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1. Maģistra profesionālās studiju programmas mērķis un uzdevumi 
 
1.1. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti 

Maģistra profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” (skat. 
1.pielikums) vispārīgais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves 
kopumu, lai studējošie sasniegtu maģistra profesionālajam grādam un kvalifikācijai atbilstošu 
kompetenci. 

Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un 
profesionālās zināšanas, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam 
kvalitātes vadības jomā, kas nodrošina efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu 
veidošanas, īstenošanas un vadīšanas prasmi un ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā 
darba tirgū dažādās ražošanas nozarēs un pakalpojumu sfērās, kā arī turpināt izglītību 
papildus profesionālās kompetences paaugstināšanai vai doktora studiju programmās. 

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi: 
– nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt 
zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu; 

– sniegt studentiem vispusīgas zināšanas kvalitātes vadībā, veidot speciālista prasmes 
un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām; 

– veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un 
profesionālo zināšanu papildināšanu; 

– rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu 
attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot 
patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; 

– nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba 
attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības jomā, starptautiskajā 
praksē, zinātnē un didaktikas praksē; 

– veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski 
pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem un tendencēm kvalitātes vadības jomā; 

– veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību 
projektos. 

 
Uzdevumu izpildes rezultātu mērījumi ir studentu studiju rezultāti, absolventu 

nodarbinātības rādītāji un darba devēju atsauksmes, starptautiskās sadarbības paplašināšanās, 
pētījumu projektu skaita pieaugums un pētniecības procesā iesaistīto studentu skaita 
pieaugums, kā arī pētījumu rezultātu aprobācija uzņēmumos u.c. 

Studiju programmas apguves rezultātā absolvents (plānotie rezultāti): 
– spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas darbā kvalitātes un procesu 

vadībā un uzraudzībā uzņēmumā; 
– spēj izstrādāt procesu, norišu un rīcību vadīšanas metodes, īstenot un uzraudzīt 

pilnveides pasākumus, pārzina uzņēmuma vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības 
intereses;  

– spēj izstrādāt, ieviest, vadīt un pilnveidot kvalitātes vadības sistēmas, analizēt, 
izvērtēt, veidot, izplatīt un ieviest praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, 
lai sekmētu pastāvīgu uzņēmuma darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; 

– spēj uzraudzīt procesu kvalitāti, organizēt tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko 
procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un 
pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu, kvalitātes risku identifikāciju un vadību, veikt 
atbilstības vērtēšanu; 
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– spēj veikt pašnovērtējumu un auditēt kvalitātes vadības sistēmas, procesus un 
produktus, rūpējas, lai uzņēmuma procesi un produkti apmierinātu klientu prasības, 
vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi;  

– spēj pilnveidot uzņēmuma darbības stratēģiju, rosināt un īstenot attīstības 
pasākumus, vadīt procesus, rosināt konkurentu un citu uzņēmumu pieredzes 
apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni, izprast integrētas vadības sistēmas 
izveides principus; 

– spēj īstenot pētniecības pasākumus, profesionāli sistematizēt informāciju, īstenot 
pētījumu rezultātus, pielietot normatīvos dokumentus, sagatavot apkopojošus 
pārskatus un publikācijas; 

– spēj vadīt jaunu produktu un procesu izveidi, īstenot inovāciju un pārmaiņu praksi, 
vadīt personāla, darba grupas vai struktūrvienības darbu, palīdzēt darbiniekiem apgūt 
un pilnveidot labās un izcilās prasmes, koleģiāli sadarboties, prasmīgi, uzņēmīgi un 
efektīvi rīkoties profesionālās darbības jautājumu risināšanā; 

– veic savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz sistēmām, procesiem un 
produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības;  

– spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību procesu vadības un pilnveides jomās un 
interpretēt un analizēt to rezultātus. 

 
Maģistra profesionālās studijās studējošais iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmi un 

kompetenci vispusīgai un efektīvai rīcībai kvalitātes vadības jomā izvēlētajā saimniekošanas 
nozarē – kvalitātes sistēmu veidošanā, īstenošanā, pilnveidošanā un vadīšanā, izpratni par 
profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, plašāku redzesloku, kā arī veido 
pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un prasmes iegūšanai. 

 
1.2. Studiju programmas atbilstība RTU mērķiem un uzdevumiem 

RTU misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas 
kvalitātes zinātnisko pētniecību un sagatavot starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un 
konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus.  

RTU vīzija ir – Rīgas Tehniskā universitāte – moderna un prestiža starptautiski 
pazīstama universitāte kā Eiropas studiju, zinātniskās pētniecības, un inovāciju centrs – 
Latvijas attīstības stūrakmens. 

Ņemot vērā, ka maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes 
vadība” ir šobrīd vienīgā Latvijā un arī starptautiskajā izglītības telpā ir tikai neliels skaits 
līdzīgu programmu, varam teikt, ka programmas absolventu konkurētspēja ir ļoti augsta.  

Kopumā IEVF programmām un arī konkrētai programmai tiek izvirzīti mērķi, kas izriet 
no RTU stratēģiskajiem mērķiem, tātad: 

– zinātniskās darbības izcilība – kvalitatīvi zinātniskie pētījumi integrēti studiju 
procesā ar plašu iesaisti starptautiskajā, valsts un nozaru pētniecības programmās, 
kas sekmē tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību; 

– studiju izcilība – augstas kvalitātes, prestižas, starptautiski atzītas studijas, kas 
iemāca kritiski uztvert un radoši apstrādāt informāciju, analītiski domāt, attīstīt 
jaunrades spējas un pašizglītoties mūža garumā, sagatavojot starptautiskajā darba 
tirgū konkurētspējīgus speciālistus; 

– organizācijas izcilība un atpazīstamība – demokrātiska, efektīva un moderna 
universitātes darba organizācija, kas veicina studiju un zinātniskās darbības izcilību, 
kā arī RTU atpazīstamību pasaulē; 

– infrastruktūras izcilība – integrēts un moderns studiju un zinātnisko darbību 
veicinošs informatīvais un teritoriālais komplekss ar IEVF centru Rīgā, Meža ielā 1.  

 
 



 8

2. Studiju programmas organizācija 
 

Maģistra profesionālo studiju programma izveidota 2001.gadā, apstiprināta RTU 
Senāta sēdē 2001.gada 24.septembrī, Protokola Nr.461. Programmas īstenošanas gaitā ir 
veiktas izmaiņas, un programma ir pārapstiprināta ar RTU Senāta 2011.gada 28.februāra 
lēmumu, protokola Nr.547.  

Studiju programmas realizācijai saņemta Akreditācijas lapa Nr.023-1733 
(Akreditācijas komisijas 2009.gada 7.oktobra lēmums Nr.3410) par tiesībām īstenot 
akreditēto profesionālo studiju programmu „Visaptverošā kvalitātes vadība”, maģistra 
profesionālā grāda visaptverošā kvalitātes vadībā un kvalitātes vadības sistēmu 
speciālista kvalifikācijas iegūšanai (12.pielikums). 
 
2.1. Izmaiņas studiju programmas struktūrā un saturā 

Atbilstoši ekspertu komisijas ieteikumiem (pēc iepriekšējās akreditācijas), 
starptautiskajiem standartiem un studiju jomas attīstības tendencēm, kā arī normatīvo aktu 
izmaiņām divu gadu laikā pēc akreditācijas, programmā ir veiktas šādas izmaiņas: 
1. Studiju priekšmetu saturiska izvērtēšana, tēmu apvienošana, papildināšana un 

aktualizācija 
2. Mainīti atsevišķu studiju kursu nosaukumi, manīts priekšmetu statuss, veikta studiju 

priekšmetu apvienošana 
3. Mainīts apjoms (kredītpunkti – KP) atsevišķiem studiju priekšmetiem 
4. Programmā ir iekļauti jauni studiju priekšmeti: 
 Jaunu produktu un procesu izveides metodika  4 KP 
 Procesu analīze un vadība  4 KP 
 Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 KP 
 Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika  2 KP   
 

Augstāk minētās izmaiņas akceptētas RTU Senāta 2011.gada 28.februāra sēdē, prot. 
Nr.547, saskaņā ar  RTU IEVF Domes sēdes lēmumu, prot. Nr. 39, 2011.gada 14.februārī 
(2.pielikums). 

Pamatojoties uz RTU Senāta lēmumu „Par Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu” 
(pieņemts 2010.gada 29.martā), RTU studiju priekšmetu reģistrā tika veiktas izmaiņas, kas 
skar katra studiju priekšmeta pārbaudes veidu. Tagad visiem studiju programmas obligātiem 
(A daļas) priekšmetiem pārbaudes veids ir eksāmens, tāpat arī visiem studiju priekšmetiem, 
kas tiek dalīti vairākās daļās, katras daļas noslēgumā ir eksāmens, kā arī katra studiju 
priekšmeta noslēgumā var būt tikai viens pārbaudes veids (iepriekš bija iespējams, ka studiju 
priekšmets noslēdzas, piemēram, ar studiju darbu un ieskaiti).  

Studiju projektam (kursa jeb studiju darbam), praksei un programmas noslēguma 
darbam arī ir viens pārbaudes veids un tas ir atbilstoši – studiju, prakses vai maģistra darbs, 
kurš tiek vērtēts ar atzīmi. Izmaiņas studiju plānos veiktas gan pilna, gan nepilna laika 
apmācības formām.  

No 2010.gada mainīta arī kārtība maģistra darbu iesniegšanai un aizstāvēšanai. Tagad 
studējošie iesniedz ne tikai maģistra darbu iesietu cietos vākos, bet arī darba elektronisko 
versiju ievieto elektroniskajā vidē ORTUS. 

Studiju programmas pilnveidošanā akreditācijas periodā (divu gadu laikā) ievērotas 
novērtēšanas komisijas kopējā ziņojumā izteiktās piezīmes un komisijas ekspertu sniegtie 
individuālie ieteikumi, kas vērsti uz studiju kvalitātes pilnveidošanu atbilstoši izmaiņām darba 
tirgū, izglītības sistēmā, starptautiskajā apritē. Studiju programma regulāri tiek papildināta un 
aktualizēta, pamatojoties uz darba tirgus pētījumiem un konsultācijām ar darba devējiem un 
praktizējošiem speciālistiem. Būtiska nozīme studiju procesa pilnveidošanā ir absolventu, 
studentu un augstskolas mācībspēku, kā arī starptautisko organizāciju un ekspertu 
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ieteikumiem. Programmas pilnveidošanas mērķis ir nodrošināt izglītotu, konkurētspējīgu un 
profesionālu speciālistu sagatavošanu. 
 
 
2.2. Studiju programmas organizācija un administrēšana  

Studiju sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē ir veidota atbilstoši Izglītības likumam, 
Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, tā, lai maksimāli veicinātu studiju 
programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu uzdevumu izpildi. Studiju sistēmu 
augstskolā iekšēji nosaka studentu un augstskolas attiecības reglamentējošie dokumenti un 
studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti. 

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas 
dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, kā arī iekšējās kārtības 
noteikumi. 

Pamatdokumenti un pārvaldes struktūrvienības, kas reglamentē, vada un nosaka studiju 
norisi, kārtību un organizāciju ir: 

– Rīgas Tehniskās universitātes Satversme; Augstskolas vadība un Senāts;  
– Fakultātes vadība un Dome; Studiju programmas administrācija; 
– Studentu pašpārvalde; 
– Studiju programma (1.pielikums);  
– Studiju priekšmetu apraksti (13.pielikums);  
– Studiju plāns pilna un nepilna laika studijām (3.un 4.pielikumi). 

 
Visi atbilstošie dokumenti ir pieejami RTU struktūrvienībās un pie maģistra 

profesionālo studiju programmas “ Vispārējā kvalitātes vadība” administrācijas IEVF RKI. 
Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami arī RTU mājas 

lapā internetā: www.rtu.lv – sadaļā – Studiju reglaments. Katram studentam un RTU 
darbiniekam tie ir pieejami RTU elektroniskajā studiju vidē ORTUS (pieeja tikai reģistrētiem 
lietotājiem). 

Imatrikulētajiem studentiem RTU izsniedz studenta apliecību. No imatrikulācijas brīža 
studentam ir visas RTU studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, 
Rīgas Tehniskās universitātes Satversme un citi saistošie dokumenti. Studentiem ir iespējas 
apgūt papildus zināšanas, mainīt studiju formu un studiju programmu, ieskaitīt studiju 
novērtējumā citās augstākās izglītības studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku 
(ne ilgāku par 2 gadiem) pārtraukt studijas, saglabājot attiecības ar RTU.  

Uzsākot studijas, studenti saņem pilnīgu informatīvo materiālu, kas satur studentam 
svarīgāko informāciju par studiju organizāciju un praktisko īstenošanu. 

Maģistra profesionālo studiju programmu “Visaptverošā kvalitātes vadība” īsteno RTU 
IEVF Ražošanas kvalitātes institūts. 
 
2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

RTU darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma. Studiju programmas kvalitāti vērtē 
studiju programmas administrācija, katedras, kuras īsteno studiju programmu un citas 
iesaistītās struktūrvienības, fakultātes Nozaru studiju programmu komisija, fakultātes Dome 
un RTU Senāts, kā arī fakultātes studējošo pašpārvalde. 

Augstākās izglītības studiju programmas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas mehānisma 
darbība RTU tiek nodrošināta šādos līmeņos: 
1. Mācību prorektora dienesta līmenī iekšējās kvalitātes kontroli veic Studiju daļa. Studiju 

daļa veic: 
– RTU mācību priekšmetu (MP) reģistra uzturēšanu un kontroli, kas ietver sevī MP 

atbilstības kontroli augstākās izglītības programmai, tās saturam; 
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– studējošo anketēšanu universitātes līmenī. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot: pirmā 
kursa studējošo adaptāciju universitātes sistēmā un visu studējošo apmierinātību ar 
studiju procesu, lekcijām, praktiskām nodarbībām. Anketēšanas rezultāti pieejami 
RTU Studiju daļā; 

– telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanu plūsmas lekcijām (100 – 200 vietas). 
2. RTU fakultāšu līmenis: 

– reizi gadā programmas direktors sniedz atskaiti fakultātes Domei, iepriekš 
programmas aktualizāciju izvērtējot fakultātes Nozares studiju programmu komisijā; 

– studiju programmu kvalitātes nodrošināšanai tiek pieaicināta fakultātes studējošo 
pašpārvalde un tās biedri, kuri aktīvi darbojas augstskolas lēmējinstitūcijās: RTU 
Akadēmiskajā sapulcē, RTU Senātā, RTU Senāta komisijās un fakultātes Domē. 
Studējošo pašpārvalde veic anketēšanu, kuras rezultātā tiek noskaidrots studentu 
viedoklis un saņemti ieteikumi gan par mācību priekšmetu īstenošanas uzlabošanu, 
gan pasniedzēja darba pilnveidošanas iespējām;  

– reizi gadā RTU IEVF studējošo pašpārvalde organizē Pasniedzēju gada balvu. 
Pasniedzēju gada balva tiek pasniegta vairākās nominācijās, kur pretendentus izvirza, 
pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem; 

– RTU IEVF 2008.gada rudenī nodeva ekspluatācijā jaunu korpusu Rīgā, Meža ielā 
1/7, kurā telpu un tehniskais aprīkojums ir nodrošināts atbilstoši jaunākajiem 
standartiem, kas savukārt sekmē fakultātes attīstību un paaugstina studiju programmu 
īstenošanas kvalitāti; 

– IEVF nepārtraukti seko telpu un tehniskā aprīkojuma kvalitātes prasību atbilstībai. 
3. Institūta un studiju programmas administrācijas līmenī: 

– katru semestri tiek veikta studiju programmā studējošo aptauja par pasniedzēju darba 
kvalitāti un studiju programmas novērtējumu. Aptauja notiek elektroniski ORTUS 
vidē, rezultātus saņem katrs mācībspēks personiski un par priekšmetu atbildīgās 
struktūrvienības vadītājs. Rezultāti apkopotā formā tiek apspriesti Nozares studiju 
programmu komisijas sēdē, katedras sēdē un fakultātes Domes sēdē; 

– reizi studiju gadā tiek pārskatītas studiju programmas priekšmetu saturs, metodiskie 
materiāli, jaunākā mācību literatūra un studiju darbu (referātu, studiju darbu, prakses 
atskaišu un noslēguma darbu) metodiskie norādījumi;  

– akadēmiskajam personālam tiek organizēti kursi un semināri par jaunākajām mācību, 
pedagoģiskajām metodēm, kā arī tiek veicināta kvalifikācijas paaugstināšanas kursu 
apmeklēšana; 

– akadēmiskais personāls un studiju programmas administrācija piedalās dažādos 
pieredzes apmaiņas pasākumos, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, tiekoties ar 
atbilstošo iestāžu pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī savstarpēji apspriežot 
aktualitātes nozarē, studējošo pētnieciskos darbus un projektus, analizējot to 
rezultātus. 

 
 

3. Studiju programmas apraksts 
 
3.1. Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 

Maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība” atbilst LR 
MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu” un RTU atbilstošajiem normatīviem dokumentiem. 

Programmas apjoms un īstenošanas ilgums ir atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības.  
Maģistra profesionālā studiju programmā “Visaptverošā kvalitātes vadība” imatrikulē: 

1) reflektantus ar bakalaura profesionālo grādu kvalitātes vadībā vai tam pielīdzināmu 
izglītību - studiju apjoms 40 KP/60 ECTS;  
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2) reflektantus ar bakalaura profesionālo grādu un/vai 2.līmeņa profesionālo augstāko 
izglītību - studiju apjoms 80KP/120 ECTS; 

3) reflektantus ar bakalaura akadēmisko grādu - studiju apjoms 120 KP/180 ECTS. 
Šiem reflektantiem papildus prasību apjoms un studiju saturs profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai noteikts 40 KP apjomā no kopējiem 120 KP. 

 
Programmas apjoms un studiju ilgums studentiem ar dažādu iepriekš iegūto izglītību: 
1) 40 KP - pilna laika studijām - 1 gads, nepilna laika studijām – 1,5 gadi; 
2) 80 KP - pilna laika studijām - 2 gadi, nepilna laika studijām – 2,5 gadi; 
3) 120 KP - pilna laika studijām - 3 gadi, nepilna laika studijām – 3,5 gadi. 

 
Studiju programmas īstenošanas vieta un veids: Rīga: pilna laika studijas un nepilna 

laika studijas. 
Katrā studiju gadā ir 2 semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas – 16 studiju nedēļas 

un 4 nedēļas ilga sesija.  
Nepilna laika studijas RTU tiek organizētas saskaņā ar RTU Senāta lēmumiem un 

vadības rīkojumiem (informācija 12.pielikumā, p.12.4.) 
Absolvējot maģistra profesionālo studiju programmu, izglītību var turpināt RTU 

doktora studiju programmā „Vadībzinātne un ekonomika” vai citas augstskolas programmā. 
 

3.2. Programmas struktūra un daļu apraksts 
Programma “Visaptverošā kvalitātes vadība” atbilst izglītības koncepcijas 

pamatnostādnēm un profesionālās izglītības normatīvajiem aktiem. 
Profesionālo studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo 

kompetenci, kas atbilst profesionālā maģistra grāda prasībām un 5.līmeņa profesionālajai 
kvalifikācijai (Kvalitātes vadības sistēmu speciālists) un veido noteiktu kultūras un 
inteliģences pakāpi, kā arī ļauj sākt specialitātei atbilstošu profesionālo darbību. Reizē ar 
zinātniskā un praktiskā darba iemaņu iegūšanu, tiek papildinātas zināšanas psiholoģijā un 
pedagoģijā, lai veiksmīgāk varētu uzsākt arī pedagoģisko karjeru.  

Studiju programmas struktūra parādīta 1.tabulā. 
1.tabula 

Studiju programmas struktūra 
  

Studiju programmas daļas 
1) studijas  

40 KP apjomā 
2) studijas  

80 KP apjomā 
3) studijas  

120 KP apjomā 
A. Obligātie studiju priekšmeti 8 KP 30 KP 30 KP 
B. Ierobežotās izvēles studiju priekšmeti 6 KP 24 KP 30 KP 
C. Brīvās izvēles studiju priekšmeti - - - 
D.  Prakse 6 KP 6 KP 32 KP 
E. Valsts pārbaudījumi 20 KP 20 KP 28 KP 

 
Programmā ietverti: 
– studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē un 

kuru apjoms ir vismaz 7 kredītpunkti: Integrētās vadības sistēmas 4 KP, Risku 
analīze 4 KP, Kvalitātes vadība 6 KP, Atbilstības novērtēšana 4 KP; 

– studiju kursi, kas nodrošina pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba 
un vadībzinību studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti: Jaunu produktu 
un procesu izveides metodika 4 KP, Procesu vadības metodes 4 KP, Stratēģijas un 
pārmaiņu vadīšana 4 KP, Pētījumu metodoloģija 2 KP. 

– pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 2 KP. 
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Maģistra profesionālo studiju programmu īsteno lekcijās, praktiskās nodarbībās un 
patstāvīgās studijās apgūstot jaunākos sasniegumus kvalitātes jomā – procesu, norišu un 
resursu efektīvā vadībā, uzplauksmes – izrāviena un apsteiguma vadīšanā.  

Studiju laikā studenti padziļināti apgūst kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides 
preventīvās, operatīvās un stratēģiskās vadības metodes, kvalitātes e-tehnoloģijas, padziļināti 
izzina visaptverošās kvalitātes pilnveides, pārākuma veidošanas un patērētāju interešu izpētes 
vispārināto metodoloģiju, kā arī vispusīgi apgūst produktu, procesu, pakalpojumu, sistēmu, 
personu vai institūciju atbilstības novērtēšanas metodes un harmonizētās sistēmas principus. 

Studiju virziena obligātie priekšmeti nodrošina studējošos ar zināšanām specialitātē un 
attīsta prasmes, kas nepieciešamas profesionālās darbības veikšanai. Studiju virziena 
ierobežotās izvēles (specializējošie) priekšmeti paredzēti, lai topošie speciālisti varētu 
padziļināt zināšanas izvēlētajā specialitātē. Humanitāro un sociālo priekšmetu blokā ir ietverti 
priekšmeti, kas attīsta komunikācijas un pētniecības prasmes. Studiju programmā iekļauti arī 
pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti un svešvalodas. Studiju procesa noslēgumā ir prakse un 
valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darbs. 

Īpaša uzmanība studiju laikā veltīta praksei. Prakses laikā students iegūst praktiskās 
darba iemaņas atbilstoši izvēlētajai specializācijai. 

Programmas noslēgumā studentiem jāizstrādā maģistra darbs, kas veltīts aktuālām 
problēmām kvalitātes vadībā. Maģistra darbs tiek publiski aizstāvēts Valsts pārbaudījumu 
komisijā. Komisija darbojas saskaņā ar augstskolas Senāta apstiprinātu nolikumu, tās sastāvā 
atbilstoši prasībām iekļauti darba tirgus pārstāvji (skat. 8.pielikums).  

Maģistranti, kuri imatrikulēti ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu, atbilstoši  
programmas papildus prasībām izstrādā Maģistra darbu ar projekta daļu. Maģistra darbs ar 
projekta daļu aptver mūsdienu efektīvās vadīšanas metožu un vienoto kvalitātes vadības 
sistēmu ieviešanas iespēju izpēti un sistematizāciju dažādās saimnieciskās darbības jomās, kā 
arī izcili efektīvo kvalitātes metodoloģiju analīzi, izpēti un pilnveidošanu nacionālā, reģionālā 
un starptautiskā līmenī. 

Programmas akadēmiskais personāls regulāri pilnveido studiju saturu, studiju procesā 
arvien plašāk tiek ieviestas jaunākās efektīvās studiju organizācijas metodes un principi. 
Saskaņotība ar Eiropas augstākās izglītības telpas attīstības stratēģiju un Eiropas 
saimnieciskās izaugsmes stratēģiskām nostādnēm ļauj gan akadēmiskajam personālam, gan 
studentiem būt mobiliem un papildināt zināšanas un iegūt pieredzi kādā no ārzemju 
augstskolām, kā arī nodrošina pilnvērtīgas darba iespējas strauji mainīgā starptautiskā darba 
vidē. 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” visu 
studiju priekšmetu saraksts, to apjoms, īstenošanas plānojums dots 3. un 4.pielikumā, 
akadēmiskā personāla saraksts - 7.pielikumā un studiju priekšmetu apraksti – 13.pielikumā. 

 
 

4. Vērtēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir MK noteikumi (LR MK 2001.gada 
20.novembra noteikumu Nr.481 punkti 29.–32.) un atbilstošie RTU senāta lēmumi. 

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem – kvalitatīvais kritērijs (vērtējums 10 
ballu skalā) un kvantitatīvais kritērijs (kredītpunkti, iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju 
kursa satura apguvi). 

Vērtēšanā tiek ievēroti šādi izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 
– pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – pozitīvie sasniegumi katra kursa 

ietvaros un kopumā programmas ietvaros tiek summēti; 
– pārbaudes obligātuma princips – katra kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts; 
– vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips – pārbaudījumu prasības ir 

pieejamas visiem interesentiem pie programmas administrācijas vai mācībspēkiem 
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un tiek atbilstoši izklāstītas katra priekšmeta apguves sākumā, elektroniski pieejamas 
ORTUS vidē; 

– vērtēšanas formu dažādības princips – kontroldarbi, studiju darbi, patstāvīgie darbi, 
uzstāšanās semināros, ieskaites, eksāmeni (mutisks, rakstisks, praktiski veicamu 
uzdevumu saturošs), prakses darba aizstāvēšana, maģistra darba aizstāvēšana u.c.; 

– pārbaudījuma pieejamības princips – pārbaudījumu satura un apjoms atbilst 
priekšmetu programmās noteiktajam saturam un profesionālās kvalifikācijas prasmju 
un zināšanu prasībām. Visi nosacījumi kredītpunktu iegūšanai ir aprakstīti katra 
priekšmeta programmā. 

 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas ir jākārto 

katra studiju kursa noslēgumā. Ikviena pārbaudījuma forma ir noteikta katra studiju kursa 
programmā, izstrādāta atbilstoši RTU noteiktajai kārtībai. Struktūrvienības vadītājs apstiprina 
izstrādāto pārbaudes formu un tā glabājas struktūrvienības lietvedībā.  

Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu 
nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas 
prasībām: 

• studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir pieejami 
pie programmas administrācijas un mācībspēkiem; 

• pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju 
kursa pirmajā nodarbībā. 

Saskaņā ar RTU noteikto kārtību – „Studiju rezultātu vērtēšanas nolikums” (informācija 
12.pielikumā, p.12.6.) – eksāmenus kārto rakstiskā, mutiskā, datorizētā vai kombinētā formā. 
Tas ļauj mācībspēkiem variēt un kombinēt teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu, 
izmantojot teorētiskus jautājumus, testus, uzdevumus u.c. pārbaudes veidus. Programmas 
ietvaros nepārtraukti notiek pārbaudes darbu novērtēšanas pilnveidošana. 

Eksāmenu, studiju priekšmeta ietvaros, pieņem studiju priekšmeta mācībspēks vai cits 
attiecīgās struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks. Eksāmenu vērtējums ir 10 ballu 
sistēmā, kur zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles. Ieskaitē studiju priekšmeta apguvi 
vērtē divdaļīgā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.  

Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju priekšmetā ir iespējami arī kārtējie 
pārbaudījumi – kontroldarbi, mājas darbi, semināri, studiju patstāvīgie darbi, studiju projekti 
u.c. Kārtējie pārbaudījumi ir noteikti un detalizēti aprakstīti studiju priekšmetu aprakstos 
(skat. 13.pielikums).  

Mācībspēki, uzsākot darbu ar studentiem konkrēta studiju priekšmeta ietvaros, pirmajā 
nodarbībā iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtību. Šie vērtēšanas 
nosacījumi ir pieejami arī RTU elektroniskajā studiju vidē ORTUS. Studējošiem tiek 
paziņots, kādi nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā 
darbs semestra laikā ietekmēs gala pārbaudījumu.  

Mācībspēki pievērš uzmanību un novērtē arī studējošo prasmi strādāt ar mācību un 
zinātnisko literatūru, konspektēt, rakstīt referātus, sistematizēt materiālus, analizēt, spriest, 
pieņemt lēmumus profesionālās izvēles sfērā. Liela vērība tiek veltīta studentu prasmei lasīt 
literatūru svešvalodās, izklāstīt neadaptētu tekstu galvenās idejas, diskutēt ar studiju biedriem, 
izmantot mācību tehniskos līdzekļus, veikt pētniecisko darbu. Prasmju pilnveidošana tiek 
veicināta ar interaktīvās studiju vides izmantošanu mācību procesā, kur mācībspēki veido 
diskusijas un forumus studiju priekšmeta ietvaros. 

Prakse līdz 2010.gadam tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai 
“neieskaitīts”. No 2010./2011.mācību gada ir stājies spēkā jauns prakses nolikums „Par 
prakses organizēšanas kārtību” (informācija 12.pielikumā, p.12.7.), kas nosaka prakses 
vērtēšanu 10 ballu sistēmā. 

Prakses vērtējumu dod prakses vadītājs un prakses aizstāvēšanas komisija, pieņemot 
prakses atskaišu aizstāvēšanu un izvērtējot prakses uzņēmuma atsauksmi. Prakses atskaites 



 14

aizstāvēšanas komisijas tiek izveidotas ar atbildīgās struktūrvienības vadītāja rīkojumu un tajā 
var pieaicināt arī darba devēju pārstāvjus.  

Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju priekšmetu un praksi, ja vērtējums nav 
bijis mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 

Programmas apguvi noslēdz valsts pārbaudījums, kurš tiek vērtēts desmit ballu 
sistēmā, kura sastāvdaļa ir maģistra darba aizstāvēšana. Aizstāvot maģistra darbu, vērtēšanas 
kritēriji ir: 

– teorētisko un praktisko zināšanu, individuālās un mācību prakses gaitā iegūtās 
pieredzes sistematizēšana, aktualizēšana un paplašināšana; 

– patstāvīga mācību un zinātniskās literatūras, izvēlētajai specialitātei atbilstošo 
likumdošanas un normatīvo aktu, masu informācijas līdzekļos un citos informatīvos 
avotos esošās informācijas apguve, t.sk. svešvalodās; 

– pētāmās problēmas, kas ietver atsevišķus un kompleksus novitātes elementus un 
uzdevumus, risināšanas prasme, to saistot ar teorētiskajām nostādnēm; 

– aktuālu lietišķo problēmu analīze, sistematizēšana, rekomendāciju izstrādāšana; 
– praktisku risinājumu izstrādāšana un plānošana;   
– veikto pētījumu un iegūto praktisko rezultātu prezentēšanas prasme. 

 
Maģistra profesionālais grāds kvalitātes vadībā piešķirams pēc teorētisko priekšmetu 

nokārtošanas, prakses uzdevumu izpildes un maģistra darba aizstāvēšanas Valsts 
pārbaudījuma komisijā. 

Profesionālā kvalifikācija studentiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu 
piešķirama pēc papildus teorētisko priekšmetu nokārtošanas, prakses uzdevumu izpildes un 
Maģistra darba ar projekta daļu aizstāvēšanas Valsts pārbaudījuma komisijā. 

Diplomu (skat. 5.pielikums) saņem studenti, kuri ir apguvuši programmu un nokārtojuši 
valsts pārbaudījumu, iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).  

Maģistra profesionālo studiju programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība” studentu 
zināšanu vērtējuma rezultātus divas reizes gadā apspriež RKI sēdē. Rezultātus apkopo un 
vērtē arī programmas administrācija un tie kalpo par pamatu tālākai studiju procesa 
pilnveidošanai. 

Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma atspoguļota 
2.tabulā. 

2.tabula 
Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma 

 Mērķi Vērtēšanas sistēma 
1. Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu 

konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam 
darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt 
to izmantošanu.  

Studentu līdzdalība zinātniski 
pētnieciskajā darbā, 
publikāciju skaits, darba 
devēju aptaujas. 

2. Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, 
zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām nozarē. 
Veicināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas nepārtrauktu 
pilnveidošanu un paaugstināšanu atbilstoši starptautiskajiem 
standartiem un tendencēm. 

Starptautiskā sadarbība, 
programmas kvalitātes 
kontrole, akadēmiskā 
personāla profesionalitātes 
vērtējums. 

3. Attīstīt studentiem profesijai nepieciešamās iemaņas un 
prasmes: 
- izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta uzdevuma 
formulēšanā un risināšanā, tātad pielietot iegūtās zināšanas 
praktiskajā darbā;  
- izmantot LR MK rīkojumus un noteikumus, ministriju un to 
struktūrvienību izdotos noteikumus un instrukcijas ikdienas 
darbā; 
- izmantot informācijas tehnoloģijas un atbilstošas 
datorprogrammas. 

Izstrādātie studiju darbi, 
praktiskie darbi, prakses 
atskaites un to izpildes 
novērtējums. Maģistra darba 
vērtējums. 
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4. Iegūt vispārīgās un nozares zināšanas, attīstīt darba tirgum 
atbilstošas kompetences un attieksmi, veicināt interesi par 
turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un 
profesionālo zināšanu papildināšanu, lai spētu turpināt studijas 
doktora studiju programmā.  

Eksāmeni, ieskaites, studiju 
darbi, kā arī to vērtējums. 
Darba devēju aptaujas. 
Absolventu aptaujas. 

5. Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu 
un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un 
patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un iekļauties 
kolektīvā. 

Darba devēju aptaujas un 
atsauksmes, studentu 
aptaujas, socioloģiskie 
pētījumi. 

 
Šāda vērtēšanas sistēma RTU darbojas no 2001./2002.mācību gada un nepārtraukti tiek 

pilnveidota atbilstoši starptautiskajiem standartiem un sekojot konkrētas studiju programmas 
attīstībai. Aplūkotās vērtēšanas sistēmas izmantošana veicina studentu zināšanu un prasmju 
līmeņa paaugstināšanos, kā arī studējošo sekmju labāku pārskatāmību un kontroli. 

 
 

5. Programmas praktiskā īstenošana 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” studiju 
procesu īsteno auditorijās, datoru zālēs un prakses vietās.  

Studiju procesa nodrošināšanā tiek iesaistītas RTU IEVF struktūrvienības, to mācībspēki 
un tehniskais personāls: 

– Ražošanas kvalitātes institūts (RKI): 
• Kvalitātes sistēmu profesoru grupa (vadītājs Dr.habil.sc.ing. profesors 

N.Salenieks) 
• Mašīnu drošuma un kvalitātes monitoringa profesoru grupa (vadītājs Dr.sc.ing. 

profesors J.Mazais) 
– Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI): 

• Starptautisko un ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra 
(vadītājs Dr.oec. habil. profesors R. Počs)  

• SESMI Valodu docētāju grupa (vadītāja prakt.doc. I. Dimpere) 
– Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts (TREI): 

• Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra (vadītājs Dr.oec. profesors 
J.Saulītis) 

– Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts (RUI): 
• Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra (vadītājs Dr.oec. profesors 

K.Didenko) 
• Vadībzinību katedra (vadītāja Dr. oec. profesore E.Gaile-Sarkane) 

 
Institūti un tajos ietilpstošās katedras nodrošina mācību un metodisko darbu: izveido un 

atjauno studiju priekšmetu programmas, nodrošina atbilstošo studiju priekšmetu pasniegšanu, 
kvalifikācijas darbu vadīšanu un aizstāvēšanu un veic citas ar mācību, metodisko un 
zinātnisko darbu saistītas aktivitātes. 

 
Izmantotās studiju metodes un formas 
Studiju process tiek veidots kā aktīvs, studentam saistošs process, tajā ietilpst – lekcijas, 

semināri, diskusijas, situāciju un praktisko uzdevumu risināšana, individuālais un grupu 
darbs, t.sk. arī pētnieciskais darbs, vizītes uz uzņēmumiem un izbraukuma nodarbības, prakse, 
darba devēju pārstāvju vieslekcijas. 

Pēc akreditācijas Novērtēšanas ekspertu komisijas ziņojuma saņemšanas ir veikta 
studiju programmas uzlabošana, studiju priekšmetu satura pārskatīšana, kā arī jaunu studiju 
priekšmetu iekļaušana, piemēram, svešvalodu integrācija mācību priekšmetos, rosinot 



 16

studējošos apgūt svešvalodā publicētu mācību literatūru un piesaistot vieslektorus no 
ārzemēm.  

Studiju programmu tās īstenošanas procesā papildina un aktualizē, pamatojoties uz 
darba tirgus pētījumiem un konsultācijām ar darba devējiem un praktizējošiem speciālistiem. 
Absolventu, studentu un augstskolas mācībspēku ieteikumiem ir būtiska nozīme studiju 
procesa pilnveidošanā. Pārmaiņas ir orientētas galvenokārt uz mācīšanās stila nomainīšanu ar 
„mācīšanu mācīties” un informācijas tehnoloģiju integrēšanu vadības lēmumu pieņemšanā.  

Šobrīd īpaša uzmanība tiek veltīta vienai no izplatītākajām aktīvā studiju darba 
metodēm – situācijas uzdevumu jeb situāciju analīzei (case studies), kur galvenokārt izmanto 
ārvalstu un vietējo uzņēmumu faktoloģisko materiālo.  

Viens no programmas mērķiem ir attīstīt un pilnveidot studējošo prasmi strādāt 
komandā saskaņoti ar citiem, ko var sasniegt, variējot ar dažādām darba formām. Tāpēc 
lielākais īpatsvars auditorijas darbā tiek likts uz interaktīvajām studiju formām: darbu nelielās 
grupās, studiju darbu un pētījumu projektu izstrādāšanu, to apspriešanu grupās un publisku 
aizstāvēšanu.  

Mācību procesu organizē tā, lai studentu mācību un pētnieciskā darba tēmas ietvertu 
kvalitātes vadības jautājumus. 

Auditorijās notiek teorētiskās un praktiskās nodarbības. Datoru zāles tiek izmantotas 
praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj studentiem apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas 
un datu bāzes. Mācību procesā izmanto datorprogrammas MiniTab,  MS Project, MS Visio. 

 RTU elektroniskās studiju vides ORTUS lietošana papildus nodrošina studējošos ar 
informāciju par konkrēto studiju priekšmetu, tā apgūšanas prasībām un metodiskajiem 
materiāliem. Ar ORTUS ievešanu paplašinājās iespēja kvalitatīvi strādāt ar studentiem un 
papildus piedāvāt dažādus studiju materiālus. Elektroniskajā vidē students var sekot līdzi arī 
saviem sekmības rādītājiem. Tehnoloģiju izmantošanas un informācijas apmaiņas ātruma 
paaugstināšanās nodrošina klātienes nodarbību efektivitāti un veicina studējošo patstāvīgo 
darbu. 

Prakses vietās notiek iegūto zināšanu nostiprināšana un kvalifikācijai nepieciešamo 
praktisko iemaņu iegūšana. Kopējais prakses apjoms atkarīgs no studējošo iepriekšējās 
izglītības: maģistrantiem ar iepriekšējo profesionālo bakalaura izglītību prakse ir 6 KP apjomā 
– 6 nedēļas, bet maģistrantiem ar iepriekšējo akadēmisko bakalaura izglītību 32 KP apjomā – 
32 nedēļas. 

Praksi organizē atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par prakses organizēšanu. (informācija 
12.pielikums, p.12.9.)  

Studiju process vērsts uz zināšanu apguvi, prasmju un spēju veidošanu, kuras pilnveido 
prakses vietās. 

Programmas administrācija apzinās prakses jautājuma nopietnību un aktīvi iesaistās 
prakses vietu nodrošināšanā studējošiem. RKI ir noslēdzis Nodomu nolīgumus par prakses 
īstenošanu ar vairākām organizācijām (veidlapas paraugs 15.pielikumā).  
 

Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un studējošo iesaistīšana pētniecībā 
Maģistra profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” studējošie 

pētnieciskā darba iemaņas iegūst, regulāri strādājot ar literatūru un interneta resursiem, lai 
sekmīgi izstrādātu dažādus studiju darbus, prakses atskaiti un maģistra darbu. 

Tādējādi tiek veicināts arī studentu zinātniski-pētnieciskais darbs, darbs ar 
starptautiskajām zinātniskajām datu bāzēm, kas pieejamas RTU bibliotēkā ar elektronisko 
pieeju no ORTUS vides. Pētniecisko darbu studenti prezentē nelielās studentu konferencēs.  

Studiju procesā saskaņā ar studiju programmu studentam jāizstrādā studiju  darbi, kas 
dod iespēju iegūt pētnieciskā darba iemaņas. Maģistra darbs ir nopietns pētījums, kuru 
izstrādā saskaņā ar paša studenta izvēlēto tematu. 

Studentiem ir iespēja piedalīties studentu zinātniskās un tehniskās konferencēs (SZTK). 
2010.gadā starptautiskā konferencē „13th QMOD International Conference of Quality Service 
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Sciences, LearnAbility, Innovability and SustainAbility”  ziņojumā „Application of Standard 
ISO 10014:2006 „Quality management – Guidelines for realizing financial and economic 
benefits for processes improvements” tika prezentēti A.Apines (maģistrantūras studiju 
programmas 2010.gada  absolventes) un I.Mežinskas kopīgā pētījuma rezultāti. 

 
Mācībspēku darba metodoloģija IEVF RKI īstenotajās programmās vērsta uz to, lai 

attīstītu studentos prasmi risināt problēmas, sadarboties ar mācībspēkiem un piedalīties 
Latvijas uzņēmumiem un organizācijām svarīgo problēmu risināšanā vai projektu izstrādē. 
Studiju formu un metožu pilnveidošanas nolūkos tiek organizētas studentu zinātniski 
praktiskās konferences, kurās piedalās visas ieinteresētās puses, tostarp arī darba devēji un 
absolventi. Programmas praktiskās vērtības novērtēšanai veic regulāras darba devēju un 
absolventu aptaujas. 

Mācībspēki un administrācija lielu uzmanību velta efektīvu auditorijas darba formu 
pielietošanai un studiju programmas kvalitātes uzlabošanai. Nodarbībās izmanto jaunākās 
informācijas sistēmu tehnoloģijas: mācībspēki lekciju satura vizuālai pasniegšanai auditorijās 
pielieto elektroniskā veidā sagatavotus materiālus (PowerPoint prezentācijas, audiovizuālos 
materiālus, videomateriālus utt.).  

Datorklases izmanto ne tikai praktisku uzdevumu risināšanai, kas ļauj studentiem apgūt 
jaunākās informāciju tehnoloģijas, bet arī pētnieciskā darba veicināšanai, apgūstot dažādas 
datu bāzes utt.  

Mācību procesā pieaicina arī ārzemju vieslektorus, kuri nodrošina lekcijas klātienē. 
2010.gada maijā ERASMUS programmas ietvaros mācību procesā piedalījās  
Dr. Ioannis I. Angeli (Kipra), kas maģistratūras studentus un Ražošanas kvalitātes institūta 
pasniedzējus iepazīstināja ar aktuāliem pētījumiem kvalitātes vadībā, kas īstenoti, pielietojot 
statistisko procesu vadību (Statistical Process Control). Padziļināti vairākās nodarbībās tika 
izskatīta vispārinātā/izvērstā kvalitātes metodoloģija Quality Function Deployment (QFD) 
izmantošana pakalpojumu nozares uzņēmumos. 2011.gada aprīlī un maijā ieplānotas Havras 
universitātes pasniedzēju Pierre Menguy un Louis Blonce (Francija) vieslekcijas par 
statistisko metožu lietojumu kvalitātes vadībā. 2011.gada rudenī sadarbību plānots turpināt, 
uzaicinot vieslektorus no Čalmersa Tehnoloģiju universitātes Kvalitātes zinību katedras 
(Zviedrija). 

Liela daļa pasniedzēju veic zinātniski pētniecisko darbu. Tajā iesaista arī studentus, 
piedāvājot tiem pētnieciskā darba tēmas, kuras viņi pēta kursa, maģistra u.c. darbos. 
Pasniedzēji aktīvi pilnveido savu kvalifikāciju, piedaloties starptautiskās mācībspēku 
apmaiņas programmās (Erasmus/Sokrates), kvalifikācijas kursos, konferencēs un zinātniski 
praktiskos semināros Latvijā un ārzemēs. (Plašāka informācija 8. un 10.nodaļās, 
16.pielikumā) 

Mācību procesā pieaicina arī nozares speciālistus un uzņēmumu pārstāvjus, kuri 
atbilstošo mācību priekšmetu ietvaros sniedz specifiskas zināšanas un dalās pieredzē. Plašāk 
par pieaicinātajiem nozares ekspertiem informācija ir atrodama Pašnovērtējuma ziņojuma 8. 
nodaļā. 

 
 

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums 
 

6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas 
standartam 

Atbilstība izglītības standartam 
 Maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība” atbilst 

LR MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu” (informācija 12.pielikums, p.12.5.). Salīdzinošā analīze parādīta 3.tabulā. 
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3.tabula 
Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība”  

atbilstība valsts standartam 

LR MK noteikumu nr.481 prasības Studiju programma  
„Visaptverošā kvalitātes vadība” 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 40 
kredītpunktu 

Profesionālā maģistra programmas apjoms 
ir 40 KP vai 80 KP vai 120 KP 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
augstākās izglītības maģistra grāda ieguvei ir 
vismaz pieci gadi 

1 gads – pilna laika studijas pēc vismaz 4 
gadu bakalaura studijām 
2 gadi – pilna laika studijas pēc vismaz 4 
gadu bakalaura studijām 
3 gadi – pilna laika studijas pēc vismaz 3 
gadu bakalaura studijām 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē 
un kuru apjoms ir vismaz 7 kredītpunkti 

18 KP  

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 kredītpunkti 

14 KP  

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi, kuru 
apjoms ir vismaz 2 kredītpunkti 2 KP 

Prakses apjoms ir ne mazāk kā 6 kredītpunkti Prakses apjoms ir 6 KP 
Studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā 
bakalaura grādu prakses apjoms ir vismaz 26 
kredītpunkti. 

Prakses apjoms ir 26 KP 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
maģistra darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana 
un kura apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu 

 
Maģistra darbs – 20 KP 

Studentiem ar iepriekšēju akadēmiskā 
bakalaura grādu – valsts pārbaudījums, kura 
sastāvdaļa ir diplomdarba (diplomprojekta) 
izstrādāšana un aizstāvēšana un kura apjoms ir 
vismaz 10 kredītpunktu. 

 
Maģistra darba projekta daļa – 8 KP 

Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā 
maģistra programmā, maģistra programmā var 
imatrikulēt izglītojamos ar iepriekš iegūtu 
profesionālo bakalaura grādu vai akadēmisko 
bakalaura grādu, vai profesionālo 
kvalifikāciju, kura iegūta, pabeidzot vismaz 
četru gadu studiju programmu. 

 
Atbilst 

Maģistra programmā izglītojamie ar iepriekš 
iegūtu akadēmisko bakalaura grādu iegūst 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. 

Kvalifikācija:  Kvalitātes vadības sistēmu 
speciālists  

Pēc maģistra programmas apguves piešķir 
profesionālo maģistra grādu nozarē, 
starpnozarē, kopnozarē vai profesijā. 

Profesionālā maģistra grāds kvalitātes 
vadībā 
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Analizējot atbilstību standartam, var secināt, ka: 

• Programmas mērķi – akreditējamās programmas mērķi ir atbilstoši valsts izglītības 
standartā noteiktajiem (sīkāks izklāsts 1.nodaļā); 

• Programmas saturs – akreditējamās programmas saturs (skat. 1.pielikums) ir 
atbilstošs valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas pamatdaļas ir: 

 studiju kursi 
 studiju prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk – prakse); 
 valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana. 

 
Studiju kursu obligāto saturu veido studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu 

apguvi nozares teorijā un praksē, pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 
vadībzinību studiju kursi, pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi. 

• Programmas apjoms – akreditējamās programmas apjoms un tā strukturālais 
sadalījums ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un studiju 
kursu apjoms ir izteikts kredītpunktos. 

• Vērtēšanas pamatprincipi – akreditējamās programmas vērtēšanas principi ir 
atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam (sīkāks izklāsts katra studiju kursa 
aprakstā un 4.nodaļā): 

 Pozitīvie sasniegumi tiek summēti. 
 Katra kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts. 
 Prasību atklātība un skaidrība. 
 Pārbaudes veidu dažādība. 

 
Pārbaudījumu saturs un apjoms atbilst priekšmetu programmās noteiktajam saturam un 

profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu prasībām. Visi nosacījumi kredītpunktu 
iegūšanai ir aprakstīti katra priekšmeta programmā (13.pielikums). 
 
Atbilstība profesijas standartam 

Maģistra profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” noslēgumā 
studenti ar iepriekšēju akadēmiskā bakalaura grādu iegūst piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju ”Kvalitātes vadības sistēmu speciālists”. Programmas saturs veidots saskaņā ar 
atbilstošo profesijas standartu. Programmas satura salīdzinājums ar profesijas standarta 
prasībām parādīts 6.pielikumā. 

Var droši apgalvot, ka profesijas standarts atspoguļo darba devēju vēlmes un studiju 
programmas saturs veidots saskaņā ar atbilstošo profesijas standartu (12.pielikums, p.12.2.) 
un ir pilnībā izpildītas tā prasības. 

 
6.2. Darba devēju aptaujas 

Viens no veidiem kā iegūt informāciju par studiju programmas kvalitāti un atbilstību 
darba tirgus prasībām RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē ir kontakts ar darba 
devējiem – uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu abpusēju dialogu, regulāri tiek rīkoti pasākumi un 
konferences, kur var tikties visas ieinteresētās puses – darba devēji un augstskolas 
mācībspēki un studenti. Tikšanās reizēs diskutē par programmu kvalitāti, mācību priekšmetu 
saturu un formu, praktiskā darba organizēšanu un īstenošanu. Īpaši veiksmīgas ir kopš 
2004.gada organizētās „RTU karjeras dienas”, kuru ietvaros uzņēmēji tiekas ar studentiem, 
notiek studentu vizītes uz uzņēmumiem, diskusijas, semināri. Pasākuma mērķis ir informēt 
sociālo un tehnisko zinātņu studentus par nozaru uzņēmumiem, satuvināt studentus un 
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potenciālos darba devējus. Vienlaicīgi „RTU Karjeras dienas” parāda situāciju darba tirgū. 
Katru gadu palielinās uzņēmumu skaits, kuri ir ieinteresēti piedalīties. 

No 2009.gada arī aktīvi ir sācis darboties RTU Karjeras centrs, kas palīdz nodrošināt 
studentus ar prakses vietām un nodrošina plašu informācijas apriti starp RTU un dažādiem 
uzņēmumiem. Prakses vietas rekomendē RKI, uzturot lietišķus kontaktus ar iepriekšējo gadu 
absolventiem, kas kļuvuši par darba devējiem. 

2010.gada novembrī veiktās darba devēju aptaujas rezultāti norāda, ka kopumā 
absolventu zināšanas ir pietiekoši dziļas un plašas, lai varētu piedāvāt risinājumus 
problēmjautājumiem atbilstības novērtēšanas un kvalitātes vadības jomā. Darba devēju 
norādītā pilnveides joma - studējošo prasmju izveide studiju laikā, lai iegūtās zināšanas tiktu 
veiksmīgi pielietotas. Darba devēju ieteikumi programmas pilnveidei – vairāk reālu piemēru, 
situāciju risinājumu, kvalitātes metožu lietojums, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumu 
piedāvājums citā uzņēmumā vai studiju apmaiņas programmā ārpus Latvijas. 

 
Lai novērtētu studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” atbilstību darba 

tirgus prasībām un programmas absolventu nodarbinātības iespējas nākamajiem 6 gadiem, 
2011.gada februārī tika veikta absolventu darba devēju uzņēmumu vadītāju aptauja 
(anketas paraugs 9.pielikuma 3.punktā, papildus informācija 12.pielikums, p.12.9.). Aptaujā 
respondenti tiek aicināti objektīvi izvērtēt programmu, programmas absolventu zināšanas un 
prasmes un to atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī prognozēt absolventu nodarbinātības 
iespējas.  

Izvērtējot darba devēju aptauju rezultātus var secināt, ka darba devēji atšķirīgi novērtē 
programmas absolventus. 

 Aptaujātie pozitīvi vērtēja programmu kopumā un atzīmēja to, ka programmas saturs 
nodrošina nepieciešamas zināšanas: 

– 40% gadījumos tiek uzskatīts, ka absolventi ir labi teorētiski un praktiski sagatavoti, 
savukārt 50% darba devēju vēlētos vairāk praktiski sagatavotus darbiniekus, 10% aptaujāto 
atzina, ka kopumā grūti izteikt vērtējumu, jo jaunie speciālisti ir ļoti atšķirīgi. 

– absolventu īpašības (profesionālā sagatavotība, atbildības sajūta, mērķtiecība darbā, 
vēlme mācīties, iniciatīva darbā) 5 ballu sistēma ir novērtēta ar 4-5 ballēm, četri darba devēji 
ir atzīmējuši vērtējumu „3 balles” jautājumos par profesionālo sagatavotību un iniciatīvu 
darbā; 

– 50% gadījumos (svešvalodu zināšanas) 5 ballu sistēmā ir novērtēta ar 4-5 ballēm.    
 
Reizi trīs gados tiek veikta arī dažādu sadarbības uzņēmumu vadītāju aptauja (anketas 

paraugs 9.pielikuma 3.punktā, papildus informācija 12.pielikums, p.12.8.). Aptaujā 
respondenti tiek aicināti objektīvi izvērtēt programmu, programmas absolventu zināšanas un 
prasmes un to atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī prognozēt absolventu nodarbinātības 
iespējas. Rezultāti apstiprina, ka turpmākos sešos gados vismaz 10 kvalitātes vadības 
speciālisti, kam ir maģistra grāds būs nepieciešami uzņēmumos, kas piedalījās aptaujā. 
Sadarbības uzņēmumu vadītāji atzinīgi novērtē programmas absolventus un pozitīvi vērtē 
programmu kopumā, atzīmējot to, ka programmas saturs nodrošina nepieciešamās zināšanas: 

– 65% gadījumos tiek uzskatīts, ka absolventi ir labi teorētiski un praktiski sagatavoti, 
savukārt 35% darba devēji vēlētos vairāk praktiski sagatavotus darbiniekus. 

– 60% gadījumos absolventu īpašības (profesionālā sagatavotība, atbildības sajūta, 
mērķtiecība darbā, vēlme mācīties, iniciatīva darbā) 5 ballu sistēma ir novērtēta ar 4 ballēm; 

– 10% gadījumu absolventu īpašības (spēja strādāt ar cilvēkiem, autoritāte kolēģu vidū, 
sabiedriskā aktivitāte 5 ballu sistēma ir novērtēta ar 3 un 4 ballēm; 

– 30% gadījumos (svešvalodu zināšanas, spēja izmantot darba datoru) 5 ballu sistēmā ir 
novērtēta ar 5 ballēm.    

Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas programmas administrācija secināja, ka 
nepieciešams vairāk uzmanības veltīt praktisko iemaņu attīstīšanai. Lai to īstenotu, mācību 
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procesā vairāk tiks pieaicināti nozares pārstāvji, darba devēji, kvalitātes vadības jomas 
profesionāļi. Studiju priekšmetu pasniegšanā pārskatāmi un, kur nepieciešams, papildināmi 
praktiskie darbi.  

Studiju noslēguma darbu aizstāvēšanas valsts komisijās piedalās vairāku darba devēju  
pārstāvji (8.pielikums), kuri katru gadu izsaka savu vērtējumu par programmas absolventiem, 
tādējādi atspoguļojot darba devēju viedokli par iepriekšējos gados beigušo programmas 
absolventu darbu. Nozīmīgākās jomas, kurām arī turpmāk jāpievērš uzmanība – kopējās 
profesionālās sagatavotības un svešvalodu zināšanu uzlabošana. Līdzīgi secinājumi ir 
atspoguļoti 2011.gada februāra darba devēju aptaujas rezultātos. 
 
 

7. Studējošie 
 

7.1. Studējošo skaits programmā  
Kopā maģistra studiju programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība” 2010./2011. m. g. 
studē  48 studenti (atskaites punkts septembris). 

 4.tabula 
Studējošo skaits 

 1. kurss 2. kurss 3. kurss Pavisam 
Studējošo skaits programmā 
no tiem: 

18 16 14 48 

 pilna laika( dienas) studijas 
- 40 KP   programmā  
- 80 KP   programmā 
- 120 KP programmā 

 
17 

1(ak.) 
--- 

 
--- 
2 
5 

 
--- 
--- 
3 

 
      17 
        3 
        8 

 nepilna laika (neklātienes) studijas 
- 40 KP   programmā 
- 80 KP   programmā 
- 120 KP programmā 

 
--- 
--- 
--- 

 
--- 

5+2 ak. 
2 

 
--- 

9+1 ak. 
1 

 
--- 

14+3 ak. 
  3 

ak. – akadēmiskā atvaļinājumā 
 
7.2 Pirmā kursā imatrikulēto skaits 

2010./2011. mācību gadā 1. kursā imatrikulēti 17 pilna laika studenti. 
Valsts budžeta finansētajās vietās uzņemti 17 (41 KP) pilna laika studenti. Sākotnēji 

piešķirtas 15 budžeta vietas, pieteicās 23 pretendenti ( 17 – 41 KP; 4- 81KP; 2 – 121KP). Uz 
vienu budžeta vietu pretendēja 1,53 cilvēki. 
 
7.3. Absolventu skaits 

No 2003. gada līdz 2011. gada pavasarim programmu (ar dažādu tās studiju ilgumu)  
kopā būs absolvējuši 567 maģistri. 

Profesionālās maģistra programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” absolventu 
kopskaits kopš 2003. gada atspoguļots 5.tabulā. 

5.tabula 
 Absolvēšanas gads 
 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Pilna laika studiju 
absolventi,  kopā 83 - - 12 10 3 12 14 13 19* 
Nepilna laika 
(neklātienes) 
absolventi, kopā 484 

30 37 64 112 90 82 35 21 7* 

*prognozējamie absolventi 
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Profesionālās maģistra programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” absolventu 
sadalījums pa programmas variantiem (atbilstoši studiju ilgumam), sākot no 2009.gada, 
parādīts 6.tabulā 

6.tabula 
Absolventu skaita sadalījums sākot no 2009. gada 

 Absolventu skaits programmā 
 2009. 

janv. 
2009. 
jūn. 

2010. 
janv. 

2010. 
jūn. 

2011. 
janv. 

Pavisam 
līdz 2011. 
g. pav. 

 pilna laika( dienas) studijas 
     no tiem: 
- 41 KP   programmā (RMGK1) 
- 81 KP   programmā (RMGK0) 
- 121 KP programmā (RMGKB) 

 

 
 

--- 
--- 
--- 

 
 
7 
7 
--- 

 
 

--- 
--- 
--- 
 

 
 

10 
2 
1 

 
 

--- 
--- 
--- 

 

 
 

17 
9 
1 

                
 nepilna laika (neklātienes) 

studijas 
    no tiem: 
- 41 KP   programmā (RMGK1) 
- 81 KP   programmā (RMGK0) 
- 121 KP programmā (RMGKB) 

 

 
 
 

--- 
19 
1 

 
 
 

--- 
15 
--- 

 
 
 

--- 
17 
1 

 
 
 

--- 
2 
1 

 
 
 

--- 
6 
--- 

 
 
 

--- 
59 
3 

                
Kopā: 20 29 18 16 6 89 
 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

2008. gadā RTU ieviestā studiju kvalitātes uzraudzības un nodrošināšana sistēma 
paredz, ka tiek veiktas regulāras studējošo elektroniskas aptaujas par studiju saturu un 
mācībspēku darba kvalitāti, izmantojot ORTUS vidi. 

2011.gada janvārī, pēc rudens semestra tika organizēta kārtējā studējošo aptauja. 
Anketas jautājumi parādīti 9.pielikuma 1.punktā. RTU studējošo anketēšana tiek veikta 
regulāri, katra semestra noslēgumā, izmantojot ORTUS elektronisko studiju vidi. Sistēma 
darbojas RTU jau trešo mācību gadu.  

Aptaujas anketas ietver jautājumus par katra konkrētā studiju kursa mācību literatūras 
pieejamību, pasniedzēja vērtēšanas kritērijiem, darba kultūru un kvalitāti, studentu tiesību 
ievērošanu nodarbību laikā, studenta patstāvīgajam darbam veltīto laiku un mācību disciplīnu. 
Anketas nobeiguma daļa ir paredzēta studentu priekšlikumiem un ierosinājumiem studiju 
priekšmeta un pasniedzēja darba kvalitātes uzlabošanai. Anketas tiek aizpildītas anonīmi, lai 
sniegtie atbilžu varianti nevarētu ietekmēt pasniedzēja attieksmi pret konkrēto studentu vai 
studentu grupu un tiktu sasniegts mērķis – saņemt studentu objektīvu vērtējumu. 

Anketēšanas rezultāti par konkrēto programmu tiek apkopoti un izmantoti programmas 
kvalitātes uzlabošanā. Anketēšanas un rezultātu analīzes procesā aktīvi piedalās paši studenti 
un IEVF studentu pašpārvalde. 

Studējošo aptaujas anketas ir izveidotas tā, lai studentu sniegtās atbildes palīdzētu 
novērtēt studiju kursu un mācībspēka darba kvalitāti, kā arī dot iespēju studentiem izteikt savu 
viedokli un sniegt priekšlikumus pasniedzēja darbības uzlabošanai un konkrētā studiju kursa 
programmas pilnveidošanai. 

Studējošo aptaujas notiek divējādi un neatkarīgi viena no otras: 
– studējošo aptauju veic RTU Studiju daļa (jau minētā aptauja ORTUS vidē); 
– studējošo aptauju veic IEVF studējošo pašpārvalde. 
IEVF studentu pašpārvalde reizi gadā veido pasākumu „Pasniedzēju gada balva”, kuras 

ietvaros tiek novērtēti mācībspēki un tiek pasniegtas studentu balvas 9 nominācijās. Studenti 
izvirza nomināciju „Gada labākais pasniedzējs”, kuras ietvaros ikvienu mācībspēku izvērtē, 
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izmantojot studentu izstrādātos vērtēšanas kritērijus. 2009./2010.m.g. RTU Transporta un 
mašīnzinību fakultātē nominācijā „Kvalitatīvākais pasniedzējs” tika izvirzīta un atzinību 
saņēma Iveta Mežinska. 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” studējošo 
aptaujās ORTUS vidē dažādos studiju priekšmetos piedalās atšķirīgs studentu skaits, līdz ar to 
iegūtie dati ir vērtējami piesardzīgi. 

Studentu aptaujas rezultāti liecina, ka ir problēmas ar studiju priekšmetos izskatāmo 
jautājumu dublēšanās ar citu studiju kursu. Lai to novērstu, pasniedzēju metodiskos semināros 
studiju priekšmetu apraksti tika pārskatīti. 

Kopumā studējošo aptauju rezultāti bija pozitīvi, jo no maksimāli iespējamām 5.0 
ballēm novērtējums vidēji bija 4,0 līdz 5,0, tikai dažiem mācībspēkiem atsevišķos jautājumos 
šis rādītājs bija zemāks. Tādējādi katram mācībspēkam ir iespēja novērtēt sava darba 
rezultātus un veikt studiju kvalitāti uzlabojošus pasākumus. 

Studenti atzinīgi novērtējuši pasniedzējus, kuri paši sagatavojoši mācību līdzekļus 
un/vai izdales materiālus studiju priekšmetu apgūšanai. Galvenie ieteikumi studiju 
programmas uzlabošanai no studentu puses saistīti ar nodarbību satura pietuvināšanu 
aktuālajai situācijai un norisēm, mācību literatūras vienību skaita palielināšanu. Studējošo 
aptaujas anketu rezultāti tiek analizēti studiju programmas administrācijas, katedru un 
institūtu sēdēs, nepieciešamības gadījumā piesaistot studējošo pašpārvaldes pārstāvjus.  

Fakultātē studējošo pašpārvalde regulāri, neatkarīgi no programmas administrācijas, 
veic studentu aptaujas par studiju procesa kvalitāti, pasniedzēju darba kvalitāti un citiem ar 
studiju procesa organizāciju saistošiem jautājumiem. Studējošo pašpārvaldes aptaujas anketas 
un to paraugi ir pieejami RTU IEVF studējošo pašpārvaldes birojā Meža iela 1/7 – 110.kab. 
 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 

Katru gadu tiek veikta arī programmas absolventu anketēšana. Aptauju rezultāti 
atspoguļo programmas īstenošanas pozitīvās un negatīvās puses. Tiek vērtēta studiju 
programma, tās saturs, prakse un iegūtās zināšanas, iepriekšējo gadu aptauju rezultāti 
pieejami pie programmas administrācijas.  

2010.gada novembrī un 2011.gada februārī tika veiktas kārtējās absolventu aptaujas, 
atbilstoši iepriekšējos gados izstrādātajai kārtībai un metodikai. 2011.gada februārī veiktās 
aptaujas anketas veidlapa pievienota 9.pielikumā. 

Aptaujā piedalījās 10 studenti (30% no 2010. gada absolventiem) un 6 studenti (100 % 
no 2011.gada absolventiem).  

Novembra aptaujā tika veiktas 2009./2010.gadā absolvējušo maģistru un viņu darba 
devēju aptaujas. Maģistrantūras studiju absolventu aptaujas jautājumi tika izsūtītas 33 
maģistra programmas absolventiem un tika saņemtas 10 aizpildītas anketas (skat. 7.tabulu). 

7.tabula 
Par profesionālā maģistra  studiju  programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” 

studiju rezultātiem 
 pilnībā 

piekrītu 
daļēji 

piekrītu 
neitrāls 

vērtējums 
daļēji 

nepiekrītu 
pilnībā 

nepiekrītu 
1. Studiju programmā iekļautos studiju 
kursos gūtās  zināšanas profesionālajā 
jomā ļāva sekmīgi iekļauties darba 
tirgū/turpināt profesionālo izaugsmi 
esošajā darba vietā.  

3 4  3  

2. Studiju kursos attīstītās prasmes sniedz 
iespēju darba vietā izstrādāt priekšlikumus 
pilnveidei atbilstības novērtēšanas/ 
kvalitātes vadības jomā. 

4 4 1 1  
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3. Es spēju būt kvalitātes 
vadības/kvalitātes vadības sistēmas 
vadītājs, jo man ir nepieciešamās zināšanas 
un prasmes, kuras es protu pielietot, 
strādājot uzņēmumā. 

2 2 4 1 1 

4. Studiju programma ir vērtīga un gūtās 
zināšanas prasmes, spējas atbilst mūsdienu 
darba tirgus nosacījumiem atbilstības 
novērtēšanas/kvalitātes vadības jomā. 

1 3 5 1  

 
Aptaujas anketās iekļautie ieteikumi maģistra programmas pilnveidošanai: 
– vairāk praktisku nodarbību, reālu situāciju analīzes piemēru nepieciešamība; 
– ļoti vēlama profesionālā svešvaloda (angļu, vācu); 
– atsevišķu aktuālu tēmu iekļaušana, piemēram, pārrobežu  publisko pakalpojumu 

kvalitāte; 
– programmas beidzēju profesionālu diskusiju pasākumu (forumu) rīkošana. 
 
Februāra aptaujā tika veikta 2011.gadā absolvējušo maģistru un viņu darba devēju 

aptaujas. Maģistratūras studiju absolventu aptaujas jautājumi tika izsūtītas 6 maģistra 
programmas absolventiem un tika saņemtas 6 aizpildītas anketas: 

– Programmas vērtējuma rezultāti: 33% (2 absolventi) „viduvēji”, 50% (3 absolventi)  
„labi”, 17% (1 absolvents) „ļoti labi”. 

– Studiju procesa vērtējuma rezultāti: 17% (1 absolvents) „gandrīz viduvēji”, 33% (2 
absolventi) „viduvēji”, 50% (3 absolventi) „labi”. 

– Iegūtās zināšanas: 33% (2 absolventi) „viduvēji”, 33% (2 absolventi) „labi”, 33% (2 
absolventi) „ļoti labi”. 

– Praktiskās iemaņas: 50% (3 absolventi) „viduvēji”, 33% (2 absolventi) „labi”, 17% 
(1 absolvents) „ļoti labi”. 

 
Vērtējuma rezultāti ir papildināti ar absolventu ieteikumiem programmas satura un 

studiju procesa pilnveidei: 
– konkrētība nodarbību plānošanā , noteikto nodarbību laiku saglabāšana, nemainīšana; 
– studiju programmā nebūtu iekļaujami studiju kursi, kam nav tiešas saistības ar 

kvalitātes, piemēram, svešvaloda, bet būt izvēršama kvalitātes vadības studiju kursu 
pasniegšana, iekļaujot arī vairāk praktiskās nodarbības; 

– vairāk laika jāatvēl pasniedzēju individuālām sarunām, diskusijām ar katru studentu 
par individuālo darbu, studiju darbu rezultātiem; 

– ieguvums no studijām ir mazs, ja students nestrādā konkrētā jomā. 
  

Programmas, studiju procesa, iegūto zināšanu un praktisko iemaņu vērtējums parādīja 
nepieciešamību pārskatīt studiju programmas saturu un tās īstenošanu. Šis darbs tika veikts 
2011.gada februārī-martā, kā rezultātā programma tika saturiski būtiski mainīta un uzlabota, 
kā arī joprojām notiek nopietns darbs pie studiju priekšmetu satura pilnveidošanas un studiju 
organizācijas uzlabošanas. 

Aptaujas anketu komentāros atzinīgi novērtēti studiju programmas īstenošanā iesaistīto 
pasniedzēju darbs, mācību materiāli, iegūtās zināšanas, kā arī iespēja lietot RTU iekšējās 
informācijas sistēmu ORTUS, saņemot materiālus elektroniski un lietojot informācijas 
resursus (datu bāzēm). 

Absolventi labprāt un atklāti izsaka domas par studiju laiku un procesu, kopumā pozitīvi 
vērtē RKI aktivitātes, uztur kontaktu ar augstskolu, vienlaicīgi atzīmējot nepieciešamību 
pilnveidoties.  

2010. un 2011. gada absolventi ir nodarbināti dažādu tautsaimniecības nozaru - 
enerģētikas, būvniecības, tirdzniecības valsts pārvaldes iestādēs - uzņēmumos.  

Visus aptaujās iegūtos rezultātus izmanto studiju procesa pilnveidošanā.  
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7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Viens no pamatprincipiem RTU IEVF studiju programmās ir demokrātija un dialogs ar 
studējošiem, to aktīva iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā. Studējošie savu līdzdalību 
studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas vēlmes konkrētā studiju 
priekšmeta pasniedzējam, katedru vadītājiem, programmas direktoram vai ar studentu 
pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji ir IEVF Domes, RTU Senāta un RTU Senāta komisiju 
locekļi, kā arī RTU Akadēmiskās sapulces locekļi. 

IEVF attiecības ar studentiem raksturo savstarpēja uzticēšanās, cieņa un godīgums, kas 
veicina sapratni, pareizu uztveri un attīsta prasmi izmantot zināšanas. 

Lai nodrošinātu demokrātijas principu, lektoru, docētāju un profesoru darbu reizi 
semestrī novērtē studenti, rakstiski (ORTUS vidē) atbildot uz anketas jautājumiem. Anketas 
aizpilda anonīmi. Studenti vērtē mācībspēku darbu – mācību priekšmetu teorētisko līmeni, 
praktiskos vingrinājumus, to pietiekamību materiāla izpratnei un apguvei, individuālos 
uzdevumus, mācībspēka attieksmi pret studentu un citus jautājumus. Saiknes nodrošināšanai 
starp studējošiem, mācībspēkiem un programmas administrāciju, liela loma ir IEVF studentu 
pašpārvaldei, kas aktīvi piedalās visos minētajos procesos un veic ikgadējo mācībspēku 
novērtēšanu. 

Par studentu un absolventu iesaisti un līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā liecina 
jau minētā RKI un programmas administrācijas reakcija uz anketēšanas rezultātiem un ar to 
saistītās izmaiņas un uzlabojumi studiju procesā. Faktiski pārstrādājot un aktualizējot studiju 
programmu, konsultējoties ar darba devējiem un nozares speciālistiem. 2011./2012.gada 
uzņemšanas periodam un šai pārakreditācijai ir sagatavota kvalitatīvi jauna studiju 
programma. 

 
 

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
  
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

Programmas īstenošanā piedalās RTU mācībspēki un augsti kvalificēti kvalitātes 
vadības jomas speciālisti ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi. Pamatā studiju programmu 
īsteno RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes RKI akadēmiskais personāls.  

Maģistra profesionālo studiju programmas īstenošanā piedalās 26 mācībspēki, no tiem 
57,7% ir zinātņu doktori. Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji 8.tabulā. 

8.tabula 
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji 

Nr. Rādītāji Skaits Procentos no 
mācībspēku kopskaita 

1. Amati:   
 Profesori 5 19,2 
 Asociētie profesori 4 15,4 
 Docenti 6 23,1 
 Praktiskie docenti 9 34,6 
 Lektori 2 7,7 
 Kopā: 26 100 

2. Zinātniskie grādi:   
 Habilitētie zinātņu doktori 2 7,7 
 Zinātņu doktori 13 50,0 
 Maģistri 11 42,3 
 Kopā: 26 100 
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3. Pēc  vecuma:   
 Zem 30 1 4 
 31- 40 5 19 
 41- 50 3 11 
 51- 60 9 35 
 Virs 60 8 31 
 Kopā: 26 100 

 
Mācībspēku saraksts dažādos aspektos parādīts 7.pielikumā, mācībspēku dzīves un 

darba gājumi - 14. pielikumā. 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 

Kopumā akadēmiskais personāls pilnībā atbilst studiju programmas īstenošanas 
prasībām. Studiju programmas īstenošanā piedalās profesori, docenti, lektori un augsti 
kvalificēti kvalitātes vadības speciālisti.  

Mācību procesā pieaicinātie profesionāļi (daļu no sadarbības partneriem skat. 9.tabulā) 
iepazīstina studējošos ar nozares aktualitātēm un praktiskiem piemēriem.  

9. tabula 
RKI sadarbības partneri un to iesaistīšana programmas mācību priekšmetu praktiskajā 

realizēšanā 
Vārds uzvārds Organizācija,  

ieņemamais amats 
Pasniedz studiju 
priekšmetu pilnā 

apjomā 

Pasniedz 
atsevišķas 

nodarbības   
M.Sc. 
Maira Sapata 
 

Veselības Centrs 4, 
Laboratorijas vadītāja 

Kvalitātes nodrošinā-
šanas metodes (studiju 
projekts) 
Resursu un kvalitātes 
izmaksu analīze 

- 

M.Sc.  
Svetlana 
Mjakuškina 

Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrs, Preču 
un pakalpojumu 
uzraudzības departamenta 
direktora vietniece 

 Atbilstības 
novērtēšana  

M.Sc. 
Elita  
Jansone 

SIA „Metrum” 
Kvalitātes vadītāja, Darba 
aizsardzības speciāliste 

Kvalitātes 
instrumentālā 
datortehnoloģija 

- 

M.Sc. 
Natālija 
Bolbate 

Valsts Asinsdonoru centrs, 
direktora vietniece 
kvalitātes vadības 
jautājumos  

- Kvalitātes 
instrumentālā 

datortehnoloģija 

M.Sc. 
Guna Eglīte 

Rīgas Domes Labklājības 
departamenta 
Administratīvās nodaļas 
vadītājs 

- Kvalitātes vadība

M.Sc. 
Iveta Grauduma 

Rīgas Domes Labklājības 
departamenta Kvalitātes 
vadītāja 

- Kvalitātes vadība

 
Mācībspēki akreditācijas divu gadu periodā ir piedalījušies projektu un lietišķo 

līgumdarbu izpildē, uzstājušies vietējās un starptautiskās konferencēs, publicējuši zinātniskos 
rakstus un tēzes, metodiskās izstrādnes, pilnveidojuši mācību metodes, kā arī intensīvi turpina 
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darbu RTU elektroniskajā vidē ORTUS. Mācībspēki aktīvi piedalās RTU un citu augstskolu 
organizētos metodiskos semināros. RKI akadēmiskais personāls atskaites periodā papildinājis 
zināšanas, piedaloties RTU metodiskajos semināros „Studiju rezultāti un to vērtēšana” 
2010.gada 30.martā, un studiju rezultātiem veltītā seminārā 2009.gada 30.novembrī. 
Mācībspēki pilnveido profesionālo kvalifikāciju (skat. 10.tabula). Akadēmiskais personāls 
pētnieciskā darba un kvalifikācijas celšanas laikā iegūtās atziņas tiek izmantotas mācību 
procesā. 

Kvalifikācijas pilnveide ietver dalību akadēmiskas un profesionālas ievirzes pasākumos. 
Īstenojot apmācību un konsultāciju līgumdarbus dažādu nozaru organizācijās, programmas 
mācībspēki gūst informāciju par kvalitātes vadības pielietojumu un organizāciju   aktuālajām 
vajadzībām. 

Programmas mācībspēki piedalās divu ESF projektu īstenošanā. ESF projekta „Latvijas 
Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas (LTICA) kapacitātes 
paaugstināšana aktīvai līdzdalībai valsts inovācijas politikas attīstībā” un ESF projekta 
„Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un 
praktisko kompetenču paaugstināšana” (modulis „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu 
teorētisko zināšanu pilnveide metālapstrādes nozarē”) mācībspēki piedalās apmācību sadaļu 
īstenošanā. 

10.tabula 
Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana pēdējos divos gados 
Nr. Forma Skaits 
1. Profesionālās pilnveides kursi un mācības, kuru beigšanu 

apstiprina apliecība un kuru lietderību atzīst struktūrvienības 
vadītājs  

4 

2. Radošs darbs nozares uzņēmumos noslēgto savstarpējās 
sadarbības līgumu ietvaros 

2 

3. Piedalīšanās reālu projektu izpildē 3 
4. Publikācijas 33 
5. Konferences, kurās mācībspēki piedalījušies ar ziņojumiem 12 

 
RKI mācībspēki piedalās arī nozaru profesionālos semināros - RKI asoc.prof. 

J.Miķelsonam atbilstības novērtēšanas un industriālo mērījumu apmācības jomā ir 
izveidojusies lietišķa un intensīva sadarbība ar Latvijas ūdens un gāzes lietotāju asociāciju. 
Apmācību semināra tematika – ūdens un notekūdeņu patēriņš un uzskaite ES direktīvas, LR 
normatīvie akti, ūdens patēriņa mērīšanas metodes, mērījumu precizitāte, ūdens patēriņa 
skaitītāji un to uzstādīšana. Semināros par mašīnu drošības noteikumiem (Directive 
2006/42/EC on machinery) piedalījās mašīnbūves nozares profesionāļi.  

2010.gada 16.septembrī sadarbībā ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātnisko institūtu „BIOR” asoc.prof. J.Miķelsons vadīja metroloģijas semināru, kurā 
piedalījās atbilstības novērtēšanas institūciju vadītāji, laboratoriju vadītāji no Krievijas. 

2010.gada 7.maijā prof. N.Salenieks, asoc.prof. J.Miķelsons un pr.doc.I.Mežinska 
vadīja darba semināru „EEA Reglamentācija – standarti, norādes un norādījumi 
ražošanā/rūpniecībā” Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskajā fakultātē. Seminārā 
tika izskatīti jautājumi par kvalitātes nodrošināšanu EEA Vienotā tirgū, atbilstības 
novērtēšanas harmonizēto sistēmu, starptautiskām, reģionālām un nacionālām standartizācijas 
sistēmām. 

2010.gada 30.novembrī asoc.prof. Miķelsons viesojās Issy les Moulieanux (Francija) 
pasaulē lielākajā ūdens un siltuma enerģijas patēriņa mērīšanas iekārtu ražošanas uzņēmumā 
ITRON. 

Ražošanas kvalitātes institūta pētnieks Guna Čivčiša papildina savas praktiskās iemaņas 
un paaugstina savu kvalifikāciju pārstrādes rūpniecības uzņēmuma A/S „Rīgas piena 
kombināts” akreditētā laboratorijā. Sākot ar 2010.gada augusta mēnesi G. Čivčiša praktizējas 
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industriālo mērījumu jomā, strādājot par laboratorijas tehniķi. Plānotais sadarbības/pieredzes 
apmaiņas ilgums ir viens gads. Gada laikā iegūtā pieredze industriālās ražošanas norisēs, 
mērīšanas iekārtu un mērinstrumentu uzturēšanā (iestatīšana, uzraudzība/apkope, 
kalibrēšana), mērījumu veikšanā (testēšana, mērījumu paraugu sagatavošana, mērīšanas 
process, to ietekmējošie faktori) testēšanas/kalibrēšanas rezultātu kvalitātes nodrošināšanā 
(testēšanas rezultātu izvērtēšana, datu un kļūdu analīze, neatbilstību izvērtēšana) ļaus 
industrijā gūto pieredzi pārnest universitātē un attīstīt Ražošanas kvalitātes institūta piedāvāto 
studiju programmu priekšmetu saturu. 

RKI pētnieks un docents G.Tribis piedalās rūpniecisko uzņēmu industriālā riska 
novērtējumu izstrādāšanā un konsultē uzņēmumus riska vadības jautājumos. Kā šādas 
sadarbības piemēru var minēt AS „Latvijas gāze”, kur atsevišķu struktūrvienību objektiem 
2010. – 2011. gados ir sniegtas konsultācijas riska novērtējumu izstrādāšanā un industriālā 
riska vadības jautājumos.  

Nozīmīgākās akadēmiskā personāla pēdējo gadu publikācijas, dalība konferencēs un 
citas aktivitātes apkopotas 16.pielikumā. 

 
8.3. Akadēmiskā personāla attīstības politika 

Situācija Latvijas un kopējā Eiropas Savienības darba tirgū izvirza prasību pēc 
mācīšanās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas mūža garumā. To arvien vairāk 
atbalsta gan valsts, gan darba devēji. Mūžizglītība tiek uzskatīta par Eiropas Savienības valstu 
politikas stūrakmeni cilvēkresursu attīstības jomā. Šāda tālredzīga un sistemātiska 
cilvēkresursu attīstība prasa aktīvas izmaiņas. Izmaiņu mērķis ir nodrošināt programmas 
konkurētspēju, kur tieši cilvēkresursi kļūst par izšķirošo faktoru institūta inovācijas procesā. 

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē akadēmiskā personāla politiku nosaka 
LR likumdošana un RTU Satversmē noteiktā kārtība, kas atbilstoši „Augstskolu likumam” 
regulē akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstības rādītājus. 

Atbilstoši MK noteikumiem „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai 
izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” fakultāte motivē mācībspēkus apmeklēt 
kvalifikācijas pilnveides kursus.  

IEVF stratēģijas ideoloģijas pamatā ir veicināt ikviena darbinieka izpratni par savu lomu 
kopīgo mērķu sasniegšanā, kā arī veicināt darbiniekus uzņemties pilnu individuālo atbildību 
par šo mērķu sasniegšanu.  

IEVF apmācības un kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskajam personālam mācoties 
dažādos kvalifikāciju un personisko profesionālo iemaņu pilnveides kursos vai semināros 
Latvijā un ārvalstīs, piedaloties organizatoriskajā un metodoloģiskajā darbā, projektos 
uzņēmumos, citu organizāciju darbā, veicot konsultanta darbu, kā arī katru gadu piedaloties 
RTU un citu augstskolu organizētās konferencēs un metodiskajos semināros.  

2009. un 2010.gadā RKI akadēmiskais personāls piedalījās Latvijas Kvalitātes 
pilnveides fonda (LKPF) mācību/praktizēšanās tematiskā kursā „Augstākās 
izglītības/kvalifikācijas kvalitātes pilnveide Boloņas procesa 2020 nostādnēs” (40 stundu 
mācības, 40 stundu praktizēšanās). Kursa noslēgumā dalībnieki saņēma apliecības.  

Kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek iestrādātas mācību 
procesā. 

Starptautiskā sadarbība notiek gan pētnieciskā, gan akadēmiskā darba jomās. IEVF 
sadarbības partneri ir Vācijā, Norvēģijā, Krievijā, Lietuvā, Ukrainā, Apvienotajos Arābu 
Emirātos, ASV, Austrālijā, Baltkrievijā, Gruzijā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Nīderlandē, 
Polijā, Šveicē un citur. Fakultāte organizē regulāru studentu apmaiņu ar ārzemju augstskolām. 

ERASMUS mācībspēku un pētnieku pieredzes apmaiņas/mobilitātes programmas 
ietvaros studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” pilnveidei un pieredzes 
apmaiņai: 

– Lekciju kursa  „Quality Engineering and Quality Management” pasniegšana  Havras 
universitātē, ISEL (Logistics engineering school of Le Havre University) 
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maģistratūras  studentiem, Havrā (Francija) - prof.J.Mazais (2010.gada aprīlī, plānots 
2011.gada jūnijā). 

– Uzsākta sadarbība ar Kvalitātes zinību katedru (Division of Quality Sciences) 
Čalmersa Tehnoloģiju universitāti (Chalmers University of Technology) Gēteborgā 
(Zviedrija), kurā tiek īstenota starptautiska programma angļu valodā  „Quality and 
Operations Management” – pr.doc. I.Mežinska (2010.gada aprīlī, 2011.gada 
janvārī). 

 
Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. Pašlaik 

doktorantūrā studē 3 institūta pasniedzēji. Katram pilna laika dienas nodaļas doktorantam ir 
sava darba vieta, kas ir aprīkota ar nepieciešamo aparatūru – datoru, printeri, kopētāju.  

 
 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 
Infrastruktūras nodrošinājumu Inženierekonomikas un vadības fakultātē raksturo trīs 

galvenie bloki: telpas mācību un zinātniskajam darbam, bibliotēka, informācijas tehnoloģiju 
nodrošinājums. 

Telpas mācību un zinātniskajam darbam 
Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” studiju 

process un saimnieciskā darbība notiek 3 RTU ēkās Rīgā: 
⇒ Rīgā, Meža ielā 1/7, 
⇒ Rīgā, Meža ielā 1/1, 
⇒ Rīgā, Ezermalas ielā 6k. 

 
90% no mācību, zinātniskā un administratīvā darba notiek jaunajā IEVF ēkā Meža ielā 

1/7, kas ekspluatācijā tika nodota 2008.gada rudenī. No vairāk nekā 30 fakultātes rīcībā 
esošajām mācību telpām 85% ir aprīkotas ar multimediju tehniku – dators ar pieslēgumu 
internetam un skaļruņu sistēmu, projektoru, kodoskopu vai dokumentu kameru. Tādējādi ir 
iespējams nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesu.  
- Meža ielā 1/7 ir šādas telpas: 

 4 auditorijas (90 vietas, visas aprīkotas ar multimediju tehniku) izmanto lekcijām; 
 11 auditorijas (līdz 70 vietām, visas aprīkotas ar multimediju tehniku), izmanto 

lekcijām un praktiskajām nodarbībām; 
 9 auditorijas (no 20 līdz 40 vietām, 50% aprīkotas ar multimediju tehniku) izmanto 

galvenokārt praktiskajām nodarbībām, individuālam vai grupu darbam, valodu 
apmācībai; 

 5 datorzāles (20-30 vietas aprīkotas ar multimediju tehniku) izmanto praktiskām 
nodarbībām; 

 metodiskais kabinets (aprīkots ar multimediju tehniku). 
- Meža ielā 1/1 atrodas 6 mācību auditorijas (30-50 vietas), kas ir aprīkotas ar nepieciešamo 
multimediju tehniku.  
- Ezermalas ielā 6k 

 1 auditorija (90 vietas, aprīkota ar multimediju tehniku) izmanto lekcijām; 
 3 auditorijas (līdz 40 vietām, aprīkotas ar multimediju tehniku) izmanto lekcijām un 

praktiskajām nodarbībām; 
 2 datorzāles (12 un 30 vietas, aprīkotas ar multimediju tehniku) izmanto praktiskām 

nodarbībām. 
 

Programmas studentiem un akadēmiskajam personālam ir pieejama RTU bibliotēka. 
Katras programmas vajadzībām ir izveidota īpaša literatūras bāze, kas ir veidota pēc 
mācībspēku un studentu ieteikuma un ir pieejama Ķīpsalas ielā 10.  
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Studējošiem ir iespējas izmantot gan tos pakalpojumus, kurus sniedz RTU bibliotēka, kā 
arī viņu rīcībā ir IEVF metodiskais kabinets Meža 1/7 113.telpā un metodisko kabinetu 
bibliotēkas, piemēram, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā, Ražošanas un 
uzņēmējdarbības institūtā, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūtā, Ražošanas 
kvalitātes institūtā, kur var iepazīties ar jaunākiem periodiskiem izdevumiem, statistikas 
materiāliem, grāmatām, konferenču materiāliem par ekonomikas, uzņēmējdarbības un 
kvalitātes vadības jautājumiem. 

Studentu un mācībspēku vajadzībām ir pieejami arī citi RTU infrastruktūras elementi – 
ēdnīcas un kafejnīcas (kas atrodas ikvienā no RTU kompleksiem), kopētavas, studentu 
viesnīcas, RTU sporta un atpūtas centri, peldbaseins u.c. RTU telpās ir uzstādīti tirdzniecības 
automāti dažādu dzērienu un uzkodu iegādei.  

Tiek uzlabots auditoriju iekārtojums, radīti jauni metodiskie kabineti un mācību 
laboratorijas, papildināta biroja tehnika, iegādāta mācību literatūra, datori mācību procesa 
vajadzībām un tiek veiktas citas aktivitātes. Turpinās pakāpeniska telpu labiekārtošana.  

Nozīmīgas investīcijas ir veiktas informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma attīstībā un 
pilnveidošanā. Katram fakultātes mācībspēkam ir darba vieta ar datoru, kas pieslēgts 
internetam, 30% no darbiniekiem ir arī IEVF portatīvie datori. RTU studenti un mācībspēki 
aktīvi izmanto elektronisko studiju vidi ORTUS. ORTUS vidē ir iespēja iekļūt tikai 
autorizētiem lietotājiem, tā studentu nodrošina ar visu viņam aktuālo informāciju studiju 
procesa gaitā. Tajā ir pieejami aktuālie mācību priekšmeti (anotācijas, prasības mācību kursa 
sekmīgai apgūšanai, lekciju plāns, lekciju materiāli, nepieciešamā literatūra u.c. materiāli), 
informācija par studējošā sekmību un nokārtotajiem mācību priekšmetiem, aktuālie ziņojumi, 
bibliotēkas informācija, pieeja mācību un zinātniskajai literatūrai un datu bāzēm, e-pasts utt.  

Šajā vidē ir iespējams komunicēt ar ikvienu mācībspēku, bet aktuālo kursu ietvaros arī 
ar studiju biedriem. Portālā ir izveidoti diskusiju forumi, notiek regulāras aptaujas utt. 
Studējošie un mācībspēki tiek apmācīti šī portāla izmantošanai. 

Studentiem ir iespēja izmantot bezvadu internetu visā ēkā Meža ielā 1/7 un datorus 
datorklasēs, kā arī kopēt materiālus. 

Tehniskās bāzes pilnveidošana notika sekojošos pamatvirzienos: 
1) datortehnikas atjaunošana un pilnveidošana; 
2) mācību - metodisko materiālu sagatavošana; 
3) auditoriju labiekārtošana; 
4) mācību auditoriju aprīkošana ar tehniskiem līdzekļiem; 
5) telpu remonts, jaunas orgtehnikas iegāde. 
 
Programmas finansējuma avots ir valsts budžeta līdzekļi (programmai ir atvēlētas 17 

valsts budžeta finansētas vietas) un fizisko personu maksa par mācībām. Studējošie var 
izmantot studiju un studējošo kredītus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Valsts dotācija par vienu studentu maģistra  profesionālo studiju programmā 
„Visaptverošā kvalitātes vadība” piešķirta 1302 Ls apjomā, ieskaitot sociālā nodrošinājuma 
izmaksas. Dotācijas liekums nav mainījies kopš 2009.gada. 

Studiju maksa maģistra profesionālo studiju programmai „Visaptverošā kvalitātes 
vadība” 2010./2011.mācību gadā ir: 

– 1425 Ls– pilna laika (dienas) studijām,  
– 930 Ls – nepilna laika (neklātienes) studijām. 
Studiju maksa 2011./2012.mācību gadam ar RTU Senāta 2011.gada 28.februāra 

lēmumu, prot. Nr. 547, maģistra profesionālo studiju programmai „Visaptverošā kvalitātes 
vadība” noteikta: 

– 1150 Ls– pilna laika (dienas) studijām,  
– 700 Ls – nepilna laika (neklātienes) studijām. 
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Programmas finanšu resursus veido (dati uz 2010./2011.m.g.)  
– Valsts finansējums  1302 x 17 = 22134 Ls        69 %; 
– Ieņēmumi no studiju maksas 465Ls (semestrī) x 21 maksājums = 9765 Ls   31 %; 
 
Papildus finansēšanas avoti ir granti, līgumdarbi, sadarbības līgumi ar ārzemju 

augstskolām, kas nodrošina mācību procesu ar nepieciešamo tehniku, metodiskiem 
materiāliem un rada iespējas studentu apmaiņai.  
 
 

10. Ārējie sakari 
 
IEVF ir turpina darboties aizvien pieaugošas starptautiskas konkurences apstākļos, kur 

starpkultūru saprašanās un sadarbība, ir pamats veiksmīgai attīstībai nākotnē. 
Internacionalizācijas stratēģija paredz definētus veicamos darbus studentu piesaistē un 
starptautiskajā sadarbībā, tā, lai tiktu īstenoti universitātes un fakultātes stratēģiskie mērķi, un 
sekmēta darbinieku vienota rīcība. Par IEVF apņēmību internacionalizēties liecina nodomi 
kļūt par starptautiski atpazīstamu un ārvalstu studentiem atvērtu fakultāti.  

Fakultātes starptautiskajās attīstības mērķi ir:  
– studiju, apmācību un pētniecības internacionalizācija; 
– starptautisko studentu pieredzes uzlabošana; 
– vietējo studentu starptautiskās pieredzes uzlabošana; 
– attīstīt, kopt un uzturēt starptautiskās partnerattiecības un apvienības; 
– attīstīt personāla spējas un motivēt tos iesaistīties (piedalīties) internacionalizācijā; 
– ārvalstu studentu efektīva piesaistīšana. 
Katram no IEVF izvirzītajiem internacionalizācijas mērķiem ir detalizēti aprakstīti 

apakšmērķi un veicamie uzdevumi, ar kuriem ir iepazīstināta fakultātes administrācija un 
mācībspēki. 

IEVF ir dažādu starptautisko organizāciju biedrs un piedalās starptautisku projektu 
īstenošanā. Nozīmīgākās sadarbības organizācijas: 

– Baltic Management Development Association (BMDA) 
– Central and East European Management Development Association (CEEMAN) 
– New Initiatives and Challenges in Europe (THE NICE NETWORK) 
 
RKI mācībspēki piedalās starptautisku organizāciju darbā: 
• Prof.J.Mazais ir Amerikas kvalitātes biedrības (American Society for Quality) biedrs, 

piedalījies ASQ ISO-TC 176 starptautiskās izglītības izpētes grupas (ASQ ISO TC  
Study Group on Education) darbā  

• Prof.J.Mazais ir Latvijas pārstāvis ES dalībvalstu Eiropas Tērauda tehnoloģiju 
platformas atspulga grupā (Member States Mirror Group for European Steel 
Technology Platform - ESTEP) 

• Pr.doc. I.Mežinska ir ISO Global Directory (standartizācijas ekspertu globālā 
komunikācijas platforma) eksperte.  

 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte kopš savas darbības pirmsākumiem ir 
veiksmīgi sadarbojusies ar uzņēmējdarbības sektoru un valsts organizācijām. Ik gadus 
sadarbība paplašinās, nostiprinās un parādās arvien jaunas sadarbības formas, palielinoties 
abpusējai ieinteresētībai sadarbības veiksmīga rezultāta nodrošināšanā. Pēc būtības sadarbību 
var strukturēt šādi: 

– studiju procesa un kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana, 
– studiju prakses un studentu profesionālās attīstības nodrošināšana,  
– studiju darbu, noslēguma darbu vadīšana un recenzēšana, 
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– zinātnisko pētījumu rezultātu aprobācija, 
– valsts pārbaudījumu komisijas sastāva veidošana, 
– citu ārpus studiju pasākumu veidošana un nodrošināšana. 
Ar RTU Senāta 2001.gada 24.septembra lēmumu ir apstiprināts „RTU Padomnieku 

konvents”, kura sastāvā ir 26 dažādu uzņēmumu, banku, asociāciju un Valsts organizāciju 
pārstāvji. Tas nodrošina vēl ciešāku sadarbību ar darba devējiem. 

Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes: 
– izzināt programmu un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
– nodrošināt prakses vietas, 
– noteikt aktuālākās noslēguma darbu tēmas (izzināt risināmo problēmu klāstu 

uzņēmumos, lai piedāvātu tās studentiem prakses laikā), 
– profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) pieaicināšana studiju procesā u.c.  

 
Darba devēji piedalās maģistra darbu aizstāvēšanas komisiju sēdēs, veicot komisijas 

vadītāja un locekļu pienākumus (skat. 8.pielikums). Vairāki maģistra darbu vadītāji ir 
profesionāļi no darba devēju uzņēmumiem. Savlaicīgi tiek noslēgti prakses, kā arī 
savstarpējās sadarbības un konsultatīvā darba līgumi ar studējošo darba devējiem. 

Līdz ar to studiju process un speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana ir nodrošināta 
atbilstoši aktuālajām prasībām darba tirgū. 

 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām līdzīgu studiju programmu 

īstenošanā 
IEVF ir cieša sadarbība ar vairākām Latvijas augstskolām (LU, LLU, Banku augstskolu, 

Rēzeknes augstskolu u.c.) un vairāk nekā 20 ārvalstu augstskolām. Ir noslēgts līgums starp 
LU un RTU par savstarpējo sadarbību studiju procesa īstenošanā un zinātnes attīstības 
jautājumos, kas paredz sadarbību visās jomās, sākot no brīvas studentu mobilitātes starp abām 
augstskolām līdz kopēju projektu īstenošanai dažādās jomās (informācija 12.pielikumā, 
p.12.10.). 

IEVF studiju procesā ik gadus piedalās vieslektori no sadarbības augstskolām, gan 
mācību procesa, gan zinātniski pētniecisko projektu ietvaros. Ārvalstu vieslektori piedalās 
visās Inženierekonomikas un vadības fakultātes īstenotajās studiju programmās. Ir 
izveidojusies īpaši laba sadarbība ar daudzām augstskolām, tostarp ar Zviedrijas, Vācijas un 
citu valstu augstākās izglītības iestādēm.  

Ārvalstu augstskolu skaits, ar kurām ir sadarbība, palielinās katru gadu, tādējādi tiek 
pilnveidotas studiju programmas un studējošiem ir iespēja studēt vai praktizēties ārvalstīs. 

Studentiem iespēju pieteikties studijām ārvalstu augstskolās nodrošina RTU 
Starptautisko attiecību daļa. Mācībspēkiem ir iespēja piedalīties Erasmus/Socrates Teacher 
Exchange programmā.  

Sadarbība ar ārvalstu augstskolām ir nostiprināta ar sadarbības līgumiem (pēdējos divos 
gados noslēgti vai atjaunoti) (informācija 12.pielikumā, p.12.10.), kas paredz studentu un 
akadēmiskā personāla apmaiņu, viesprofesoru pieaicināšanu nodarbību vadīšanā un mācību 
procesa nodrošināšanā, sadarbību zinātniski pētnieciskos projektos, mācību grāmatu un 
mācību metodisko materiālu izstrādāšanā u.c. 

Akadēmiskā personāla darbība ārvalstu izglītības iestādēs ir parādīta katra mācībspēka 
dzīves un darba gājuma aprakstā (skat. 14.pielikums). ERASMUS programmas ietvaros 
veiktās mācībspēku un pētnieku pieredzes apmaiņas/mobilitātes programmas aktivitātes 
aprakstītas 8.3.sadaļā.  

Studenti aktivitātes ERASMUS programmas ietvaros: 
– Oksana Burlaka 2008.gadā studēja Troyes Tehnoloģiskajā universitātē (Francija); 
– Liene Āboliņa bija studiju praksē Norvēģijā, Buskerudas augstskolas asoc. profesora 

Rolfa Qvenilda vadībā izstrādāja un ar videokonferences palīdzību aizstāvēja 
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maģistra darba projekta daļu «Kvalitātes mājas modelis – instruments uz klientu 
orientētu apmācību un servisu veidošanai Rīgas Tehniskajā universitātē». 

 
Programmas salīdzinājums ar citās augstskolās realizētajām 

Salīdzinot akreditējamo studiju programmu ar līdzīgām studiju programmām Latvijā, 
var konstatēt, ka RTU īstenotā programma „Visaptverošā kvalitātes vadība” ir vienīgā 
maģistra profesionālo studiju programma Kvalitātes vadības jomā Latvijā. Tikai Latvijas 
Universitātē ir akadēmiskā studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība” līdzīgā studiju 
virzienā „Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana”, tomēr programmu studiju priekšmeti šajās 
programmās ir ievērojami atšķirīgi. Līdzīgi studiju priekšmeti ir tikai apm. 20KP (~25%) 
apjomā. Neatšķiras studiju programmu apjomi 2-gadīgajās maģistratūras programmās (80KP) 
un maģistra darba apjomi (20 KP) (skat. 10.pielikums).     

Salīdzinot akreditējamo studiju programmu ar attiecīgām studiju programmām ārvalstīs, 
var konstatēt, ka: 

− Līdzīgas studiju programmas īsteno Kauņas Tehnoloģiju universitātē – maģistra 
programmu „Vadība” ar specializāciju kvalitātes vadībā un Čalmersa Tehnoloģiju universitātē 
Gēteborgā – maģistra programmu „Kvalitāte un operāciju vadība”. 

− Salīdzinātās ārzemju studiju programmās notiek tikai pilna laika studijas, studiju 
ilgums un apjoms vienāds ar RTU  maģistra programmu (2 gadi, 120 ECTS). 

− Katra programma ir ar savu specifiku, tādēļ tikai atsevišķi studiju priekšmeti maz 
atšķiras pēc satura - Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana (RKI), Stratēģiskās vadīšanas metodes 
(KU), Operāciju stratēģija (Chalmers); Pētījumu metodoloģija. 

Studiju programmu pilnīgāks salīdzinājums dots 11.pielikumā. 
 
 

11. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 
 
Maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība” RTU IEVF 

īsteno paralēli ar vairākām citām maģistra profesionālo studiju programmām, piemēram: 
“Inovācijas un uzņēmējdarbība” un “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.  

Ja maģistra profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” 
īstenošana tiek pārtraukta, tad studējošie var turpināt izglītību jau minētajās akreditētās 
maģistra profesionālo programmās, kā arī citās akreditētās maģistra profesionālo studiju 
programmās IEVF, veicot studiju apjoma un satura salīdzinājumu. 

Studiju programmas “ Visaptverošā kvalitātes vadība” saturs, organizācija un struktūra 
ļauj studentiem būt mobiliem un programmas likvidācijas gadījumā pāriet uz dažādām citām 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmām RTU IEVF. Nokārtojot pārbaudījumus 
starpības priekšmetos studenti var tikt pārskaitīti arī uz citām RTU profesionālās augstākās 
izglītības programmām. 

Pabeidzot studijas maģistra profesionālo studiju programmā “ Visaptverošā kvalitātes 
vadība” tālāk izglītību var turpināt doktora studiju programmā “Vadībzinātne un ekonomika”. 

Studenti var izvēlēties arī turpināt studijas jebkurā no RTU sadarbības augstskolām 
Latvijā. 
 
 

12. Studiju programmas attīstības plāns 
  

Studiju programmas un tās īstenošanas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī programmas 
attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas, katedru, institūtu un fakultātes 
kopīgs uzdevums, kas ietver dažādu jautājumu analīzi, rezultātu vērtēšanu un plānošanu.  

Pamatojoties uz aptauju rezultātiem, ir noteikts pašreizējais studiju programmas un tās 
realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums, kas parādīts 11.tabulā. 
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11.tabula 
Studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” stipro un vājo pušu vērtējums 

Stiprās puses Vājās puses 

Studenti: 
• iegūstama kvalitatīva un mūsdienīga izglītība; 
• labas karjeras iespējas; 
• iespējas tālāk turpināt izglītību doktora studiju 

programmā; 
• iespēja studentiem ietekmēt studiju procesu. 

Studenti: 
• studējošo nodarbinātība finansiālo apstākļu 

dēļ; 
• motivācijas un svešvalodu zināšanu 

trūkums, kas būtiski ietekmē kvalitatīvu 
studiju procesu; 
 

Studiju process: 
• iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt studiju 

procesu; 
• laba infrastruktūra un materiālā bāze; 
• ORTUS vides lietošana studiju procesā. 

Studiju process: 
• par maz tiek attīstītas pētnieciskā darba 

iemaņas; 
• daudzos priekšmetos tiek sniegtas vairāk 

teorētiskas zināšanas; 
• nav pilnībā pieejami dažu mācībspēku 

lekciju konspekti. 
Akadēmiskais personāls: 
• motivēts un profesionāli kvalificēts personāls; 
• valda demokrātiskas attiecības starp 

mācībspēkiem un studentiem.  
• piedalās zinātniskās konferencēs. 

Akadēmiskais personāls: 
• mācībspēku vecuma struktūra; 
• nepietiekama ārvalstu mācībspēku piesaiste 

programmas īstenošanai; 
• dažu pasniedzēju darba grafiks ir ļoti 

noslogots. 
Pārējie faktori: 
• lietišķas saites ar darba devējiem, un to 

apvienībām. 

Pārējie faktori: 
• nepietiekoša aktivitāte līdzekļu piesaistīšanā 

no ārpuses. 

Iespējas Draudi 

- studentiem ir plašas iespējas studēt ārzemju 
augstskolās apmaiņas programmu ietvaros; 

- studiju programmas pilnveidošana sadarbībā ar 
ārvalstu partneriem un darba devējiem Latvijā; 

- maģistra darbu tematikas piesaiste kvalitātes 
problēmu risināšanai; 

- ciešāka sadarbība ar darba devēju 
organizācijām; 

- iespējas piedāvāt uzņēmumiem kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursus kvalitātes vadībā. 

- nepietiekošs valsts finansējums; 
- liela studiju maksa; 
- potenciālo reflektantu skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas dēļ 
 

 
Atbilstoši veiktajam novērtējumam programmas administrācija, sadarbībā ar IEVF 

vadību plāno maksimāli samazināt minētās vājās puses. Par vienu no prioritārajiem 
uzdevumiem fakultāte un programmas administrācija ir izvirzījusi mācībspēku vecuma 
struktūras atjaunināšanu, gados jaunu mācībspēku pieaicināšanu. 

Programmas pēdējo divu gadu svarīgākie uzdevumi, kas saistīti ar programmas 
īstenošanu un RKI darbības pilnveidošanu, un to izpilde ir parādīta 12.tabulā. 

12.tabula 
Pēdējo divu gadu uzdevumi un to realizācija  

Uzdevumi Izpilde 
Regulāri pārskatīt un koriģēt 
studiju priekšmetu programmas 

Ir aktualizētas visas studiju priekšmetu programmas, atjaunots 
literatūras saraksts un formulēti sasniedzamie studiju rezultāti. 
Atjaunots priekšmetu reģistrs un ORTUS datu bāze. 

Pilnveidot prakses 
organizēšanas sistēmu 

Pārstrādāts specializācijas prakses nolikums.  
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Uzdevumi Izpilde 
Izstrādāt un publicēt studiju 
materiālus  

Izstrādāti vairāki mācību un metodiskie līdzekļi. Skatīt informāciju 
8.2.sadaļā 

Piesaistīt darba devējus studiju 
procesa realizēšanai un 
pilnveidošanai 

VPK priekšsēdētājs un komisijas locekļi ir nozares augsti 
kvalificēti speciālisti.  
Studiju procesa īstenošanā piedalās nozares speciālisti. Maģistra 
darbu vadīšanā un recenzēšanā un prakses vadīšana piesaistīti 
nozares speciālisti.  

Uzlabot studiju materiāli 
tehnisko nodrošinājumu un 
materiālo bāzi 

Studenti mācās labiekārtotās auditorijās Ezermalas ielā 6k, kuras 
aprīkotas ar RKI līdzfinansējumu. Labiekārtotas biroja telpas, 
auditorijas, pasniedzēju istaba. Ierīkotas arī datorklases, iegādāta 
jauna datortehnika. 

Aktualizēt semestra mācību 
plānus 

Ir pārskatīti un koriģēti semestra plāni, kā rezultātā visiem A daļas 
studiju priekšmetiem, to apguves noslēgumā tiek plānots 
pārbaudes veids – eksāmens.  

Celt akadēmiskā personāla 
profesionālo kvalifikāciju 

Mācībspēki ir piedalījušies dažādās starptautiskās  
zinātniskās konferencēs ar referātiem. Skatīt informāciju 
8.2.sadaļā  un 14.pielikumā. Akadēmiskais personāls piedalījās e-
studiju vides kursos ORTUS vides izmantošanai. 

Reklamēt un popularizēt studiju 
programmas priekšrocības 

2011.gadā sagatavoti un izdoti reklāmas materiāli, organizētas 
studiju programmas atvērto durvju dienas, izstāde „Skola”, veidoti 
reklāmas raksti un sludinājumi laikrakstos. 

Veicināt starptautisko sadarbību Turpinās darbs noslēgto sadarbības līgumu ietvaros. 
 
Studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” attīstības plāns ietver uzdevumus, 

kas apkopoti 13.tabulā. 
13.tabula 

Studiju virziena un programmas attīstības plāns 

Nr. Pasākums Izpildītājs Pasākumu 
izpildes periods 

1. Regulāri pārskatīt un koriģēt studiju priekšmetu 
programmas, atbilstoši profesionālās izglītības 
standartam un nozares attīstības tendencēm. 

Programmas 
direktors 

pastāvīgi 

2. Nodrošināt studiju procesu ar visu veidu mācību 
materiāliem, tai skaitā aktīvi izmantot ORTUS vidi 

Programmas 
direktors 

pastāvīgi 

3. Iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā. Piedalīties  
studentu lietišķo un zinātnisko pētījumu konferencēs 

Mācībspēki, 
Institūta direktors 

pastāvīgi 

4. Organizēt starptautiskus seminārus un konferences, 
veicināt akadēmiskā personāla un studentu 
starptautisko mobilitāti 

Institūta direktors, 
mācībspēki 

pastāvīgi 

5. Turpināt un attīstīt starptautisko  sadarbību noslēgto 
līgumu ietvaros 

Institūta direktors pastāvīgi 

6. Regulāri izstrādāt un publicēt studiju materiālus un 
zinātniskos rakstus. Noteikt aktuālos lietišķo un 
zinātnisko pētījumu virzienus un atbalstīt 
noteiktajos virzienos veiktos pētījumus 

Mācībspēki pastāvīgi 

7. Atbalstīt un motivēt akadēmiskā personāla regulāru 
zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un 
kursos 

Institūta direktors mācību gada 
laikā 

8. Pastiprināt atgriezeniskās saites izmantošanu, veicot 
studentus aptaujas, pilnveidojot mācību procesu 

Institūta direktors pēc katra 
semestra 

9. Sekot studentu sekmības rādītājiem Programmas 
direktors 

pēc katra 
semestra 

10 Pieaicināt darba devējus studiju procesa 
organizēšanā, īstenošanā un pilnveidošanā 

Programmas 
direktors 

pastāvīgi 
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Nr. Pasākums Izpildītājs Pasākumu 
izpildes periods 

11. Papildināt programmas īstenošanas resursus Institūta direktors mācību gada 
laikā 

12. Popularizēt studiju programmas priekšrocības, 
reklamējot iespējas studēt tieši šajā programmā 

Programmas 
direktors 

mācību gada 
laikā 

  
 

Maģistra profesionālo studiju programmas 
„Visaptverošā kvalitātes vadība”  
Pašnovērtējuma darba grupa 
 

Profesors J.Mazais 
Profesors J.Rudņevs 
Pr.doc.I.Mežinska 
 
 
 
 
__________________ 
Programmas direktore 
Dr.oec. I.Lapiņa 
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1. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programma 
„Visaptverošā kvalitātes vadība” 



 4

 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE  
Inženierekonomikas un vadības fakultāte 
Ražošanas kvalitātes institūts 

Studiju programma apstiprināta RTU Senātā  
2001.g. 24.septembrī, prot. Nr. 461 
Studiju programma ar izmaiņām apstiprināta  
RTU Senātā 2011.g. 28.februārī, prot. Nr. _____ 
 
Mācību prorektors _____________________ 
                                          U.Sukovskis 
                            2011.gada 1.martā 

  
STUDIJU PROGRAMMA 

 
Programmas nosaukums: Visaptverošā kvalitātes vadība 

Total Quality Management 
Studiju līmenis: maģistra profesionālās studijas 
Izglītības klasifikācijas kods: 46345 
Iepriekšējā izglītība: 1) bakalaura profesionālais grāds kvalitātes vadībā vai tam pielīdzināma 

izglītība 
2) bakalaura profesionālais grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība 
3) bakalaura akadēmiskais grāds  

Studiju apjoms: 1) 40 kredītpunkti 
2) 80 kredītpunkti 
3) 120 kredītpunkti 

Studiju īstenošanas veids: pilna laika studijas, nepilna laika studijas 
Nominālais studiju ilgums:  1) pilna laika studijām - 1 gads, nepilna laika studijām – 1,5 gadi 

2) pilna laika studijām - 2 gadi, nepilna laika studijām – 2,5 gadi 
3) pilna laika studijām - 3 gadi, nepilna laika studijām – 3,5 gadi 

Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija: 

1) un 2) maģistra profesionālais grāds kvalitātes vadībā  
3) maģistra profesionālais grāds kvalitātes vadībā un kvalitātes vadības 

sistēmu speciālista kvalifikācija 
Programma akreditēta: no 07.10.2009 līdz 31.12.2011, akreditācijas lapa Nr. 023-1733 
Programmas direktors: Dr.oec. I.Lapiņa 

 
Studiju programmas šifrs IGK0 

Uzņemšana ar 2011./2012.gadu 
 

  
Studiju priekšmeti 

1) 
Studijas 
40 KP 
apjomā 

2) 
Studijas 
80 KP 
apjomā 

3)  
Studijas 
120 KP 
apjomā 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 8 KP 30 KP 30 KP 
1. Integrētās vadības sistēmas  4 KP 4 KP 4 KP 
2. Jaunu produktu un procesu izveides metodika 4 KP 4 KP 4 KP 
3. Kvalitātes vadība - 6 KP 6 KP 
4. Kvalitātes vadība (studiju projekts) - 2 KP 2 KP 
5. Resursu un kvalitātes izmaksu analīze - 4 KP 4 KP 
6. Procesu analīze un vadība - 4 KP 4 KP 
7. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana - 4 KP 4 KP 
8. Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika - 2 KP 2 KP 

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  6 KP 24 KP 30 KP 

B.1. Specializējošie priekšmeti   4 KP 16 KP 22 KP 
1.1. Procesu vadības metodes  4 KP 4 KP 4 KP 
1.2. Risku analīze 4 KP 4 KP 4 KP 
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1.3. Atbilstības novērtēšana  - 4 KP 4 KP 
1.4. Atbilstības novērtēšana (studiju projekts) - 2 KP 2 KP 
1.5. Kvalitātes vadības sistēmas - 2 KP 2 KP 
1.6. Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija - 2 KP 2 KP 
1.7. Varbūtību teorijas un statistikas lietišķās metodes - 4 KP 4 KP 
1.8. Kvalitātes nodrošināšanas metodes (studiju projekts) - - 2 KP 

  B.2.           Humanitārie, sociālie priekšmeti  - 4 KP 4 KP 
2.1. Prezentācijas prasme  - 2 KP 2 KP 
2.2. Pētījumu metodoloģija - 2 KP 2 KP 
2.3. Biznesa socioloģija - 2 KP 2 KP 
2.4. Organizāciju psiholoģija - 2 KP 2 KP 

  B.3.           Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti  2 KP 2 KP 2 KP 
3.1. Pedagoģija 2 KP 2 KP 2 KP 
3.2. Psiholoģija  2 KP 2 KP 2 KP 

 B.4.           Valodas  - 2 KP 2 KP 
4.1. Speciālā angļu valoda - 2 KP 2 KP 
4.2. Speciālā vācu valoda - 2 KP 2 KP 

D. PRAKSE 6 KP 6 KP 32 KP 
1. Prakse 6 KP 6 KP 6 KP 
2. Prakse - - 26 KP 

E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 20 KP 20 KP 28 KP 
1. Maģistra darbs  20 KP 20 KP - 
2. Maģistra darbs ar projekta daļu - - 28 KP 

 Kopā: 40 KP 80 KP 120 KP 
 
 
Studiju programma ar izmaiņām akceptēta IEVF Vadības un administrēšanas nozares studiju 
programmu komisijas 2011.gada 14.februāra sēdē, prot.Nr. 2011-1 
  
Komisijas priekšsēdētāja      profesore, E.Gaile-Sarkane 
 
 
 
Studiju programma ar izmaiņām akceptēta Inženierekonomikas un vadības fakultātes Domes 
2011.gada 14.februāra sēdē, prot.Nr. 39 
 
Domes priekšsēdētājs       profesors, R.Počs 
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2. pielikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izmaiņas studiju programmā 
 

IZRAKSTS no IEVF Domes protokola Nr.39 
2011.gada 14.februārī 

 
Izraksts no RTU 2011.gada 28.februāra  

Senāta sēdes protokola Nr.547  
 
 
 



 7

IZRAKSTS 
 

No IEVF Domes protokola Nr.39 
2011.gada 14.februārī 

 
Domes locekļi – ____cilv. 

Piedalījās – ____cilv. 
 
Klausījās: Par izmaiņām maģistra profesionālo studiju programmā „Visaptverošā kvalitātes 
vadība” (RIGK) 
 
Komisija nolēma:  
Maģistra profesionālo studiju programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība – RIGK” izdarīt 
šādas izmaiņas: 
 
1. Iepriekšējās izglītības prasības formulēt šādi: 

1) Bakalaura profesionālais grāds kvalitātes vadībā vai tam pielīdzināma izglītība 
2) Bakalaura profesionālais grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
3) Bakalaura akadēmiskais grāds 

 
2. Mainīt programmas studiju apjomu, atbilstoši iepriekš iegūtai izglītībai: 

1) no 41 uz 40 kredītpunkti - Bakalaura profesionālais grāds kvalitātes vadībā vai tam 
pielīdzināma izglītība 

2) no 81 uz 80 kredītpunkti - Bakalaura profesionālais grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība 

3) no 121 uz 120 kredītpunkti - Bakalaura akadēmiskais grāds 
 
3. Iegūstamo grādu un kvalifikāciju, atbilstoši iepriekš iegūtai izglītībai, formulēt šādi:   

1) 40 KP programma – maģistra profesionālais grāds kvalitātes vadībā  
2) 80 KP programma – maģistra profesionālais grāds kvalitātes vadībā  
3) 120 KP programma – maģistra profesionālais grāds kvalitātes vadībā un kvalitātes 

vadītāja kvalifikācija 
 
4. Mainīt programmas obligāto priekšmetu daļas (A daļa) apjomu, atbilstoši programmas 

realizācijas variantam: 
1) 40 KP programma – no 9 KP uz 8 KP  
2) 80 KP programma – no 28 KP uz 30 KP 
3) 120 KP programma – no 35 KP uz 30 KP 

 
5. Mainīt programmas obligātās izvēles priekšmetu daļas (B daļa) apjomu, atbilstoši 

programmas realizācijas variantam: 
2) 80 KP programma – no 22 KP uz 24 KP, attiecīgi: 

- specializējošie priekšmeti (B.1.daļa) no 10 KP uz 16 KP, 
- humanitārie, sociālie priekšmeti (B.2.daļa) no 2 KP uz 4 KP, 
- izslēgt B.3.daļu – apjoms 2 KP, 
- pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti (B.5.daļa) no 4 KP uz 2 KP, 
- valodas (B.6.daļa) no 4 KP uz 2 KP. 

3) 120 KP programma – no 22 KP uz 30 KP, attiecīgi:  
- specializējošie priekšmeti (B.1.daļa) no 10 KP uz 22 KP, 
- humanitārie, sociālie priekšmeti (B.2.daļa) no 2 KP uz 4 KP, 
- izslēgt B.3.daļu – apjoms 2 KP, 
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- pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti (B.5.daļa) no 4 KP uz 2 KP, 
- valodas (B.6.daļa) no 4 KP uz 2 KP. 

 
6. Izslēgt brīvās izvēles priekšmetu daļu (C daļa) no 2) 80 KP un 3) 120 KP programmas 
realizācijas variantiem. 
 
7. Manīt gala pārbaudījuma nosaukumu un apjomu 3) 120 KP programmas realizācijas 
variantam no „Kvalifikācijas darbs – 7 KP” uz „Maģistra darba projekta daļa – 8 KP”. 
 
8. Izdarīt izmaiņas 1) 40 KP programmas A.daļas un B.daļas priekšmetu sarakstā: 

– izslēgt no A.daļas saraksta priekšmetus „Procesu analīze un vadība – 2 KP”, 
„Atbilstības novērtēšana – 3 KP”; 

– papildināt A.daļas sarakstu ar priekšmetu „Jaunu produktu un procesu izveides 
metodika – 4 KP”; 

– izslēgt no B.daļas specializējošo priekšmetu saraksta (B.1.daļa) priekšmetu 
„Visaptverošā kvalitātes vadība (paplašinātais kurss) – 4 KP”; 

– papildināt B.daļas specializējošo priekšmetu sarakstu (B.1.daļa) ar priekšmetu „Risku 
analīze – 4 KP”; 

 
9. Izdarīt izmaiņas 2) 80 KP programmas A.daļas un B.daļas priekšmetu sarakstā: 

– izslēgt no A.daļas saraksta priekšmetus „Kvalitātes sistēmu pamati – 4 KP”, „Kvalitātes 
nodrošināšanas metodes – 4 KP”, „Kvalimetrijas pamati – 4 KP”; 

– papildināt A.daļas sarakstu ar priekšmetiem „Jaunu produktu un procesu izveides 
metodika – 4 KP”, „Procesu analīze un vadība – 4 KP”, „Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana – 4 KP”, „Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika – 2 KP”;  

– mainīt A.daļas priekšmetu „Visaptverošā kvalitātes vadība – 9KP” uz „Kvalitātes 
vadība – 6 KP” un iekļaut A.daļas sarakstā priekšmetu „Kvalitātes vadība (studiju 
projekts) – 2 KP”; 

– mainīt A.daļas priekšmetu „Kvalitātes izmaksu analīze – 3 KP” uz „Resursu un 
kvalitātes izmaksu analīze – 4 KP”; 

– izslēgt no B.daļas specializējošo priekšmetu saraksta (B.1.daļa) priekšmetus 
„Visaptverošā kvalitātes vadība (paplašinātais kurss) – 4 KP”, „Kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmas – 3 KP”, „Procesu sholastiskā analīze 1 – 3 KP”, „Tehniskā 
prognostika – 3 KP”, „Profesionālās veselības un drošības vadības sistēmas – 4 KP”, 
„Atbilstības novērtējumu tirgus uzraudzība – 4 KP”; 

– mainīt šādus B.daļas specializējošo priekšmetu saraksta (B.1.daļa) priekšmetus: 
• „Vides saderība un riska analīze – 3 KP” uz „Risku analīze – 4 KP”; 
• „Kvalitātes sistēmas – 4 KP” uz „Kvalitātes vadības sistēmas – 2 KP”; 
• „Varbūtības teorija un statistikas metodes tehnikā – 3 KP” uz „Varbūtību teorijas 

un statistikas lietišķās metodes – 4 KP”. 
– mainīt B.daļas specializējošo priekšmetu saraksta (B.1.daļa) priekšmeta „Atbilstības 

novērtēšanas harmonizētā sistēma” apjomu no 5 KP uz 3 KP un iekļaut (B.1.daļas) 
sarakstā priekšmetu „Atbilstības novērtēšana (studiju projekts) – 2 KP”; 

– mainīt B.daļas specializējošo priekšmetu saraksta (B.1.daļa) priekšmeta „Kvalitātes 
instrumentālā datortehnoloģija” apjomu no 4 KP uz 2 KP; 

 
10. Izdarīt izmaiņas 3) 120 KP programmas A.daļas un B.daļas priekšmetu sarakstā: 

– izslēgt no A.daļas saraksta priekšmetus „Kvalitātes sistēmu pamati – 4 KP”, „Kvalitātes 
nodrošināšanas metodes – 4 KP”, „Kvalimetrijas pamati – 4 KP”; 

– papildināt A.daļas sarakstu ar priekšmetiem „Jaunu produktu un procesu izveides 
metodika – 4 KP”, „Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana – 4 KP”, „Korporatīvā sociālā 
atbildība un biznesa ētika – 2 KP”;  
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– mainīt A.daļas priekšmetu „Visaptverošā kvalitātes vadība – 9KP” uz „Kvalitātes 
vadība – 6 KP” un iekļaut A.daļas sarakstā priekšmetu „Kvalitātes vadība (studiju 
projekts) – 2 KP”; 

– mainīt A.daļas priekšmetu „Kvalitātes izmaksu analīze – 3 KP” uz „Resursu un 
kvalitātes izmaksu analīze – 4 KP”; 

– mainīt A.daļas priekšmeta „Procesu analīze un vadība” apjomu no 2 KP uz 4 KP; 
– pārcelt A.daļas priekšmetus „Atbilstības novērtēšanas harmonizētā sistēma – 3 KP” un 

„Atbilstības novērtēšana (studiju projekts) – 2 KP” uz B.daļas specializējošo priekšmetu 
sarakstu (B.1.daļa); 

– izslēgt no B.daļas specializējošo priekšmetu saraksta (B.1.daļa) priekšmetus 
„Visaptverošā kvalitātes vadība (paplašinātais kurss) – 4 KP”, „Kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmas – 3 KP”, „Procesu sholastiskā analīze 1 – 3 KP”, „Tehniskā 
prognostika – 3 KP”, „Profesionālās veselības un drošības vadības sistēmas – 4 KP”, 
„Atbilstības novērtējumu tirgus uzraudzība – 4 KP”; 

– mainīt šādus B.daļas specializējošo priekšmetu saraksta (B.1.daļa) priekšmetus: 
• „Vides saderība un riska analīze – 3 KP” uz „Risku analīze – 4 KP”; 
• „Kvalitātes sistēmas – 4 KP” uz „Kvalitātes vadības sistēmas – 2 KP”; 
• „Varbūtības teorija un statistikas metodes tehnikā – 3 KP” uz „Varbūtību teorijas 

un statistikas lietišķās metodes – 4 KP”. 
– mainīt B.daļas specializējošo priekšmetu saraksta (B.1.daļa) priekšmeta „Atbilstības 

novērtēšanas harmonizētā sistēma” apjomu no 5 KP uz 3 KP; 
– mainīt B.daļas specializējošo priekšmetu saraksta (B.1.daļa) priekšmeta „Kvalitātes 

instrumentālā datortehnoloģija” apjomu no 4 KP uz 2 KP; 
 
11. Izdarīt kopīgas izmaiņas 2) 80 KP un 3) 120 KP programmas realizācijas variantos 
B.daļas priekšmetu sarakstā: 

– papildināt B.daļas humanitāro, sociālo priekšmetu sarakstu (B.2.daļa) ar priekšmetu 
„Pētījumu metodoloģija – 2 KP”;  

– pārcelt priekšmetu „Prezentācijas prasme – 2 KP” no B.daļas pedagoģijas, psiholoģijas 
priekšmeti (B.5.daļa) uz humanitārie, sociālie priekšmeti (B.2.daļa); 

– iekļaut B.daļas valodas (B.6.daļa) sadaļā priekšmetus „Speciālā angļu valoda – 2 KP” 
un „Speciālā vācu valoda – 2 KP”. 

 
12. Virzīt mainīto studiju programmu „Visaptverošā kvalitātes vadība – RIGK” ar 3 tās 
realizācijas variantiem - 1) 40 KP RIGK0, 2) 80 KP RIGKP un 3) 120 KP RIGKB 
pārapstiprināšanai RTU Senātā. 
 
 
IEVF Domes priekšsēdētājs                                                     R.Počs 
 
IEVF Zinātniskā sekretāre                                                        N.Lāce 

 
 
 



 10

 



 11

3.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmas studiju kursu saraksts  
(apjoms, īstenošanas plānojums)  

pilna laika studijām 
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Studiju programmas īstenošanai 40 KP apjomā 
 

 
 

Šifrs 

 
 

Studiju kurss 

Studiju 
kursa 

apjoms 

Pā
rb

au
de

s 
ve

id
s 

 
Studiju kursa 
īstenošanas 

plānojums, KP KP St. 
sk. Semestri 

1 2 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI                    8 KP    8  
MKI510 Integrētās vadības sistēmas 4 64 E 4  
IVZ719 Jaunu produktu un procesu izveides 

metodika 
4 64 E 4  

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI                    6 KP     
B1. Nozares profesionālās specializācijas priekšmeti    4 KP    4 
MKI709 Procesu vadības metodes 4  64 E  4 
IKI700 Risku analīze 4  64 E  4 
B2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti                  2 KP   2  
HSP446 Pedagoģija 2  32 I 2  
HSP484 Psiholoģija 2  32 I 2  
D. PRAKSE                                                  6 KP    6 
MKI701 Prakse 6  240 D  6 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI   20 KP   10 10 
MKI002 Maģistra darbs 20 800 D 10 10 
Kopā  40   20 20 

 
 
Saīsinājumi: 
KP- kredītpunkti, ST - stundu skaits, I- ieskaite, E- eksāmens, D- darbs 
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Studiju programmas īstenošanai 80 KP apjomā 
 

 
 

Šifrs 

 
 

Studiju kurss 

Studiju 
kursa 

apjoms 

Pā
rb

au
de

s 
ve

id
s 

 
Studiju kursa īstenošanas 

plānojums, KP 
KP St. 

sk. Semestri 
1 2 3 4 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI      30 KP   10 8 12  
MKI510 Integrētās vadības sistēmas 4  64 E   4  
IVZ719 Jaunu produktu un procesu 

izveides metodika 
4  64 E   4  

IKI702 Kvalitātes vadība 6  96 E 6    
IKI704 Kvalitātes vadība (studiju 

projekts) 
2  32 D  2   

MKI704 Resursu un kvalitātes izmaksu 
analīze 

4  64 E  4   

IKI703 Procesu analīze un vadība 4  64 E 4    
IUE508 Stratēģijas un pārmaiņu vadība  4  64 E   4  
IVZ718 
 

Korporatīvā sociālā atbildība un 
biznesa ētika 

2  
 

32 E  2   

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI      24 KP   10 10 4  
B1. Nozares profesionālās specializācijas         16 KP   6 8 2  
MKI709 Procesu vadības metodes 4  64 E  4   
IKI700 Risku analīze 4  64 E  4   
MKI708 Atbilstības novērtēšana 4  64 E 4    
MKI710 Atbilstības novērtēšana ( studiju 

projekts) 
2  32 D  2   

MKI705 Kvalitātes vadības sistēmas 2  32 E   2  
IKI705 Kvalitātes instrumentālā 

datortehnoloģija 
2  32 E   2  

IĀS702 Varbūtību teorijas un statistikas 
lietišķās metodes 

4  64 E 4    

B2. Humanitārie, sociālie priekšmeti                4 KP   2 2   
HFL433 Prezentācijas prasme 2  32 I 2    
IET702 Pētījumu metodoloģija 2  32 I  2   
HSP488 Biznesa socioloģija 2  32 I 2    
HSP489 Organizāciju psiholoģija 2  32 I  2   
B3. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti      2 KP     2  
HSP446 Pedagoģija 2  32 I   2  
HSP484 Psiholoģija 2  32 I   2  
B4. Valodas                              2KP   2    
VID705 Speciālā angļu valoda 2 32 E 2    
VID706 Speciālā vācu valoda 2  32 E 2    
D. PRAKSE                                 6 KP      6 
MKI701 Prakse 6 240 D    6 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 20 KP    2 4 14 
MKI002 Maģistra darbs 20 800 D  2 4 14 
Kopā  80   20 20 20 20 
 
Saīsinājumi: KP- kredītpunkti; ST - stundu skaits; I- ieskaite; E- eksāmens; D- darbs
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Studiju programmas īstenošanai 120 KP apjomā 
 

Šifrs Studiju kurss 

Studiju 
kursa 

apjoms 

Pā
rb

au
de

s 
ve

id
s 

Studiju kursa īstenošanas 
plānojums, KP 

KP St. 
sk. 

Semestri 
1 2 3 4 5 6 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 30 KP   10 8 12    
MKI510 Integrētās vadības sistēmas 4  64 E   4    
IVZ719 Jaunu produktu un procesu 

izveides metodika 
4  64 E   4    

IKI702 Kvalitātes vadība 6  96 E 6      
IKI704 Kvalitātes vadība (studiju 

projekts) 
2  32 D  2     

MKI704 Resursu un kvalitātes izmaksu 
analīze 

4  64 E  4     

IKI703 Procesu analīze un vadība 4  64 E 4      
IUE508 Stratēģijas un pārmaiņu vadība 4  64 E   4    
IVZ718 
 

Korporatīvā sociālā atbildība un 
biznesa ētika 

2  32 E  2     

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  30 KP   10 12 6  2  
B1. Nozares profesionālās specializācijas      22 KP   8 10 4    
MKI709 Procesu vadības metodes 4  64 E  4     
IKI700 Risku analīze 4  64 E  4     
MKI708 Atbilstības novērtēšana 4  64 E 4      
MKI710 Atbilstības novērtēšana (studiju 

projekts) 
2  32 D  2     

MKI705 Kvalitātes vadības sistēmas 2  32 E   2    
IKI705 Kvalitātes instrumentālā 

datortehnoloģija 
2  32 E   2    

IĀS702 Varbūtību teorijas un statistikas 
lietišķās metodes 

4  64 E 4      

IKI707 Kvalitātes nodrošināšanas 
metodes (studiju projekts) 

 32 E   2    

B2. Humanitārie, sociālie priekšmeti             4 KP    2 2    
HFL433 Prezentācijas prasme 2  32 I   2    
IET702 Pētījumu metodoloģija 2  32 I  2     
HSP488 Biznesa socioloģija 2  32 I   2    
HSP489 Organizāciju psiholoģija 2  32 I  2     
B3. Pedagoģijas un psiholoģijas stud. kursi   2 KP       2  
HSP446 Pedagoģija 2  32 I     2  
HSP484 Psiholoģija 2  32 I     2  
B4. Valodas   2 KP   2      
VID705 Speciālā angļu valoda 2 32 E 2      
VID706 Speciālā vācu valoda 2  32 E 2      
D. PRAKSE           32 KP      6 18 8 
MKI010 Prakse 26 1040 D    6   
MKI701 Prakse 6 240 D     18 8 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI  28 KP     2 14  12 
MKI706 Maģistra darbs ar projekta daļu 28 1120 D   2 14 12  
Kopā  120   20 20 20 20 20 20 

 
Saīsinājumi: KP- kredītpunkti; ST - stundu skaits; I- ieskaite; E- eksāmens; D- darbs 
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4.pielikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmas studiju kursu saraksts  
(apjoms, īstenošanas plānojums)  

nepilna laika studijām 
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Studiju programmas īstenošanai 40 KP apjomā 
 

 
 

Šifrs 

 
 

Studiju kurss 

Studiju 
kursa 

apjoms 

Pā
rb

au
de

s 
ve

id
s 

 
Studiju kursa īstenošanas 

plānojums 
KP St. 

sk. Semestri 
1 2 3 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI           8 KP   8   
MKI510 Integrētās vadības sistēmas 4 64 E 4   
IVZ719 Jaunu produktu un procesu izveides 

metodika 
4 64 E 4   

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI          6 KP      
B1. Nozares profesionālās specializācijas  4 KP    4  
MKI709 Procesu vadības metodes 4 64 E  4  
IKI700 Risku analīze 4  64 E  4  
B2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti   2 KP     2 
HSP446 Pedagoģija 2  32 I   2 
HSP484 Psiholoģija 2  32 I   2 
D. PRAKSE                                6 KP    2 4 
MKI701 Prakse 6  240 D  2 4 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI                               20 KP   5 7 8 
MKI002 Maģistra darbs 20 800 D 5 7 8 
Kopā  40   13 13 14 

 
 
Saīsinājumi: 
KP- kredītpunkti 
ST - stundu skaits 
I- ieskaite 
E- eksāmens 
D- darbs 
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Studiju programmas īstenošanai 80 KP apjomā 
 

Šifrs Studiju kurss 

Studiju kursa 
apjoms 

Pā
rb

au
de

s 
ve

id
s 

Studiju kursa īstenošanas 
plānojums 

KP St. 
sk. 

Semestri 
1 2 3 4 5 

A. OBLIGĀTIE STUD. PRIEKŠMETI 30 KP   10 4 8 8  
MKI510 Integrētās vadības sistēmas 4  64 E   4   
IVZ719 Jaunu produktu un procesu izveides 

metodika 
4  64 E   4   

IKI702 Kvalitātes vadība 6  96 E 6     
IKI704 Kvalitātes vadība (studiju projekts) 2  32 D  2    
MKI704 Resursu un kvalitātes izmaksu 

analīze 
4  64 E    4  

IKI703 Procesu analīze un vadība 4  64 E 4     
IUE508 Stratēģijas un pārmaiņu vadība  4  64 E    4  
IVZ718 Korporatīvā sociālā atbildība un 

biznesa ētika 
2  32 E  2    

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 24 KP        
B1. Nozares profesionālās specializācijas  16 KP   6 10    
MKI709 Procesu vadības metodes 4  64 E  4    
IKI700 Risku analīze 4  64 E  4    
MKI508 Atbilstības novērtēšana 4  64 E 4     
MKI326 Atbilstības novērtēšana (studiju 

projekts) 
2  32 D  2    

MKI705 Kvalitātes vadības sistēmas 2  32 E 2     
IKI705 Kvalitātes instrumentālā 

datortehnoloģija 
2  32 E 2     

IĀS702 Varbūtību teorijas un statistikas 
lietišķās metodes 

4  64 E  4    

B2. Humanitārie, sociālie priekšmeti 4 KP    2 2   
HFL433 Prezentācijas prasme 2  32 I  2    
IET702 Pētījumu metodoloģija 2  32 I  2    
HSP488 Biznesa socioloģija 2  32 I   2   
HSP489 Organizāciju psiholoģija 2  32 I   2   
B3. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 2KP       2 
HSP446 Pedagoģija 2  32 I     2 
HSP484 Psiholoģija 2  32 I     2 
B3. Valodas 2 KP      2   
VID705 Speciālā angļu valoda 2 32 E   2   
VID706 Speciālā vācu valoda 2 32 E   2   
D. PRAKSE 6 KP     2 4  
MKI701 Prakse 6 240 D   2 4  
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 30 KP     2 4 14 
MKI002 Maģistra darbs 20 800 D   2 4 14 
Kopā  80   16 16 16 16 16 
 
Saīsinājumi: 
KP- kredītpunkti, ST - stundu skaits, I- ieskaite, E- eksāmens, D- darbs 
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Studiju programmas īstenošanai 120 KP apjomā 
 

Šifrs 
 Studiju kurss 

Studiju 
kursa 

apjoms 

Pā
rb

au
de

s v
ei

ds
 

Studiju kursa īstenošanas plānojums 

KP St. 
sk. Semestri 

1 2 3 4 5 6 7 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI  30 KP   10 4  8 4 4  
MKI510 Integrētās vadības sistēmas 4  64 E    4    
IVZ719 Jaunu produktu un procesu 

izveides metodika 
4 64 E    4    

IKI702 Kvalitātes vadība 6 96 E 6       
IKI704 Kvalitātes vadība (studiju 

projekts) 
2 32 D  2      

MKI704 Resursu un kvalitātes izmaksu 
analīze 

4 64 E     4   

IKI703 Procesu analīze un vadība 4 64 E 4       
IUE508 Stratēģijas un pārmaiņu vadība 4 64 E      4  
IVZ718 
 

Korporatīvā sociālā atbildība 
un biznesa ētika 

2 32 E  2      

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  30 KP 
B1. Nozares profesionālās specializācijas 22 KP   6 6 10     
MKI709 Procesu vadības metodes 4 64 E   4     
IKI700 Risku analīze 4 64 E   4     
MKI508 Atbilstības novērtēšana 4 64 E 4       
MKI326 Atbilstības novērtēšana (studiju 

projekts) 
2 32 D  2      

MKI705 Kvalitātes vadības sistēmas 2 32 E 2       
IKI705 Kvalitātes instrumentālā 

datortehnoloģija 
2 32 E 2       

IĀS702 Varbūtību teorijas un 
statistikas lietišķās metodes 

4 64 E  4      

IKI707 Kvalitātes nodrošināšanas 
metodes (studiju projekts) 

2 32 E   2     

B2. Humanitārie, sociālie priekšmeti  4 KP      4    
HFL433 Prezentācijas prasme 2 32 I    2    
IET702 Pētījumu metodoloģija 2 32 I    2    
HSP488 Biznesa socioloģija 2 32 I    2    
HSP489 Organizāciju psiholoģija 2 32 I    2    
B3. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšm. 2 KP        2  
HSP446 Pedagoģija 2 32 I      2  
HSP484 Psiholoģija 2 32 I      2  
B4. Valodas 2 KP    2      
VID705 Speciālā angļu valoda 2 32 E  2      
VID706 Speciālā vācu valoda 2 32 E  2      
D. PRAKSE 32 KP   2 6 6 6 6 2 4 
MKI010 Prakse 26 1040 D 2 6 6 6 6   
MKI701 Prakse 6 240 D      2 4 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 28 KP       8 8 12 
MKI706 Maģistra darbs ar  projekta daļu 28 1120 D     8 8 12 
Kopā  120   18 18 16 18 18 16 16 

Saīsinājumi: KP- kredītpunkti, St. sk.- stundu skaits, I- ieskaite, E- eksāmens, D- darbs 
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5. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par maģistra profesionālo studiju programmas  
„Visaptverošā kvalitātes vadība” 

apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
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Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
2011. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 00 

 
 
 
 
 
 
 

Jānis Kalniņš 
personas kods 000000–00000 

 
 
 
 
  
 

ieguvis 
  

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
kvalitātes vadībā 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rektors                      Leonīds Ribickis 
Z.v. 

Valsts pārbaudījuma komisijas               Jānis Bērziņš 
priekšsēdētājs 

 
 
 
 

Rīga 
2011.gada 30.jūnijā 
Reģistrācijas Nr. 226-000 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

       DIPLOMA PIELIKUMS 
 

       Diploma sērija PD E Nr. 0000, reģistrācijas Nr. 226 – 000 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 
 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds:   KALNIŅŠ 
1.2. vārds:   Jānis 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):   00.00.0000 
1.4. personas kods:       000000-00000 

2. Ziņas par kvalifikāciju 
2.1. kvalifikācijas nosaukums: 

profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā  
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

visaptverošā kvalitātes vadība 
2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 
valsts akreditēta 2001.gada 12. jūlijā 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 

otrais profesionālais grāds 
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

1 gads pilna laika studijas; 40 Latvijas kredītpunktu, 60 ECTS kredītpunktu. 
Programma apgūta 01.09.2009 – 22.06.2010 

3.3. uzņemšanas prasības: 
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas ietver profesionālā bakalaura 
standarta prasības 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju veids: 

pilna laika studijas 
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4.2. programmas prasības: 
programmas kopapjoms ir 40 kredītpunktu, t.sk. obligātās daļas apjoms 8 
kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 6 kredītpunkti, prakse 6 kredītpunkti, 
maģistra darbs 20 kredītpunkti. 
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par jaunākajiem 
sasniegumiem nozares teorijā un praksē 8 kredītpunktu apjomā, pētniecības darba, 
jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus 4 kredītpunktu 
apjomā, humanitāros studiju kursus 2 kredītpunktu apjomā.   

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums: 
 

Kursi          Kredītpunkti       Atzīme 
   Latvijas       ECTS 

A daļa (obligāta) 
Integrētās vadības sistēmas 4 6 8 
Jaunu produktu un procesu izveides metodika 4 6 8 

B daļa (obligātā izvēle)    
Procesu vadības metodes  4 6 8 
Pedagoģija 2 3 8 

Prakse  6 9 8 
Gala pārbaudījumi    

Maģistra darbs    
„Kvalitātes sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 
9001 standarta noteikumiem  uzņēmumā........” 20 30 8 

Vidējā svērtā atzīme: 8.00 
 

 4.4. atzīmju sistēma: 
 atzīmju skala 10 – 1;  10 – augstākā atzīme,  4 – minimālā pietiekamā atzīme 
       nozīme:     10 – izcili  6 – gandrīz labi, 

    9 – teicami,  5 – viduvēji, 
    8 – ļoti labi,  4 – gandrīz viduvēji, 
    7 – labi,  3-1 - neapmierinoši  

 4.5. kvalifikācijas klase: 
nav 

5.  Ziņas par kvalifikāciju 
5.1.  turpmākās studiju iespējas: 

tiesības stāties doktorantūrā 
5.2. profesionālais statuss: 

dod tiesības strādāt kvalitātes vadības sistēmu vadītāja un kvalitātes sistēmu 
konsultanta profesijā 

6.  Papildinformācija 
6.1. sīkāka informācija: 

maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība” ir valsts 
akreditēta 0000. gada 00. janvārī uz akreditācijas laiku līdz 0000. gada 00. 
decembrim 

6.2.papildinformācijas avoti: 
Studiju daļa 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Kaļķu ielā 1, Rīga LV - 1658 
tel. 67089423, fakss 67089305 
www.rtu.lv,  e-pasts: rtu@rtu.lv 
 
Akadēmiskās informācijas centrs 
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV - 1050 
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tel. 67225155, fakss 67221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 
 

7.  Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums:    2011. gada 30. jūnijs 
7.2. paraksts       U. Sukovskis 
7.3. pielikuma parakstītāja amats:  mācību prorektors 
7.4. zīmogs: 

 
 
 
 
 
 
8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 

skat. Pielikumu 
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Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
2011. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 00 

 
 
 
 
 
 
 

Jānis Kalniņš 
personas kods 000000–00000 

 
 
 
 
  
 

ieguvis 
  

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
kvalitātes vadībā 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rektors                      Leonīds Ribickis 
Z.v. 

Valsts pārbaudījuma komisijas               Jānis Bērziņš 
priekšsēdētājs 

 
 
 
 

Rīga 
2011.gada 30.jūnijā 
Reģistrācijas Nr. 226-000 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

       DIPLOMA PIELIKUMS 
 

       Diploma sērija PD E Nr. 0000, reģistrācijas Nr. 226 – 000 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 
 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
5. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds:   KALNIŅŠ 
1.2. vārds:   Jānis 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):   00.00.0000 
1.4. personas kods:       000000-00000 

6. Ziņas par kvalifikāciju 
6.1. kvalifikācijas nosaukums: 

profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā  
6.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

visaptverošā kvalitātes vadība 
6.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 
valsts akreditēta 2001.gada 12. jūlijā 

6.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. punktā 

6.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
latviešu 

7. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
7.1. kvalifikācijas līmenis: 

otrais profesionālais grāds 
7.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2 gadi pilna laika studijas; 80 Latvijas kredītpunktu, 121,5 ECTS kredītpunktu. 
Programma apgūta 01.09.2009 – 22.06.2011 

7.3. uzņemšanas prasības: 
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas ietver profesionālā bakalaura 
standarta prasības 

8. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
8.1. studiju veids: 

pilna laika studijas 
8.2. programmas prasības: 
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programmas kopapjoms ir 80 kredītpunktu, t.sk. obligātās daļas apjoms 30 
kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 24 kredītpunkti, prakse 6 kredītpunkti, 
maģistra darbs 20 kredītpunkti. 
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par jaunākajiem 
sasniegumiem nozares teorijā un praksē 18 kredītpunktu apjomā, pētniecības darba, 
jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus 14 kredītpunktu 
apjomā, humanitāros studiju kursus 4 kredītpunktu apjomā. 

8.3.  programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums: 
 

Kursi          Kredītpunkti       Atzīme 
   Latvijas       ECTS 

A daļa (obligāta) 
Integrētās vadības sistēmas 4 6 8 
Jaunu produktu un procesu izveides metodika 4 6 8 
Kvalitātes vadība 6 9 8 
Kvalitātes vadība (studiju projekts) 2 3 8 
Resursu un kvalitātes izmaksu analīze 4 6 8 
Procesu analīze un vadība 4 6 8 
Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 6 8 
Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika 2 3 8 

B daļa (obligātā izvēle)    
Procesu vadības metodes  4 6 8 
Risku analīze 4 6 8 
Atbilstības novērtēšana  4 6 8 
Atbilstības novērtēšana (studiju projekts) 2 3 8 
Kvalitātes vadības sistēmas 2 3 8 
Prezentācijas prasme  2 3 8 
Pētījumu metodoloģija 2 3 8 
Pedagoģija 2 3 8 
Speciālā angļu valoda 2 3 8 

Prakse  6 9 8 
Gala pārbaudījumi    

Maģistra darbs    
„Kvalitātes sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 
9001 standarta noteikumiem  uzņēmumā........” 20 30 8 

Vidējā svērtā atzīme: 8.00 
 

 4.4. atzīmju sistēma: 
 atzīmju skala 10 – 1;  10 – augstākā atzīme,  4 – minimālā pietiekamā atzīme 
       nozīme:     10 – izcili  6 – gandrīz labi, 

    9 – teicami,  5 – viduvēji, 
    8 – ļoti labi,  4 – gandrīz viduvēji, 
    7 – labi,  3-1 - neapmierinoši  

 4.5. kvalifikācijas klase: 
nav 

5.  Ziņas par kvalifikāciju 
5.3.  turpmākās studiju iespējas: 

tiesības stāties doktorantūrā 
5.4. profesionālais statuss: 

dod tiesības strādāt kvalitātes vadības sistēmu vadītāja un kvalitātes sistēmu 
konsultanta profesijā 

6.  Papildinformācija 
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6.3. sīkāka informācija: 
maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība” ir valsts 
akreditēta 0000. gada 00. janvārī uz akreditācijas laiku līdz 0000. gada 00. 
decembrim 

6.4.papildinformācijas avoti: 
Studiju daļa 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Kaļķu ielā 1, Rīga LV - 1658 
tel. 67089423, fakss 67089305 
www.rtu.lv,  e-pasts: rtu@rtu.lv 
 
Akadēmiskās informācijas centrs 
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV - 1050 
tel. 67225155, fakss 67221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 
 

7.  Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums:    2011. gada 30. jūnijs 
7.2. paraksts       U. Sukovskis 
7.3. pielikuma parakstītāja amats:  mācību prorektors 
7.4. zīmogs: 

 
 
 
 
 
 
8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 

skat. Pielikumu 
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Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
2011. gada 22. janvāra lēmumu Nr. 00 

 
 
 
 
 
 

Jānis Kalniņš 
personas kods 000000–00000 

 
 
 
 
 

ieguvis 
  

PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 
kvalitātes vadībā 

 

un 
 

kvalitātes vadības sistēmu speciālista  
KVALIFIKĀCIJU 

 

Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim 
 
 
 
 
 
 
 

Rektors                      Leonīds Ribickis 
Z.v. 

Valsts pārbaudījuma komisijas               Jānis Bērziņš 
priekšsēdētājs 
 
 
 

Rīga 
2011.gada 30.janvārī 
Reģistrācijas Nr. 226 - 000 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
 

       DIPLOMA PIELIKUMS 
 

       Diploma sērija PD E Nr. 0000, reģistrācijas Nr. 226 – 000 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 
 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 
1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds:   KALNIŅŠ 
1.2. vārds:   Jānis 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):   00.00.0000 
1.4. personas kods:       000000-00000 

2. Ziņas par kvalifikāciju 
2.1.  kvalifikācijas nosaukums: 

profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā un kvalitātes vadības sistēmu 
speciālista kvalifikācija  

2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 
visaptverošā kvalitātes vadība 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, 
valsts akreditēta 2001.gada 12. jūlijā 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
latviešu 

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 

otrais profesionālais grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 
(skat.6.1) 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
3 gadi pilna laika studijas; 120 Latvijas kredītpunktu, 180 ECTS kredītpunktu. 
Programma apgūta 01.09.2008 – 22.06.2011 

3.3. uzņemšanas prasības: 
bakalaura akadēmiskais grāds 

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju veids: 

pilna laika studijas 
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4.2. programmas prasības: 
programmas kopapjoms ir 120 kredītpunktu, t.sk. obligātās daļas apjoms 30 
kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 30 kredītpunkti, prakse 32 
kredītpunkti, maģistra darbs ar projekta daļu 28 kredītpunkti. 
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par jaunākajiem 
sasniegumiem nozares teorijā un praksē 18 kredītpunktu apjomā, pētniecības 
darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus 14 
kredītpunktu apjomā, humanitāros studiju kursus 4 kredītpunktu apjomā. 

4.3.  programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums: 
 

Kursi          Kredītpunkti       Atzīme 
   Latvijas       ECTS 

A daļa (obligāta) 
Integrētās vadības sistēmas 4 6 8 
Jaunu produktu un procesu izveides metodika 4 6 8 
Kvalitātes vadība 6 9 8 
Kvalitātes vadība (studiju projekts) 2 3 8 
Resursu un kvalitātes izmaksu analīze 4 6 8 
Procesu analīze un vadība 4 6 8 
Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 6 8 
Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika 2 3 8 

B daļa (obligātā izvēle)    
Procesu vadības metodes  4 6 8 
Risku analīze 4 6 8 
Atbilstības novērtēšana  4 6 8 
Atbilstības novērtēšana (studiju projekts) 2 3 8 
Kvalitātes vadības sistēmas 2 3 8 
Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija 2 3 8 
Varbūtību teorijas un statistikas lietišķās metodes 4 5 8 
Prezentācijas prasme  2 3 8 
Pētījumu metodoloģija 2 3 8 
Pedagoģija 2 3 8 
Speciālā angļu valoda 2 3 8 

Prakse  32 48 8 
Gala pārbaudījumi    

Maģistra darbs ar projekta daļu    
„Kvalitātes sistēmas ieviešana un dokumentu 
izstrāde atbilstoši ISO 9001 standarta noteikumiem  
uzņēmumā........” 

28 42 8 

Vidējā svērtā atzīme: 8.00 
 

 4.4. atzīmju sistēma: 
 atzīmju skala 10 – 1;  10 – augstākā atzīme,  4 – minimālā pietiekamā atzīme 
       nozīme:     10 – izcili  6 – gandrīz labi, 

    9 – teicami,  5 – viduvēji, 
    8 – ļoti labi,  4 – gandrīz viduvēji, 
    7 – labi,  3-1 - neapmierinoši  

 4.5. kvalifikācijas klase: 
nav 

5.  Ziņas par kvalifikāciju 
5.5.  turpmākās studiju iespējas: 

tiesības stāties doktorantūrā 
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5.6. profesionālais statuss: 
dod tiesības strādāt kvalitātes vadības sistēmu vadītāja un kvalitātes sistēmu 
konsultanta profesijā 

6.  Papildinformācija 
6.1. sīkāka informācija: 

maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība” ir valsts 
akreditēta 0000. gada 00. janvārī uz akreditācijas laiku līdz 0000. gada 00. 
decembrim. 
Piektais kvalifikācijas līmenis atbilst noteiktas nozares speciālista augstākajai 
kvalifikācijai, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu 
attiecīgajā nozarē. 
 

6.2. papildinformācijas avoti: 
Studiju daļa 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Kaļķu ielā 1, Rīga LV - 1658 
tel. 67089423, fakss 67089305 
www.rtu.lv,  e-pasts: rtu@rtu.lv 
 
Akadēmiskās informācijas centrs 
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV - 1050 
tel. 67225155, fakss 67221006 
e-pasts: diplomi@aic.lv 
 

7.  Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums:    2011. gada 30. jūnijs 
7.2. paraksts       U. Sukovskis 
7.3. pielikuma parakstītāja amats:  mācību prorektors 
7.4. zīmogs: 

 
 
 
 
 
 
8.  Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 

skat. Pielikumu 
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6. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam  
„Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs” (PS 0148) 
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Profesijas standartā 
„Kvalitātes vadības 
sistēmu vadītājs” 

noteiktās zināšanas 

Zināšanu līmenis Maģistra profesionālo studiju 
programmas „Visaptverošā 

kvalitātes vadība” priekšmeti 
priekš-
stats 

izpratne pielieto-
šana 

1. 2. 3. 4. 5. 
Kvalitātes sistēmas    Kvalitātes vadības sistēmas
Integrētās vadības 
sistēmas 

   Integrētās vadības sistēmas

Kvalitātes 
nodrošināšanas metodes 

   Procesu vadības metodes  
Atbilstības novērtēšanas harmonizētā 
sistēma

Profesionālās veselības 
un drošuma vadības 
sistēmas 

   Kvalitātes vadības sistēmas 
Integrētās vadības sistēmas 

Visaptverošā kvalitātes 
vadība (TQM) 

   Kvalitātes vadība 
Kvalitātes vadība (studiju projekts) 

Kvalitātes izmaksu 
analīze 

   Resursu un kvalitātes izmaksu analīze

Kvalimetrija    Procesu analīze un vadība 
Kvalitātes vadība 

Statistiskās datu 
apstrādes metodes 

   Varbūtību teorijas un statistikas 
lietišķās metodes 

Kvalitātes instrumentālā 
datortehnoloģija 

   Kvalitātes instrumentālā 
datortehnoloģija 

Vides saderība un riska 
analīze 

   Risku analīze 
 

Atbilstības novērtēšana    Atbilstības novērtēšana 
Atbilstības novērtēšana (studiju 
projekts)

Svešvalodas    Speciālā angļu valoda 
Speciālā vācu valoda 

Humanitārās / sociālās 
zinības 

   Biznesa socioloģija 
Organizāciju psiholoģija 

Pedagoģijas zinības    Pedagoģija 
Psiholoģija 

Ekonomikas un vadības 
zinības 

   Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 
Resursu un kvalitātes izmaksu analīze 

Darba likumdošanas un 
darba aizsardzības 
zinības 

   Zināšanas apgūst bakalaura studiju ciklā

Vispārizglītojošās zinības    Prezentācijas prasme 
Pētījumu metodoloģija 
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7. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas  
„Visaptverošā kvalitātes vadība”  

īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts, to 
darba attiecības ar RTU un docējamie kursi 

 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes 
vadība” visu studiju kursu saraksts, apjoms (KP) un iesaistītais 

akadēmiskais personāls 
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 

Maģistra profesionālo studiju programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība” iesaistītā akadēmiskā personāla  
SARAKSTS 

 
Nr.
p.k. 

Akadēmiskais 
personāls 

Akadēm. vai 
zinātniskais 
grāds, amats 

Ievēlēts vai uz 
laiku pieņemts 

darbā 
Studiju kursi Pieaicinātie lektori Vieslektora akad. vai 

zin. grāds 

1.  Elīna Gaile-
Sarkane 

Doktors, 
profesors 

Pamatdarbā, 
vēlēts 

Jaunu produktu un procesu 
izveides metodika.  
 

 
- 
 

- 

2.  Iveta Mežinska Maģistra grāds 
vadībzinātnē, 
pr.docents 

Pamatdarbā, 
vēlēts 

Integrētās vadības sistēmas. 
Kvalitātes vadības sistēmas. 
Procesu analīze un vadība. 
 

 
Guna Čivčiša 
Jolanta Janauska 

Inženierzinātņu 
maģistra grāds 
mašīnbūves tehnoloģijā. 
Maģistra grāds 
kvalitātes vadībā, 
pr.docents 

3.  Jānis Mazais Doktors, 
profesors 

Pamatdarbā, 
vēlēts 

Kvalitātes vadība. 
Kvalitātes vadība (studiju 
projekts). 
Kvalitātes instrumentālā 
datortehnoloģija. 
Procesu vadības metodes. 

Guna Čivčiša 
 

Inženierzinātņu 
maģistra grāds 
mašīnbūves tehnoloģijā 

4.  Narimants 
Salenieks 

Habilitētais 
doktors, profesors 

Pamatdarbā, uz 
laiku 

Procesu vadības metodes.  
Jolanta Janauska 

Maģistra grāds 
kvalitātes vadībā, 
pr.docents 

5.  Konstantīns 
Didenko 

Doktors, 
profesors 

Pamatdarbā, 
vēlēts 

Resursu un kvalitātes 
izmaksu analīze. 

Maira Sapata Maģistra grāds 
kvalitātes vadībā, 
pr.docents 
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Nr.
p.k. 

Akadēmiskais 
personāls 

Akadēm. vai 
zinātniskais 
grāds, amats 

Ievēlēts vai uz 
laiku pieņemts 

darbā 
Studiju kursi Pieaicinātie lektori Vieslektora akad. vai 

zin. grāds 

6.  Maira Sapata Maģistra grāds 
kvalitātes vadībā, 
pr.docents 

Blakusdarbā Kvalitātes nodrošināšanas 
metodes (studiju projekts). 

- - 

7.  Jānis Caune Doktors, docents Pieņemts darbā 
līdz ievēlēšanai 

Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana. 

- - 

8.  Inga Lapiņa Doktors, docents Pieņemta darbā 
līdz ievēlēšanai 

Korporatīvā sociālā atbildība 
un biznesa ētika. 

- - 

9.  Jānis Rudņevs Doktors, 
asociētais 
profesors 

Pamatdarbā, uz 
laiku 

Risku analīze. 
Prakse. 

Guntis Tribis Inženierzinātņu 
maģistra grāds 
kvalitātes 
nodrošināšanā un 
vadībā,  
pr.docents 

10.  Jānis Miķelsons Dipl.ing., 
asociētais 
profesors 

Pamatdarbā, uz 
laiku 

Atbilstības novērtēšana. 
Atbilstības novērtēšana ( studiju 
projekts). 
Atbilstības novērtēšanas 
harmonizētā sistēma. 

Svetlana Mjakuškina Maģistra grāds 
kvalitātes vadībā, 
pr.docents 

11.  Remigijs Počs Habilitētais 
doktors, profesors 

Pamatdarbā, 
vēlēts 

Varbūtību teorijas un 
statistikas lietišķās metodes 

Māris Buiķis Doktors, profesors 

12.  Gunārs Ozolzīle Doktors, 
asociētais 
profesors 

Pamatdarbā, 
vēlēts 

Prezentācijas prasme. Zanda Lejniece Pr.docents 

13.  Juris Saulītis Doktors, 
profesors 

Pamatdarbā, 
vēlēts 

Pētījumu metodoloģija. Līga Kamola Maģistra grāds 
vadībzinātnē, maģistra 
grāds pedagoģijā 

14.  Valērijs Kuņickis Doktors, docents Pamatdarbā, 
vēlēts 

Biznesa socioloģija. - - 
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Nr.
p.k. 

Akadēmiskais 
personāls 

Akadēm. vai 
zinātniskais 
grāds, amats 

Ievēlēts vai uz 
laiku pieņemts 

darbā 
Studiju kursi Pieaicinātie lektori Vieslektora akad. vai 

zin. grāds 

15.  Anita Lanka Doktors, 
profesors 

Pamatdarbā, 
vēlēts 

Pedagoģija. Alvars Baldiņš Doktors, asociētais  
profesors 

16.  Sandra Gudzuka Pr. docents Pamatdarbā, 
vēlēts 

Organizāciju psiholoģija. - - 

17.  Airisa Šteinberga Docents Pamatdarbā, 
vēlēts 

Psiholoģija. - - 

18.  Ināra Dimpere Pr. docents Pamatdarbā, 
vēlēts 

Speciālā angļu valoda. - - 

19.  Jolanta Janauska Pr. docents Pamatdarbā, 
vēlēts 

Speciālā vācu valoda. - - 
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Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes 
vadība” visu studiju kursu saraksts, apjoms (KP) un iesaistītais 

akadēmiskais personāls 
 
 
Nr. 
 

 
Studiju kurss 

 
KP 

Akadēmiskais vai 
zinātniskais grāds, 
amats 

Studiju kursa 
docētājs 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI
1. Integrētās vadības sistēmas  4 KP Maģistra grāds  

vadībzinātnē,  
pr.docents 

Iveta Mežinska 

2. Jaunu produktu un procesu 
izveides metodika 

4 KP Doktors, profesors Elīna Gaile-Sarkane 

3. Kvalitātes vadība 6 KP Doktors, profesors Jānis Mazais 
   Inženierzinātņu 

maģistra grāds 
mašīnbūves 
tehnoloģijā 
 

Guna Čivčiša 

4. Kvalitātes vadība (studiju 
projekts) 

2 KP Doktors, profesors Jānis Mazais 

5. Resursu un kvalitātes izmaksu 
analīze 

4 KP Doktors, profesors Konstantīns Didenko 

   Maģistra grāds 
kvalitātes vadībā, 
pr.docents 

Maira Sapata 

6. Procesu analīze un vadība 4 KP Maģistra grāds  
vadībzinātnē,  
pr.docents 

Iveta Mežinska 

   Maģistra grāds 
kvalitātes vadībā, 
pr.docents 

Jolanta Janauska 

7. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana 4 KP Doktors, docents Jānis Caune 
8. Korporatīvā sociālā atbildība un 

biznesa ētika 
2 KP Doktors, docents Inga Lapiņa 

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI  
B.1. Specializējošie priekšmeti      
1.1. Procesu vadības metodes  4 KP Habilitētais doktors, 

profesors 
Narimants Salenieks 

   Maģistra grāds 
kvalitātes vadībā, 
pr.docents 

Jolanta Janauska 

1.2. Risku analīze 4 KP Doktors,  asoc.prof. Jānis Rudņevs 
   Inženierzinātņu 

maģistra grāds 
kvalitātes 
nodrošināšanā un 
vadībā,  
pr.docents 

Guntis Tribis 

1.3. Atbilstības novērtēšana  4 KP Dipl.ing., asoc.prof. Jānis Miķelsons 
   Maģistra grāds 

kvalitātes vadībā,  
pr.docents 

Svetlana Mjakuškina 

1.4. Atbilstības novērtēšana (studiju 
projekts) 

2 KP Dipl.ing., asoc.prof. Jānis Miķelsons 
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   Maģistra grāds 
kvalitātes vadībā,  
pr.docents 

Svetlana Mjakuškina 

1.5. Kvalitātes vadības sistēmas 2 KP Maģistra grāds  
vadībzinātnē , 
pr.docents 

Iveta Mežinska 

   Inženierzinātņu 
maģistra grāds 
mašīnbūves 
tehnoloģijā 

Guna Čivčiša 

1.6. Kvalitātes instrumentālā 
datortehnoloģija 

2 KP Doktors, profesors Jānis Mazais 

1.7. Varbūtību teorijas un statistikas 
lietišķās metodes 

4 KP Habilitētais doktors, 
profesors 

Remigijs Počs 

   Doktors, profesors Māris Buiķis 
1.8. Kvalitātes nodrošināšanas 

metodes (studiju projekts) 
2 KP Maģistra grāds 

kvalitātes vadībā, 
pr.docents 

Maira Sapata 

B.2. Humanitārie, sociālie priekšmeti 
2.1. Prezentācijas prasme  2 KP Doktors, asoc. prof. Gunārs Ozolzīle 
   pr.docents Zanda Lejniece 
2.2. Pētījumu metodoloģija 2 KP Doktors, profesors Juris Saulītis 
   Maģistra grāds 

vadībzinātnē,  
maģistra grāds 
pedagoģijā 

Līga Kamola 

2.3. Biznesa socioloģija 2 KP Doktors, docents Valērijs Kuņickis 
2.4. Organizāciju psiholoģija 2 KP pr. docents Sandra Gudzuka 
B.3. Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti 
3.1. Pedagoģija 2 KP Doktors, profesors Anita Lanka 
   Doktors, asoc. 

profesors 
Alvars Baldiņš 

3.2. Psiholoģija  2 KP Docents Airisa Šteinberga 
B.4. Valodas 
4.1. Speciālā angļu valoda 2 KP Pr. docents Ināra Dimpere 
4.2. Speciālā vācu valoda 2 KP Maģistra grāds 

kvalitātes vadībā, 
pr.docents 

Jolanta Janauska 

D. PRAKSE 
1. Prakse 6 KP Doktors,  asoc.prof Jānis Rudņevs 
2. Prakse 26 KP Doktors,  asoc.prof Jānis Rudņevs 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
1. Maģistra darbs  20 KP doktors, 

progr.direktors 
Inga Lapiņa 

2. Maģistra darbs ar projekta daļu 28 KP doktors, 
progr.direktors 

Inga Lapiņa 
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8. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTU rektora rīkojums par  
Valsts pārbaudījuma komisijas sastāvu 
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8. pielikums 
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9. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas  
„Visaptverošā kvalitātes vadība” 

1) studējošo anketēšanas rezultātu un jautājumu paraugs 
2) absolventu aptaujas anketas paraugs 

3) darba devēju aptaujas anketas paraugs 
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Anketēšana par 2010./2011. studiju gada rudens semestrī īstenotajiem studiju priekšmetiem 
anketēšanas rezultāti 

 
Priekšmeta nosaukums: ________________ Mācībspēks: __________________  

 
Priekšmetā reģistrēto studentu skaits: ________, iesniegtas anketas: ______ (______%), anketas 

aizpildītas no _________ līdz ________  

  pilnībā 
piekrītu

daļēji 
piekrītu

neitrāls 
vērtējums

daļēji 
nepiekrītu 

pilnībā 
nepiekrītu 

nav 
vērtējuma

1. Uzsākot studiju 
priekšmetu, mācībspēks 
iepazīstināja ar priekšmeta 
programmu un informēja 
par to, kā tiks vērtēta tā 
apguve 

      

2. Mācībspēks studiju 
priekšmetā aptvēra visu 
programmā paredzēto un 
nodarbību laiku izmantoja 
lietderīgi 

      

3. Studiju priekšmeta tēmas 
bija labi strukturētas un 
izskaidrotas saprotami 

      

4. Mācībspēks bija labi 
sagatavojies nodarbībām 

      

5. Mācībspēks efektīvi 
izmantoja audiovizuālos 
uzskates līdzekļus 

      

6. Mācībspēka runa bija 
skaidra un saprotama 

      

7. Ieteiktā mācību literatūra 
bija pieejama un palīdzēja 
apgūt studiju priekšmetu 

      

8. Bija iespējams saņemt 
mācībspēka konsultācijas 

      

9. Uz nodarbībām 
mācībspēks parasti ieradās 
bez kavēšanās 

      

10. Studiju priekšmeta 
materiāli bija pieejami e-
studiju vidē 

      

11. Studiju priekšmeta izklāsts 
nedublējās ar citu 
priekšmetu vielu 

      

 
  0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100% 
12. Kādu daļu no nodarbībām esat 

apmeklējis? 
     

 

  Atbildes 
13. Citi komentāri, ieteikumi un pretenzijas 

par šo studiju priekšmetu 
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RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 
Ražošanas kvalitātes institūts 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 
 

Programma: „Visaptverošā kvalitātes vadība” 
Studiju līmenis: profesionālā maģistra studijas 

(izvēlēto atbildes variantu atzīmējiet ar „X” vai ierakstiet savu atbildi) 
 
Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā: 

1 -vāji 2 – gandrīz 
viduvēji 

3 – viduvēji 4 - labi 5 - ļoti labi 

     
 
Kā Jūs vērtējat studiju procesu: 

1 -vāji 2 – gandrīz 
viduvēji 

3 – viduvēji 4 - labi 5 - ļoti labi 

     
 

Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu veikt studiju procesa vai programmas uzlabošanai?  
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 
 Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas: 

1 -vāji 2 – gandrīz 
viduvēji 

3 – viduvēji 4 - labi 5 - ļoti labi 

     
 
 
Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas: 

1 -vāji 2 – gandrīz 
viduvēji 

3 – viduvēji 4 - labi 5 - ļoti labi 

     
 
 
6. Kas studiju procesā bija: 
• pozitīvs ...................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
• negatīvs ...................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  
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Novērtējiet priekšmetus, kas tika apgūti studiju laikā, 5 ballu sistēmā (1 –vāji; 2 – 

gandrīz viduvēji; 3 – viduvēji; 4 – labi; 5 - ļoti labi).  
Norādiet, kurus priekšmetus Jūs uzskatāt par liekiem vai neatbilstošiem un kādēļ: 
 

Priekšmeta nosaukums Vērtējums 5 
ballu 

sistēmā 

Komentāri 

Kvalitātes nodrošināšanas metodes   
Kvalimetrijas pamati   
Kvalitātes sistēmu pamati   
Kvalitātes izmaksu analīze   
Integrētās vadības sistēmas   
Visaptverošā kvalitātes vadība   
Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas   
Vides saderība un riska analīze   
Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija   
Atbilstības novērtēšanas harmonizētā 
sistēma 

  

Prezentācijas prasme   
Psiholoģija   
Angļu valoda   
Biznesa socioloģija   
Mazo uzņēmumu izveidošana   
 
8. Kādus papildus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā: 
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................  
 
9. Vai Jūs kā darba devējs ieteiktu saviem darbiniekiem studijas šajā programmā? 
Kādēļ?  
• jā 
• nē 
• cita atbilde …………………………………………………………………. 

 
 
 

Paldies par atsaucību! 
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RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte 
Ražošanas kvalitātes institūts 

DARBA DEVĒJU APTAUJAS ANKETA 
 
 

Ar nolūku pilnveidot profesionālā maģistra studiju programmas „Visaptverošā 
kvalitātes vadība” studiju procesu un jauno speciālistu sagatavošanu tiek organizēta darba 
devēju aptauja. 

 
Lūdzam aizpildīt vai atbilstošo atbildi iezīmēt ar „X”! 

 
1. Cik bakalaura un maģistra studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” 

absolventu strādā Jūsu uzņēmumā: 
 
Kopā ___________ cilv. 
No tiem: 

⇒ ar maģistra grādu _______ cilv. 
⇒ ar bakalaura grādu _______ cilv. 

 
2. Kā Jūs varētu kopumā raksturot programmas absolventus? Viņi ir: 
2.1. labi teorētiski un praktiski sagatavoti Jā Nē 
2.2. labi teorētiski sagatavoti, bet nepietiekoši apgūtas praktiskās iemaņas Jā Nē 
2.3. samērā vāji teorētiski un praktiski sagatavoti Jā Nē 
2.4. kopumā izteikt vērtējumu grūti, jo jaunie speciālisti ir ļoti atšķirīgi  Jā Nē 

 
3. Programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” absolventu profesionālo īpašību 

raksturojums: 
    Absolventu īpašības                                                                           Vērtējums ballēs   
                                                                                                       (augstākais vērtējums 5 balles) 
3.1. profesionāli sagatavots 1 2 3 4 5 
3.2. atbildības sajūta, disciplinētība 1 2 3 4 5 
3.3. mērķtiecība darbā 1 2 3 4 5 
3.4. vēlme mācīties, pilnveidoties profesionāli 1 2 3 4 5 
3.5. iniciatīva darbā 1 2 3 4 5 
3.6. spēja izmantot darbā IT tehnoloģijas, datorus 1 2 3 4 5 
3.7. svešvalodu zināšanas 1 2 3 4 5 
3.8. spējas strādāt ar cilvēkiem, komunikabilitāte 1 2 3 4 5 
3.9. sabiedriskā aktivitāte 1 2 3 4 5 
3.10. vispārīgais redzesloka plašums 1 2 3 4 5 
3.11. autoritāte kolēģu vidū 1 2 3 4 5 

 
4. Cik katra līmeņa studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” absolventus Jūsu 

uzņēmums (iestāde) un/vai struktūrvienība plāno nodarbināt nākamajos sešos gados? 
⇒ ar maģistra grādu _______ cilv. 
⇒ ar bakalaura grādu _______ cilv. 

 
5. Jūsu uzņēmuma (iestādes) un/vai struktūrvienības nosaukums: 

______________________________________________ 
 

Paldies par atsaucību! 
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10. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām 
akreditētām studiju programmām augstskolās Latvijā 
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Studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” salīdzinājums ar tāda paša 

līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām Latvijas augstskolās 
 

 
 
 

Kritēriji 

 
RTU IEVF maģistra 
profesionālo studiju 

programma  
„Visaptverošā 

kvalitātes vadība” 

LU maģistra 
studiju programma 
„Uzņēmējdarbības 

vadība” studiju 
virzienā „Kvalitātes 
nodrošināšana un 

vērtēšana” 

Banku augstskolas 
profesionālā 

maģistra studiju 
programma 

„Uzņēmējdarbības 
vadīšana Eiropā 

Studiju organizācija 
Studiju ilgums: 
- pilna laika 
- nepilna laika 

 
1 / 2 / 3 gadi 

1.5 / 2.5 / 3.5 gadi 

 
2 gadi 

- 

 
1.5 / 2.5 gadi 

- 
Programmas apjoms 40 / 80 / 120 KP 80 KP 60 / 96 KP 
Prakses apjoms 6 / 6 / 32 KP - 6 / 26 KP 
Maģistra darbs 20 / 20 / 28 KP 20 KP 20 / 30 KP 
Iegūstamais grāds 
un/vai kvalifikācija: 

Maģistra profesionālais 
grāds kvalitātes vadībā 
un kvalitātes vadības 
sistēmu speciālista 

kvalifikācija 
(imatrikulētiem 
programmā ar 

akadēmiskā bakalaura 
grādu) 

Sociālo zinātņu 
maģistra 

akadēmiskais grāds 
vadībzinātnē  

Maģistra 
profesionālais grāds 

uzņēmumu un 
organizāciju vadīšanā 

un uzņēmumu un 
iestāžu vadītāja 

kvalifikācija (tikai 
studentiem, kuri 

apgūst programmu 
kvalifikācijas 
piešķiršanai 

nepieciešamajā 
apjomā) 

Studiju programmu saturs 

Vispārīgo un nozares studiju priekšmetu salīdzinājums  

 
Integrētās vadības sistēmas -
4KP Kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas – 4KP 
Finanšu un vadības 
grāmatvedība Eiropas 
vidē – 2KP 

 
Jaunu produktu un procesu 
izveides metodika – 4 KP Projektu vadīšana – 4KP 

Uzņēmumu finanšu 
vadība Eiropas vidē – 
2KP 

 
Kvalitātes vadība – 6KP,  
Kvalitātes vadība (studiju 
projekts) – 2KP 

Visaptverošā kvalitātes vadīšana 
– 4KP 

Mārketinga vadīšana – 
4KP 

 Resursu un kvalitātes 
izmaksu analīze – 4KP Produktu kvalitāte – 4KP Ekonomika vadītājiem – 

4KP 

 Procesu analīze un vadība – 4 
KP 

Kvalitātes raksturotāju 
novērtēšana – 4KP  

 Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana – 4 KP  Globālo stratēģiju 

vadīšana – 2KP 

 
Korporatīvā sociālā atbildība 
un biznesa ētika – 2 KP 

Vides kvalitātes nodrošināšana un 
vērtēšana – 4KP;  
 

Korporatīvā sociālā 
atbildība Eiropas vidē – 
2KP 

Specializācijas un pārējo studiju priekšmetu salīdzinājums 

Salīdzināmie studiju 
kursi 

Risku analīze – 4 KP Risku analīze un vadīšana- 4KP  
Atbilstības novērtēšana – 
4KP 
Atbilstības novērtēšana 

Produktu kvalitātes nodrošināšana 
un vērtēšana – 4KP 
Produktu standartizācija un 
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(studiju projekts) – 2KP marķēšana – 4KP

Salīdzināmie studiju 
kursi 

Kvalitātes instrumentālā 
datortehnoloģija – 2KP 

Vadības informācijas sistēmas – 
4KP  

Organizāciju psiholoģija – 
2KP Sociālā psiholoģija – 4KP  

Pētījumu metodoloģija – 2KP  Pētniecības metodes 
biznesā – 2KP 

Atšķirīgie studiju kursi 

Kvalitātes vadības sistēmas – 
2KP 

Patērētāju tiesību aizsardzība – 
4KP Loģistika – 2KP 

Varbūtību teorijas un 
statistikas lietišķās metodes – 
4KP 

Starptautiskais mārketings – 4KP Uzņēmumu vērtēšana 
Eiropas vidē – 2KP 

Procesu vadības metodes – 
4KP 

Cilvēku dzīves kvalitātes 
vērtēšana – 4KP

Projektu izstrāde un 
vadība – 2KP 

Biznesa socioloģija – 2KP  Patērētāju uzvedība – 
2KP 

Pedagoģija – 2KP  Starpkultūru saskarsme – 
2KP 

Psiholoģija – 2KP  Likumdošana biznesā – 
2KP 

Prezentācijas prasme – 2KP 
 

Organizāciju līderība 
mainīgajā biznesa vidē – 
2KP 

Speciālā angļu (vācu) valoda 
– 2KP  Zināšanu vadīšana – 4KP 
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11. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju 
programmām augstskolās Eiropas Savienības valstīs 
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Studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” salīdzinājums ar divām citām  
tāda paša līmeņa starptautiski akreditētām studiju programmām ārvalstīs 

 
 
 
 

Kritēriji 
RTU IEVF 
maģistra 

profesionālo 
studiju programma 

„Visaptverošā 
kvalitātes vadība” 

Kaunas 
University of 
Technology 

Programme for 
Master’s Degree 
„Management” 

with 
specialization in 

Quality 
Management 

Chalmers 
University of 

Technology MSc. 
Programme 
“Quality and 
Operations 

Management” 

 
Studiju ilgums: 
- pilna laika 
- nepilna laika 

 
1 / 2 / 3 gadi 

1.5 / 2.5 / 3.5 gadi 

 
2 years 

 
2 years 

Programmas apjoms 60 / 120 / 180 ECTS 90 / 120 ECTS 120 ECTS 
Prakses apjoms 9 / 9 / 48 ECTS - - 
Maģistra darbs 30 / 30 / 42 ECTS 24 / 30 ECTS 30 ECTS 
Iegūstamais grāds un/vai 
kvalifikācija: 

Maģistra 
profesionālais grāds 
kvalitātes vadībā un 
kvalitātes vadības 
sistēmu speciālista 

kvalifikācija 
(imatrikulētiem 
programmā ar 
akadēmiskā 

bakalaura grādu) 

 
Master of 

Management 

 
Master of Science 

Studiju programmu saturs 
Vispārīgo un nozares studiju priekšmetu salīdzinājums 
 Integrētās vadības sistēmas 

– 6ECTS 
Project Management – 
6ECTS  

 Jaunu produktu un procesu 
izveides metodika – 6ECTS 

Operations and Process 
Management – 6ECTS 

Integrated Product 
Development – 7.5ECTS 

 
Kvalitātes vadība – 9ECTS, 
Kvalitātes vadība (studiju 
projekts) – 3ECTS 

Strategic Marketing 
Management – 6ECTS 

Quality and Operations 
Management – 15ECTS 
Operations Improvement 
Project – 7.5ECTS 

 Resursu un kvalitātes 
izmaksu analīze – 6ECTS 

Strategic Financial 
Management – 6ECTS 

Design for Quality – 7.5 
ECTS 

 Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana – 6ECTS 

Strategic Management 
Methodology – 6ECTS 

Operations Strategy – 
7.5ECTS 

 
Korporatīvā sociālā 
atbildība un biznesa ētika – 
3ECTS 

Forecasting of Business 
Environment in Global 
Economy – 6KP 

 

 Procesu analīze un vadība – 
6ECTS   

Specializācijas un pārējo studiju priekšmetu salīdzinājums 

Salīdzināmie studiju kursi 

Risku analīze – 6ECTS  Risk Management and 
Safety – 7.5ECTS

Atbilstības novērtēšana – 
6ECTS 
Atbilstības novērtēšana 
(studiju projekts) – 3ECTS 
 

Auditing – 6ECTS 
Quality Certification – 
6ECTS 
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Salīdzināmie studiju kursi 

Pētījumu metodoloģija – 
3ECTS 

Methodology of Research 
Work – 6ECTS

Research Methodology – 
7.5ECTS 

Kvalitātes vadības sistēmas 
– 3ECTS 

Implementation of 
Quality Systems – 
6ECTS 

 

Atšķirīgie studiju kursi 

Varbūtību teorijas un 
statistikas lietišķās metodes 
– 6ECTS 

Quality Function 
Deployment – 6ECTS 

Six Sigma Black Belt 
Project – 7.5ECTS 

Procesu vadības metodes – 
6ECTS 

Consumer Behaviour – 
6ECTS 

Project Management – 
7.5ECTS 

Biznesa socioloģija – 
3ECTS 3 Research Projects – 

18ECTS 
Decision Support 
Systems in Industrial 
Management – 7.5ECTS

Pedagoģija – 3ECTS 
 

Technological 
Development in 
Networks – 7.5ECTS

Psiholoģija – 3ECTS   
Prezentācijas prasme – 
3ECTS   
Speciālā angļu (vācu) 
valoda  – 3ECTS   
Kvalitātes instrumentālā 
datortehnoloģija – 3ECTS   
Organizāciju psiholoģija – 
3ECTS   
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12. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmas  
„Visaptverošā kvalitātes vadība” dokumentu, noteikumu, 

likumu un citu normatīvo aktu atrašanās vietas 
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12.1. Akreditācijas lapa Nr. Nr.023-1733, Akreditācijas komisijas 2009.gada 

7.oktobra lēmums Nr.3410 par tiesībām īstenot maģistra profesionālo studiju 
programmu „Visaptverošā kvalitātes vadība” – pieejama RTU Studiju daļā, Kaļķu ielā 
1, Rīgā,  202.kab.  

 
 
RTU Senāta 2001.gada 24.septembra sēdes protokols Nr.461 lēmums par maģistra 
profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” apstiprināšanu – 
programma pieejama Ražošanas kvalitātes institūtā, Rīgā, Ezermalas ielā 6k, 327.kab., 
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tālr. +371 67089706; programma elektroniski pieejama: 
https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=3331  

12.2. Profesijas standarts elektroniski pieejami Valsts izglītības satura centra (VISC) 
mājas lapā: „Procesu kvalitātes vadības inženieris” http://visc.gov.lv/.... 
( http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/ps0148.pdf ) 

kā arī Ražošanas kvalitātes institūtā, Rīgā, Ezermalas ielā 6k, 327.kab., tālr. +371 
67089706; 

12.3. Studiju programmu izstrāde RTU tiek organizētas saskaņā ar: 
- RTU 2007.gada 29.janvāra Senāta sēdes lēmumu (protokols Nr.510) „Par 

precizējumiem profesionālo studiju programmu struktūrā”;  
- RTU Senāta 2001.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu „Par RTU vienotām prasībām studiju 

programmām bakalaura un maģistra profesionālā grāda iegūšanai”;  
- 2007.gada 23.marta mācību prorektora rīkojumu Nr.02/17 „Par vispārīgiem 

noteikumiem studiju projektu plānošanai, izstrādāšanai un novērtēšanai”. 
Dokumenti pieejami Ražošanas kvalitātes institūtā, Rīgā, Ezermalas ielā 6k, 327.kab., tālr. 
+371 67089706, elektroniski: http://www.rtu.lv/content/view/362/476/lang,lv/  

12.4. Nepilna laika studijas RTU tiek organizētas saskaņā ar: 
- RTU Senāta 2000.gada 26.jūnija lēmums „Par vakara (nepilna laika) studiju 

organizāciju RTU” (protokola Nr. 451); 
- RTU 2007.gada 24.septembra Senāta sēdes (protokols Nr.516) lēmums „Par izmaiņām 

nepilna laika (vakara) studiju organizācijas pamatprincipos”; 
- Mācību prorektora 2007.g.11.septembra rīkojums Nr.02/46 „Par nepilna laika 

(neklātienes) studiju īstenošanu”. 
Dokumenti pieejami Ražošanas kvalitātes institūtā, Rīgā, Ezermalas ielā 6k, 327.kab., tālr. 
+371 67089706, elektroniski: http://www.rtu.lv/content/view/73/1202/lang,lv/  

12.5. LR MK 20.11.2001. noteikumi Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (tikai latviešu valodā) – elektroniski 
pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā http://izm.izm.gov.lv/normativie-
akti/mk-noteikumi/augstaka-izglitiba/2085.html un Ražošanas kvalitātes institūtā, Rīgā, 
Ezermalas ielā 6k, 327.kab., tālr. +371 67089706; 

12.6. RTU Senāta 2010.gada 29.marta sēdes lēmums (protokols Nr.539) „Par 
Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu” – pieejams Ražošanas kvalitātes institūtā, Rīgā, 
Ezermalas ielā 6k, 327.kab., tālr. +371 67089706, elektroniski: 
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4448  

12.7. RTU Senāta 2010.gada 25.janvāra sēdes lēmums (protokols Nr.537) „Par 
Prakses organizēšanas kārtību RTU” – pieejams Ražošanas kvalitātes institūtā, Rīgā, 
Ezermalas ielā 6k, 327.kab., tālr. +371 67089706, elektroniski pieejams tikai ORTUS 
autorizētiem lietotājiem (arī visiem studentiem) 

12.8. Studiju programmas administrācijas veiktās darba devēju aptaujas rezultāti un 
atsauksmju vēstules – pieejami Ražošanas kvalitātes institūtā, Rīgā, Ezermalas ielā 6k, 
327.kab., tālr. +371 67089706; 

12.9. Nodomu nolīgumi par studiju programmā studējošo prakses īstenošanu un 
RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes un darba devēju savstarpējo sadarbību 
- Ražošanas kvalitātes institūtā, Rīgā, Meža ielā 1/7, 304.kab. un Ezermalas ielā 6k, 
327.kab., tālr. +371 67089706; 

12.10. Sadarbības līgumi ar ārvalstu augstskolām – pieejami RTU rektorātā, Rīgā, 
Kaļķu ielā 1, 217. kab. 

 



 56

13. pielikums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” 
studiju priekšmetu apraksti  

(skat. papildus pievienoto pielikumu) 
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14. pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maģistra profesionālo studiju programmā  
„Visaptverošā kvalitātes vadība” iesaistītā akadēmiskā 

personāla darba un dzīves gājumi (CV)  
(skat. papildus pievienoto pielikumu) 
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15. pielikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodomu nolīgums par studentu prakses īstenošanu 
(paraugs) 
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NODOMU NOLĪGUMS 

par studentu prakses īstenošanu 
 
Rīga 2011.g. ____ maijs 
 
 
Rīgas Tehniskās universitātes  Ražošanas kvalitātes institūts (RKI), direktors ................ 
.......................................................................  
(vārds, uzvārds) 
 
un  
........................................................................................................,  ......................  
(uzņēmums, iestāde)        (amatpersona) 
......................................................................,  
(vārds, uzvārds) 
 
savstarpēji vienojoties, noslēdz Nodomu nolīgumu: 
 

1. ................................................................................. ............................................ 
(uzņēmums, iestāde)      (amatpersona) 
 apņemas sekmēt studentu prakses īstenošanu asociācijas uzņēmumos maģistra 
profesionālo studiju programmas “Visaptverošā kvalitātes vadība” ietvaros. 

2. RKI direktors apņemas sagatavot prakses īstenošanas individuālos līgumus ar 
uzņēmumu prakses vadītājiem un studentiem saskaņā ar prakses metodiskajiem 
norādījumiem. 

3. Nolīgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

4. Nolīgumu var grozīt vai papildināt, abpusēji vienojoties. Grozījumi ir spēkā, ja tie 
noformēti rakstiski un abpusēji parakstīti. 

5. Nolīgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas Ražošanas kvalitātes 
institūtā, otrs .............................................................................................................. 
    (uzņēmumā, iestādē) 

 

6. Pušu adreses: 

 
Ražošanas kvalitātes institūts 
Kaļķu ielā 1 
Rīga LV1658 
Tel. 67089706 
e-pasts: lsq@latnet.lv  

 Uzņēmums. iestāde ............................. 
Adrese: ................................................. 
Rīga LV................................................ 
Tel. ...................................................... 
e-pasts: ................................................. 

   

Direktors  
 
____________________________  
(paraksts)   
........................................................ 
(vārds, uzvārds) 
 
“_____” _______________2011.g. 

 ............................................................. 
(amatpersona)  
__________________________   
(paraksts)   
........................................................ 
(vārds, uzvārds) 
 
“_____” _______________2011.g. 
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16.pielikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla nozīmīgākās pēdējo gadu 
publikācijas, dalība nozīmīgākajās konferencēs un citas 

aktivitātes 
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Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 
 
Dr.oec. Jānis Caune ir izdevis grāmatu „Stratēģiskā vadīšana” (Rīga: Lidojošā zivs - 2008. -
384 lpp.), kas tiek izmantota arī kā mācību grāmata studiju kursā „Stratēģijas un pārmaiņu 
vadīšana”. 
 

Rakstu krājumi 
 
Overcomming the Hindrance in Writing Doctoral Theses. Collection of Scientific Articles 
under Editorship of Professor Elina Gaile-Sarkane. – Riga, RTU Publishing House, 2009. – 
126 p. (ISBN 978-9984-32-113-4) 
 

Metodiskie izdevumi 
 

„Studiju prakse, praktizēšanās bakalaura/maģistra kvalifikācijā”. RKI, 2010, 12 lpp. 
G.Čivčiša, J.Janauska, J.Mazais, I.Mežinska, J.Miķelsons, J.Rudņevs, N.Salenieks, S.Šauša, 
G.Tribis 
 
“Studiju projekti/projektēšana”. RKI, 2010, 14.lpp. J.Janauska, J.Mazais, I.Mežinska, 
J.Miķelsons, J.Rudņevs, N.Salenieks, I.Saleniece, S.Šauša, G.Tribis, G.Upītis. 
 

 
Zinātniskie raksti un citas publikācijas 

 
Sceulovs D., Gaile-Sarkane E. Electronics Tools for Company’s Presence, identification and 
Marketing in E-environment: Theory and Practice//15th International conference on 
Economics and Management ICEM 2010, 22-23 April 2010, Selected papers. Kaunas. 
Tehnologija, 2010. – 775-782 pp. ISSN 1822-6515 (EBSCO host) 
 
Magidenko A., Gaile-Sarkane E. Scientific Capacity of Products of Innovative Activities in 
Latvia//15th International conference on Economics and Management ICEM 2010, 22-23 
April 2010, Selected papers. Kaunas. Tehnologija, 2010. – 655-661 pp. ISSN 1822-6515 
(EBSCO host) 
 
Gaile-Sarkane E. Diversity of Marketing – Trends and Development//15th International 
conference on Economics and Management ICEM 2010, 22-23 April 2010, Selected papers. 
Kaunas. Tehnologija, 2010. – 478-482 pp. ISSN 1822-6515 (EBSCO host) 
 
Andersone I., Gaile-Sarkane E. On Social Behavior as a Base of Consumption//15th 
International conference on Economics and Management ICEM 2010, 22-23 April 2010, 
Selected papers. Kaunas. Tehnologija, 2010. – 359-365 pp. ISSN 1822-6515 (EBSCO host)  
 
Andersone I., Gaile-Sarkane E. Consumer Expectancy Theory for Business//6th International 
Scientific Conference, May 13-14, Vilnius, Lithuania, BUSINESS AND MANAGEMENT 
2010, Selected papers. Vilnius 2010., 321-327 pp., ISSN 2029-4441, doi 
10.3846/bm.2010.043 (ISI proceedings) 
 
Sceulovs D., Gaile-Sarkane E. Identifications of Factors Affecting Consumer Habits in the E-
environment//6th International Scientific Conference, May 13-14, Vilnius, Lithuania, 
BUSINESS AND MANAGEMENT 2010, Selected papers. Vilnius 2010., 965-970 pp., ISSN 
2029-4441, doi 10.3846/bm.2010.043 (ISI proceedings) 
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Andersone I., Gaile-Sarkane E. Patērētāju gaidu modelis: teorija un prakse// Ekonomika un 
uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. RTU zinātniskie raksti. 3. sērija, 19. sējums. – 
R.: RTU izdevniecība, 2009. – 9.-17. lpp. ISSN 1407-7337 (EBSCO host) 
 
Magidenko A., Gaile-Sarkane E. SVID analīze uzņēmējdarbībā: rezultāti un novērtēšana// 
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. RTU zinātniskie raksti. 3. 
sērija, 19. sējums. – R.: RTU izdevniecība, 2009. – 95.-107. lpp. ISSN 1407-7337 (EBSCO 
host) 
 
Ščeulovs D., Gaile-Sarkane E. Sociālie tīkli un portāli – uzņēmējdarbības instruments// 
Ekonomika un uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība un vadīšana. RTU zinātniskie raksti. 3. 
sērija, 19. sējums. – R.: RTU izdevniecība, 2009. – 118.-126. lpp. ISSN 1407-7337 (EBSCO 
host) 
 
Andersone I. Gaile-Sarkane E. Digital Consumer Behaviour and Motivation Theories. 
Management, Economics and Business Development in European Conditions. VII 
International Scientific Conference, 28-29 May, 2009, Brno, Rozdrojovice – Brno, 2009 – 
III./1-III./11 pp. 
 
Andersone I., Gaile-Sarkane E. Behavioural Differences in Consumer Purchasing Behaviour 
between Online and Traditional Shopping: Case of Latvia. Economics & Management No. 
14.  – Kaunas, Technologija Kaunas, 2009. – 345-352 pp. (ISSN 1822-6515) 
 
Gaile-Sarkane E., Andersone I. Consumer Behaviour Changing: Methods of Evaluation. 
Trends. Economics and Management. Volume III, Number 04. – Brno 2009. – 63.-71 pp. 
(ISSN 1802-8527) 
 
Gaile-Sarkane E., Magidenko A., Andersone I. Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: 
informācijas tehnoloģiju ietekmes novērtēšana. LZP Ekonomikas, juridiskās un vēstures 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā. Nr. 14., - Rīga, LZP Humanitāro un sociālo 
zinātņu ekspertu komisija, 2009. – 61.-66. lpp. 
 
Magidenko A., Gaile-Sarkane E., Didenko K., Lāce N., Ketners K., Jansons V., Dubro N. 
Informācijas resursu ekonomiskā nozīme Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā. LZP 
Ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā. Nr. 14., - 
Rīga, LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2009. – 100.-106. lpp. 
 
Gaile-Sarkane E., Lapiņa I. Knowledge Society: Challenges for Higher Education in the 
Baltic States. II International Science Conference „Knowledge Society”, III International 
Science Conference for Young Researchers „Technical Science and Industrial Management”, 
Nessebar, Bulgaria, September 2-4, 2009. – Bulgaria, Knowledge Society Institute, 2009. – 
31.-34 pp. 
 
Gaile-Sarkane E. Impact of technology Adoption on Consumer Behaviour. Economics & 
Management No. 14.  – Kaunas, Technologija Kaunas, 2009. – 381-387 pp. (ISSN 1822-
6515) 
 
Andersone I., Gaile-Sarkane E. Development of Demand and Consumption by Generations.  
Bridges. Supplementary Issue: Scientific Volume, 2009, Vol. 39 „Social Sciences in Global 
World: Possibilities, Challenges and Perspectives”. – Klaipeda University, 2009. – 165-170 
pp. ( ISSN 1648-3979) 
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Gaile-Sarkane E. TRIZ for Creativity in Research. Overcoming the Hindrances in Writing 
Doctoral Theses. Collection of Scientific Articles under Editorship of Professor D.oec. Elina 
Gaile-Sarkane – Riga, RTU Publishing House, 2009. – 43-59 pp. (ISBN 978-9984-32-113-4) 
 
Jansone D., Gaile-Sarkane E. Pirkšanas lēmumu pieņemšanas modeļi elektroniskajā vidē // 
Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. RTU IEF Zinātniskie raksti. 7. sējums. – R.: RTU 
izdevniecība, 2009. -36-42. lpp. ( ISSN 1691-0737) 
Lapiņa I. Izglītība kā svarīgs cilvēkkapitālu veidojošs faktors// Ekonomika un uzņēmējdarbība. 
Uzņēmējdarbība un vadīšana. – RTU zinātnisko rakstu krājums. 3.sērija, 19.sējums. – Rīga: 
RTU izdevniecība, 2009. – 73.-82.lpp. – ISSN 1407-7337 
 
Lapina I., Gaile-Sarkane E. Knowledge Society: Challenges for Higher Education in the 
Baltic States// KSI Transaction on Knowledge Society, Volume 3, 2nd International Science 
Conference “Knowledge Society” - Bulgaria: Knowledge Society Institute, 2009. – pp. 31-34 
– ISSN 1313-4787 
 
G.Tribis, J.Rudņevs Industriālā riska vadības analīze uzņēmumos uz kuriem attiecas 
„SEVESO II” direktīvas prasības // 2010.gadā iesniegts publicēšanai RTU Zinātniskajos 
rakstos 
 
I.Mežinska, J.Mazais Integrated management systems in Latvian enterprises. Results of 
empirical research// International Conference „Total Quality Management – advanced and 
intelligent approaches”, Mechanical Engineering Faculty, University of Belgrade, June 7 - 11, 
2011, Belgrade, Serbia  (2011.gadā iesniegts publicēšanai konferences materiālos un 
apstiprināts) 
 
Mezinska I., Apine A. Application of Standard ISO 10014:2006 Quality management – 
Guidelines for realizing financial and economic benefits” for processes improvements// 
Proceedings of 13th QMOD International Conference of Quality Service Sciences,  
LearnAbility, Innovability and SustainAbility, 30 August – 1 September, 2010, Cottbus, 
Germany. 
 
Civcisa G., Janauska J., Mezinska I., Mazais J., Saleniece I., Salenieks N.  ImproveAbility 
Training on Education and Research// Proceedings of 13th QMOD International Conference 
of Quality Service Sciences,  LearnAbility, Innovability and SustainAbility, 30 August – 1 
September, 2010, Cottbus, Germany. 
 
Civcisa G., Janauska J., Mazais J., Mezinska I., Mikelsons J., Salenieks N.  Harmonized 
Quality Assurance and Assessment methodology for Engineering Education// Proceedings of 
International Conference on Engineering Education ICEE-2010, July 18-22, Gliwice, Poland, 
CD. 
 
Civcisa G., Janauska J., Mezinska I., Mazais J., Mikelsons J., Rudnevs J., Salenieks N.  
Engineering Education – New Approach and New Style// Proceedings of 9th International 
Conference on Engineering for Rural Development, May 27-28, 2010, Jelgava, Latvia . - 
Vol.9, ISSN 1691-3043, p.7.-12. 
 
G. Čivčiša G., J.Janauska, I.Mežinska, J.Bērziņš, J.Mazais, V. Priednieks, N. Salenieks  
Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei// 12.starptautiskās konferences „Ūdens 
transports un infrastruktūra” 2010.gada 29.-30.aprīlis, Rīga, tēžu krājums, ISSN 1691-3817, 
29.-31. lpp. 
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Mezinska I. Integrated management systems in Latvian companies. Situation today and look 
in tomorrow//BalticBusiness and Socio-Economic development 2008 (2009), Berliner 
Wissenchafts-Verlag, Berlin, ISBN 978-3-8305-1743-6, p. 488.-501. 
 
Mezinska I., Mazais J. Quality management systems in metal processing, hardware and 
machinery manufacturing industries in Latvia// RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne 
un transports. - 31. sēj. (2009), 84.-88. lpp. 
Civcisa G., Janauska J., Mikelsons J., Salenieks N. Effective Quality Improvement 
Methodology of  Studies// RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne un transports. - 31. sēj. 
(2009), 165.-172. lpp. 
Eglite E., Eglite G., Grauduma I. Use of benchmarking for assessment of career advisory 
services// RTU zinātniskie raksti. 6. sēr., Mašīnzinātne un transports. - 31. sēj. (2009), 173.-
177. lpp. 
 
Mezinska I., Mezinskis G.  Designing of integrated quality management system in building 
materials production companies// International Journal „Total Quality management and 
excellence” (YU ISSN 1452-0680, No.3, Vol.37, 2009) un  “Total Quality Management – 
advanced and intelligent approaches, 2009”. Serbija, Belgrada. – Belgrada:  Mechanical 
Engineering faculty, (2009), 297.-305. lpp. 

 

       
Akadēmiskā personāla dalība konferencēs pēdējo divu gadu laikā 

 
I.Mežinska, J. Mazais (priekšlasījums) Integrated management systems in Latvian 
enterprises. Results of empirical research// International Conference „Total Quality 
Management – advanced and intelligent approaches”, Mechanical Engineering Faculty, 
University of Belgrade, June 7 - 11, 2011, Belgrade, Serbia  (dalība konferencē un referāta 
publicēšana apstiprināta) 
 
J.Janauska, I.Mežinska (priekšlasījums), I.Saleniece, N.Salenieks Education, Qualification 
and Research for Smart growth// Starptautiskā konference „Baltics Dynamic 2010 – 
Knowledge flow in innovation system: from Idea to Action”, apakšsekcija „Strategies and 
programmes to support innovation and knowledge transfer”, 2010.gada 15.-17.septembris, 
Rīga. 
 
I.Mežinska (priekšlasījums), A.Apine Application of Standard ISO 10014:2006 „Quality 
management – Guidelines for realizing financial and economic benefits” for processes 
improvement  un G.Civcisa, J.Janauska, I.Mezinska (priekšlasījums), J. Mazais, I. Saleniece, 
N.Salenieks ImproveAbility Training on Education and Research//13th QMOD International 
Conference of Quality Service Sciences,  LearnAbility, InnovAbility and SustainAbility, 30 
August 30 - September 1, 2010, Cottbus, Germany. 
 
G.Čivčiša, J. Janauska, J.Mazais (priekšlasījums), I.Mežinska, J. Miķelsons, N.Salenieks  
Harmonized Quality Assurance and Assessment methodology for Engineering Education// 
International Conference on Engineering Education ICEE-2010, July 18-22, Gliwice, Poland. 
 
G.Čivčiša, J.Janauska, I.Mežinska (priekšlasījums), J.Mazais, J.Miķelsons, J.Rudņevs, 
N.Salenieks. ENGINEERING EDUCATION-New Approach and New Style //  9.starptautiskā 
konference “ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT”, 2010.gada 27.-28.maijs, 
Jelgava. 
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G.Čivčiša, J.Janauska (priekšlasījums), I. Mežinska, J. Bērziņš, J. Mazais, V. Priednieks, N. 
Salenieks Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei// 12.starptautiskā konference 
„Ūdens transports un infrastruktūra” 2010.gada 29.-30.aprīlis, Rīga. 
 
I.Mežinska (priekšlasījums), G.Mežinskis. Designing of integrated quality management 
system in building materials production companies// International Conference  „Total Quality 
Management – advanced and intelligent approaches”, Mechanical Engineering Faculty, 
University of Belgrade, May 31- June 4, 2009, Belgrade, Serbia  
 
Katru gadu RKI mācībspēki piedalās ar priekšlasījumiem RTU starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs.  RTU 50.starptautiskajā konferencē 2009.gada 15.oktobrī sekcijas „Ražošanas 
tehnoloģija un transports” apakšsekcijā „Drošums un kvalitāte” bija sagatavoti un prezentēti 
14 pētniecības un metodiskie referāti, RTU 51.starptautiskajā konferencē 2010.gada 
15.oktobrī  - 17 pētniecības un metodiskie referāti. 
 
RKI mācībspēki piedalās arī nozaru profesionālos semināros - RKI asoc.prof. J.Miķelsonam 
atbilstības novērtēšanas un industriālo mērījumu apmācības jomā ir izveidojusies lietišķa un 
intensīva sadarbība ar Latvijas ūdens un gāzes lietotāju asociāciju. Apmācību semināra 
tematika – ūdens un notekūdeņu patēriņš un uzskaite ES direktīvas, LR normatīvie akti, 
mērīšanas metodes par ūdens patēriņa skaitītājiem, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu. 
Semināros par mašīnu drošības noteikumiem (Directive 2006/42/EC on machinery) piedalījās 
mašīnbūves nozares profesionāļi. 
 
2010.gada 7.maijā prof. N.Salenieks, asoc.prof. J.Miķelsons un pr.doc.I.Mežinska vadīja 
darba semināru „EEA Reglamentācija – standarti, norādes un norādījumi 
ražošanā/rūpniecībā” Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskajā fakultātē. Seminārā 
tika izskatīti jautājumi par kvalitātes nodrošināšanu EEA Vienotā tirgū, atbilstības 
novērtēšanas harmonizēto sistēmu, starptautiskām, reģionālām un nacionālām standartizācijas 
sistēmām. 
 

Lekcijas ārvalstu universitātēs 
 
Jānis Caune 2010.gada janvārī vadīja lekciju kursu „Stratēģiskā vadīšana” Dienvidkorejā 
Kungpok National University (KNU), Degu. 
 
 

Akadēmiskā personāla dalība nozīmīgākajās konferencēs, semināros un apmācībās 
pēdējo divu gadu laikā 

 
Starptautiskās konferences, semināri un projekti: 
1. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros programmas pasniedzēja E.Gaile-Sarkane 
2010.gada jūnijā piedalījās New Initiatives and Challenges in Europe (NICE network) 20. 
gadskārtējā konferencē “Sharing good practices and challenges in internationalization”. 
Konference norisinājās, Dženovas universitātē (Università di Genova), Itālijā. Konferences 
ietvaros nodibināti kontakti un izstrādāti jauni sadarbības projektu meti. 
2. 2010.gada maijā programmas mācībspēki E. Gaile-Sarkane, K. Didenko un I.Lapiņa 
piedalījās Baltic Management Development Association (BMDA) 8.starptautiskajā konferencē 
„Flying Through Turbulence – Transformation For The Future”, Rīgā. Savukārt konferences 
sagatavošanas darba grupā (organizācijas komitejā) strādāja E.Gaile- Sarkane un I.Lapiņa.     
3. E.Gaile-Sarkane bija 15. starptautiskās zinātniskās konferences „International Conference 
of Economics and Management ICEM 2010”, Rīgā, 2010. gada 22.-23. aprīlis, Rīgas Tehniskā 
universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Organizācijas komitejā. 



 66

5. 2009.gada maijā programmas mācībspēki E. Gaile-Sarkane un I. Lapiņa piedalījās Baltic 
Management Development Association (BMDA) 7.starptautiskajā konferencē 
„Leadership Responsibility – Global Outlook and Regional Sustainability”, Kopenhāgenā, 
Dānijā. 

6. 2008.gada 8.- 9.novembrī programmas direktore I.Lapiņa aktīvi piedalījās ikgadējā 
inovāciju konferencē InnoLatvia 2008. 

7. 2008.gada septembrī programmas direktore I. Lapiņa piedalījās Central and East 
European Management Development Association (CEEMAN) 16.starptautiskajā 
konferencē „Management Education for the Realities of Emerging Markets”, Tirānā, 
Albānijā.   

8. 2008.gada maijā programmas mācībspēki E. Gaile-Sarkane, I. Lapiņa piedalījās Baltic 
Management Development Association (BMDA) 6.starptautiskajā konferencē „„If 
Ever…”: Growing Tomorrow’s Leaders”, Viļņā, Lietuvā, E. Gaile-Sarkane bija 
konferences organizācijas komitejas vadītāja. 

9. 2007.gada novembrī programmas pasniedzēji, studenti un absolventi piedalījās Latvijas 
Kvalitātes asociācijas un Ekonomikas ministrijas organizētajā starptautiskajā konferencē 
"Konkurētspēja un ilgtspējīga attīstība - vai vienas monētas divas puses?". 

   

Starptautiskie semināri un apmācības: 

E.Gaile-Sarkane 2009.gada 18. jūnijā organizēja zinātnisko semināru “Challenges of E-
business Development in the Baltic States”. Plānots attīstīt e-biznesa un e-mārketinga tēmas 
organizējot šādu semināru sēriju arī turpmāk.   

E.Gaile-Sarkane. RTU IEF 2. starptautiskās vasaras skolas doktorantiem „Development of 
Research Methods: Management of Knowledge” (2008. gada 26.-28. augusts, Rīga) vadītāja. 
 
I.Lapiņa 2009.gada martā piedalījusies Programmu vadītāju mācību seminārā (Program 
Management Seminar) Central and East European Management Development Association 
(CEEMAN), Bledā, Slovēnijā. 
 
2008.gada 18.-25.jūlijā E.Gaile-Sarkane piedalījās Harvardas Biznesa Skolas (Harvard 
Business School), EECPCL programmā (Entrepreneurship Education colloquium on 
Participant-Catered Learning), Bostonā, ASV. 
 
 

Akadēmiskā personāla dalība nozīmīgākajos projektos un grantos 
pēdējo divu gadu laikā 

 
I.Lapiņa sadarbībā ar RTU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļu organizēja projektu EU 
Intensive Programme „Making business work in the new Europe – developing and 
transferring business knowledge in the Baltic Sea Region” (Project Nr.: RTU-ERA-IP-
2009-LV-0006). Intensīvā programma notika Rīgā 2010.gada 8.-18.aprīlī Rīgas Tehniskās 
universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātē. Projektā aktīvi piedalījās arī 
programmas mācībspēki: E.Gaile-Sarkane un N.Lāce. Kā arī tika iesaistīta programmas 
absolvente K.Mālniece A/S „Latfood” mārketinga direktore. 
 
No 2009.gada pavasara E.Gaile–Sarkane piedalījās EEA granta finansētajā projektā 
„Inovatīvu apmācības moduļu izstrāde un nodošana vadošajiem darbiniekiem, izmantojot 
starpdisciplīnu pieeju uzņēmējdarbībai un modernām tehnoloģijām” (projekta Nr: LV – 0040, 
to administrē RSEBAA). Projekta ietvaros plānots izstrādāt situāciju analīzes izmantošanai 
studiju procesā.  
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E.Gaile-Sarkane. Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts „Sustainability and social 
responsibility through learning in SME” (SOCIALSME - Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
ilgtspējība un sociālā atbildība mācoties), Līg. Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0021– P7. Vadītāja 
(2008.-2010. gads). 
E.Gaile-Sarkane (Projekta vadītāja) Grants Nr.: FLPP-2009/25 „SVID analīzes izmantošanas 
metodoloģija mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanā”, 2009.gada 
1.janvāris - 2009.gada 31.decembris. Projektā piedalījās arī I.Lapiņa 
E.Gaile-Sarkane. LZP projekts Nr. 08.2126 (2008. gads) „Patērētāju rīcības izmaiņas Latvijā: 
informācijas tehnoloģiju ietekmes novērtēšana” 
E.Gaile-Sarkane. LR IZM projekts Nr. R 7215 (2007.gads) „Dinamiskās uzņēmējdarbības vides 
analīzes iespējas: pētījumu sistēmas attīstība”. 
 
 

Atzinības un apbalvojumi 
 
Dr.oec, profesore E.Gaile-Sarkane 
2010.gadā iegūts tituls RTU "Gada Mācībspēks 2010". 
2010.gadā „IEVF Lepnums 2010” iegūts laureāts nominācijā „IEVF Gada pasniedzējs” un 
laureāts „Enerģiskākais pasniedzējs”. 
2009.gadā iegūts IEF „Pasniedzēju gada balva” laureāts nominācijā „Gada labākais 
pasniedzējs 2009”, „Interesantākais pasniedzējs 2009” un izvirzīta gada balvai nominācijā 
„Mūsdienīgākais pasniedzējs 2009”. 
2008.gadā iegūta RTU SP atzinība „Gada mācībspēks 2008” 
2008.gadā iegūts IEVF „Pasniedzēja gada balva” laureāts nominācijā „Labākais orators 
2008”, izvirzīta gada balvai nominācijā „Mūsdienīgākais pasniedzējs 2008” 
 
Dr.oec., profesors K.Didenko 
2010.gadā „IEVF Lepnums 2010” iegūts laureāts nominācijā „IEVF SP Simpātija” un 
izvirzīts nominācijai „Studentu draugs”. 
2009.gadā IEVF „Pasniedzēju gada balva” izvirzīts gada balvai nominācijā „Interesantākais 
pasniedzējs 2009”, izvirzīts gada balvai nominācijā „Gada inteliģence pasniedzējs 2009”. 
2008.gadā iegūta RTU SP atzinība „Gada mācībspēks 2008”  
2008.gadā IEF „Pasniedzēju gada balva” laureāts nominācijā „Studentu draugs 2008” izvirzīts 
gada balvai nominācijā „Gada inteliģence 2008”. 
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