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Eksperta ziņojums par Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes  
Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Pārtikas zinātne” 

un 
Doktora studiju programmas „Pārtikas zinātne” 

2004. – 2009. gada pašnovērtējuma ziņojumiem atkārtotai akreditācijai (pēc 6 gadiem) 
 

Eksperts: Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks, LU prorektors, profesors mikrobioloģijā 
  

1. Informācija par programmām 
  Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārtikas zinātne” (kods 45541): 
Programmas īstenošanas veids un ilgums - pilna un nepilna laika studijas, attiecīgi 2 jeb 3 gadi; 4 
jeb 6 semestri. 
Programmas apjoms - 80 KP,  
Prasības, uzsākot studijas – bakalaura akadēmiskais grāds pārtikas zinībās vai augstākās 
izglītības studiju programma pārtikas produktu tehnoloģijā. Ja iepriekšējā izglītība ir cita, 
tiesības studēt maģistra studiju programmā iegūst, ja ir izpildītas maģistra studiju programmas 
“Pārtikas zinātne” noteiktās papildprasības. 
Iegūstamais grāds – inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas zinātnē, 
Programmas direktors: prof., Dr.sc. ing. L. Skudra. 
 Doktora studiju programma „Pārtikas zinātne” (kods 51541) 
Programmas īstenošanas veids un ilgums – pilna vai nepilna laika studijas, 3 līdz 4 gadi jeb 6 
līdz 8 semestri,  
Programmas apjoms - 120 KP,  
Prasības, uzsākot studijas – augstākās izglītības kvalifikācija, ja pretendentam nav maģistra 
grāda pārtikas nozarē, pretendents kārto iestājeksāmenu pārtikas zinātnes nozares attiecīgajā 
apakšnozarē. 
Iegūstamais grāds – inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē, 
Programmas direktors: prof., Dr.sc. ing. D. Kārkliņa. 
 

2. Pašnovērtējuma ziņojuma struktūra un programmu satura atbilstība Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem 

Maģistra un doktora studiju programmas (turpmāk tekstā – Programmas) pašnovērtējuma 
ziņojumi ir sagatavoti kā divi atsevišķi ziņojumi, kuros iekļauti arī šo Programmu ikgadējo 
pašnovērtējuma ziņojumu kopsavilkumi un informācija par to izskatīšanu Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātes (turpmāk tekstā – LLU) Senātā. Ziņojumos iekļautā informācija 
saturiski atbilst Latvijas Republikas tiesību aktiem par augstākās izglītības programmu 
akreditāciju un ietver programmu kvalitātes izvērtēšanai nepieciešamās ziņas.  
 

3. Studiju programmu mērķi, uzdevumi un to izpildes vērtējums 
Programmu mērķi un uzdevumi ir skaidri formulēti. Dots precīzs iegūstamo zināšanu un prasmju 
uzskaitījums divu līmeņu (maģistra un doktora) studiju programmām, nodrošinot Programmu 
savstarpējo saistību pārejā uz zinātniskās kvalifikācijas līmeni.  
Izvirzīto uzdevumu izpildei tiek sekots: 

• maģistra studijās izmantojot dažādas pārbaudījumu formas (testus, kontroldarbus, 
kolokvijus, eksāmenus, datorizētus uzdevumus, referātus) studentu iegūto zināšanu un 
prasmju vērtējumam;  

• doktora studijās liekot uzsvaru uz zinātniskā darba progresa vērtēšanai raksturīgajām 
metodēm – zinātniskajiem semināriem, ziņojumiem konferencēs, publikāciju 
apspriešanai; 
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• veicot studējošo un absolventu aptaujas un to analīzi; aptauju rezultāti tiek apspriesti 
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (turpmāk tekstā – PTF) Domē , kurā tiek uzklausīts arī 
studējošo viedoklis; absolventu atbildēs atrodami konstruktīvi ieteikumi studiju kvalitātes 
uzlabošanai kopumā. Iegūtie dati liecina, ka Programmas atbilst savam mērķim. 
  

Sadarbība ar darba devējiem aprakstīta Programmu pašnovērtējuma ziņojumā, un ļauj spriest, ka 
iedibināti labi kontakti ar LLU, LU un valsts zinātniskajiem institūtiem, ministrijām un to 
zinātniskajām iestādēm. Maģistra programmas pašnovērtējumā uzrādīti arī kontakti ar vairākām 
ražotāju profesionālajām asociācijām, kā arī studentu individuālajiem sadarbības kontaktiem ar 
pārtikas nozares uzņēmumiem. Doktora studiju programmas absolventu lielākā daļa (9 no 16) 
strādā LLU struktūrvienībās, 2 – LLU aģentūrā – zinātniskajā institūtā „Sigra”, 2 – valsts 
zinātniskajos institūtos, 2 – Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Par vienas 
doktora grāda īpašnieces šī brīža nodarbinātību, tāpat par bezdarbnieku iespējamo sakaitu  
maģistra studiju absolventu vidū, ziņu nav.    
 

4. Studiju programmu attīstība atskaites periodā 
Lielākas saturiskas izmaiņas notikušas maģistra studiju programmā, kur sistemātiski ir 
paplašināta nozares specializācijas kursu daļā studiju plānā, novērsta atsevišķu kursu un to daļu 
dublēšanās, izveidoti jauni kursi, ņemot vērā ieteikumus, kas iegūti no studentu aptaujām. Lielāka 
autonomija LLU fakultātēm maģistra studiju programmu pilnveidei, kas dota ar attiecīgu LLU 
Senāta lēmumu 2008. gada februārī, liekas, ir veicinājusi sadarbību starp akadēmisko personālu 
un studentiem studiju programmu efektivitātes uzlabošanā. Tai pat laikā jāatzīmē, ka kopumā 
maģistra studiju efektivitāti būtu nopietni jāuzlabo  - piecos gados programmu absolvējuši tikai 
34 studenti no apm. 80 imatrikulētajiem.  
Doktora studiju programmā jāuzsver būtiski pieaugušais doktora grādu ieguvēju skaits, kas 
liecina par nopietniem uzlabojumiem studiju programmas īstenošanā.  
 

5. Programmu realizācijas resursi 
 Programmu finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
Svarīgākie finansēšanas avoti atskaites periodā bija valsta budžeta līdzekļi studiju procesa 
tiešajam finansējumam, Eiropas Savienības Sociālā un Reģionālās attīstības fondu (turpmāk - 
ESF un ERAF) finansējums, kā arī Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) un Zemkopības  
finansējums maģistratūras un doktorantūras studiju atbalstam, pētījumu projektiem realizācijai 
un infrastruktūras rekonstrukcijai. Kopumā, neraugoties uz pēdējo divu gadu finansiālajām un 
ekonomiskajām grūtībām, Programmu materiāli tehniskais nodrošinājums ir ievērojami 
uzlabojies, pieaugusi arī darbinieku un studentu motivācija, par ko liecina pakāpeniski augošais 
maģistratūras studentu skaits un lielais PTF darbinieku skaits, kas apvieno darbu ar studijām 
doktorantūrā.   
 
 Nodarbību telpas un mācību resursi 
Studijām izmantojamā telpu infrastruktūra ir atbilstoša gan kvalitātes, gan apjoma ziņā. 
Pašvērtējuma ziņojumā norādīts, ka akreditācijas periodā ir iegādātas vairākas jaunas iekārtas un 
aparāti, kas ļauj modelēt pārtikas apstrādes tehnoloģijas un procesus, remontētas un no jauna 
iekārtotas laboratoriju telpas, iegādāta jaunākā zinātniskā literatūra. Domāju, ka šī attīstība dos 
iespēju PTF pozitīvi atbildēt uz maģistratūras studentu aptaujā izskanējušo prasību pēc lielāka 
praktisko nodarbību īpatsvara studiju plānos. Ņemot vērā nepieciešamību koncentrēt PTF 
darbinieku spēkus studiju tiešā nodrošinājuma pilnveidošanai laboratorijās, auditorijās un 
prakses vietās, liekas nepārdomāta LLU iedibinātā prakse uzlikt fakultātēm arī rūpes par 
studentu dienesta viesnīcu darbības nodrošinājumu. Uzskatu, ka studentu sadzīves 
nodrošinājums ārpus akadēmiskā procesa būtu jāuzņemas vai nu kopējai universitātes, vai vēl 
labāk – pašu studentu veidotai institūcijai.   
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 Akadēmiskais personāls 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija ir augsta, visi doktora studijās iesaistītie pasniedzēji un 88% 
maģistra studijās iesaistīto pasniedzēju ir ar doktora grādu, ap 40 % no visa akadēmiskā 
personāla ir profesori un asociētie profesori. Akreditācijas periodā PTF uzsākuši darbu vismaz 4 
jauni docenti pēc doktora grāda iegūšanas Pārtikas zinātnes studijās.   
PTF zinātniskajā darbībā galvenokārt orientējas uz praksē pielietojamu tehnoloģisko risinājumu 
izstrādi vai arī produktu kvalitātes parametru izpēti un raksturojumu. Relatīvi jauns zinātniskās 
darbības virziens saistāms ar pārtikas iepakojuma sastāva un tehnoloģiju ietekmes izpēti uz 
produktu kvalitāti. Var saprast, ka PTF akadēmiskais personāls cenšas atrast optimālu risinājumu 
maģistra un doktora darbu tēmu izvēlē, lai radītu nosacījumus teorijas un prakses sinerģijai, kas 
daudzos gadījumos arī izdodas. Tomēr jāvērš uzmanība arī uz iespējamajiem negatīvajiem 
efektiem: daudzveidīgo tēmu loks nedod iespēju padziļinātai teorētiskai analīzei, kas būtu 
priekšnosacījums pilna apjoma publikācijām starptautiskajā zinātniskajā periodikā, savukārt, 
rezultātu publiska pieejamība maģistra un doktora darbos var radīt šķēršļus patentu un licenču 
ieguvei.    
Pārskata periodā vērojama tendence pieaugt mācībspēku skaitam, kas savu pētniecības darbu 
veikuši ārvalstīs, kā arī ārvalstu vieslektoru skaitam. Tomēr reti kurš PTF akadēmiskā personāla 
pārstāvis ir pavadījis ārvalstu universitātēs vai zinātniskajos institūtos laika periodu, kas būtu 
ilgāks par gadu un tā izveidojis stabilu zinātnisku saikni ar šo partnerinstitūciju. Tāpat ilgstoša 
stažēšanās vai darbs ārvalstu augstskolās būtu lietderīgs zinātniskās valodas prasmju 
pilnveidošanai, par kuras nepietiekamu pārzināšanu minēts abu programmu pašnovērtējumos.  
 

6. Studiju darba kvalitātes nodrošināšana  
Studiju kvalitātes nodrošinājuma jautājumi ir skarti visās pašnovērtējuma sadaļās. Tie aplūkoti 
fakultātes un programmu attīstības kontekstā, izmantojot SVID analīzes elementus. 
Regulāra pašnovērtējumu  ziņojumu sagatavošana un analīze piecu gadu garumā, darbs ar 
studentu, absolventu un darba devēju aptaujām, programmu salīdzināšana ar ārvalstu 
augstskolām, akadēmiskās sadarbības nostiprināšana Latvijā un ārzemēs apliecina kvalitātes 
kultūras tradīciju nostiprināšanos PTF un LLU. 
Studiju kursu aprakstos ir precīzi norādītas prasības kredītpunktu iegūšanai un vērtēšanas 
komponenti. Tas motivē auditoriju apmeklējumu un disciplinē studentus patstāvīgajam darbam. 
Pakāpeniski notiek studiju kursu aprakstu un programmu moduļu aprakstu pārveide, lai precizētu 
tajos iegūstamos studiju rezultātus praktiskās un teorētiskās kompetences izteiksmēs.  
Pārdomas rada tas, ka pašnovērtējuma ziņojumos nav detalizētas metodikas un kvalitātes vadības 
īpatnības darbā ar nepilna laika studentiem, kur neapšaubāmi ir nepieciešamas specifiskas 
pieejas.  
 

7. Kopsavilkums 

Pozitīvais 
• Programmu mērķi un uzdevumi ir skaidri formulēti. Maģistra un bakalaura studiju 

programmas  nodrošina savstarpēju akadēmiskās attīstības vienotību un loģisku secību 
pārejā uz augstāku kvalifikācijas līmeni.  

• LLU PTF pārtikas zinātnes maģistra un doktora studiju programmas ir vienīgās šāda 
veida programmas Latvijā, tām ir raksturīga augsta īstenošanas kvalitāte un akadēmiskā 
personāla kvalifikācija, plaša pārtikas zinātnes pētījumu virzienu daudzveidība, 
akcentējot šo pētījumu praktiskās izmantošanas iespējas. 

• LLU PTF ir izveidojusi labus sadarbības kontaktus ar augstskolām un zinātniskajām 
institūcijām gan Latvijā, gan ārvalstīs, kas sekmē arī vērtējamo programmu kvalitāti un 
starptautisko atpazīstamību.  
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• Pārtikas zinātnes maģistra un doktora programmu attīstībai ir piesaistīti Eiropas 
Savienības struktūrfondu Sociālā un Reģionālās attīstības fondu līdzekļi, kas devuši 
iespējas dot papildu motivāciju studentiem un darbiniekiem, sekmēt personāla 
atjaunināšanos, nostiprināt programmu īstenošanas materiālo bāzi, uzsākt jaunus 
pētījumu un sadarbības virzienus. 

• Programmu pašnovērtējuma ziņojumi ir izsmeļoši, labi strukturēti un analītiski. 

Trūkumi 
• Nav pietiekami precīzi definēti uzņemšanas nosacījumi programmu reflektantiem, kas 

varētu uzsākt studijas pēc citu dabas vai inženierzinātņu programmu absolvēšanas, 
tādejādi palielinot kopumā nelielo studējošo skaitu; 

• Lai gan doktora studijās pēdējos gados panākts ievērojams rezultativitātes kāpums (16 
aizstāvētas disertācijas), tomēr kopumā studējošo atbirums, it īpaši maģistra programmā, 
ir liels, bet iegūto kvalifikāciju skaits. salīdzinot ar imatrikulēto studentu skaitu, neliels. 

• Programmas paredzēts īstenot gan pilna laika, gan nepilna laika studiju veidā, tomēr 
darba specifikai ar nepilna laika studentiem pašnovērtējuma ziņojumos nav pievērsta 
pietiekama uzmanība. 

• Lai gan programmu īstenošanā ir iesaistīti vairāki jauni docētāji ar nesen iegūtiem 
zinātniskajiem grādiem un labu ārvalstu sadarbības pieredzi, PTF personāla zinātnisko 
publikāciju skaits starptautiskajā zinātniskajā periodikā un arī ar patentiem aizstāvēto 
izgudrojumu skaits ir salīdzinoši mazs. 

• Neskatoties uz līdzekļu aktīvu piesaisti un ES programmu atbalstu, studiju programmu 
finansiālais un infrastruktūras  nodrošinājums, salīdzinot ar analogu finansējumu Eiropas 
universitātēs, ir ļoti mazs. 

• Programmu īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla CV ir ļoti detalizēti, satur daudz 
informācijas, kuru, manuprāt, varētu pasniegt kompaktāk un mērķtiecīgāk, piemēram, 
neuzskaitot visas apmeklētās konferences, bet izceļot tikai nozīmīgākos akadēmiskā 
darba sasniegumus. 

Ieteikumi 
• Iesaistīt vairāk viespasniedzēju un nozares speciālistu maģistra programmas kursu vai to 

daļu pasniegšanā, doktora darbu vadīšanā vai konsultēšanā; 
• Resursu ekonomijas nolūkos nākamreiz pārtikas zinātnes maģistra un doktora 

pašnovērtējuma ziņojumus apvienot vienā, varbūt arī kopā ar attiecīgo akadēmisko 
bakalaura studiju programmu. 

• Izveidot akadēmiskā personāla CV standartu programmu akreditācijas un pārakreditācijas 
vajadzībām, kas nepārsniegtu divu lappušu apjomu. 

Secinājumi  

LLU PTF pārtikas zinātnes maģistra un doktora studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi un 
informācija, kas tika iegūta vizītes laikā LLU, liecina, ka atkārtotai akreditācijai piedāvātās 
studiju programmas iepriekšējā pārskata periodā ir attīstījušās, to īstenošanas resursi ir 
uzlabojušies, un studiju kvalitātes nodrošināšanai tiek pievērsta nepieciešamā uzmanība.  
Priekšlikums: pagarināt akreditācijas termiņu uz nākamajiem sešiem gadiem akadēmiskajai 
maģistra studiju programmai „Pārtikas zinātne” un doktora studiju programmai „Pārtikas 
zinātne”. 

Eksperts       Indriķis Muižnieks 

Rīgā, 2010. gada 28. jūnijā      
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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: Indriķis Muižnieks 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārtikas 

zinātne” (kods 45541) 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2010. gada 16. jūnijs 

 
Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(6 galvenie kvalitātes aspekti un 16 jautājumi) 
 
 I Mērķi un uzdevumi. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Iespējas attīstīties: (i) studiju rezultātu definēšanā kursos un moduļos, saskaņojot 
tos ar programmas kopējo struktūru; (ii) zinātniskās darbības attīstības – īpaši tās 
specializācijas, institūcijas raksturīgā profila veidošanas virzienā. 
 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība 
un pārbaudāmība. Paredzēto studiju rezultātu saskaņotība ar studiju saturu un organizāciju.  
(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo ieinteresēto 
grupu pārstāvji piedalās mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā atskaites punkti 
izglītības mērķu noteikšanai?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Kompetences, studiju rezultātu definēšanas uzdevums studiju kursu programmās un 
moduļos tikai pamazām ieviešas, nepieciešama saskaņošana ar programmas kopējiem mērķiem 
un rezultātiem 

 
2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem 

(personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšana, darba 
tirgus prasību apmierināšana). Studiju stratēģijas un mērķu savstarpējā saskaņotība studiju 
programmas ietvaros. Studiju nākotnes vīzija, studiju misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, 
darba devēju un profesionālo organizāciju viedokli.   
(Vai programmas mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērķi saskan ar 
augstākās izglītības iestādes (AII)  misiju?) 
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Novērtējums: 3 
Komentārs: Personības un sabiedrības attīstības interešu ievērošanu, kā arī atbilstību darba 
tirgus pieprasījumam apliecina absolventu un darba devēju aptaujas, absolventu nodarbinātības 
dati. Zinātnes attīstības uzdevumu risināšanā būtu jāmeklē profilējošās specializācijas, jāizvirza 
prioritātes. Programmas mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību un saskan ar LLU  misiju: 
veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai, un  vīziju - kļūt par 
modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti, kas aktīvi iekļaujas vienotā Eiropas 
augstākās izglītības un zinātnes telpā. 
 
 II Studiju saturs un organizācija. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: ......... 
 

3. Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju 
ietvarstruktūras prasībām. Studiju satura atbilstība studiju programmas mērķiem un 
uzdevumiem.   
Prakses atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes iekļaušana. Moduļu 
izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. Eksāmeni, pētījumi, projekti. 
Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi. 
 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju programmas satura 
atbilstību izvirzītajiem mērķiem?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Lai gan kvalifikācijas ietvarstruktūra Latvijā vēl nav definēta, liekas, ka šai jomā 
programmai nevarētu būt problēmas. 

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

izglītības telpas veidošanas prasībām, tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES valstu 
studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura ņem vērā tādas studentu 
iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai studiju programma 
nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu mobilitāti?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Studiju programmai ir skaidra īstenošanas koncepcija, kura studentu iesaistīšanai 
izmanto Latvijas tradicionālās pārtikas ražošanas tradīcijas un vērtības, stimulē ar sadarbības 
iespējām un darba tirgus perspektīvu. Neesmu drošs par metodēm studentu iejūsmināšanai un 
izcilības tieksmju atbalstam – droši vien tam palīdz jaunās paaudzes docētāju plašāka iesaiste.  
LLU atbalsta studentu mobilitāti, par ko liecina sadarbības universitāšu lielais skaits. 
Programma ir salīdzināta ar divu ES valstu studiju programmām un atbilst Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem.    
 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  
Personāls  
(Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 
akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots, lai īstenotu studiju programmu?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Akadēmiskajam personālām ir augsta kvalifikācija (88% ar doktora vai habilitētā 
doktora grādu), pēdējos sešos gados tas papildinājies ar vairākiem jauniem docētājiem.  
 
 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Galvenā problēma – 34 absolventi piecu gadu laikā, kuros maģistra grādu 
potenciāli varēja iegūt ap 80 cilvēku. 
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 6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 
risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.  
(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas un attieksmes, lai 
sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai starprezultātu pārbaude studiju 
gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā?) 
Novērtējums: 2 
Komentārs: Trūkst precīzi definētu nosacījumu, lai programmā varētu iestāties tieši nesaistīto 
bakalaura līmeņa programmu absolventi. Mazais absolventu skaits neliecina, ka starprezultātu 
pārbaude studiju gaitā nodrošina maģistra studiju programmas rezultātu sasniegšanu 
paredzētajā laikā. 
 
 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: Studiju iespējas un atbalsts studentiem ir pietiekams, taču bieži traucē 
nepieciešamība apvienot darbu un mācības.  šajā sakarībā nav pilnas pārliecības par nepilna 
laika studentu nodrošinājumu ar e-mācību līdzekļiem, akadēmiskā personāla konsultācijām ar e-
pasta palīdzību. 
 
 8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus) 
novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un izmantošana studiju procesa 
pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). 
Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta 
(vizītes laikā) izvērtētā studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju procesam noteikto 
studentu sasniegumu līmeni.  
 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu izvērtēt 
studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Eksāmeni, semināri, testi un citas novērtēšanas metodes dod iespējas objektīvi 
izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi, kas arī tiek darīts,  lai arī noved 
pie pārlieku liela studentu atbiruma. 
   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Būtisku uzlabojumu studiju programmu attīstībā un nodrošinājumā ir snieguši 
Eiropas Savienības struktūrfondi, kuru apguve LLU sākās 2006. gadā. 
 
 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas 
administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības.  
(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir  pietiekams, lai nodrošinātu visu  studiju 
rezultātu sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 

Novērtējums: 4 
Komentārs: Studentu viedoklis ir pietiekami pārstāvēts visos programmas organizācijas līmeņos. 
 
 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?) 
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Novērtējums: 4 
Komentārs: Tiek izmantotas gan starptautiskās sadarbības, gan ES struktūrfondu, gan valsts 
atbalsta instrumentu sniegtās iespējas. 
 

11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums. 
(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība mācīšanās aprīkojumam un pakalpojumiem 
nodrošina efektīvu mācīšanos?  Vai bibliotēkas, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju 
rezultātu sasniegšanu? Vai bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Būtiski pieminēt laboratoriju infrastruktūras atjaunošanu un modernas aparatūras 
iegādi. Bibliotēkas pakalpojumi ir pietiekami plānoto studiju rezultātu sasniegšanai. 
 
 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Liekas, ka galvenā problēma ir pārlieku liela zinātniskās darbības tēmu 
sadrumstalotība. 
 

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: Akadēmiskajam personālam ir katram sava zinātniskā darba ievirze, taču studiju 
procesā tā, šķiet, bieži tiek pakārtota visai šauru, praktisku tēmu risinājumam, kas, iespējams, ir 
nozīmīga kādas konkrētai ražošanas problēmai, bet neatklāj cēloņus, sniedz ieteikumus rīcībai 
tikai uz empīrisku novērojumu pamata, nedodot problēmas skaidrojumu, teorētisko pamatojumu. 
 

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:4 
Komentārs: Studentu zinātniskais darbs bieži ir saistīts ar uzņēmumu vajadzībām, ir piemēri arī 
darbu izstrādei ārvalstu partneruniversitātēs. 
 
 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Pašnovērtējuma ziņojums liecina par vispārējas kvalitātes vadības sistēmas 
izveidošanos un kvalitātes kultūras nostiprināšanos LLU PTF. 
 
 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu 
apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta 
darbība. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ENQA izstrādāto Eiropas 
standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 
(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, resursi un 
partnerattiecības, vadības sistēma?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Notiek ikgadēja studiju programmu pašnovērtēšana, tās rezultāti tiek apstiprināti 
LLU Senātā. Programmas vajadzības, mērķi, studiju rezultāti, utt. tiek regulāri pārskatīti. 
 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē.  



9 
 

(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti  programmas mērķi 
izglītošanā?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Absolventu un darba devēju aptaujas apstiprina, ka tiek sasniegti  programmas 
mērķi, tomēr arī skaidri norāda, kuras vispārpielietojamās prasmes studentiem būtu jāattīsta 
labāk. 
 
 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības attīstībai, 
studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, 
reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā.  
(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērķi atbalstīt 
nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Studiju programmas absolventi ir sagatavoti turpmākai kvalifikācijas pilnveidei 
doktora studiju programmā, kā arī mūžizglītības veidā, Studiju programmas likvidācijas 
gadījumā studiju turpināšanas iespējas ir paredzētas citās LLU programmās, līdz ar to 
finansiālo garantiju jautājums nav aktuāls.  
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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: Indriķis Muižnieks 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktora studiju programma „Pārtikas zinātne” (kods 

51541) 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2010. gada 16. jūnijs 

 
Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(6 galvenie kvalitātes aspekti un 16 jautājumi) 
 
 I Mērķi un uzdevumi. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Iespējas attīstīties: (i) studiju rezultātu izmantošanā uzņēmējdarbības jomā; (ii) 
zinātniskās darbības attīstības – īpaši tās specializācijas, prioritāšu noteikšanas un starptautiski 
atzīstamas izcilības veidošanas virzienā. 
 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība 
un pārbaudāmība. Paredzēto studiju rezultātu saskaņotība ar studiju saturu un organizāciju.  
(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo ieinteresēto 
grupu pārstāvji piedalās mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā atskaites punkti 
izglītības mērķu noteikšanai?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Kompetences, studiju rezultātu definēšanas uzdevums doktora programmās ieviešas 
tikai pamazām, nepieciešama saskaņošana ar doktora grāda ieguvēju profesionālās un 
akadēmiskās karjeras perspektīvu. 

 
2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem 

(personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšana, darba 
tirgus prasību apmierināšana). Studiju stratēģijas un mērķu savstarpējā saskaņotība studiju 
programmas ietvaros. Studiju nākotnes vīzija, studiju misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, 
darba devēju un profesionālo organizāciju viedokli.   
(Vai programmas mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērķi saskan ar 
augstākās izglītības iestādes (AII)  misiju?) 
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Novērtējums: 3 
Komentārs: Personības un sabiedrības attīstības interešu ievērošanu, kā arī atbilstību darba 
tirgus pieprasījumam apliecina absolventu un darba devēju aptaujas, absolventu nodarbinātības 
dati, kas gan parāda, ka lielākais šī brīža doktora grādu ieguvēju darba devējs ir pati LLU. 
Zinātnes attīstības uzdevumu risināšanā būtu jāmeklē specializācijas, kur iespējams iegūt 
starptautisku atzinību jāizvirza prioritātes. Programmas mērķi ir orientēti uz jaunā zinātnieka 
attīstību un saskan ar LLU  misiju: veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, 
ilgtspējīgai attīstībai, un  vīziju - kļūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu universitāti, 
kas aktīvi iekļaujas vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā. 
 
 II Studiju saturs un organizācija. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Atbilst Latvijas un starptautiski akceptētajiem normatīviem. 
 

3. Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju 
ietvarstruktūras prasībām. Studiju satura atbilstība studiju programmas mērķiem un 
uzdevumiem.   
Prakses atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes iekļaušana. Moduļu 
izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. Eksāmeni, pētījumi, projekti. 
Individuālā pieeja, iespēja apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi. 
 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju programmas satura 
atbilstību izvirzītajiem mērķiem?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Lai gan kvalifikācijas ietvarstruktūra Latvijā vēl nav definēta, liekas, ka šai jomā 
programmai nevarētu būt problēmas. 

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

izglītības telpas veidošanas prasībām, tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES valstu 
studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura ņem vērā tādas studentu 
iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai studiju programma 
nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu mobilitāti?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Studiju programmai ir skaidra īstenošanas koncepcija, kura studentu iesaistīšanai 
izmanto Latvijā tradicionālo interesi par pārtikas ražošanu kā nozīmīgu ekonomikas nozari, kas 
veido tautas labklājību,  stimulē ar starptautiskas sadarbības iespējām un karjeras perspektīvu 
akadēmiskās darbības vai valsts pārvaldes jomā. Neesmu drošs par metodēm doktorantu 
iejūsmināšanai un izcilības tieksmju atbalstam – droši vien tam palīdz jaunās paaudzes docētāju 
klātbūtne darbu vadītāju vidū, dāsnās ESF stipendijas doktorantiem un grāda pretendentiem.  
LLU atbalsta studentu mobilitāti, par ko liecina sadarbības universitāšu lielais skaits. 
Programma ir salīdzināta ar trīs EEZ valstu studiju programmām un atbilst Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem.    
 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  
Personāls  
(Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 
akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots, lai īstenotu studiju programmu?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Akadēmiskajam personālām ir augsta kvalifikācija (100% ar doktora vai habilitētā 
doktora grādu), pēdējos sešos gados tas papildinājies ar vairākiem jauniem docētājiem, kuri ir 
aktīvi iekļāvušies doktora darbu vadīšanā.  
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 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Galvenā problēma – joprojām salīdzinoši mazs (lai gan ievērojami pieaudzis) grāda 
ieguvēju skaits, kas lielākoties strādā un gatavojas darbam akadēmiskajās institūcijās vai valsts 
pārvaldē, nevis ražošanā. 
 
 6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 
risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.  
(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas un attieksmes, lai 
sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai starprezultātu pārbaude studiju 
gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā?) 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Trūkst precīzi definētu nosacījumu, lai programmā varētu iestāties tieši nesaistīto 
maģistra līmeņa programmu absolventi. 16 grāda ieguvēji 5 gadu laikā liecina par ievērojamiem 
uzlabojumiem studiju procesa organizācijā, salīdzinājumā ar iepriekšējo akreditācijas periodu, 
tomēr nedod iespēju apgalvot, ka starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina doktora 
studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā. 
 
 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: Studiju iespējas un atbalsts studentiem ir pietiekams, taču bieži traucē 
nepieciešamība apvienot darbu un mācības.  šajā sakarībā nav pilnas pārliecības par ārpus 
LLU, arī zinātniskajās institūcijās strādājošo doktora programmas studentu iespējām sava 
ikdienas darba ietvaros risināt arī disertācijas izstrādei nepieciešamos uzdevumus. 
 
 8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus uzdevumus) 
novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un izmantošana studiju procesa 
pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). 
Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta 
(vizītes laikā) izvērtētā studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju procesam noteikto 
studentu sasniegumu līmeni.  
 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu izvērtēt 
studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Eksāmeni un zinātniskie semināri–progresa ziņojumi ir galvenās universāli 
aprobētās novērtēšanas metodes dod iespējas objektīvi spriest par doktora programmas studentu 
sasniegtajiem zinātniskajiem rezultātiem.  
   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Būtisku uzlabojumu studiju programmu attīstībā un nodrošinājumā ir snieguši 
Eiropas Savienības struktūrfondi, kuru apguve LLU sākās 2006. gadā. 
 
 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri noteiktas 
administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības.  
(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts ir  pietiekams, lai nodrošinātu visu  studiju 
rezultātu sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 

Novērtējums: 4 
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Komentārs: Studentu viedoklis ir pietiekami pārstāvēts visos programmas organizācijas līmeņos, 
audzi no studējošajiem ir LLU darbinieki. 
 
 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: 4 
Komentārs: Tiek izmantotas gan starptautiskās sadarbības, gan ES struktūrfondu, gan valsts 
atbalsta instrumentu sniegtās iespējas. 
 

11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums. 
(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība mācīšanās aprīkojumam un pakalpojumiem 
nodrošina efektīvu mācīšanos?  Vai bibliotēkas, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju 
rezultātu sasniegšanu? Vai bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Būtiski pieminēt laboratoriju infrastruktūras atjaunošanu un modernas aparatūras 
iegādi. Bibliotēkas pakalpojumi ir pietiekami plānoto studiju rezultātu sasniegšanai, 
nepieciešams papildināt pieeju pilna teksta periodisko izdevumu datu bāzēm. 
 
 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 
Novērtējums: 3 
Komentārs: Liekas, ka galvenā problēma ir nepietiekamais zinātnisko problēmu teorētiskās 
izstrādes līmenis, kā rezultātā ir arī nepietiekama LLU PTF izstrādāto zinātnisko darbu 
publicitāte starptautiski recenzētajā un datu bāzēs citētajā zinātniskajā periodikā. 
 

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: Akadēmiskajam personālam ir katram sava zinātniskā darba ievirze, taču studiju 
procesā tā, šķiet, bieži tiek pakārtota visai šauru, praktisku tēmu risinājumam, kas ir 
nepietiekams pētniecības darbu publicēšana plaši atzītos starptautiski pieejamos un 
recenzējamos izdevumos un/vai praktiskā izmantošana, iekļaušanās inovatīvā darbībā patentu, 
licenču vai zinātības veidā. Iespējams, ka akadēmiskajam personālam, tai skaitā arī jaunajiem 
docētājiem,  joprojām ir grūtības rakstīt publikācijas angļu valodā un būtu nepieciešams 
organizēt palīdzību kopumā visā  LLU šīs problēmas risināšanai. 

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 
Komentārs: Studentu, tāpat kā pasniedzēju, zinātniskajam darbam nepieciešama plašāka 
starptautiska publicitāte, lai tie pilnīgāk atbilstu studijās izvirzītajiem mērķiem. 
 
 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Pašnovērtējuma ziņojums liecina par vispārējas kvalitātes vadības sistēmas 
izveidošanos un kvalitātes kultūras nostiprināšanos LLU PTF. 
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 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu 
apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta 
darbība. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība ENQA izstrādāto Eiropas 
standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 
(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, resursi un 
partnerattiecības, vadības sistēma?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Notiek ikgadēja studiju programmu pašnovērtēšana, tās rezultāti tiek apstiprināti 
LLU Senātā. Programmas vajadzības, mērķi, studiju rezultāti, utt. tiek regulāri pārskatīti. 
 

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 
Komentārs: Absolventu un darba devēju aptaujas apstiprina, ka tiek sasniegti  programmas 
mērķi, tomēr arī skaidri norāda, kuras vispārpielietojamās prasmes studentiem būtu jāattīsta 
labāk: darbs kolektīvā, praktisku jautājumu risināšana, acīm redzot, arī prasme rakstīt 
publikācijas un projektu pieteikumus angļu valodā.  
 
 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības attīstībai, 
studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas studiju programmas likvidācijas, 
reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā.  
(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērķi atbalstīt 
nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 
Novērtējums: 4 
Komentārs: Studiju programmas absolventi ir sagatavoti turpmākai kvalifikācijas pilnveidei 
tālākizglītības un mūžizglītības veidā, Studiju programmas likvidācijas gadījumā studiju 
turpināšanas iespējas ir paredzētas citās LLU programmās, līdz ar to finansiālo garantiju 
jautājums nav aktuāls.  
 


