilnveido studiju priekšmeti „Angļu valoda menedžmentā”, „Ekonomiskā matemātika”, 

„Uzņēmējdarbības ekonomikā”, „Lietišķā komunikācija” atbilstoši nozares specifikai; 

Jāpārvērtē kvalifikācijas darba virziena „Jauna ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija” 

atbilstību kvalifikācijas ietvarstruktūrai un studentu sagatavotībai, lielāku uzsvaru liekot uz 

kvalifikācijas darba virziena „Ēdināšanas uzņēmuma „X” darba organizācijas pilnveidošana” 

izmantošanu, atbilstoši pielāgojot arī studiju prakses; 

Jāpilnveido personāla attīstības sistēma, izstrādājot kopējo komandas (iekļaujot nozares 

speciālistu iesaistīšanas plānu) attīstības plānu un akadēmiskā personāla individuālos attīstības 

plānus, iekļaujot svešvalodas, pedagoģisko prasmju un pētnieciskās darbības attīstīšanas 

aktivitātes; 

Studiju rezultātu un studiju programmas kvalitātes novērtēšanā aktīvāk jāiesaista ārējos 

ekspertus; 

Jāstiprina sadarbība ar Latvijas un ārvalstu darba devējiem, augstākās izglītības iestādēm, 

zinātniskajām un profesionālajām organizācijām studiju virziena ietvaros; 

Jāpapildina bibliotēkas fonds un jāpiedāvā papildus zinātniskās un profesionālās datubāzes, kā 

arī jāveicina to izmantošanu studiju procesā, tai skaitā kvalifikācijas darbu sagatavošanā. 

 

 

 

.  

 

 

 

Rekomendēju Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskolas realizēto pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmu ” Uzņēmējdarbība restorānu biznesā” 

akreditēt uz sešiem gadiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jānis Bogužs 

Novērtēšanas komisijas eksperts 

Rīga, 2012. gada 11. maijā. 



APSTIPRINĀTS 

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

 

Eksperta (novērotāja)  individuālais ziņojums 
 

(AIKNC nosaka sekojošo vienoto ziņojuma struktūru. Ziņojumam jāpievieno viena 

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

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

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

PARLAMENTA UN PADOMES IETEIKUMS PAR EIROPAS KVALIFIKĀCIJU 

IETVARSTRUKTŪRAS IZVEIDOŠANU MŪŽIZGLĪTĪBAI” (pieņemts Strasbūrā, 

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

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

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

„Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā” 

(ESG) un rekomendācijas prasību saskaņošanai (Tuning Process: 

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

rekomendācijas. ) 

 

Vispārējās ziņas:   

 

 ISMA 1.līmeņa profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība restorānu 

biznesā” 

 10.-11.05.2012 

 Igors Graurs – i.graurs@inbox.lv  , +371 29555577. 

 

 

Informācijas avoti: 
  

Pirms vizītes saņemtie dokumenti: Programmas pašnovērtējuma ziņojums (2012), 

informācija par augstskolu AIKNC mājas lapā, ISMA portālā ievietotā informācija. 

 

Vizītes laikā saņemtie dokumenti: Studentu prakses atskaites, dažu kursu mācību 

metodiskie materiāli, kvalifikācijas darbi, kvalifikācijas darbu metodiskie norādījumi, 

augstskolas sagatavotie prezentāciju materiāli par dažādiem darbības virzieniem. 

  

 

Situācijas analīze  
 

 Ņemot vērā pakalpojumu biznesa lielo īpatsvaru Latvijas ekonomikā un tūristu 

skaita pieaugumu, studiju programmas izvēlētajai jomai un specializācijai ir 

labas attīstības iespējas; 

 Programmas pašnovērtējuma ziņojums (2012) labi izstrādāts un kopumā 

objektīvi atspoguļo studiju programmas saturu un mācību procesa 

organizāciju;  

 Citās Latvijas AII, kuras specializējas viesmīlības jomā nav SP ,kurās tiek 

gatavoti speciālisti restorānu biznesā ar prasmēm, kuras bez papildus 

apmācības ļauj veiksmīgi darboties reālajā biznesā( uzņēmēju viedoklis).Tas 

paaugstina ISMA studiju programmas konkurētspēju. 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/
mailto:i.graurs@inbox.lv


 Studiju programmas saturā un pasniegšanā , lai gan tā pēc nosaukuma un 

mērķa ir vadības programma, nav pietiekami izstrādāts uzņēmējdarbības 

virziens. Tā nelielais īpatsvars atspoguļojas arī studentu kvalifikācijas darbos; 

 Studiju jomai ir izteikti sezonāls raksturs, tas ietekmē prakses iespējas un 

studentu iespējas prakses laikā gūt papildus zināšanas. Prakses laiks, kurš 

sākas janvārī un ilgst 3 mēnešus nav saskaņots ar nozares darbības ciklu. Tā 

izmaina varētu būtiski uzlabot sadarbību ar nozares uzņēmumiem; 

 Studentiem ir iespējas piedalīties studiju programmas vadības procesā un 

īstenot izmaiņas. Studenti norāda, ka nav problēmas, kas nebūtu atrisinātas. 

Vienīgais jautājums, kurš neapmierināja studentus bija lielais papīru 

daudzums, kurš jākārto atskaitoties par praksi. Iepazīstoties ar prakses 

atskaitēm komisijai neradās iespaids, ka tās ir pārmērīgi formalizētas; 

 Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana, kā arī tikšanās ar studentiem radīja 

iespaidu, ka studiju procesā trūkst iespējas sevis prezentēšanai, lai gan šī 

īpašība ir svarīga studiju programmas jomā. Pēc mūsu domām programmā 

lielāka uzmanība būtu jāpievērš tādiem aspektiem kā klienta psiholoģija un 

viesmīlība. Kaut arī šie jautājumi ir iekļauti mācību programmā, uz to 

pastiprināšanas nepieciešamību norādīja arī uzņēmēji.; 

 

 

Augstskola un studiju programmas stiprās un vājās puses 

  

Galvenās stiprās puses:  

 

1. Studiju programmai veikti uzlabojumi pēc iepriekšējām ekspertu vizītēm – studiju 

prakses tiek novērtētas ar atzīmēm, darba devēji aicināti piedalīties procesā u.c. 

2. Specializācija un programmas unikalitāte Latvijā; 

3. Pasniedzēju augstā kvalifikācija un kompetence studiju jomā; 

5.Labā sadarbība ar nozares vadošajiem uzņēmumiem; 

6.Studentu izteiktā orientācija uz gala rezultātu un motivācija maksimāli intensīvi 

izmantot prakses sniegtās iespējas profesionalitātes paaugstināšanā; 

7.Pieprasījums pēc restorānu biznesa speciālistiem darba tirgū; 

8. Salīdzinoši mazais studentu skaits nodrošina individuālu pieeju; 

9. Labais materiāltehniskais nodrošinājums; 

10. Studentu iespējas izmantot mobilitātes iespējas; 

11. Augstskolas IT joma un dizaina joma dod iespējas paplašināt vai vēl konkrētāk 

specializēt programmu, kā arī attīstot tālmācību piesaistīt studentus no citām valstīm; 

12.Plašas iespējas izmantot interneta vidi savas darbības popularizēšanai, kuras jau 

tiek labi realizētas; 

13.Augstskolas multikulturālā vide dod labas iespējas iemācīt studentus strādāt ar 

klientiem, kuri pieder pie dažādām etniskajām un sociālajām grupām; 

 

 

Galvenās vājās puses: 

 

1. Privātās augstskolas biznesa tendences ievirze, kuras ietekme redzama studentu 

darbu vērtēšanā un metodoloģijā; 

2. Vispārēja studentu skaita samazināšanās; 

3. Studentu (vismaz redzēto) prezentācijas prasmes nepietiekami augstais līmenis; 

4. Studentu vājā iesaiste zinātniskajā darbā; 



5. Pasniedzēju (ar retiem izņēmumiem) nepietiekami aktīvā līdzdalība jomas 

zinātniskajās aktivitātēs; 

6.Nepilnīgi tiek izmantotas sadarbības iespējas ar citām Latvijas augstskolām; 

7.Nav pārdomāta un netiek praktizēta studentu specializācija atkarībā no viņu 

interesēm; 

 

 

 

 

Ieteikumi  
 

1. Pēc iespējas veidot brīvās izvēles KB. Dot iespēju 2. kursa studentiem specializēties 

viņu izvēlētajā jomā; 

2.Daudzi studenti izteica vēlmi turpināt mācības bakalaura līmenī, ja radīsies tāda 

iespēja.Ja tas tiks veikts, būtu vēlams iekļaut bakalauru programmā papildus 

specializācijas, kā arī vairāk vērst uzmanību uz vadības kursiem .Patreizējo studiju 

programmu būtu ieteicams veidot tā, lai tā būtu vienkārši savienojama ar bakalauru 

programmām citās AII. ; 

3. Paplašināt valodu apguves iespējas, sevišķu uzmanību pievēršot nozares 

terminoloģijai.; 

4. Tā kā īstenotā programma ir maksas ,izskatīt iespēju veidot bonusu/atlaižu  sistēmu 

labākajiem studētiem; 

5. Pārdomāt programmas mērķus un uzdevumus un veidot tos atbilstošākus 

iegūstamajai kvalifikācijai; 

6. Izvērtēt iespējas mainīt programmas studiju priekšmetu un prakšu izkārtojumu, 

iespējams moduļu sistēmā, lai pielāgotu to nozarē eksistējošajiem biznesa cikliem; 

7.Piedāvāt iespēju labāko partneruzņēmumu vadošajiem speciālistiem iesaistīties 

mācību procesā kā vieslektoriem un ekspertiem; 

8. Jāattīsta pasniedzēju zinātniski- pētnieciskais darbs programmas virzienā, aktīvi 

piesaistot arī studējošos. Ņemot vēra studiju programmas specifiku, tas var būt arī 

jaunu recepšu un pakalpojumu radīšana. Darbs šajā virzienā jau veiksmīgi uzsākts; 

9.Jāpapildina augstskolas informācijas sistēma ar jaunām, profesionālām datu 

bāzēm;  

 

 

 

Rekomendēju ISMA augstskolas studiju programmu „Uzņēmējdarbība restorānu 

biznesā” akreditēt uz 6. gadiem. 

 

 

Rīga, 2012.gada 11.maijā                                                                             Igors Graurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 23,jmarta lēmumu Nr.3 
 

 

ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 

 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajā ziņojumā un Novērtēšanas komisijas 

kopējā ziņojumā ir obligāti jāiekļauj aizpildītu anketu kā daļu no ziņojuma. Par katru 

jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziņojumā jādod novērtējumu 4 

ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo galvenokārt 

īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams ziņojumu 

skaidrojošo daļu strukturēt atbilstoši anketas kritērijiem, īpašu uzmanību pievēršot 

rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 

jāsniedz īsu pārskatu (anketā vai ziņojuma skaidrojošajā daļā), aprakstot: atklātos pozitīvos 

faktorus, stiprās un vājās puses, iespējas un draudus (vēlams SVID analīzes formā), 

rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 

(labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  

 

Eksperta vārds, uzvārds: Igors Graurs 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 1.līmeņa profesionālā studiju programma 

„Uzņēmējdarbība restorānu biznesā” 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 10-11.05.2012 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(16 kritēriji, apvienoti 6 grupās, kuras raksturo galvenos 
kvalitātes aspektus) 
 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 

 

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

sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju satura un organizācijas atbilstība 

paredzētajiem studiju rezultātiem.   

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

ieinteresēto grupu (studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas 

personāls) pārstāvji piedalās mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā 

atskaites punkti izglītības mērķu noteikšanai?) 

 

Novērtējums: 3 

 

Komentārs: Studiju programmas mērķi un uzdevumi noformulēti skaidri un 

saprotami.Tajā pat laikā jāatzīst, ka daži no tiem var būt samērā grūti sasniedzami 1. 

līmeņa studiju programmas apjomā.Tā, piemēram, mērķa:”Sagatavot speciālistus, 

kuri spētu uzsākt, attīstīt un efektīvi vadīt uzņēmumu”, realitāte attiecībā par visiem 



beidzējiem liekas diezgan apšaubāma. Kā izrietēja no sarunas ar administrāciju, 

pasniedzējiem, pašiem studentiem un uzņēmējiem šādas spējas būs tikai labākajiem 

absolventiem, bet pārējie šādu līmeni varētu sasniegt pēc bakalaura studijām un 

praktiskās pieredzes iegūšanas darba gaitā. Runājot par uzdevumiem, nav pilnīgas 

pārliecības par to, ka studiju programmas ietvaros iegūtās teorētiskās zināšanas visos 

virzienos būs pietiekamas, lai varētu turpināt izglītību bakalauru programmā no 3. 

vai pat 2.kursa. Tas tā varētu būt pašā ISMA bakalauru programmā, bet citur, jo 

sevišķi ārzemju augstskolās, daži priekšmeti būtu jākārto no jauna. Jāatzīmē ļoti labā 

teorijas sasaiste ar praksi, ko sevišķi uzsvēra uzņēmēji, atzīstot, ka šīs studiju 

programmas studenti ir labāk sagatavoti praktiskajam darbam, kā studenti no 

analogām studiju programmām no LLU un BA”Turība” .Visumā studiju programma 

atbilst Latvijā un ES pieņemtajiem standartiem un tās saturs un organizācija atbilst 

paredzētajiem studiju rezultātiem. 

  

2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības 

mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 

risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērķu 

(stratēģijas) savstarpējā saskaņotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes 

vīzija, augstskolas misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, darba devēju un 

profesionālo organizāciju viedokli.   

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

saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII)  misiju?) 

 

Novērtējums:3 

 

Komentārs: Kopumā studiju programma atbilst četriem galvenajiem augstākās 

izglītības mērķiem. Studenti tiek iesaistīti un viņu viedoklis tiek uzklausīts in ņemts 

vērā analizējot un pilnveidojot mācību programmas un procesus.Pilnveidojot mācību 

organizāciju tiek ņemti vērā arī darba devēju un biznesa partneru viedokļi, tiek 

analizētas prakšu atskaites un tajās izteiktie priekšlikumi tiek izmantoti tālākajā 

darbā. 

 Tajā pat laikā ir nepieciešami daži uzlabojumi.Netiek ņemts vērā restorānu biznesa 

izteikti sezonālais raksturs. Šajā jautājumā vairāk tiek domāts par savām ērtībām, 

nevis biznesa specifiku. Uzskatam, ka llikvidējot šo disonansi varētu tikt panākts 

būtisks, abpusēji izdevīgs rezultāts.Būtu jāpadomā arī par studentu plašākām 

specializācijas iespējām, jo pat no nelielas sarunas ar viņiem mēs sapratām , ka 

intereses, jautajumā par studiju programmas saturu un izvēles iespējām ir diezgan 

dažādas. Vienlaicīgi gan jāatzīme, ka studenti, neskatoties uz diezgan augsto mācību 

maksu, ir  visumā apmierināti ar mācību programmu un tas organizāciju.   

 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 

 

3. Studiju satura un rezultātu atbilstība iegūstamajam grādam un/vai 

kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām, studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem.   

Prakses (ja tā ir) atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes 

iekļaušana. Moduļu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. 

Eksāmenu, pētījum, projektu izmantošanas efektivitāte. Individuālā pieeja, iespēja 

apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi. 



 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju 

programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērķiem?) 

 

Novērtējums:2,5 

 

Komentārs:Studiju programma ir ļoti precīzi mērķēta uz gala rezultātu- sagatavot 

labu speciālistu darbam restorānu biznesā. Tajā pat laikā ne visi programmas mērķi 

ir pilnībā sasniedzami 1.līmeņa profesionālās programmas ietvaros. Ir pārliecība, ka 

absolventi labi orientēsies šajā jomā speciālistu līmenī, taču nav pamata domāt, ka 

viņi visi būs pilnvērtīgi menedžeri.Nebūtu slikti, ja apmācības procesā tiktu ieviesta 

moduļu sistēma ar iespēju katram izvēlēties tos priekšmetus, kurus viņš uzskata par 

sev nepieciešamiem.Tā no meitenes, kura jau strādā par pavāru mēs izdzirdējām 

vēlmi papildināt savas zināšanas kulinārijas jautājumos. No tā izriet nevis viņas 

nezināšana, bet gan tieši otrādi- kompetence un vēlēšanās padziļināt savas zināšanas 

tieši šajā jomā. 

 Studiju programmas teorētiskā un praktiskā daļa ir visumā labi sabalansētas, taču 

tās liksies nepietiekamas atsevišķiem studentiem, vadoties no viņu specifiskajām 

interesēm par izvēlēto profesiju. Domājam, ka šo jautajumu varētu atrisināt dodot 

lielāku izvēles brīvību individuālõ mācību programmu izvēlē. 

  Ņemot vērā mācību spēku labās profesionālās zināšanas un studentu motivāciju 

mācīties uzskatam to par reālu uzdevumu. 

 

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

Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām (mobilitātes iespējas, diplomu 

un studiju daļu atzīšana utt.), tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES 

valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai 

skaitā vides aizsardzības un civilās aizsardzības kursu atbilstība likumu prasībām.  

(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura ņem vērā tādas 

studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai 

studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu 

mobilitāti?) 

 

Novērtējums: 3 

 

Komentārs: Programmas pašvērtējuma ziņojumā (2012) ir iekļauts studiju 

programmas salīdzinājums ar divu Latvijas un triju citu ES mācību iestāžu mācību 

programmām. Programmas ir diezgan līdzīgas, lai arī tām ir sava specifika. Tā mūsu 

vērtējamā programma visprecīzāk ir orientēta uz restorānu biznesu, kamēr pārējās 

var tikt uztvertas vairak kā viesmīlības biznesa, jeb citas specializācijas 

programmām. Tas ir gan labi, gan slikti. Specializācija šaurāka jomā dod labāku 

tūlītējo rezultātu, taču nedaudz samazina mobilitātes iespējas. Tā radās iespaids, ka 

mācību turpināšanai bakalauru programmas līmenī var rasties nepieciešamība 

atkārtoti kārtot dažus priekšmetus, kuru apjoms var izrādīties nepietiekams. Tajā pat 

laikā darba devēji atzīmēja, ka tieši šīs mācību programmas studenti ir vislabāk 

sagatavoti konkrētajam darbam restorānā.Kopumā programma pilnībā atbilst Latvijā 

un citās ES valstīs pieņemtajiem standartiem. 

 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  



 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? 

Vai akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots (uzdevumu sadalījums, karjeras 

plānošana), lai īstenotu studiju programmu?)  

 

Novērtējums:3 

 

Komentārs: Kopumā akadēmiskais personāls ir augstu kvalificēts un profesionāls. 

Daudziem pasniedzējiembez teorētiskajām zināšanam ir laba praktiskā pieredze 

sabiedriskās ēdināšanas jomā un pieredze attiecīgo disciplīnu pasniegšanā ne tikai 

ISMA, bet arī citās mācību iestādēs. Ļoti labi savam amatam atbilst programmas 

direktore I.Kuliša. Tajā pat laikā jāatzīmē, ka daļa pasniedzēju nav pietiekami aktīvi 

savu zināšanu pilnveidošanā. Būtu lietderīgi piesaistīt kā pasniedzējus, konsultantus 

un ekspertus nozares speciālistus, kuri varētu papildināt mācību kursu ar novitātēm 

un praktisku informāciju no reālā biznesa.Ne visiem pasniedzējiem ir pietiekami labas 

svešvalodu zināšanas, kas ierobežo viņu spējas apgūt ārzemju pieredzi, kā arī aktīvi 

piedalīties starptautiskos pasākumos. 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  3 

 

 6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.  

(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas, motivācija, 

attieksmes, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai 

starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu 

sasniegšanu paredzētajā laikā?) 

 

Novērtējums:3,5 

 

Komentārs: Tā kā augstskola specializējas IT jomā, iespējas izmantot modernās 

tehnoloģijas un mūsdienīgu aprīkojumu ir ļoti labas. Tajā pat laikā radās iespaids, ka 

ne visi studenti tās pilnībā izmanto. Ļoti labs instruments studiju darba organizācijā 

ir praktisko nodarbību filmēšana un izvietošana internetā. Tas atļauj gan objektīvi 

novērtēt paveikto, gan analizēt un labot trūkumus, gan reklamēt augstskolu un iemācīt 

studentus brīvi operēt publiskajā telpā. No iepazīšanās ar internetā pieejamajiem 

materiāliem var secināt, ka studenti samērā brīvi darbojas savā profesionālajā vidē. 

Tajā pat laikā viņi izskatījās diezgan nevarīgi prezentējot savus kvalifikācijas darbus. 

Šaja joma būtu nepieciešams piestrādāt. 

  Būtu nepieciešamas jaunas, profesionālas datu bāzes, kuras dotu iespēju iepazīties 

ar jaunāko literatūru un labako pieredzi un sasniegumiem. Tas motivētu studentus arī 

svesvalodu apgūšanā un būtu ļoti svarīgi viņu tālākās izaugsmes veicināšanā. 

 

 7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā 

vadība un  studēšanas motivācijas paaugstināšana.  

(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu 

sasniegšanai?  Vai AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram e-

mācību līdzekļi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 

 

Novērtējums:3 

 



Komentārs: Kopumā palīdzību, kura tiek sniegta studentiem var novērtēt kā 

pietiekamu un labi organizētu. Studentiem ir iespējas iegūt nepieciešamo informāciju 

ne tikai mācību iestādē, bet arī mājās. Ir labi pārdomāta konsultāciju sistēma. Kā 

atzīmē paši studenti, palīdzība nekad netiek liegta arī gadījumos, ja to neizdodās 

saņemt oficiāli noteiktajos laikos. Visa mācību un papidus literatūra ir pieejama 

elektroniskā formā. Nelielais studentu skaits un labās, ģimeniskās attiecības ar 

pasniedzējiem ir ļoti būtiskas viesmīlības biznesa speciālistu sagatavošanā. 

 

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

uzdevumus) novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un 

izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai 

diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu 

un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes laikā) izvērtētā (ar interviju, 

testu, aptauju utml. palīdzību) studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju 

procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni.  

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

izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 

 

Novērtējums: 3 

 

Komentārs: Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metodes ir kopumā 

objektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem un atbilstošas studiju procesa attīstības 

veicināšanai. Ļoti labi izstrādāta ir tā daļa, kas attiecas uz ēdienu un dzērienu 

pagatavošanas tehnoloģiju, kas ir ļoti būtiski. Kā atzīmē ārzemju eksperti, Latvijas 

restorānos un citās ēdināšanas iestādēs pārtikas kvalitāte, ēdienu „noformējums” un 

telpu dizains jau šobrīd ir ļoti augstā līmenī. Tajā pat laikā, vājā vieta ir personāla 

komunikācijas spējas, laipnība, viss tas, ko mēs saucam par viesmīlību. Arī mācību 

procesā mēs sastopamies ar to, ka šis aspekts tiek uzskatīts par otršķirīgu. Kaut arī. 

kā atzīst profesionāļi- uzņēmēji, šajā jomā ISMA studenti ir labāk sagatavoti, kā citu 

latvijas AII studenti, šī ir tā joma pie kuras jāpiestrādā.Domājams, ka šajā darbā 

būtu japiesaista nozares eksperti. Vēl viens aspekts, kurš neapšaubāmi ir jaattīsta ir 

vadītāja- uzņēmēja prasmju un zināšanu lielāks īpatsvars, Diemžēl jākonstate, ka 

lielāka daļa absolventu pēc 1. profesionālā līmeņa diploma sņemšanas būs drīzāk labi 

speciālisti-izpildītāji, nevis menedžeri.  

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  3 

 

 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 

noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 

attiecības.  

(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts studiju procesam (studentiem un 

akadēmiskajam personālam) ir  pietiekams, lai nodrošinātu visu  studiju rezultātu 

sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 

 

Novērtējums: 3 

 

Komentārs: Administratīvā un tehniskā personāla atbalsts studentiem ir kvalitatīvs un 

pietiekošs, lai nodrošinātu labu studiju rezultātu sasniegšanu. Aktīvi darbojas 



studentu pašpārvalde,  studentiem pastāv iespējas izteikt savu viedkli un saņemt 

attbildes uz uzvirzītajiem jautājumiem. Studenti ir iesaistīti mācību procesa veidošanā 

un rezultātu izvērtēšanā. Kā atzīst paši studenti, tad nav bijis gadījuma, kad uz viņu 

izvirzītajām prasībām nav reaģēts. Tajā pat laikā viņi nevarēja atcerēties arī 

gadījumus, kad ir bijušas nopietnas problēmas un domstarpības ar administrāciju, 

jeb atsevišķiem pasniedzējiem. Vienīgais jautājums, kurš izskanēja no dažu studentu 

puses un nebija atrisināts bija prakses atskaišu vienkāršošana. Iepazīstoties ar šiem 

dokumentiem mums neradās iespaids, ka tās ir pārlieku sarežģītas, jo augstās 

prasības par precizitāti un labu organizāciju un to pareizu izpratni sabiedriskās 

ēdināšanas sfērā ir apsveicamas. 

 

 10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 

starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām 

augstskolām.  

(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu 

studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?) 

 

Novērtējums:3,5 

 

Komentārs: Kopumā sadarbība ar citām ( sevišķi ārzemju) mācību iestādēm ir labi 

organizēta. Laba praktiskā sadarbība ir arī ar nozares profesionālajām 

organizācijām un darba devējiem, ar daudziem no kuriem noslēgti sadarbības līgumi. 

Augstskola ir viena no labākajām Latvijā ERASMUS un citu studentu apmaiņas 

programmu organizācijā. Tajā pat laikā jaatzīst, ka tikai ap 10 lekciju kursi ir 

sagatavoti angļu valodā un nav studiju grupu, kurās notiek apmācība angļu valodā. 

Daudz labāka ir situācija ar krievu valodu, kas paver iespējas plašai sadarbībai un 

studentu piesaistei no NVS un citām bijušajām PSRS republikām.Tiek organizēta arī 

studentu prakse Spanijā, Grieķijā un Bulgārijā. Paredzēts šo prakšu ģeogrāfiju arī 

paplašināt. Taja pat laikā ciešāka sadarbība varētu būt arī ar Latvijas (sevišķi 

profila) mācībo iestādēm. Gribētos ieteikt neaprobežot sadarbību ar restorāniem un 

viesnīcam tikai prakses ietvaros, bet plašāk tos iesaistīt arī mācību procesa 

organizācijā un mācību programmu pilnveidošanā.  

 

11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 

nodrošinājums. 

(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība bibliotēkām, mācīšanās aprīkojumam un 

pakalpojumiem nodrošina efektīvu mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 

bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 

 

Novērtējums: 3,5 

 

Komentārs: Studiju mācību procesa nodrošinājums var tikt novērtēts, kā ļoti labs un 

mācību procesa vajadzībām atbilstošs. Pāreja uz jaunajām mācību telpām un ar to 

saistītā infrastuktūras uzlabošana vēl vairāk nodrošinās mācību procesa kvalitati un 

augstskolas konkurētspēju. Kā jau iepriekš tika minēts, augstskola pateicoties savai 

specifikai ir aprīkota ar modernu un augsti tehnoloģisku datortegniku un informāsijas 

nodrošinājuma infrastruktūru. Ir izveidota labi funkcionējoša Moodle platforma, kura 

nodrošina Intranet tīklā gan visu nepieciešamopersonīgo informāciju, gan piekļūšanu 

mācību materiāliem un bibliotekas resursiem, gan arī nodrošina tālmācības iespējas. 

Dotajā brīdī ir zināmas grūtības bibliotekas lietošanā. Tas saistīts ar pārbraukšanu 



uz jaunajām telpām. Dotajā brīdī piekļuve bibliotekas fondiem iespējama vecajās 

telpās. Apskatot šo biblioteku tika ieteikts to papildināt ar jaunām grāmatām, kā arī 

izskatīt iespēju nodrošināt pieeju profesionālajām datu bāzēm. Bibliotekā samērā maz 

bija literatūras angļu valodā.   

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):3 

 

12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) 

darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 

programmas saturu, pētniecības darbu publicēšana starptautiski pieejamos un 

recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos utml.) un/vai praktiskā 

izmantošana, iekļaušanās inovatīvā darbībā. 

(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekļauts programmas īstenošanā?) 

 

Novērtējums: 3 

 

Komentārs: Akadēmiskais personāls visumā aktīvi piedalās zinātniski-pētnieciskajā 

darbā. Labs piemērs visiem ir programmas direktore, kura piedalās konferencēs (23 

referati), publicē izpētes un metodiskos materiālus (22 publikācijas), tajā skaitā arī 

citējamās datu bāzēs ( 2 publikācijas). Diezgan aktīvi šajā jomā ir arī citi pasniedzēji, 

taču viņi bieži piedalās konferencēs un publicē savus darbus izdevumos, kuri ir visai 

tāli no restorānu biznesa. To nevar uzskatīt par būtisku trūkumu, vērtējot pasniedzēju 

profesionalo izaugsmi kopumā, taču komisijas ieteikums būtu aktivizēt līdzdalību 

nozares zinātniskajās un pētnieciskajās aktivitātēs. Pati mācību iestāde jau vairāku 

gadu garumā organizē starptautiskas konferences un pasākumus, kuros pagaidām 

Uzņēmējdarbībai restorānu biznesā  netiek pievērsta nepieciešamā vērība. Ņemot 

vērā studiju programmas specifiku starptautiskie pasākumi varētu būt arī viesmīlības 

biznesa profesionālie konkursi un sacensības. 

 

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

pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju 

rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un 

radošos (mākslinieciskos) projektos. 

 

Novērtējums: 3,5 

 

Komentārs: Neskatotes uz to, ka izdevās identificēt tikai vienu studentu, kurš pēdejā 

gadā piedalījās starptautiskā konferencē, gribētos atzīmēt radošo gaisotni, kuru ir 

izdevies radīt pateicoties akadēmiskā personāla un studentu veiksmīgai sadarbībai. 

Tā ļoti veiksmīgi ir izdevies radīt kokteiļu recepšu grāmatu, kura pieejama interneta 

vidē visiem interesentiem. Ta tiek aktīvi lietota un visi ir vienisprātis, ka darbs šajā 

virzienā ir jāturpina. Ļoti veiksmīga ir arī ideja par studentu meistarklašu 

organizaciju saviem studiju biedriem. Tas veicina izaugsmi, rada veselīgu konkurenci 

un dod iespēju draudzīgai un , tajā pat laikā kritiskai un profesionālai analīzei. Būtu 

labi, ja labākajiem studentiem tiktu dota iespēja vairak piedalīties arī starptautiskos 

konkursos un konferencēs. Tas pavērtu jaunas iespējas un motivētu studentus tālākai 

izaugsmei un mācību turpināšanai bakalaura un maģistra līmenī. 

 



 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 

 

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

iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas 

sistēmas nepārtraukta darbība. Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas esamība un atbilstība Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 

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

resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?) 

 

Novērtējums:2,5 

 

Komentārs: Augstskolā ir izveidota un apstiprināta iekšejās kvalitāte nodrošināšanas 

sistema, kura dažosaspektos funkcionē apmierinoši. Tajā pat laikā kopumā tā liekas 

samērā eklektiska un mākslīga. Analizējot studiju aptauju rezultātu neradās iespaids, 

ka šī aptauja var sniegt atbildes uz būtiskiem jautājumiem un kalpot par pamatu 

nopitniem mācību kvalitātes uzlabojumiem. Būtu nepieciešams panākt, lai studenti 

patiešām būtu gatavi piedāvāt izmaiņas, ja tādas, pēc viņu domām, ir nepieciešamas. 

Kā piemēru var minēt prakšu organizācijas laiku saskaņošanu ar nozares specifiku. 

Jāsaka, ka tā nebija komisijas ideja. Tā izskanēja gan no studentu, gan darba devēju 

puses. Tajā pat laikā gan vieni, gan otri bija visai bikli, jo izteca šaubas vai tiks 

sadzirdēti. Neizslēdzam, ka līdzīga situācija var būt arī citos jautājumos. Tā reizēm 

ļoti gudrs un cienījams tēvs gribot labu un uzskatot, ka zina visu, kas bērnam 

nepieciešams rada biklu izpildītāju, par kuru bieži vien saka, ka daba atpūšas uz 

stipru tēvu bērniem. Ja izdotos pārvarēt šo cilvēciski saprotamo paternālistisko 

attieksmi, varētu parādīties jauni, negaidīti rezultāti. 

  Neliekas pareiza arī prakse pozitīvi novērtēt un pat atbalstīt ekonomiski 

nepamatotus projektus. Tā vērojot studentu kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanu 

radās iespaids, ka tie ir diezgan mākslīgi un ekonomiski nereāli. Ja uz šādu 

prezentāciju būtu uzaicināts nozares pārstāvis, kurš darbojas šajā biznesā viņa 

novērtējums varētu būt visai neglaimojošs.Nepietiek ar to, ka students prot pareizi 

aprēķināt naudas plūsmu un pielietot citas finanšu un ekonomikas metodes un 

formulas. Svarīgi, lai no paša sākuma students iemācītos reālistiski un kritiski izvērtēt 

savu biznesu un no pašā sākuma būvēt to uz stipriem pamatiem, nevis projektēt 

kārtējo gaisa pili, kuras realizācija noved pie kārtējās darba vietas nodrošināšanas 

Īrijā. Sevišķi tas attiecas uz augstskolu, kura pretendē uz augstu kvalificētu praktiķu 

gatavošanu reālajam biznesam.  

 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā 

specialitātē.  

(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti  

programmas mērķi izglītošanā?) 

Novērtējums: 3,5 

 

Komentārs: Neskatoties uz zināmiem trūkumiem, kuri atspoguļoti iepriekšējos 

punktos, uzskatam, ka tieši šīs programmas beidzēji ir vislabāk sagatavotie restorānu 

biznesa speciālisti Latvijā. To apliecināja arī sarunas ar darba devēju pārstāvjiem. 

Kaut arī pirmie absolventi būs tikai šajā gadā, jau šobrīd var droši apgalvot, ka tie 

būs pieprasīti un strādās izvēlētajā profesijā.Par to liecina arī atsauksmes par 



studentiem, kuri jau strādā savā izvēlētajā profesijā. Būtu ietecams jau no paša 

sākuma padomāt par beidzēju tālāku piesaisti studiju programmas tālākā 

pilnveidošanā. No tikšanās ar studentiem radās iespaids, ka viņi mīl savu augstskolu, 

lepojas ar to un ir gatavi tālākai sadarbībai un mācību turpināšanai. 

 

 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības 

attīstībai, studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu 

likuma” izpratnē (55.panta 8.daļa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas 

vai citu izmaiņu gadījumā.  

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

atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 

 

Novērtējums:3 

 

Komentārs:Kā jau iepriekš tika minēts, studenti ir tendēti uz tālāku sevis 

pilnveidošanu gan profesionālaja, gan vispārcilvēciskajā izpratnē. Neskatoties uz to, 

ka mācību maksa ir visai augsta, studenti to novērtē kā adekvātu un ir gatavi maksāt. 

Tajā pat laikā dažiem tas ir visai grūti. Būtu ļoti labi, ja tiktu atrasti risinājumi kā 

palīdzēt tiem jauniešiem, kuri uzrāda labus rezultātus un ir gatavi cīnīties par studiju 

maksas atlaidēm, kurasvarētu būt glābiņš vieniem un stimuls citiem. Kā noskaidrojās 

no sarunas ar nozares uzņēmējiem daži no viņiem ir gatavi maksāt arī par praksi, ja 

tiek piedāvāti „pareizie” cilvēki un „pareizajā” laikā. Varbūt, ja sākotnēji ir grūti 

pārkārtot visu mācību procesu atbilstoši tirgus prasībām, būtu jēga vismaz 

labākajiem piedāvāt mācības pēc individuālā plāna ar iespēju savienot mācības ar 

darbu. 

  Tajā pat laikā paliek zināmas bažas par to vai studentiem pēc pirmā līmeņa diploma 

saņemšanas būs viegli turpināt izglītību citā augstskolā.Tas sevišķi attiecas uz 

ārzemju augstskolām. Būtu ieteicams padomāt par pārejas programmām, kuras 

varētu tikt piedāvātas kā izvēles programmas tiem studentiem, kuri skaidri apzināsies, 

ka turpinās mācības.  

 

 

     Kopumā pēc augstskolas apmeklējuma palika pozitīvs iespaids un ticība studiju 

programmas ilgtspējai un tālākai attīstībai. Kopīgā atzīme : 3 (labi) 

 

 

 

   Rekomendēju Informāciju Sistēmu Menedžmenta Augstskolas realizēto pirmā 

līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu „Uzņēmējdarbība 

restorānu biznesā” akreditēt uz sešiem gadiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Igors Graurs 

Novērtēšanas komisijas eksperts 

Rīga, 2012. gada 11.maijā  



APSTIPRINĀTS 

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

 

Eksperta (novērotāja)  individuālais ziņojums 
 

(AIKNC nosaka sekojošo vienoto ziņojuma struktūru. Ziņojumam jāpievieno viena 

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

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

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

PARLAMENTA UN PADOMES IETEIKUMS PAR EIROPAS KVALIFIKĀCIJU 

IETVARSTRUKTŪRAS IZVEIDOŠANU MŪŽIZGLĪTĪBAI” (pieņemts Strasbūrā, 

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

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

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

„Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā” 

(ESG) un rekomendācijas prasību saskaņošanai (Tuning Process: 

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

rekomendācijas. ) 

 

Vispārējās ziņas:   

 

 ISMA 1.līmeņa profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība restorānu 

biznesā” 

 10.-11.05.2012 

 Ieva Baltiņa - ievabaltina@gmail.com , +371 26410803. 

 

 

Informācijas avoti: 
  

Pirms vizītes saņemtie dokumenti: Programmas pašnovērtējuma ziņojums (2012) 

Vizītes laikā saņemtie dokumenti: Studentu prakses atskaites, dažu kursu Mācību 

metodiskie komplekti, kvalifikācijas darbi, kvalifikācijas darbu metodiskie norādījumi. 

  

 

Situācijas analīze  
 

 Studiju programmas izvēlētā joma un specializācijai ir potenciāls Latvijā, arī 

darba devēji atzīst atbilstošu darbinieku trūkumu; 

 Studiju programmas prezentācijā un pasniegšanā, lai gan tā pēc nosaukuma 

un mērķa  ir vadības programma, trūkst uzņēmējdarbības virziens. Tā 

nelielais uzsvars programmas īstenošanā parādās arī studentu kvalifikācijas 

darbos; 

 Studiju jomai ir izteikti sezonāls raksturs, tas ietekmē prakses iespējas un 

studentu iespējas prakses laikā gūt papildus zināšanas. Prakses laiks sākas 

janvārī un ilgts 3 mēnešus, kas ir 3 „tukšie” jomas mēneši; 

 Studentiem ir iespējas piedalīties studiju programmas vadības procesā un 

īstenot izmaiņas. Studenti norāda, ka nav problēmas, kas nebūtu atrisinātas; 

 Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana, kā arī tikšanās ar studentiem radīja 

iespaidu, ka studiju procesā trūkst iespējas sevis prezentēšanai, lai gan šī 

īpašība svarīga jomā; 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/
mailto:ievabaltina@gmail.com


 

 

Augstskola un studiju programmas stiprās un vājās puses 
 

Galvenās stiprās puses:  

1. Studiju programmai veikti uzlabojumi pēc iepriekšējām ekspertu vizītēm – studiju 

prakses tiek novērtētas ar atzīmēm, darba devēji aicināti piedalīties procesā u.c. 

2. Specializācija un programmas unikalitāte Latvijā; 

3. Salīdzinoši mazais studentu skaits nodrošina individuālu pieeju; 

4. Labais materiāltehniskais nodrošinājums; 

5. Studentu iespējas izmantot mobilitātes iespējas; 

6. Augstskolas IT joma un dizaina joma dod iespējas paplašināt vai vēl konkrētāk 

specializēt programmu; 

7.  

 

 

Galvenās vājās puses: 

1. Privātās augstskolas biznesa tendences ievirze, kuras ietekme redzama studentu 

darbu vērtēšanā un metodoloģijā; 

2. Vispārēja studentu skaita samazināšanās; 

3. Studentu [vismaz redzēto] prezentācijas prasmes; 

 

 

 

Ieteikumi  
1. Pēc iespējas veidot brīvās izvēles KP; 

2. Studenti arī izteica vēlmi pārdomāt programmas paplašināšanu bakalaura līmenī, 

iekļaujot tajā papildus specializācijas, kā arī vairāk vērst uzmanību uz vadības 

kursiem; 

3. Paplašināt valodu apguves iespējas; 

4. Īstenotā programma ir maksas, iespējams veidot bonusu/atlaižu sistēmu labākajiem 

studētiem; 

5. Pārdomāt programmas mērķi un veidot to atbilstošāku iegūstamajai kvalifikācijai; 

6. Izvērtēt iespējas mainīt programmas studiju priekšmetu un prakšu izkārtojumu, 

iespējams moduļu sistēmā, lai pielāgotu to maksimāli labiem sasniegumiem praksē; 

7.  

 

 

 

Rekomendēju ISMA augstskolas studiju programmu „Uzņēmējdarbība restorānu 

biznesā” akreditēt uz 6. gadiem. 

 

 

Ieva Baltiņa 

Rīga, 2012.gada 11.maijā  



ANKETA 
LSA DELEĢĒTAJIEM NOVĒROTĀJIEM NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJĀ 

studiju programmas novērtēšanai 
 

 Novērtēšanas komisijas novērotāja individuālajam ziņojumam ieteicams pievienot aizpildītu 

anketu. Par katru jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem (kuri satur vairāk par 1 jautājumu) 

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

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

īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams par katru kvalitātes aspektu 

kopumā sniegt īsu komentāru, aprakstot: atklātos pozitīvos faktorus, trūkumus, rekomendācijas un 

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

novērotājs nav kompetents, par to vērtējums nav jādod. Ieteicams novērotāju ziņojumus strukturēt 

atbilstoši anketas jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot rekomendācijām par attīstību. Novērtēšanas 

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

 

Novērotāja vārds, uzvārds: Ieva Baltiņa 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: Informācijas sistēmu 

menedžmenta augstskola 1.līmeņa profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība restorānu biznesā” 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 10.-11.05.2012 

I Studiju programmas vērtēšanas kritēriji  
(5 galvenie kvalitātes aspekti un 15 jautājumi) 

 

 I Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: ......... 

 

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

Studiju rezultātu saistība ar piedāvāto saturu (praksi, lekcijām, semināriem u.t.t.). Studiju satura atbilstība 

iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām. Prakses atbilstība, elastība, 

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

Novērtējums: 3 

Komentārs: Programma ir 1.līmeņa profesionālā studiju programma, kuras mērķis ir sagatavot speciālistus, kas 

spētu uzsākt, attīstīt un efektīvi vadīt uzņēmējdarbību biznesa jomā. Programmas kursu saturs atbilst profesiju 

standartam ēdināšanas servisa organizators un piedāvātie studiju kursi sniedz profesionālu pieredzi un teorētiskas 

zināšanas. 

Noteikti kursu studiju rezultāti, kas tiek pārbaudīti gan teorētiski, gan praktiski. Tomēr vairāku studiju priekšmeti, lai 

gan ir 4KP apjomā, ir sadrumstaloti, piemēram, Uzņēmējdarbības ekonomika. Kvalifikācijas darbos ļoti maz 

parādās atbilstoša līmeņa zināšanu pielietojums. 

Prakse sniedz iespēju izmantot teorētiskās un jau iegūtās praktiskās zināšanas. Vairāk gan studiju priekšmetos, kas 

saistīti ar restorāna apkalpošanas darbībām, nevis vadīšanas. Prakses uzdevumi varētu būt vairāk saistīti ar 

restorānu vadības ekonomiskajiem/uzņēmējdarbības procesiem. Gan komisijas locekļi, gan darba devēji iesaka 

izvērtēt prakses norises laikus, lai pielāgotos potenciālo prakses devēju darba periodam, kas jomā ir specifisks un 

sezonāls. Studiju programmu var veidot moduļu sistēmā, lai nodrošinātu atbilstošu KP izpildi, ja tiek mainīti prakses 

laiki. Studenti novērtē praksi, tomēr uzskata, ka atskaitīšanās ir pārlieku birokrātiska. Prakses atskaites vidējā 

līmenī. 

Studiju procesā tiek pielietotas gan lekcijas, gan praktiskās nodarbības (arī tiešu jomas profesionāļu vadībā), 

dažādas mācību ekskursijas un iespējas gūt papildus plašas zināšanas. 

Studiju plānojumā nav brīvo izvēles priekšmetu, kas ļautu studentiem paplašināt zināšanu jomu/specializēties, 

atbilstoši viņu interesēm. Iespējama individuāla pieeja – mācības neklātienē. 

Studiju laikā iespējama papildus sertifikācijas iegūšana bārmeņa specializācijā un darbībā ar R-keeper (kases/izvēles 

aparātu). 

 

2. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanas efektivitāte studiju 

programmas ietvaros, ņemot vērā studējošo viedokli.  

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studiju programma un tās forma (gan dienas, gan vakara, gan arī iespējamas neklātienes studijas) dod 

iespēju attīstīt un nostiprināt zināšanas (iegūstot diplomu), gan studentiem bez iepriekšējas pieredzes jomā, gan ar 

jau pieredzi un praktisku darbību. Studenti apgalvo, ka programma devusi daudz.  



Studiju līmenī zinātnes attīstība nav primārais darbības lauks. Pie attīstības un jaunrades var skaitīt praktisko 

darbību, piemēram, recepšu  domāšanā un to publicēšanā sadarbībā ar mācībspēkiem.  

 

3. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. Informācijas par akadēmisko personālu, 

zinātniskās pētniecības virzieniem pieejamība. Iespējas iesaistīt augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus. 

Iespējas studentiem izvēlēties un noraidīt pasniedzējus.   

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studiju programmas īstenošanā iesaistīti 22 docenti, no kuriem tikai 3 ir vieslektori, pārējiem pamata 

darba vieta ir ISMA. Akadēmiskais personāls, īpaši studiju programmas vadītāja, iesaistās zinātniskajā darbā un 

specializējas savā jomā. Personāls izmanto pieejamās mobilitātes iespējas, lai stažētos un papildinātu savas 

zināšanas ārvalstīs. Programmas īstenošanās iesaistīti ar jomas profesionāļi, piemēram, bārmeņi un restorānu 

vadībā pieredzējuši profesionāļi. Tiek plānota arī darba devēju tiešāka iesaiste mācību procesā (darba devēji minēja, 

ka ir aicināti). 

 

 II Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: ......... 

 

 4. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, datoru, 

multimediju un interneta izmantošana. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Mācību procesā tiek izmantotas jauna un moderna profesionālā tehnika. Pieejama Moodle vide 

neklātienes studentiem, iekšējā sistēma ar visiem kursu materiāliem. Notiek lekciju un semināru video ierakstīšana, 

lai pēc tam ievietotu sistēmā izmantošanai individuāli (tika parādīti daži, kas visi gan sistēmā ievietoti tikai dažas 

dienas atpakaļ).  

 

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

paaugstināšana.  

Novērtējums: 3 

Komentārs: Visiem mācībspēkiem ir noteikti konsultāciju laiki, tomēr tiek sniegta palīdzība arī ārpus šiem laikiem 

pēc nepieciešamības gan personīgi, gan, piemēram, izmantojot Skype. Augstskola nodrošina visus studentus ar 

prakses vietām, protams, drīkst izvēlēties savas. Studenti tiem motivēti ar dažādām metodēm, piemēram, secīgu un 

reālu praktisko darbu uzdošanu u.c. Akadēmiskā vadība pozitīvi noskaņota pret studentiem, kā novērots 

Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanā, iespējams par daudz pozitīvi, nepamanot kļūdas. Notiek praktiskās 

ekskursijas. Studentiem ir iespējas turpināt mācības bakalaura līmenī un studenti atzina, ka vēlas to darīt. 

 

 6. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un izmantošana studiju procesa 

pilnveidošanai. Iespējas atkārtoti vērtēt. Objektīvu vērtētāju iesaistīšana (citas augstskolas, profesionālās 

organizācijas, darba devēji). 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Darba devējiem līdz šim nav bijusi tieša iespēja piedalīties studiju programmas izvērtēšanā, tas notiek 

tikai ar prakses novērtējuma anketu starpniecību.  

   

III Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

 

 7. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas administrācijas 

pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. Studentu aptaujas, līdzdalība studiju programmu 

īstenošanā, darbs senātā, komisijās.  

Novērtējums: .3 

Komentārs: Studiju aptaujas tiek veiktas reizi semestrī, tās ir anonīmas. Studenti līdzdarbojas programmas 

īstenošanā Studiju programmas padomes sastāvā, kur piedalās programmas izvērtēšanā un maiņā, studenti no 

studējošo pašpārvaldes pārstāv studentus Senātā. Nelielas bažas raisa Studējošo pašpārvaldes neatkarība no 

augstskolas vadības, jo daļēji darbojas metodiķes pakļautībā un lielākā daļa organizēto pasākumu ir tieši ISMA kā 

augstskolas pasākumi/konferences u.c.  

 

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

akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām. 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Liela daļa studējošo izmanto iespēju praksi vai vienu mācību semestri Erasmus programmas ietvaros 

iziet ārzemēs, pārsvarā Spānijā, Grieķijā un Bulgārijā. Nav problēmu ar KP pārskaitīšanu. Sadarbība ar 

Birmingemas universitāti, dodot iespējas vienu studiju gadu apgūt tur papildus, iegūstot dubulto grādu. Noslēgts 



līgums ar BA Turība par studiju turpināšanu SP pārtraukšanas gadījumā. Programmas ietvaros veidojas sadarbības 

arī ar LLU.  

 

9. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums. Informācijas 

pieejamība, informācija internetā, lokālā datortīkla, bibliotēkas, tās darba laika atbilstība studiju vajadzībām. 

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

atbilstība studiju vajadzībām.  

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmai ir labs materiāltehniskais nodrošinājums – jaunas virtuves un bāra iekārtas, kā arī 

nepieciešamie rīki. Metodiskie materiāli pieejami mācību telpās, tos regulāri atjauno. Programmas direktores 

izstrādāts metodiskais materiāls. Bibliotēka pieejama un tās darba laiki ir diferencēti. Lielākā daļa mācību materiāli 

pieejami elektroniski. Iespējams veidot individuālu mācību plānu, piemēram, lai pielāgotos prakses laikiem ārzemēs. 

Iespēja kārtot parādus vienu reizi bez maksas, par nākamajām jāmaksā. Dažādās studiju formas nodrošina 

programmas pieejamību dažādiem studentiem. 

 

 IV Studentu studiju un dzīves apstākļi. 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

 

10. Telpu, bibliotēkas atbilstība studentu prasībām. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Mācības notiek jaunās tikko remontētās telpās, tomēr tās varētu padarīt krāsainākas un dzīvākas. 

Bibliotēka šobrīd atrodas iepriekšējās telpās, studentiem neesot pieejams viss grāmatu fonds. Tas būs tiklīdz notiks 

pārvākšanās, tad sāks darboties arī elektroniskā grāmatu ņemšanas sistēma. Augstskolas telpās pieejams bezvadu 

internets. Bibliotēka studentiem ir pieejama ne tikai darba dienās, bet arī sestdienās. Darba dienās bibliotēkas darba 

laiks tiek diferencēts. 
 

 

11. Ēdināšanas atbilstība studentu prasībām un ēdināšanas pakalpojumu pieejamība. 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Ļoti laba un garšīga ēdināšana par pieejamām cenām.  

 

 12. Studentu nodrošinājums ar dienesta viesnīcām, to atbilstība studentu prasībām, iespējas īrēt istabas, 

dzīvokļus. Studentu līdzdalība dienesta viesnīcu pārvaldīšanā un dzīves vietas izvēles iespēju studiju laikā noteikšanā. 

Informācijas pieejamība par dienesta viesnīcām un citām dzīvošanas iespējām studiju laikā.   

Novērtējums: 3 

Komentārs: Augstskolai nepieder savas dienesta viesnīcas, taču vietas studentiem, kuri nedzīvo Rīgā, tiek 

īrētas no citu augstskolu vai privātām dienesta viesnīcām izglītības iestādes tuvumā. Lielākā daļa studentu 

no Rīgas tāpēc nav nepieciešamība pēc augstskolas dienesta viesnīcām. 
 

13. Studentu apmierinātība ar augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem. 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studenti ir informēti par augstskolā notiekošajiem pasākumiem, tos apmeklē. Informācija par 

pasākumiem ir pieejama. Pasākumus organizē Studējošo pašpārvalde. 

  

 V Kvalitātes nodrošinājums un garantijas 

 Novērtējums 4 

Komentārs: ......... 

14. Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā.  

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studenti iesaistīti visos augstskolas un studiju programmas kvalitātes vadības līmeņos. Studiju padomē, 

Senātā. Studenti regulāri aizpilda aptaujas anketas. Aptauju aizpildīšanas aktivitāte augsta. Studējošo pašpārvalde 

veic savu anketēšanu un arī pastarpināti risina studentu problēmas. 

 

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

veidā izmantot iegūto izglītību. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Absolventu iespējas iekārtoties darba tirgū par labām vērtē gan studenti, gan augstskolas personāls, gan 

darba devēji, norādot, ka Latvijā šobrīd trūkst kvalificēti sagatavoti speciālisti studiju programmas jomā. Tomēr 

studiju programmas absolventi visticamāk sākotnēji kļūs par darba ņēmējiem, nevis darba devējiem, kā vairāk 

norādīts studiju programmas mērķī. Tāpēc būtu ieteikums pārskatīt mērķi un tā realizācijas iespējas. Darba devēji 

norādīja uz vairākām labām īpašībām, kas piemīt tieši ISMA programmas beidzējiem salīdzinājumā ar līdzīgu 

programmu beidzējiem citās Latvijas augstskolās, piemēram, iespēja uz lietām un pienākumiem skatīties plašāk.  
 



APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 10,janvāra lēmumu Nr.1 
 

ANKETA 

AUGSTSKOLAS DELEĢĒTAJIEM NOVĒRTĒŠANAS 

KOMISIJAS NOVĒROTĀJIEM 
studiju programmas novērtēšanai 

 
Novērtēšanas komisijas novērotāja individuālajam ziņojumam obligāti pievienot aizpildītu 

anketu. Par katru jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziņojumā 

jādod novērtējumu 4 ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo 

galvenokārt īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams 

novērotāja ziņojumu strukturēt atbilstoši anketas jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot 

rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 

jāsniedz īsu komentāru, aprakstot: atklātos pozitīvos faktorus, stiprās un vājās puses, iespējas 

un draudus (SVID), rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas 

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

  

Novērotāja vārds, uzvārds: Santa Graikste 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

„Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola”; Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma 41 811 „Uzņēmējdarbība restorānu 

biznesā” 
 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 08.05.2012. 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 
(4 galvenie kvalitātes aspekti un 11 jautājumi) 

 

 I Studiju saturs un organizācija. 
Novērtējums: 3 

Komentārs: Izstrādātās programmas mērķi un uzdevumi ir skaidri saprotami un, pamatojoties 

uz piedāvātajiem kursiem, sasniedzami; tomēr, ņemot vērā, ka programma ir jauna un 

apgūstama tikai otro gadu, lielāka uzmanība būtu jāpievērš zinātniskai pētniecībai, vairāk 

jāsadarbojas ar nozares profesionālām organizācijām, kā arī jācenšas piesaistīt vairāk 

pedagogus ar padziļinātām profesionālām zināšanām (ar iepriekšējo pieredzi nozarē) 

 

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

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

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

kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām.  
Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmas mērķi un  uzdevumi ir skaidri, sasniedzami un pārbaudāmi. 

Teorētiskā apmācība saskan ar praktisko apmācību, kā ari tiek papildināta ar dažādiem 

darbsemināriem un lekcijām. Studiju saturs atbilst iegūstamajam grādam. 
 

2. Zinātniskās pētniecības saistība ar studijām. Pētījumu rezultātu 

izmantošanas iespējas, inovāciju veidošanas perspektīvas. Prakses atbilstība, elastība, 

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

izglītību un pieredzi.  
Novērtējums: 3 

Komentārs: neskatoties uz to, ka programma apgūstama tikai otro gadu, iespēju robežās 

(atkarībā no studentu zināšanu līmeņa un ieinteresētības), studenti tiek piesaisti pētniecībai, 



t.sk. viens no audzēkņiem ir piedalījies zinātniskajā konferencē. Ar aktīvu programmas 

vadītājas iesaisti, studentiem ir iespējas iziet praksi vadošajos uzņēmumos; praksei ir elastīga 

pieeja – tiek ņemts vērā to studentu laika grafiks, kas strādā ārpus Latvijas. 

 

3. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 

risināšanas efektivitāte studiju programmas ietvaros, ņemot vērā darba devēju un 

profesionālo organizāciju viedokli.  
Novērtējums: 2 

Komentārs: Augstskolai ir izveidojusies sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju 

(LDDK), taču pagaidām nav sadarbība ar nozares profesionālo asociāciju. 
 

4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. Informācijas par 

akadēmisko personālu, zinātniskās pētniecības virzieniem pieejamība. Iespējas 

iesaistīt augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus. Iespējas studentiem izvēlēties 

un noraidīt pasniedzējus.   
Novērtējums: 3 

Komentārs: Atzīstami, ka 92% no akadēmiskā personāla ISMA ir pamatdarbā, tāpat arī fakts, 

ka 27% ir doktora grāds. Tomēr veiksmīgam studiju procesam, rekomendēju vismaz kā 

vieslektorus piesaistīt vairāk nozares profesionāļus. 

 

 II Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmas ietvaros tiek izmantotas modernas mācīšanas metodes, t.sk. 

tālmācība, e-apmācība Moodle vidē. Iespēju robežās (neatkarīgi no paredzētā) tiek sniegtas 

konsultācijas; ir sadarbība ar citām ISMA fakultātēm, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, 

kā arī augstskolām ārpus Latvijas (Apvienotā Karaliste, Somija), kas dod iespēju saņemt 

dubulto diplomu. Studējošajiem ir iespēja saņemt arī citus apliecinājumus (piemēram, par 

apmātību darbā ar  R-Keeper sistēmu), u.c. 

 

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

problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju ietvaros tiek izmantotas dažādas apmācību metodes, t.sk. tālmācība, e-

apmācība Moddle vidē, kā arī izmantotas multimediju iekārtas. 

 

 6. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un 

studēšanas motivācijas paaugstināšana.  
Novērtējums: 4 

Komentārs: Akadēmiskajam personālam ir noteikts konsultāciju laiks, taču šai jautājumā 

notiek individuāla pieeja un tiek ņemts vērā studējošo laika grafiks; konsultācijas tiek 

sniegtas arī ārpus noteiktajiem laikiem, kā arī izmantojot elektronisko pastu. Augstskolas 

vadība seko akadēmiskā personāla konsultāciju sniegšanas kvalitātei. Ņemot vērā to, ka par 

mācībām šai studiju programmā ir jāmaksā, tiek ņemts vērā studentu ģimenes stāvoklis un 

studentiem ar teicamām sekmēm, piemērotas atlaides. 

 

 7. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un 

izmantošana studiju procesa pilnveidošanai. Iespējas atkārtoti vērtēt. Darba devēju un 

citu objektīvu vērtētāju iesaistīšana (citas augstskolas, profesionālās organizācijas). 
Novērtējums: 3 

Komentārs: Studējošo sekmes tiek vērtētas saskaņā ar Noteikumiem par valsts pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības standartu; studējošo sekmju novērtēšanā tiek iesaistīti 

arī LDDK pārstāvji. 

 



 

 

III Studiju nodrošinājums un vadība. 
Novērtējums: 3 

Komentārs: Pagaidām nav notikusi sadarbība ar profesionālo darba devēju organizāciju, 

taču pateicoties studiju programmas vadītājas aktīvai iesaistei, notiek sadarbība ar 

individuāliem uzņēmumiem tādējādi nodrošinot prakses vietas, kas nereti kļūst par pastāvīga 

darba vietām. 

 

 8. Augstskolas sadarbība ar potenciālo darba devēju organizācijām. 
Novērtējums: 2 

Komentārs: Uz šo brīdi notiek sadarbība ar individuāliem darba devējiem, ne profesionālo 

darba devēju organizāciju, kas dotu arī plašākas prakses un pastāvīga darba vietu iespējas. 
 

9. Studentu nodrošinājums ar prakses vietām, prakšu organizācijas 

efektivitātes vērtējums. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmas vadītāja palīdz studējošajiem gan sameklēt prakses vietas, 

gan pastāvīgi veic prakses organizācijas efektivitātes novērtējumu. 
 

 IV Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 
 Novērtējums: 3 

Komentārs: Ņemot vērā, ka programma ir jauna, pagaidām tās kvalitātes izvērtējums ir veikts 

tikai studentu aptaujas veidā. Spriežot pēc studējošo kā praktikantu pieprasījuma, kā arī 

salīdzinoši plašā apgūstamo kursu klāsta, sagaidāms, ka arī pēc studiju beigšanas viņi varēs 

veiksmīgi iekārtoties darbā. 

 

10. Kvalitātes vadība, studentu, darba devēju, profesionālo organizāciju 

līdzdalība tajā.  
Novērtējums: 2 

Komentārs: Tiek veikta aptauja par studiju programmu un akadēmiskā personāla darbu. 

Iepazīstoties ar atbildēm, nākas secināt, ka tās ir pretrunīgas, tāpat, ņemot vērā atbilžu 

skaitu, būtu nepieciešams pārdomāt , kā  studējošos motivēt piedalīties aptaujā. Pagaidām 

darba devēji un profesionālas organizācijas nav iesaistītas izvērtēšanas procesā. 
 

11. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā 

apgūtajā specialitātē vai citā veidā izmantot iegūto izglītību. 
Novērtējums: 4 

Komentārs: Studējošie jau tagad ir pieprasīti kā praktikanti, kā arī vairāki studenti 

uzņēmumā ir palikuši strādāt pēc prakses beigām; studiju laikā tiek apgūts plašs kursu 

apjoms, tiek dota iespēja saņemt apliecinājumus par darbu ar  profesionālām sistēmām, kas 

liek cerēt, ka arī pēc studiju beigšanas viņi varēs veiksmīgi iekārtoties darbā. 
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