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1. Augstākas izglītības programmas mērėi un uzdevumi
IzmaiĦas darba tirgū un ražošanas tehnoloăiju attīstība izvirza jaunas prasības
augstākai profesionālai izglītība, sagatavojot atbilstoša līmeĦa ražošanas speciālistiem.
2000.gadā Rīgas UzĦēmējdarbības koledža sāka īstenot pirmā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloăija”.
2005.gadā studiju programma
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloăija” atkārtoti tika akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2011.gada 31.decembrim
(akreditācijas lapas Nr.000-826, akreditācijas komisijas 2005.gada 13.aprīĜa lēmums Nr.863).
2005.gada 28.jūnijā izsniegta licences (Nr. 041013-3 licences termiĦš 2011. gada
31.decembris).
Studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” ir 6
specializācijas virzieni:
• piena produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija;
• dzērienu ražošanas tehnoloăija;
• maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloăija;
• zivju produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija;
• gaĜas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija
• augĜu un dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija.
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
stratēăiskais mērėis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu apguves kopumu,
lai sniegtu noteiktam profesijas standartam un pirmā līmeĦa profesionālajai augstākajai
izglītībai atbilstošu profesionālo kompetenci.
Vispārīgie mērėi:
• nodrošināt studentiem ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu
teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju veikt sarežăītu izpildītāja darbu, kā
arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu;
• nodrošināt kvalitatīvu darbaspēka ar plašām vispārīgām un profesionālajām zināšanām un
prasmēm piedāvājumu Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū;
• sagatavot studentus darbībai noteiktā profesijā, lai viĦi orientētos pārtikas produktu
ražošanas uzĦēmuma tehnoloăiskajā un ekonomiskajā sistēmā, saprastu tā
funkcionēšanas galvenās likumsakarības, redzētu uzĦēmuma vietu un lomu tirgū.
• radīt motivāciju tālāk izglītībai pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes tehnoloăijā vai
ari citās tautsaimniecības izglītības nozarēs, kas paaugstinātu kvalifikāciju, vai arī
nepieciešamības gadījumā dotu iespēju pārkvalificēties.
• nodrošināt spējas izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloăijas.
• veicināt teorētisko un praktisko iemaĦu apguvi, kas nodrošinātu absolventiem pēc
koledžas beigšanas, sekmīgi kā speciālistiem strādāt pārtikas produktu ražošanas un
pārstrādes uzĦēmumos, vai uzsākt savu uzĦēmējdarbību šajā profilā.
• nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas Ĝautu absolventiem iesaistīties
tautsaimniecības un uzĦēmuma saimnieciskās darbības problēmu risināšanā;
• izglītot likumdošanā orientējošos darbiniekus, kas ievēro LR likumdošanu un ir
ieinteresēti LR ekonomikas attīstībā, kā arī veicināt mazo un vidējo uzĦēmumu attīstību;
• attīstīt ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas un paaugstināt
savu kvalifikāciju, nepieciešamības gadījumā arī pārkvalificēties;
• radīt studentam motivāciju tālākizglītībai;
• nodrošināt absolventiem iespēju pēc programmas apguves turpināt studijas, lai iegūtu otrā
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību un piekto kvalifikācijas līmeni.

•
•

•
•
•
•
•

Studiju programmas uzdevumi:
radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju „Pārtikas produktu pārstrādes speciālists”
atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām;
sagatavot konkurētspējīgus pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas speciālistus, kuri
varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes strādājot pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas uzĦēmumos;
veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaĦas profesionālo problēmu izvirzīšanā un
ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā;
veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viĦu garīgo
pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā;
attīstīt studenta pašcieĦu, veidot sociālās prasmes, sekmēt studentu motivāciju un atbildību;
attīstīt studentos spējas, kas Ĝauj risināt problēmas, pieĦemt lēmumus, uzĦemties atbildību;
rosināt studējošo intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošiem procesiem.

Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” paredz
apgūt zināšanas, prasmes un attieksmes atbilstoši valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības standartam un profesijas standartam lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās,
literatūras studijās, praksēs ārpus mācību iestādes.
Iegūstamie rezultāti ir noteikti atbilstoši valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības standartam un profesijas standartam.
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
absolventiem profesionālajā jomā jābūt spējīgiem:
• prast veikt ikdienas darba un darījumu analīzi;
• prast organizēt pārtikas produktu ražošanu;
• lasīt un izprast iekārtu un ražošanas cehu rasējumus;
• orientēties pārtikas produktu ražošanas normatīvajos aktos;
• lasīt tehnisko dokumentāciju un novērtēt tehnoloăisko iekārtu specifikācijas;
• novērtēt tehnoloăiskos un ekonomiskos riska faktorus;
• vadīt mazo uzĦēmumu pārtikas produktu pārstrādi;
• organizēt un vadīt pārtikas produktu tehnoloăisko procesu;
• ievērot likumdošanas un normatīvos aktus, kas attiecas uz pārtikas apriti;
• prast plānot un organizēt savu darbu;
• plānot izpildāmos darbus un noteikt prioritātes;
• ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus;
• prast strādāt komandā;
• prast risināt problēmsituācijas;
• prast argumentēti izteikt savu viedokli;
• pārvaldīt valsts valodu augstākajā līmenī;
• pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziĦas līmenī;
• lietot profesionālo terminoloăiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
• prast strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
• prast kontrolēt izpildītos ikdienas darbus;
• veikt jaunrades un pētniecības darbu;
• argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas;
• ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus;
• ievērot darba drošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības;
• sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.

2. Studiju programmas organizācija
Studiju sistēma Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā ir veidota atbilstoši Izglītības
likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam. Studiju sistēmu koledžā
veido iekšēji reglamentē studentu un koledžas attiecības reglamentējošie dokumenti, studiju
norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti:
• Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas nolikums (Ministru kabineta noteikumi Nr. 163,
apstiprināti 2007.gada 6.martā);
• Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas nolikums Par studiju un pārbaudījumu kartību;
• Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas iekšējās kārtības noteikumi;
• Studiju programmas saturs (skat. 3.nodaĜa);
• Studiju plāns (sk. 3.pielikumu);
• Studiju kursu programmu apraksts (sk. 4.pielikumu);
• u.c. nolikumi un instrukcijas.
Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un koledžas attiecības ir imatrikulācijas
dokumenti, līgums ar studentu par izglītības iegūšanu, iekšējās kārtības noteikumi.
Koledžas darbību reglamentējošie dokumenti ir pieejami pie Rīgas UzĦēmējdarbības
koledžas administrācijas un koledžas mājas lapā internetā - www.ruk.lv.
Imatrikulētajiem studentiem Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas izsniedz studenta
apliecību, no imatrikulācijas brīža studentam ir visas Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas
studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, Rīgas UzĦēmējdarbības
koledžas nolikums un citi saistošie dokumenti.
Studiju programma atbilst pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam
saskaĦā ar LR MK 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.141 un profesijas standartam:
„Pārtikas produktu pārstrādes speciālists”, profesijas kods – 3119 24
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” apjoms ir
80 kredītpunkti (KP), īstenošanas ilgums 2 gadi pilna laika studijās un 2,5 gadi nepilna laika
studijās. Pilna laika studijās gadā ir divi semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēĜas, t.sk., 16
studiju nedēĜas un 4 nedēĜas ilga sesija. Viens kredītpunkts atbilst 20 kontaktstundām, 50% no
studiju kursu apjoma īsteno praktiski. Pilna laika studiju plāns un studiju grafiks ir dots
3.pielikumā.
Nepilna laika studijās studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloăija” apjoms, struktūra un saturs ir vienāds ar pilna laika studijām. Lai to izpildītu,
nepilna laika studiju ilgums ir 2,5 gadi, uzsvars tiek likts uz studentu patstāvīgo darbu.
Nepilna laika studijas tiek īstenotas neklātienes un vakara studiju formā neklātienes un
klātienes vakara nodaĜās, kas darbojas saskaĦā ar nolikumu.
Nepilna laika neklātienes studijas tiek organizētas atbilstoši studiju plānam un grafikam
(sk. 3.pielikumu). Studiju gadā ir divas vai četras sesijas (četru vai divu nedēĜu garumā), kuru
laikā notiek lekcijas, praktiskie darbi un studiju kursu gala pārbaudījumi. Sesiju starplaikos
studenti saĦem konsultācijas, izstrādā studiju un patstāvīgos darbus. Nepilna laika vakara
studijas notiek trīs reizes nedēĜā vakaros atbilstoši studiju plānam un grafikam (sk.
3.pielikumu). Gala pārbaudījumi tiek kārtoti katra studiju kursa beigās.
Lai nodrošinātu programmai izvirzīto mērėu un uzdevumu sasniegšanu, pirmajā studiju
gadā tiek apgūti vispārizglītojošie un nozares obligātie un studiju kursi, kā arī ir paredzēta
prakse ārpus mācību iestādes, kas veido bāzi speciālo zināšanu un praktisko iemaĦu apguvei
turpmāko studiju laikā, kā arī nodrošina praktisko iemaĦu apguvi, kas nepieciešamas
praktiskajai darbībai; otrajā studiju gadā tiek apgūti nozares izvēles un konkrētās profesijas
studiju kursi, ir kvalifikācijas prakse, kas sagatavo studentu darbam konkrētajā profesijā.
Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā
noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie darbi. Studiju kursa
apguve noslēdzas ar pārbaudījumu – ieskaiti vai eksāmenu. Pie eksāmena tiek pielaisti tikai

tie studenti, kuri ir izpildījuši visas studiju kursa programmā noteiktās prasības (nokārtojuši
kontroldarbus, studiju patstāvīgos darbus u.c.). Pretējā gadījumā studentam nav tiesības kārtot
eksāmenu. Pārbaudījumu vērtējumi tiek reăistrēti eksaminācijas protokolā, individuālā
ieskaišu lapā un studentu kartē. Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv
kvalifikācijas darbu.

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas mehānisms darbojas sekojošos
virzienos:
• Studiju programmas iekšējo kvalitāti nodrošina regulāra programmas caurskate un analīze
Katedras sēdēs, Koledžas padomē, izstrādājot un apstiprinot studiju programmas
ikgadējos pašnovērtējuma ziĦojumus, kas satur vājo, stipro pušu, izmaiĦu un iespēju
novērtēšanu, attīstības plāna izstrādi.
• IzmaiĦas studiju programmā tiek saskaĦotas ar Koledžas padomi.
• Studentu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā nodrošina Studentu pašpārvaldes
studentu pārstāvju līdzdalība Koledžas padomē, kā arī studentu un absolventu aptaujas.
Studiju kvalitātes aptaujas tiek organizētas par studiju programmu kopumā, gan par
atsevišėiem studiju kursiem un to docētājiem. Šādas atgriezeniskās saites veidā
studentiem ir iespēja izteikt savu viedokli un vēlmes par studiju programmu un tās
organizāciju. Anketas ir anonīmas.
• Studentu galvenās atbalsta institūcijas, kuras uzklausa studentus un palīdz rast risinājumu
problēmām, ir studiju programmas direktore, katedras vadītājs. Studiju programmas
direktore informē studentus par studija procesa aktualitātēm, veic pārrunas ar studentiem
par programmas īstenošanas pilnveidošanas iespējām. Lekciju kursu docētāji strādā ar
studentiem arī individuāli konsultāciju laikos.
• Studiju programmas iekšējā kvalitāte tiek nodrošināta apspriežot studiju jautājumus
sanāksmēs, kurās piedalās direktora vietnieki studiju un zinātniskajā darbā, katedras
vadītājs, studiju programmas direktore, regulāri notiek apspriedes ar studiju kursu
docētājiem par studiju programmas realizācijas un organizācijas jautājumiem, studentu
sekmēm, studiju kursu un programmas pilnveidošanas jautājumiem.

3. Studiju programmas anotācija
Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” izveidota
saskaĦā ar Augstskolu likuma 55.pantu, Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem
Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un
atbilstoši Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas noteiktajai kārtībai, formai un struktūrai.
3.1.tabula
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākas izglītības programmas
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” apraksts
Studiju līmenis:

Pirmā līmeĦa profesionālās studijas

Studiju ilgums:

2 gadi - pilna laika studijas.
2,5 gadi - nepilna laika studijas.

Studiju apjoms:

80 kredītpunkti.

Imatrikulācijas prasības un noteikumi:

- vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
- centralizētie eksāmeni: latviešu valodā,
angĜu/vācu/krievu valodā vai matemātikā.

Iegūstamā kvalifikācija:

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists

Prasības grāda un kvalifikācijas
iegūšanai:

- sekmīga studiju programmas apguve un prasību
izpilde par praksi;
- izstrādāts un aizstāvēts kvalifikācijas darbs

Profesionālo studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo
kompetenci, kas atbilst ceturtā līmeĦa profesionālajai kvalifikācijai un veido noteiktu kultūras
un inteliăences pakāpi. Tas Ĝauj sākt pārtikas produktu pārstrādes speciālista profesionālo
darbību.
3.2.tabula
Studiju programmas struktūra
Programmas sastāvdaĜas
Apjoms,
Procentos pret visu
KP
apjomu
Vispārizglītojošie studiju kursi
20
25
Nozares obligātie studiju kursi
21
26
Nozares izvēles studiju kursi
3
4
Konkrētās profesijas studiju kursi
12
15
Prakse
16
20
Kvalifikācijas darbs
8
10
Kopā:
80
100
Studiju programmas struktūra atbilst Ministru kabineta
2001.gada 20.marta
noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” 7.punkta prasībām.

3.3. tabula
Studiju programmas saturs
Studiju kurss

KP

Pārbaudes veids

Vispārizglītojošie studiju kursi
1

Ieskaite

Psiholoăija

1,5

Ieskaite

Socioloăijas pamati

1,5

Ieskaite

Svešvaloda
Matemātika
Fizika
Datormācība
Civilā aizsardzība

Eksāmens

Kopā:

3
5
3
4
1
20

Eksāmens / studiju darba aizstāvēšana
Ieskaite
Eksāmens / studiju darba aizstāvēšana
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens / studiju darba aizstāvēšana
Ieskaite

Kopā:

3
2
3
3
5,5
4,5
0,5
21

Lietišėā komunikācija

Nozares studiju kursi
Obligātie studiju kursi
Inženiergrafika / SD
Būvniecības pamati
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā / SD
Tehniskā mehānika
Neorganiskā ėīmija
Organiskā ėīmija / SD
Ievads specialitātē
Izvēles studiju kursi (jāizvēlas 3 KP)
Aukstuma, siltuma tehnikas pamati
Aukstuma tehnoloăija
Elektrotehnikas pamati
Darba tiesības
Kvalitātes vadīšana
Svešvaloda (otrā)
Kopā:
Konkrētās profesijas studiju kursi
Specializācija tehnoloăijā
Zivju produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Piena produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Dzērienu produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Maizes produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
GaĜas produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
AugĜu un dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Kopā :
Prakse
Prakse
Kvalifikācijas prakse
Prakse kopā
Noslēguma darbs – kvalifikācijas darbs
Pavisam kopā:

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite

1
1
2
1
1
2
3

Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite

4

Eksāmens / studiju darba aizstāvēšana

2*

Eksāmens

2*

Eksāmens

2*

Eksāmens

2*

Eksāmens

2*

Eksāmens

2*

Eksāmens

12
6
10
16

Ieskaite
Ieskaite

8
80

Aizstāvēšana

* studiju periodā tiek piedāvātas studentu izvēlētās četras tehnoloăijas (8KP)

SaskaĦā ar MK noteikumiem Nr. 141 no 2001.gada, kas grozīti ar MK noteikumiem Nr.
347 no 2007.gada, 5.1 punktu par uzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanu
izpildi projektu izstrādes un vadīšanas pamati pamatojoties uz nepieciešamo zināšanu ieguvi
iekĜauti studiju kursā specializācija tehnoloăijā un kvalifikācijas darba izstrādāšanā
Studiju plāns un studiju grafiks pilna un nepilna laika studijām ir dots 3.pielikumā.
Studiju kursu anotācijas un apraksti ir doti 4.pielikumā.
Pirmais studiju gads ietver pamatā vispārizglītojošo un nozares kopējo studiju kursu
apguvi, kā arī daĜu no tehnoloăiskajiem priekšmetiem. Studentam jāapgūst un jāizprot
ėīmiskie un fiziskie pamat procesi, kas norit pārtikas produktos un to ražošanas izejvielās, kā
arī jāapgūst atsevišėu produktu ražošanas tehnoloăijas; jāprot saredzēt pārtikas ražotāju
uzĦēmuma vietu Latvijas tautsaimniecībā. Otrajā semestrī studenti iziet praksi pārtikas
pārstrādes un ražošanas uzĦēmumā, lai varētu iepazīties ar reālo darba vidi un pielietot studiju
procesā iegūtās zināšanas un prasmes praksē.
Otrajā studiju gadā studenti apgūst profesijai atbilstošos nozares studiju kursus un
dažus vispārizglītojošos studiju kursus, kā arī dodas kvalifikācijas praksē ārpus mācību
iestādes un izstrādā kvalifikācijas darbu.
Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā
noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie, praktiskie un
laboratorijas darbi.
Studiju programma paredz četrus studiju darbus: Inženiergrafika; Organiskā ėīmija;
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā; Specializācija tehnoloăijā.
Studiju kursa apguve noslēdzas ar pārbaudījumu – ieskaiti vai eksāmenu.
Liela nozīme studiju programmā tiek pievērsta praksei. Studiju programma paredz
divas prakses ārpus mācību iestādes: prakse 6 KP (pirmajā studiju gadā) un kvalifikācijas
prakse 10 KP (otrajā studiju gadā). Studentiem ir iespēja prakses vietas izvēlēties pašiem
atbilstoši izvēlētajam uzĦēmumam un dzīves vietai. Ja šāda iespēja nepastāv, tad prakses vietu
nodrošina koledža, kas ir noslēgusi sadarbības līgumus par prakses vietas nodrošinājumu ar
vairākiem uzĦēmumiem.
Lai students tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem visiem studiju
programmā noteiktajiem pārbaudījumiem. Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā
un aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darba tematu izvēlas students, un to izvērtē
katedras sēdē un apstiprina ar koledžas direktora rīkojumu. Kvalifikācijas darbu students
izstrādā patstāvīgi, studiju pēdējā semestrī, konsultējoties ar darba vadītāju.
Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts vienam uzĦēmumam. Tas satur informācijas izklāstu
un analīzi, aprēėinus, rasējumus, secinājumus un priekšlikumus. Darbā studenti izmanto
studiju laikā iegūtās zināšanas un iemaĦas; tas parāda studentu spēju savienot teorētiskās
zināšanas ar praktisko risinājumu, rāda studentu profesionālo sagatavotību.

4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšana Rīgas UzĦēmējdarbības koledža notiek saskaĦā ar Ministru
kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu” (punkti 9 ÷ 15) un Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas
nolikumu „Par studiju un pārbaudījumu kartību”. Studentu zināšanu vērtēšanas rezultātus
apkopo programmas administrācija, vērtējuma rezultātus apspriež katedras sēdēs un Koledžas
padomē.
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” vērtēšanas
pamatprincipi un kārtība ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam:
• pozitīvie sasniegumi tiek summēti;
• katra studiju kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts;
• prasību atklātība un skaidrība – pārbaudījumu prasības ir pieejamas visiem interesentiem
pie programmas administrācijas vai mācībspēkiem un tiek atbilstoši izklāstītas katra
mācību kursa programmā un kursa apguves sākumā;
• pārbaudes veidu dažādība – kontroldarbi, studiju darbi, patstāvīgie darbi, projekti,
uzstāšanās semināros, ieskaites, eksāmeni (mutisks, rakstisks, praktiski veicamu
uzdevumu saturošs), prakses atskaites aizstāvēšana, kvalifikācijas darba aizstāvēšana u.c..
Pārbaudījumu saturam un apjomam ir jāatbilst studiju kursa programmās noteiktajam
saturam un profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu prasībām. Visi nosacījumi
kredītpunktu iegūšanai ir aprakstīti studiju kursa programmā. Kredītpunktu ieskaita par katru
apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai ieskaitīts.
Programmas apguves vērtēšanas pamatforma ir eksāmens vai ieskaite, kas jākārto katra
studiju kursa noslēgumā. Pārbaudes forma ir noteikta studiju programmā, programmas apguve
tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā. Programmas apguve tiek vērtēta divdaĜīgajā
vērtējuma skalā „ieskaitīts” vai „neieskaitīt” studiju kursos, kuru apjoms nepārsniedz vienu
kredītpunktu. Prakses sasniegumu vērtējums ir 10 ballu skalā.
Programmas apguvi noslēdz valsts noslēguma pārbaudījums, kura laikā tiek aizstāvēts
kvalifikācijas darbs un kas tiek vērtēts 10 ballu skalā. Diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo
augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeĦi, saĦem
izglītojamais, kurš apguvis izglītības programmu un aizstāvējis kvalifikācijas darbu, iegūstot
tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – „gandrīz viduvēji”.

5.Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” īstenošanā
ir iesaistītas Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas administrācija, studiju programmas
administrācija (programmas direktors) un katedra:
• studiju programmas administrācija – koordinē un kontrolē programmas praktisko
realizāciju;
• katedra: nodrošina studiju metodisko darbu - izveido un atjauno studiju kursu
programmas, nodrošina atbilstošo studiju docēšanu, kvalifikācijas darbu vadīšanu un
aizstāvēšanu un citus studiju metodiskos darbus.
Programmas realizācijas nodrošināšanā tiek iesaistīts arī atbilstošs tehniskais un
saimnieciskais personāls.

5.1. Studiju metodes un formas
Studiju process tiek organizēts tā, lai studenti no vispārīgo zināšanu un prasmju
apgūšanas virzītos uz to padziĜināšanu un paplašināšanu, liekot uzsvaru uz profesionālo
zināšanu un prasmju ieguvi, kā arī uz patstāvīgo mācīšanos. Studiju programmā izmanto
dažādas studiju metodes un formas:
• lekcijas un semināri/praktiskās nodarbības tradicionālā veidā;
• laboratorijas darbi;
• interaktīvās lekcijas, izmantojot internetu un multimediju iekārtas: datu projektors,
portatīvais dators, atskaĦošanas iekārtas (video, audio);
• patstāvīgie darbi, projekti un studiju darbi individuāli un grupās.
Patstāvīgiem darbiem ir praktisks raksturs, studentiem jāapliecina prasme savienot
teoriju ar praktiskiem risinājumiem. Liela uzmanība tiek pievērsta prakšu organizēšanai,
veidojot ciešu sadarbība ar prakses vietām, nosakot prakses mērėus un uzdevumus. Studiju
programmas noslēgumā studenti izstrādās kvalifikācijas darbus, kuru tematika būs aktuāla un
plaša.
Studiju procesā gan docētāji, gan studenti plaši pielieto modernos tehniskos līdzekĜus:
datorus, portatīvos datorus, multimediju projektorus. Tas padara studiju procesu interesantāku
un daudzveidīgāku, attīsta studentu komunikatīvās prasmes. Docētāji sniedz konsultācijas
studentiem gan klātienē, gan ar interneta palīdzību, izmantojot e-pastu un Skype. Plānots
ievietojot lekciju prezentācijas materiālus un praktiskos uzdevumus koledžas mājas lapā.
Pašlaik lekciju izdales materiāli tiek kopēti vai izsūtīti studentiem ar e-pasta palīdzību.
Studiju metodes un formas izvēle ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas.
Studentiem svarīgi attīstīt tādas koledžā nepieciešamās mācīšanās prasmes kā lekciju pareizs,
koncentrēts pieraksts (konspektēšana), kritisko domāšanu, kā arī prasmi pareizi mācīties.
Studiju programmā ir iekĜauts atsevišės studiju kurss “Ievads specialitātē”, kas ietver tēmu
par pareizu lekciju uztveri. Studiju kurss sniedz arī metodisko ievirzi studiju darbu izstrādei
un aizstāvēšanai, par prakses norisi, prakses programmas izpildi un prakses atskaites
rakstīšanu. Visu studiju kursu ievadlekcijā studentiem tiek sniegta informācija par attiecīgā
studiju kursa mācīšanās metodēm un formām, par kredītpunkta apguves prasībām.
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mērėis ir īstenot padziĜinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē un galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai, bet
paralēli studenti ir sagatavoti jaunrades un pētnieciskajam darbam. Studentu iesaistīšanos
pētnieciskajos projektos studiju programmas īstenošanas gaitā nodrošina studiju kursos
iekĜauto projekta darbu, studiju darbu un kvalifikācijas darba izstrādāšana. Studiju procesā
studentu darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišėiem pētījumiem.
Studijās izmanto integrācijas un kooperatīvās mācību metodes, kas attīsta studentos
pašcieĦu, veido sociālās prasmes, sekmē studentu motivāciju un atbildību, veicina savstarpējo
uzticēšanos un sapratni starp studentiem un docētājiem. Mācību metodes un formas ir
izvēlētas tā, lai studenti būtu spējīgi gan studiju procesā, gan pēc tam praktiskajā darbībā
risināt problēmas, pieĦemt lēmumus, uzĦemties atbildību. Starppriekšmetu mācīšanas

metodes ietver apzinātus centienus pielietot zināšanas, principus un/vai vērtības divu vai
vairāku studiju kursu pasniegšanā vienlaicīgi.
Studiju process ir organizēts auditorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek teorētiskās
un praktiskās nodarbības, bet prakses vietās – iegūto zināšanu nostiprināšana un konkrētai
profesijai nepieciešamo praktisko iemaĦu iegūšana.

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība
Koledžas mācībspēku un studējošo zinātniskās pētniecības mērėis ir zinātnisku atziĦu
iegūšana, studiju procesa zinātniska pamatošana un tālāka attīstīšana, praktiski svarīgu
uzdevumu risināšana. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs galvenokārt ir saistīts ar
studiju darbu. Publikācijas un ziĦojumi konferencēs un semināros ir saistīti ar programmas
docētāju studiju kursiem.
Koledžā ir notikušas piecas
zinātniski praktiskās konferences. Pirmo divu
konferenču tēma bija „Izglītības ekoloăija un profesionālās studijas”, trešo zinātniski
praktisko konferenci veidojām kopā ar Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas
Darba un darba vides institūtu. 2008. gada IV zinātniski praktiskās konferences tēma bija
„Pārtika 21.gadsimtā”. 2011. gada martā notika RUK V zinātniski praktiskā konference
„Tirgus attīstība tautsaimniecības nozarēs”. Ir izdoti pieci zinātnisko rakstu krājumi.
Konferencēs aktīvi piedalās arī citu augstskolu (Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās
universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Pedagoăijas un izglītības
vadības augstskolas) un koledžu docētāji, darba tirgus pārstāvji un arī AIKNC pārstāvji.
Piektajā zinātniski praktiskajā konferencē piedalījās arī mūsu sadarbības partneri no KauĦas
un Utenas koledžām Lietuvā. Koledžas konferences zinātnisko rakstu krājumos publicēto
darbu tematika veltīta gan jaunākajām pedagoăiskajām atziĦām, gan specifiskiem, aktuāliem
jautājumiem konkrētā zinātnes jomā, gan augstākās profesionālās izglītības un tās kvalitātes
jautājumiem. Pirmo konferenču tematiku noteica vairāku RUK docētāju veiktie pētījumi
maăistrantūras studijās, šobrīd konferences tematiku ir paplašinājusies atbilstoši zinātniski
pētnieciskā darba prioritārajiem virzieniem.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas docētāji piedalās starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārzemēs, vada kursus un seminārus, vada vieslekcijas sadarbības
partneru koledžās Erasmus mobilitātes programmas ietvaros.
Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības aktivizēšanos sekmēja 2007. un 2008.
gadā noslēgtie līgumi par zinātniskās darbības attīstību un zinātniskās infrastruktūras
nodrošināšanu starp Rīgas UzĦēmējdarbības koledžu un Izglītības un zinātnes ministriju.
Koledža ir realizējusi divus Izglītības un zinātnes ministrijas finansētus projektus- 2007.
gadā- „Pētnieciskā darba kvalitātes un prezentācijas prasmju pilnveidošana Rīgas
UzĦēmējdarbības koledžā” un 2008. gadā- „IzmaiĦas pārtikas produktos, tos uzglabājot,
izpēte un ekoloăiski tīras pārtikas nozīme”.
Koledžā ir izstrādāta zinātniskās un pētnieciskās darbības mērėprogramma 2006.2013. gadam, kurā ir noteikti zinātniski pētnieciskā darba mērėi, uzdevumi un prioritārie
virzieni; ir izstrādāts zinātniskās darbības attīstības projektu konkursa nolikums.
Ar akadēmiskā personāla publikācijām ir iespēja iepazīties dažādu konferenču,
semināru materiālos gan latviešu valodā, gan arī svešvalodās.
Akadēmiskais personāls piedalās arī jaunu mācību līdzekĜu un grāmatu veidošanā.
Koledžas lektori piedalās arī kursos un semināros gan kā klausītāji, gan arī kā vadītāji.
Koledžas akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās metodiskajā darbā. Katru studiju
gadu akadēmiskais personāls aktualizē studiju kursu programmas, izstrādā pārbaudes un
patstāvīgos darbus, pilnveido izdales materiālus, veido dažādus studiju materiālus. Tas ir
darbietilpīgs process, kas prasa gan laiku, gan ieinteresētību. Akadēmiskā personāla veikums
ir pieejams gan studentiem, gan kolēăiem bibliotēkā, pie konkrētiem pasniedzējiem, internetā,
katedrā.

5.3.Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mērėis ir īstenot padziĜinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē un galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai,
paralēli studenti ir sagatavoti jaunrades un pētnieciskajam darbam. Studentu iesaistīšanos
pētnieciskajos projektos studiju programmas īstenošanas gaitā nodrošina studiju kursos
iekĜauto studiju darbu un kvalifikācijas darba izstrādāšana.
Studenti tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā, lai apgūtu jaunas, lietderīgas
zināšanas, profesionālās prasmes un veidotu saikni starp zināšanām un praksi, praksi un
zināšanām. Studentu iesaistīšanos pētnieciskajos projektos studiju programmas īstenošanas
gaitā sekmē studiju kursos iekĜauto studiju darbu un kvalifikācijas darba izstrādāšana.
Studiju procesā studentu darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišėiem pētījumiem, kas
tiek veikti studiju kursos „Inženiergrafika”, „Organiskā ėīmija”, „UzĦēmējdarbība pārtikas
rūpniecībā”, „Pārtikas produktu (maizes, dzērienu, gaĜas, piena, zivju, augĜu un dārzeĦu)
pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas”– studenti veic pārtikas produktu pārstrādes
tehnoloăiju, ražošanas un kvalitātes izpēti, veic arī tirgus izpēti kompānijai un produktam.
Pētījumu rezultātus sāk izmantot konkrētās kompānijas, kas atzīme studentu labu profesionālo
sagatavotību gan tehnoloăisko procesu izpratnē, gan arī produktu un tirgus izpētē un analīzē.
Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas atzīmēja absolventu gatavību veikt jaunrades un
pētniecisko darbu.
Studentu pētnieciskā darba aktivizēšanu un pilnveidošanu koledžā nosaka vairāki
svarīgi studiju procesa pilnveidošanas uzdevumi: nepieciešamība pilnveidot studentu prasmes
darbā ar zinātnisko literatūru, iepazīstināt studentus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba
būtību, organizāciju un metodēm, pilnveidot studentu prasmes apstrādāt pētījuma gaitā
iegūtos datus un analizēt rezultātus, pilnveidot studentu prezentācijas prasmes, veidot
studentiem nepieciešamās prasmes un attieksmes zinātniskajai sadarbībai koledžā, valsts un
starptautiskajā mērogā.
Koledžā ir notikušas trīs studentu zinātniski praktiskās konferences: I studentu
zinātniski praktiskā konference „Ekonomika, uzĦēmējdarbība: teorija un prakse” notika 2007.
gada martā; II studentu zinātniski praktiskā konference „Tirgus aktualitātes dažādās Latvijas
tautsaimniecības nozarēs” notika 2009.gada martā; III studentu zinātniski praktiskā
konference „Tirgus attīstība tautsaimniecības nozarēs” notika 2011.gada martā. Studentu
pētījumi ir apkopoti Studentu konferences rakstu izdevumos, kas ir pieejami RUK bibliotēkā.
Studentu iesaistīšanu pētnieciskos projektos sekmēja 2007. un 2008.gadā noslēgtie
līgumi par zinātniskās darbības attīstību Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā.

6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība izglītības standartam
Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” izveidota
atbilstoši Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas noteiktajai kārtībai, formai un struktūrai un
saskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr.141 “Noteikumi par valsts
pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”.
Programmas mērėi: akreditējamās programmas mērėi atbilst valsts izglītības standartā
noteiktajiem (skat. 1.nodaĜu);
Programmas saturs: akreditējamās programmas saturs (skat. 2. nodaĜu) ir atbilstošs valsts
izglītības standartā noteiktajam. Programmas pamatdaĜas ir: studiju kursi (vispārizglītojošie,
nozares), prakse ārpus izglītības iestādes un kvalifikācijas darbs.
Programmas apjoms: akreditējamās programmas apjoms un tā strukturālais sadalījums ir
atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un studiju kursu apjoms ir
izteikts kredītpunktos.
6.1.tabula
Programmas apjoma un struktūras atbilstība valsts standarta prasībām

Kritērijs

Standarta prasība

Kopējais programmas apjoms
Studiju kursi
Vispārizglītojošo kursu apjoms
Nozares kursu apjoms
Prakses apjoms
Kvalifikācijas darba apjoms

80-120 KP
Vismaz 56 KP
Vismaz 20 KP
Vismaz 36 KP
Vismaz 16 KP
Vismaz 8 KP

Studiju programma
„Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas
tehnoloăija”
80 KP
56 KP
20 KP
36 KP
16 KP
9 KP

Vērtēšanas pamatprincipi: akreditējamās programmas vērtēšanas principi ir atbilstoši valsts
izglītības standartā noteiktajam (skat. 4.nodaĜu).
Par studiju programmas „UzĦēmējdarbība” atbilstību pirmā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības standarta prasībām apliecina arī fakts, ka absolventi var turpināt studijas
otrā līmeĦa profesionālajā augstākās izglītības atbilstošajās studiju programmās Rīgas
Tehniskajā universitātē, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (koledžai ir noslēgti
sadarbības līgumi), kā arī citās Latvijas un ārzemju augstskolās.

6.2. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesiju standartiem
Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” atbilst
pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam „Pārtikas produktu pārstrādes
speciālists”, reăistrācijas numurs PS 0125, apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2002.gada 14.novembra rīkojumu Nr. 642. Studiju programma atbilst arī jaunajam profesijas
standartam, kas iesniegts aktualizēšanai IZM.

6.2.tabula
Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
„Pārtikas produktu pārstrādes speciālists”
Studiju programmas studiju kursi, kas
Zināšanas pēc standarta
nodrošina attiecīgo zināšanu ieguvi
Socioloăijas pamati
Socioloăijas pamati
Matemātika
Matemātika
Fizika
Fizika
Inženiergrafika
Inženiergrafika
Tehniskā mehānika
Tehniskā mehānika
Elektrotehnika
Elektrotehnikas pamati
Būvniecības pamati
Būvniecības pamati
UzĦēmējdarbība
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
Profesionālie termini valsts valodā un divās Konkrētās profesijas studiju kursi, Svešvaloda,
svešvalodās
Svešvaloda (otrā)
Ėīmija
Neorganiskā ėīmija, Organiskā ėīmija
Pārtikas produktu ražošanas tehnoloăijas
Izvēlētie
pārtikas
produktu
pārstrādes
tehnoloăiju un ražošanas iekārtu studiju kursi,
Specializācija tehnoloăijā
Kvalitātes vadīšana
Kvalitātes vadīšana
Pārtikas produktu ražošanas tehnoloăiskās Izvēlētie
pārtikas
produktu
pārstrādes
iekārtas
tehnoloăiju un ražošanas iekārtu studiju kursi,
Specializācija tehnoloăijā
Darba tiesības
Darba tiesības
Datormācība
Datormācība
Inženiergrafika
Inženiergrafika
Specializācija tehnoloăijā
Specializācija tehnoloăijā
Darba aizsardzība
Izvēlētie
pārtikas
produktu
pārstrādes
tehnoloăiju un ražošanas iekārtu studiju kursi,
Specializācija tehnoloăijā
Aukstumtehnoloăija
Aukstumtehnoloăija
Aukstumtehnika
Aukstumtehnika
Pārtikas produktu ėīmija
Izvēlētie
pārtikas
produktu
pārstrādes
tehnoloăiju un ražošanas iekārtu studiju kursi,
Specializācija tehnoloăijā, Organiskā ėīmija
Lietišėā saskarsme un etiėete
Lietišėā komunikācija
Vides aizsardzība
Izvēlētie pārtikas produktu pārstrādes
tehnoloăiju un ražošanas iekārtu studiju kursi,
Specializācija tehnoloăijā
Divas svešvalodas
Svešvaloda, Svešvaloda (otrā)
Valsts valoda
Studijas notiek valsts valodā
Studiju programmas nozares studiju kursi 36 KP apjomā, prakse - 16 KP un
kvalifikācijas darbs – 8 KP apjomā kopā veido 60 KP (75% no kopējā programmas apjoma)
un nodrošina atbilstošajos profesijas standartos izvirzītās prasības. Programmas atbilstību
profesijas standartam apliecina arī darba devēju atsauksmes par absolventu profesionālo
kompetenci no prakses un darba vietām (skat. 6.5. apakšnodaĜu).

6.3. Augstākās izglītības programmas salīdzinājums ar Latvijas
augstākās izglītības programmām
Pirmā līmeĦa augstākās izglītības studiju programmu „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloăija”, kuru beidzot piešėir kvalifikāciju „Pārtikas produktu pārstrādes
speciālists”, neīsteno neviena cita koledža vai augstskola Latvijā. Salīdzināt programmu var
tikai ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmu "Pārtikas produktu tehnoloăija".

6.4.tabula
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
salīdzinājums ar
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloăijas fakultātes studiju
programmu „Pārtikas produktu tehnoloăija”
Latvijas lauksaimniecības
universitāte
Rīgas UzĦēmējdarbības
Pārtikas tehnoloăijas
koledža
fakultātē
„Pārtikas produktu
"Pārtikas produktu
Programmas nosaukums
pārstrādes un ražošanas
tehnoloăija"
tehnoloăija”
Studiju ilgums:
pilna laika studijas
nepilna laika studijas

4 gadi
5 gadi

2 gadi
2,5 gadi

KP apjoms

175 KP

80

Vispārizglītojošo kursu
apjoms

21 KP

20 KP

Nozares kursu apjoms

115,5 KP

36 KP

26,5 KP

16 KP

12 KP

8 KP

Prakse
Kvalifikācijas darbs

LLU Pārtikas tehnoloăijas fakultātē īstenotās 2.līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloăija", apjoms ir 175 kredītpunkti.
Salīdzinājums parāda, ka LLU studiju programma „Pārtikas produktu tehnoloăija” sniedz
studentiem mazliet plašāku vispārīgo zināšanu klāstu. Nozares studiju kursu daĜa studiju
programmā "Pārtikas produktu tehnoloăija" ietver tādus pašus vai pēc satura līdzīgus studiju
kursus kā studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”, bet ar
lielāku kredītpunktu skaitu, kā arī citus studiju programmai "Pārtikas produktu tehnoloăija"
raksturīgus studiju kursus. Programmas atbilstību LLU prasībām un studentu studiju
turpmāko nodrošinājumu apliecina sadarbības līgums (8.pielikums)

6.4. Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības
augstākās izglītības programmām
Eiropas valstīs ir novērojama studiju programmu un grādu struktūru liela sarežăītība un
daudzveidība. Sorbonnas deklarācija rekomendē organizēt studijas pirmsdiploma un
pēcdiploma ciklos, taču tā nenorāda šo ciklu ilgumu.
Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” saturiski
atbilst vairāku Eiropas valstu universitāšu un koledžu programmām, kuras aptver visdažādākos

izglītības līmeĦus. Studiju programma ir salīdzināta ar Eiropas Savienības valstu augstskolu
programmām:
1. Lietuvas KauĦas Koledžas (Kauno Kolegija) studiju programma „Food Technology”
(„Pārtikas tehnoloăija”);
2. Varšavas dzīves zinību universitāti (Warsaw University of Life Sciences) Pārtikas zinību
fakultātes 1. līmeĦa studiju programmu pārtikas tehnoloăijā
Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” pēc satura
un struktūras ir līdzīga KauĦas Koledžā īstenotai studiju programmai (skat. 6.5.tab.). Pēc
apjoma programmas atšėiras, jo Lietuvā koledžu studiju programmu ilgums ir 3 gadi.
6.5.tabula
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
salīdzinājums ar
KauĦas Koledžas (Kauno Kolegija)
studiju programmu „Food Technology” („Pārtikas tehnologija”)
Studiju programma „Pārtikas
KauĦas koledžas studiju
produktu pārstrādes un ražošanas
programmu „Pārtikas
KP
KP
tehnoloăija”
tehnoloăija”
Lietuviešu valodas kultūra un
Lietišėā komunikācija
1
2
dokumentu vadība
Psiholoăija
Psiholoăijas pamati
1,5
2
Svešvaloda
Svešvaloda
3
2
Matemātika
Matemātika
5
4
Datormācība
Informāciju tehnoloăijas
4
4
Civilā aizsardzība
Cilvēku drošība
1
2
Inženiergrafika
Inženiergrafika
3
4
Elektrotehnikas pamati
Elektrotehnika
2
2
UzĦēmumu ekonomika un
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
5
3
grāmatvedība
Darba tiesības
Tiesību pamati
1
2
Tehniskā mehānika
Mehānika
3
2
Neorganiskā ėīmija*
5,5
Pārtikas ėīmija un analīzes,
7
Tehnoloăisko procesu ėīmija
Organiskā ėīmija*
4
4,5
Ievads specialitātē
Ievads studijās
0,5
Specializācija tehnoloăijā
Zivju produktu pārstrādes
tehnoloăija un ražošanas iekārtas
Piena produktu pārstrādes
tehnoloăija un ražošanas iekārtas
GaĜas produktu pārstrādes
Dzīvnieku vai augu valsts
12
tehnoloăija un ražošanas iekārtas
(studenta izvēle) produktu
16
Dzērienu produktu pārstrādes
ražošanas tehnoloăijas un
tehnoloăija un ražošanas iekārtas
iekārtas
Maizes produktu pārstrādes
tehnoloăija un ražošanas iekārtas
AugĜu un dārzeĦu pārstrādes
tehnoloăija un ražošanas iekārtas
Aukstuma, siltuma tehnikas pamati*
1
Aukstuma tehnoloăija*
1
Kvalitātes vadīšana
Pārtikas ražošanas kvalitātes
1
4

Studiju programma „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloăija”
Svešvaloda (otrā)
Prakse un Kvalifikācijas prakse
Kvalifikācijas darbs

KP

2
16
8

KauĦas koledžas studiju
programmu „Pārtikas
tehnoloăija”
vadība (konkrētā specialitātē)
Svešvaloda (otrā)
Ievadprakse, Ražošanas prakse,
beigu prakse un citas prakses
Nobeiguma darbs

KP

2
20
8

*Neorganiskā ėīmija un organiskā ėīmija – integrēta studiju kursos pārtikas ėīmija un
analīzes un tehnoloăisko procesu ėīmija
* Aukstuma, siltuma tehnikas pamati un aukstuma tehnoloăija – integrēta atbilstošajā studiju
kursā dzīvnieku vai augu valsts produktu ražošanas tehnoloăijas un iekārtas
Salīdzinot abas programmas, var secināt, ka programmu saturs ir līdzīgs gan
vispārizglītojošo, gan nozares obligāto un konkrētās profesijas studiju kursu saturā un
apjomā, gan prakses apjomā.
Varšavas dzīves zinību universitātes Pārtikas zinību fakultātes 1. līmeĦa studiju
programma pārtikas tehnoloăijā satur līdzīgus studiju kursus kā KauĦas koledžā. Programma
ir trīsgadīga. Studenti izvēlas konkrētas pārtikas produktu grupas ražošanas studiju virzienu.
Studiju programma satur matemātikas, fizikas, ėīmijas, ekonomikas, pārtikas tehnoloăijas,
toksikoloăijas, inženierprocesu un citus studiju kursus.

6.5. Darba devēju aptaujas
Par studiju programmas nepieciešamību un saturisko atbilstību darba tirgus apstākĜiem
tiek veiktas darba devēju aptaujas, kurās piedalās darba devēju uzĦēmumi, ar kuriem tiek
veiktas pārrunas par iespējamo prakses organizēšanu studentiem, kā arī uzĦēmumi, kuros
strādā absolventi, kā arī programmas absolventi, kuri paši ir kĜuvuši par darba devējiem.
Aptauju veic programmas direktore un prakšu vadītāji. Aptauju rezultāti tiek apkopoti
katedras sēdēs, tiek Ħemti vērā, veicot programmas pilnveidošanu un studiju kursu
aktualizāciju.
Pirms akreditācijas tika izveidota aptaujas anketa darba devējiem (skat. 7.pielikumu),
lai varētu noskaidrot absolventu nodarbinātību nākamajiem četriem gadiem, kā arī koledžā
studējošo zināšanas un prasmes. Aptauja tika veikta uzĦēmumos, kuri piedāvāja kvalifikācijas
prakses vietas – AS „Aldaris”, AS „Latvijas balzams”, SIA “Fāzer Maiznīca”, SIA „Alus
Nams”, SIA „Kalna krasti”, SIA „Rimi Latvija”, SIA „Maxima Latvija” u.c..
67 % uzĦēmumu apstiprināja, ka tiem būs nepieciešami jauni pārtikas produktu
pārstrādes speciālisti, bet 33% nevarēja precīzi noprognozēt vajadzību pēc speciālistiem vai
noliedza speciālistu nepieciešamību tuvāko 4 gadu laikā. UzĦēmumos strādājošo praktikantu
zināšanu un prasmju novērtējums ir dots 6.1. tabulā.

6.1.tabula
Studentu zināšanu un prasmju vērtējums (darba devēju aptauja)
2010./2011. studiju gadā
Zināšanas un prasmes
Profesionālā sagatavotība darbam
Kompetence, veicot darba pienākumus
Komunikācijas prasmes
Teorētiskās zināšanas
Praktiskās iemaĦas
Spēja analizēt un pieĦemt lēmumus
Prasme strādāt komandā, spēja deleăēt un
nodrošināt pienākuma izpildi
Prasme efektīvi plānot un organizēt savi darbu
Spējas apgūt jaunas zināšanas
Zināšanu un prasmju atbilstība darba tirgus
prasībām

5
23%
23%
62%
15%
23%
38%
46%

Vērtējums (ballēs)
4
3
2
62% 15% 0%
77% 0%
0%
31% 8%
0%
54% 23% 8%
62% 15% 0%
54% 8%
0%
46% 8%
0%

1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

69%
77%
31%

23%
15%
62%

0%
0%
0%

8%
8%
8%

0%
0%
0%

Darba devēju aptauja parādīja, ka studiju programmā studējošo zināšanu un prasmju
līmenis atbilst darba tirgus prasībām, ka iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes nodrošina
studiju programmas absolventiem gatavību praktiskai darbībai mainīgajos tirgus apstākĜos.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
2010./2011. studiju gadā uzĦemti 22 studenti, t.sk., pilna laika studijās – 17 studenti.
Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
2010./2011.gada pavasara semestrī studē:
• 1.kursā –studenti, t.sk., pilna laika studijās – 16;
• 2.kursā - studenti, t.sk., pilna laika studijās – 16.
Studējošo skaits iepriekšējos studiju gados ir parādīts 7.1.tabulā.
7.1.tabula
Studentu skaits studiju programmā
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
Pilna laika
Nepilna laika
Studiju gads
Kopā:
Dienas nod. Neklātienes nod.
2005./2006.
81
40
41
2006./2007.
82
29
53
2007./2008.
64
24
40
2008./2009.
42
30
12
2009./2010.
43
34
9
2010./2011.
49
34
15
Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
2009./2010. un 2010./2011. studiju gadā ir palielinājies konkurss uz valsts finansētajām
vietām un studentu skaits pilna laika studijās. Taču nepilnā laika maksas studijās, Ħemot vērā
ekonomikas recesīvo raksturu, studentu skaits samazinās. Tas ir izskaidrojams arī ar
vidusskolu absolventu skaita samazināšanos. Pēdējā studiju gadā ir samazinājies
eksmatrekulēto studentu skaits. Koledža veic eksmatrikulācijas iemeslu analīzi, tie ir:
materiālie apstākĜi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus, tāpēc strādā, bet ir
grūti apvienot darbu ar mācībām); nav izvēlējušies sev piemērotu profesiju, kas ir sekas
nepietiekamai profesionālajai orientācijai valstī.

7.2. Absolventi
Studiju programmu „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” laika
periodā no 2005./2006. studiju gada līdz 2009./2010. studiju gadam ir absolvējuši 104
studenti, t.sk.:
• pilnā laika studijās – 44 students,
• nepilnā laika studijās – 60 students,
7.2.tabula
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
absolventu skaits
Studiju gadi
2005./2006.
2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.*
* Prognoze

Absolventu skaits
Kopā:
27
19
29
22
7
14

Diena
11
10
6
10
7
14

Neklātiene
16
9
23
12
-

Studijas programmas absolventu skaita dinamika ir redzama 7.2.tabulā. No attēla
redzams, ka absolventu skaits 2005./2006. studiju gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir
divkāršojies.

7.3. Studējošo aptaujas un to analīze
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā regulāri tiek organizētas aptaujas par studentiem
aktuāliem jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un sadzīves apstākĜiem, sabiedriskajām
aktivitātēm, praksēm, nākotnes iecerēm. Aptauju rezultāti atspoguĜo mūsu kopējā darba
kvalitāti, norāda nepilnības un trūkumus, ko nepieciešams novērst.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole
gan pilna, gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru,
praktisko darbu un prakšu norises kvalitāti. Katra studiju programmas kursa noslēgumā
studenti vērtē programmas realizāciju, lietderīgumu un veic pašnovērtējumu.
Par studentu darba kvalitāti liecina eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu, praktisko darbu,
projektu un kvalifikācijas darbu vērtējums.
Ne mazāk svarīgi ir noskaidrot, ko paši studenti domā par studijām Rīgas
UzĦēmējdarbības koledžā, kā tiek vērtēta studiju kvalitāte, kādi ir studentu ierosinājumi darba
pilnveidošanai.
1. kursa studentu adaptācijas aptauja
Tradicionāli šo aptauju veicam oktobrī. Tās mērėis ir labāk iepazīt studentus,
noskaidrot, kā un vai jaunuzĦemtie studenti ir iejutušies jaunajā vidē, kas viĦiem patīk, kas
traucē; aptauja palīdz saskatīt radušās problēmas un savlaicīgi reaăēt. Aptauju rezultāti
kuratoriem sniedz pilnīgāku ieskatu par grupu kopumā, Ĝauj pamanīt arī dažādas nianses un
novērst trūkumus (ja vien tas ir viĦa spēkos un kompetencē).
2010./2011. studiju gadā koledžas studentu skaitu studiju programmā „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” papildināja 17 pilna laika un 5 nepilna laika
studiju pirmkursnieki, aptaujā piedalījās 83% no jaunuzĦemtajiem studentiem.
Pirmajā kursā studenti uzsāk studijas jaunā vidē- to veido jauna izglītības iestāde un
izglītības pakāpe, jauni grupas un studiju biedri, akadēmiskais personāls, citas akadēmiskās
prasības. JaunuzĦemtie studenti veido savu grupas kolektīvu, mēăina iekĜauties koledžas
studentu kopējā saimē.
Apkopojot aptauju rezultātus, varam secināt, ka :
• Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” I
kursu studenti informāciju par RUK ieguvuši no draugiem, paziĦām -56%, no
masu informācijas līdzekĜiem- 23%, cits variants- 21%;
• Šo specialitāti izvēlējušies: jo tā interesē –45%; jo tā ir pieprasīta darba tirgū
–16%; ir perspektīva –21%; ir pieĦemama studiju maksa- 8%; turpina ăimenes
tradīciju- 10%;
• Jaunajā vidē iejutušies ir 95%, daĜēji iejutušies ir 5%, nav iejutušies 0%;
• Koledžā patīk: attiecības starp grupas biedriem, docētāju attieksme pret
studentiem, lekciju plānojums, draudzīgā gaisotne, renovētās telpas koledžā un
dienesta viesnīcā, iespēja izmantot datorus un internetu;
• Koledžā nepatīk: šaurie gaiteĦi, veclaicīgās auditorijas, attālums līdz dienesta
viesnīcai, nav stipendijas visiem;
• Mācību laikā no jaunuzĦemtajiem pilna laika studentiem pie vecākiem dzīvo
50 %, dienesta viesnīcā –15%, citur (pie radiem, īrē) –35%;
• JaunuzĦemtie studenti 45 % ir rīdzinieki, 55 % ir no laukiem; katru gadu
palielinās studentu īpatsvars no laukiem;
• Studenti jau no pirmā kursa meklē un atrod darbu, cenšas to savienot ar
studijām;

•

•
•
•

Adaptācija jaunajā vidē norisinās veiksmīgi, bez grūtībām. To veicina gan
labvēlīgā gaisotne koledžā, gan atsaucība no administrācijas, akadēmiskā
personāla puses un grupas biedriem, gan arī pašu komunikācijas un saskarsmes
spējas un iemaĦas;
Adaptāciju traucē vai palēnina pašu neprasme veidot attiecības, biklums, zems
pašvērtējums, personības īpatnības;
Pozitīvi tiek vērtēts grupu kuratoru ieguldījums kolektīva veidošanāneuzkrītoši, bet konsekventi veidojot grupas kopības apziĦu, “ Mēs - sajūtu”;
Atzinīgi tiek vērtētas arī draudzīgās, izpalīdzīgās attiecības starp grupas
biedriem un citu kursu studentu draudzīgums, atvērtība.

Studiju kvalitātes aptauja
Studiju kvalitātes aptauja tiek veikta divas reizes gadā un tās mērėis ir noskaidrot
studentu vērtējumu savām studijām un viedokli, argumentus par akadēmiskā personāla darba
kvalitāti. Aptaujā studenti vērtē konkrētus docētājus, kuru darbu uzskata vai neuzskata par
kvalitatīvu, vērtīgu un nosauc arī sava vērtējuma argumentus.
Aptaujas rezultāti Ĝauj noskaidrot, kādi ir būtiskākie argumenti, lai docētāja darbs tiktu
vērtēts kā kvalitatīvs, vērtīgs vai arī kāpēc atsevišėu docētāju darbs studentus neapmierina.
2011. gada janvārī veiktajā aptaujā piedalījās 85% studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” pilna un nepilna laika I un II kursu studenti.
Aptaujas rezultāti liecina, ka neviena docētāja darbs netiek vērtēts tikai kā neapmierinošs, 8%
docētāju ir saĦēmuši vērtējumus abās pozīcijās (docētāju darbs apmierina /neapmierina), 92%
docētāju tiek vērtēti tikai pozitīvi.
Studenti 3 punktu skalā vērtē kritērijus kvalitatīvam docētāju darbam: kompetenci,
plašas zināšanas specialitātē, prasmi paskaidrot, interesantas darba metodes, prasīgumu,
godīgu vērtēšanu un attieksmi pret studentiem.
7.3.tabula
Docētāju darba vērtējums
Vidējais
Vidējais
vērtējums
vērtējums
Kritērijs
(pilna laika (nepilna laika
studijas)
studijas)
Kompetence, plašas zināšanas specialitātē
2,7
2,8
Prasme paskaidrot
2,3
2,6
Interesantas darba metodes
2,1
2,2
Prasīgums
2,7
2,8
Godīga vērtēšana
2,6
2,7
Attieksme pret studentiem.
2,7
2,9
Par būtiskāko kritēriju, kas neapmierina docētāju darbā studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studenti uzskata neprasmi ieinteresēt,
neinteresantas darba metodes, neprasmi izskaidrot.

Docētāju darba vērtējums
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Vidējais vērtējums (pilna Vidējais vērtējums (nepilna
laika studijas)
laika studijas)
Kompetence, plašas zināšanas specialitātē
Prasme paskaidrot
Interesantas darba metodes
Prasīgums
Godīga vērtēšana
Attieksme pret studentiem.

7.1. att. Docētāju darba vērtējums

Pilna laika studenti šajā aptaujā arī pauž savu viedokli par studentu sabiedriskās
dzīves aktualitātēm koledžā:
• Studenti ir samērā pasīvi- gatavību aktīvi iesaistīties studentu dzīves aktivitātēs
koledža pauž tikai 30% studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloăija” studentu. Kā galvenie argumenti tiek minēts laika un
intereses trūkums, jo daudzi studenti strādā un Rīga piedāvā plašās izklaides
iespējas;
• Kā skatītāji pasākumos iesaistās 55% studiju programmas „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studentu;
• Pasākumi studentiem koledžā nav nepieciešami- tā domā 25% studiju
programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studentu;
• Par Studentu pašpārvaldi un tās darbu informēti ir 88% studentu.
Studenti novērtē arī savas zināšanas, prasmes un ieguldījumu studijās.
7.4. tabula
Studentu zināšanu, prasmju un ieguldījuma studijās pašvērtējums
Zināšanas,
Vērtējums
Ieguldījums studijās
prasmes
Teicami
32
20
Labi
58
65
Apmierinoši
10
15
Neapmierinoši
0
0

Studentu zināšanu, prasmju un ieguldījuma studijās
pašvērtējums
80
60

65

58
32

40

10

20

15

20
0

0

0

Zināšanas, prasmes
Teicami

Labi

Ieguldījums studijās

Apmierinoši

Neapmierinoši

7.2. att. Studentu zināšanu, prasmju un ieguldījuma studijās pašvērtējums
Visoptimistiskāk savu ieguldījumu studijās vērtē pilna laika studiju programmas
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studenti.
Šī aptauja Ĝauj uzzināt arī studentu ierosinājumus studiju kvalitātes pilnveidošanai.
Studenti ierosina:
• uzaicināt vieslektorus atsevišėiem studiju kursiem vai lekcijām;
• programmas īstenošanā iesaistīt vairāki gados jaunus docētājus;
• ieviest jaunus studiju kursus;
• vairāk izmantot grupu darba un projektu metodes.
Studentu ierosinājumi tiek apspriesti un iespēju robežās tiek arī realizēti- koledžā ir
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar KauĦas koledžas Pārtikas Tehnoloăijas fakultāti un
Utenas koledžas Biznesa un Tehnoloăiju fakultāti - lietuviešu vieslektori lasa atsevišėās
vieslekcijas arī mūsu koledžas studentiem.
Aptauja par praksēm
Koledžas studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
studentu atsauksmes par praksēm ir dažādas.
Pilna laika studenti aptaujās kā pozitīvu akcentu min sekojošo:
• Iespēju labāk iepazīt savu izvēlēto specialitāti;
• Apjaust savu „līmeni”;
• Iespējas praksi iziet arī ārpus Latvijas /Erasmus projekts/;
• Iespējas veidot jaunus kontaktus- gan personiskos, gan lietišėos;
• Sevis kā jaunā speciālista „ prezentācija”, piedāvājums darba tirgū;
• Reāli darba piedāvājumi pēc prakses;
• Jauna pieredze, zināšanas un kompetences.
Kā negatīvu akcentu praksēm dienas nodaĜas studenti min sekojošo:
• Par studentu darbu prakses laikā visbiežāk netiek maksāts- studentus izmanto
kā lēto darbaspēku;
• Ne vienmēr praktikantu kā jaunu, topošu speciālistu uztver „nopietni”;
• Prakses vadītājs uzĦēmumā ne vienmēr godprātīgi pilda savus pienākumus.
Nepilna laika studentu prakses vietas visbiežāk ir viĦu darba vietas. Kā pozitīvu
faktoru nepilna laika studenti uzskata:
• Nav jāapvieno darbs un lekcijas- ir vairāk brīva laika;
• Ir iespējas sevi apliecināt, reāli ieraudzīt savu izaugsmi;
• Ir iespējas teoriju pielietot praksē vai arī no prakses izkristalizēt teoriju.

7.4. Absolventu aptaujas un to analīze
Studiju programmas noslēgumā notiek absolventu aptaujas. Aptaujas anketas un
rezultātu kopsavilkums atrodas pie studiju programmas administrācijas. Anketu paraugs ir
dots 7.pielikumā.
Absolventu aptaujas rāda, ka visi absolventi, studiju programmu vērtē pozitīvi, līdz
šim neviens nav izteicis pilnīgi negatīvu vērtējumu. Studiju laikā iegūtās zināšanas kā
noderīgas uzskata 75%, kā daĜēji noderīgas – 16%. Studiju laikā iegūtās praktiskās zināšanas
kā noderīgas vērtē 70% aptaujāto, kā daĜēji noderīgas – 18%.
Apkopojot atbildes uz jautājumu par pozitīvo un negatīvo studiju procesā sešu gadu
laikā ir iezīmējušās sekojošas tendences:
Pozitīvs:
• iegūtās zināšanas un prasmes;
• noderīgi prakses periodi;
• daudz praktisko nodarbību, kur var pārbaudīt teorijas pielietošanu praksē;
• docētāju kompetence, prasme teoriju savienot ar praktiskiem risinājumiem;
• pozitīva docētāju attieksme pret studentiem, viĦu atsaucība;
• labvēlīga attieksme grupās un no koledžas administrācijas puses.
Negatīvs:
• studiju intensitāte: daži uzskata, ka mācību process ir Ĝoti intensīvs, citi vēlas,
lai tas būtu intensīvāks;
• nepietiekams studiju kursu skaits specialitātē;
• šauras telpas.
Ar katru gadu pieaug apmierinātība ar prakses periodu gan pilna, gan nepilna laika
studentu vidū, kas skaidrojams ar prakses devēju lielāku ieinteresētību praktikantos. Lielākā
daĜa absolventu (80%) ir apmierināti ar praksi, par pozitīvāko prakses laika uzskata iespēju
iepazīties ar reālo vidi, pielietot studiju procesā iegūtās zināšanas un prasmes praksē, iegūt
jaunas praktiskās iemaĦas.
Absolventi uzskata, ka arī turpmāk ir jāsagatavo pārtikas produktu pārstrādes
speciālisti;
60% aptaujāto izsaka gatavību turpināt studijas un strādāt. Koledžas
administrācija veic arī absolventu aptauju par viĦu turpmākām studijām un nodarbinātību, tas
notiek katra nākošā studiju gada septembrī – oktobrī. Statistiskie dati ir pieejami pie koledžas
administrācijas.

7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā, galvenokārt, īstenojas studentu
aptauju veidā. Apkopojot studentu un absolventu aptauju rezultātus, studiju programmā tika
veiktas izmaiĦas. Studiju programmas direktors un kursu docētāji uzklausa studentu
priekšlikumus par studiju procesa pilnveidošanu, rod problēmu risinājumu.
Programmas studenti piedalās Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvaldes
darbā, pašpārvaldes pārstāvis pārstāv studentus Koledžas padomē, ar ko tiek saskaĦoti
koledžas iekšējie normatīvie akti un izmaiĦas studiju programmā.

8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā
personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Kopīgais akadēmiskā personāla skaits studiju programmā „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” ir 18 docētāji, no tiem 8 maăistri, 1 zinātĦu doktors, 8
lektori ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža kā pamatdarbavieta ir 15 docētājiem, trīs docētāji ir
ārštata pasniedzēji ar ilggadīgu darba pieredzi.
Divi koledžas docētāji turpina studijas maăistrantūrā LLU, viens docētājs turpina
studijas doktorantūrā LLU.
Akadēmiskā personāla saraksts ir pievienots 6.pielikumā.

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība
Akadēmiskā personāla atlase notiek saskaĦā ar Nolikumu par akadēmiskā personāla
vēlēšanām.
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas īstenošanas
noteikumiem un Rīgas UzĦēmējdarbības nolikumam par akadēmiskajiem un
administratīvajiem amatiem. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību apliecina dzīves
un darba gājumu apraksts (skat. 6.pielikumu), personāla kvalifikācijas celšana, metodiskās un
zinātniskās izstrādnes (skat. 6.pielikumu).
Studiju programmas vadībai un lektoriem ir darba pieredzi dažādos starptautiskajos
projektos: ES Phare programmās „Biznesa izglītības reforma Latvijā (BERiL)”, „Augstākā
profesionālā izglītība (HiVET)”, ES sociālā fonda nacionālās programmas „Atbalsts
profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projektā
“Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”, ES mūžizglītības
programmas Erasmus, ES GRUNDTVIG mācību partnerības projekts „Adult education: Elearning, Web2 and andragogy to enhance education outcomes transnational cooperation”.

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un
attīstības politika
RUK akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās savas kvalifikācijas pilnveidošanā.
Lektori apmeklē kursus, seminārus, specializētās izstādes atbilstoši savām interesēm un
specializācijai. Būtiska nozīme jaunas pieredzes, zināšanu un prasmju pilnveidē ir akadēmiskā
personāla aktīva līdzdalība starptautiskos mobilitātes projektos, programmās.
Būtiska nozīme ir akadēmiskā personāla tālākizglītībai:
• 1 docētājs studē doktorantūrā;
• 2 docētāji turpina studijas maăistrantūrā;
• visi docētāji ir apguvuši profesionālas pilnveides programmu „Augstskolu
didaktika” (LLU) un ieguvuši sertifikātu.
Koledžas vadība atbalsta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un
pilnveidošanos. Personāls regulāri aktualizē studiju programmas, izstrādā metodiskos un
izdales materiālus. Nozares studiju kursu un konkrēto profesiju studiju kursu lektoriem ir
cieša saikne ar uzĦēmumiem, darba devējiem, kas Ĝauj viĦiem būt informētiem par jaunāko un
aktuālāko nozarē.
Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā gūtās
atziĦas veiksmīgi izmanto studiju procesā, apliecinot, ka pasniedzēju kvalifikācija atbilst
kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai.
Koledža izstrādā akadēmiskā personāla atlases un atjaunošanas plānu konkrētās
profesijas studiju kursu docētāju sastāva uzlabošanai, piesaistot darbam koledžā perspektīvos
LLU Pārtikas tehnoloăijas fakultātes absolventus.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža ir valsts budžeta finansēta mācību iestāde. Pilna laika
studijas daĜēji tiek finansētas no valsts budžeta. Sākot ar 2007.gadu koledžas pilnībā ir
pārgājušas uz augstskolu finansēšanas sistēmu. Pilna laika studenti var pretendēt uz
stipendijām un valsts galvoto studiju un studējošo kredītu.
Nepilna laika un pilna laika maksas studiju finansēšanas avoti ir studentu personīgie
vai arī citu personu līdzekĜi. Studiju maksa katru gadu tiek noteikta ar Koledžas padomes
lēmumu. Studenti var pretendēt uz valsts galvoto studiju kredītu. Studiju maksa tiek sadalīta
mācībspēku un cita personāla atalgojumam, infrastruktūras uzturēšanai.
Studijas notiek Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas ēkā Hanzas ielā 22. Koledžā ir divas
lielās auditorijās ar vietu skaitu 60, pārējās auditorijās vietu skaits ir 20 – 30. Auditorijās ir
iespēja strādāt ar video prezentācijas iekārtām, izmantojot video/data projektoru un
pārnēsājamos datorus. Auditorijās atrodas baltās tāfeles, audio un video aparatūra. Koledžai ir
ierobežoti finanšu resursi, bet pēdējā gada laikā ir izremontētas un mūsdienīgi iekārtotas
labierīcības.
Programmas studentiem ir iespēja strādāt ar jaunākas paaudzes datoriem: ir divas
datorklasēs ar kopējo vietu skaitu 32. Koledžā ir 45 datori, no tiem 30 paredzēti studiju
procesam, 15 – administrācijas vajadzībām un zinātniskajam darbam. Ir pastāvīgais
pieslēgums internetam, ātrums virs 2 mb/s.
Studenti studijām var izmantot koledžas bibliotēku, kas no 2003.gada atrodas koledžas
telpās. Bibliotēkas telpas ir ierobežotas, bet ir aprīkotas ar pastāvīgo interneta pieslēgumu, ir
kopētājs. Atjaunot grāmatu krājumus ir sarežăīti, jo šim mērėim valsts budžets izdala
nepietiekošus naudas resursus, kā arī grāmatu cenas nemitīgi pieaug, bet koledža katru studiju
gadu iegādājas mācību (profesionālo) literatūru un periodikas izdevumus, kas nodrošina
studiju procesa īstenošanu.
Koledžā ir ēdnīca; studentiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīca, kas atrodas GaileĦu
ielā 7; sporta nodarbībām koledža īrē labiekārtotu sporta zāli.

10.

Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem

Sadarbība ar darba devējiem palīdz nodrošināt studiju programmas tālāko attīstību un
kvalitāti atbilstoši darba tirgus attīstības tendencēm. Sadarbību sekmē mācību un
kvalifikācijas prakses īstenošana, labā studentu teorētiskā un praktiskā sagatavotība, ko
studenti parāda prakses laikā; kvalifikācijas darbu izstrādes process (tiek izstrādāti darbi, kas
ir cieši saistīti ar reālo darba vidi un tirgu); kā arī pirmā līmeĦa augstākās profesionālās
izglītības novērtēšana darba tirgū. Valsts kvalifikācijas komisijas darbā piedalās darba tirgus
pārstāvji.
Pēdējā gadā ir nedaudz pieaugusi interese no darba devēju puses, aicinot darbā
praktikantus un absolventus. Tas nozīmē, ka darba devēji ir atzinīgi novērtējuši studiju
programmas studentus un absolventus. Studiju programmas praktikanti un absolventi strādā
uzĦēmumos: „Rīgas Miesnieks”, „RubeĦi”, „Fazer maiznīcas”, „Forevers”, „Aldaris”,
„Latvijas balzams”, „Alus Nams”, „Lāči”, „Rimi Latvija”, „Maxima Latvija” u.c..

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža jau vairākus gadus sekmīgi sadarbojās ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti, 2010.gada 19.aprīlī atkārtoti tika noslēgts sadarbības līgums,
kas paredz sadarboties studiju programmu pilnveidošanā un attīstībā, kā arī sadarbību studiju
turpināšanai otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības ieguvei.
Koledžas docētāji, pilnveidojot studiju programmu un studiju kursu saturus,
konsultējas un uztur akadēmiskus kontaktus ar kolēăiem no LLU.
Lai pilnveidotu koledžas docētāju zinātniskās izaugsmes līmeni 2005.gadā ir noslēgts
līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Izglītības un mājsaimniecības institūtu.
Līgums paredz ilgstošu un regulāru sadarbību un dod iespējas studiju programmas docētājiem
apmeklēt lekcijas vai saĦemt konsultācijas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai
augstskolu didaktikā.
Koledža aktīvi darbojas Koledžu asociācijā, ir izveidojusies sadarbība ar Olaines
Mehānikas un Tehnoloăijas koledžu, Koledžu RRC, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas
Celtniecības koledžu, Alberta koledžu. Docētāji piedalās augstskolu un koledžu organizētājās
konferencēs, notiek pastāvīga pieredzes apmaina. Studiju programmas „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” absolventi turpina studijas Latvijas Lauksaimniecības
universitātē otrā profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu
tehnoloăija”.
Koledžas ar katru gadu paplašina starptautisko sadarbība ar ES valstu augstskolām –
turpinās sadarbība ar Niels Brock Kopehnāgenas biznesa koledžu (Niels Brock Copenhagen
Business College) Dānijā, Lietuvas KauĦas Koledžu (Kauno Kolegija) un uzsākta sadarbība
ar Lietuvas Utenas koledžu (Utenos Kolegija). Tiek meklētas sadarbības iespējas ar Eiropas
augstskolām, kur koledžas absolventiem būtu iespēja turpināt studijas. 2009./2010. studiju
gadā tika pabeigt mūžizglītības programmas GRUNDTVIG mācību partnerības projekts
„Adult education: E-learning, Web2 and andragogy to enhance education outcomes
transnational cooperation”. Projektā piedalījāsmācību iestādes no 7 Eiropas valstīm, t.sk.
Universitata degli studi della Tuscia (Itālija), Coleguil Tehnic Energetic un Coleguil
Economic lon Ghica (Rumānija). Projekta rezultāti - tiešsaistes izglītības un apmācības
materiāls (e-apmācība), kas balstīta uz Moodle platformas; tīmekĜa vietne e-izglītības
nodrošināšanai, izmantojot Moodle un wordpress vidi, kas satur dažādus mācību materiālus,
forumus un citas pasniedzēju un studentu aktivitātes, kas Ĝauj nodrošināt pieaugušo neformālo
izglītību dažādās jomās. Projekta rezultātus var
izmantot studiju programmas
„Komercdarbība un uzĦēmuma vadība” mācīšanas un mācīšanās metožu pilnveidošanā.

2006. gada februārī Rīgas UzĦēmējdarbības koledža pieteicās dalībai ES
Mūžizglītības programmas sektoriālajā programmā Erasmus, iesniedzot Eiropas Komisijai
Erasmus Universitātes hartas pieteikumu. Programma atbalsta studentu mobilitāti mācībām
ārzemēs, studentu praksi uzĦēmumos, mācību spēku un cita personāla mobilitāti augstākās
izglītības iestādēs ārzemēs, kā arī kopīgu studiju programmu izveidi, ieviešanu un izplatīšanu,
intensīvās programmas un tematiskos tīklus.
Pateicoties sadarbībai ar KauĦas koledžu, studiju programmas studentiem ir iespēja
iziet praksi Erasmus programmas ietvaros KauĦā (Lietuvā): 2008./2009. studiju gadā divi
studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studenti
uzĦēmumā „Fazer Kepyklos”; 2009./2010. studiju gadā trīs studenti izgāja praksi Lietuvā
uzĦēmumā „Kauno alus” un viena studente - „Fazer Kepyklos”; 2010./2011.studiju gadā
divas studentes strādā „Fazer Kepyklos”.
Koledžai, piedaloties ES Mūžizglītības programmā Erasmus ir notikušas sešas
pieredzes apmaiĦas un četras docētāju mobilitātes (Niels Brock Kopehnāgenas biznesa
koledžu, KauĦas Koledža un Utenas Koledža).
Koledžas docētāji veicināja starptautisko sadarbību, piedaloties starptautiskajās
konferencēs un pieredzes apmaiĦās. Konkrēti dati par docētāju starptautisko sadarbību ir doti
ikgadējos studiju programmas pašnovērtējumos.

11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās
izglītības programma tiek likvidēta, studentiem tiks
nodrošināta iespēja turpināt izglītību citā augstskolā vai
koledžā
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžai ir noslēgts līgums ar Olaines Mehānikas un
tehnoloăijas koledžu (2011.gada 26.aprīlī), kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programma
tiek likvidēta, studentiem tiks nodrošināta iespēja turpināt izglītību (skat. 8.pielikumu).

12. Augstākās izglītības programmas attīstības plāns
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” attīstības
plāns balstās uz programmas vājo un stipro pušu analīzi, kā arī iespēju un draudu noteikšanu.
12.1.tabula
Studiju programmas stiprās un vājās puses
-

-

-

-

Stiprās vietas
koledžu studiju programma ir atpazīstas darba
tirgū;
darba tirgus atpazīst RUK studentus un
absolventus;
turpina uzlaboties atgriezeniskā saite ar darba
devējiem;
darba devēji labi novērtē praktikantu un
un
profesionālo
absolventu
zināšanu
sagatavotību;
nav tiešo konkurentu pārtikas tehnoloăiju studiju
virzienā;
studentiem ir iespēja piedalīties zinātniski
pētnieciskajā darbā;
studentiem ir iespēja studēt un iziet praksi
ārzemēs ES Mūžizglītības Erasmus programmas
ietvaros;
nelielais studentu skaits Ĝauj nodrošināt
individuālo pieeju studējošiem;
pēdējo divu gadu laikā ir samazinājies studentu
atbirums programmā;
labas koleăiālās attiecības starp docētājiem un
studentiem;
augsti kvalificēts un aktīvi strādājošs
akadēmiskais personāls;
docētāji
paaugstina
savu
profesionālo
kompetenci
studējot
doktorantūrās,
maăistrantūrās,
profesionālās
pilnveides
programmās, apmeklējot kursus un seminārus;
uzlabojas docētāju zinātniskais un metodiskais
darbs;
docētāji piedalās zinātniskajās konferencēs
Latvijā un ārzemēs, starptautiskajos projektos;
docētāji piedalās ES mūžizglītības programmas

-

-

Vājās vietas
nepietiekams valsts finansējums
materiāli
tehniskās
bāzes,
fondu
regulārai
bibliotēkas
atjaunošanai;
nepietiekošs laboratoriju un
studiju telpu aprīkojums;
gados vecs konkrētās profesijas
studiju kursu docētāju sastāvs;
šauras telpas.

-

-

-

-

-

ERASMUS - docēšanas un pieredzes apmaiĦas
mobilitātes;
uzlabojies studiju programmas nodrošinājums ar
mācību auditorijām, datortehniku, prezentācijas
aparatūru, literatūru;
koledžas absolventu teorētiskā sagatavotība Ĝauj
viĦiem turpināt studijas otrā līmeĦa augstākās
profesionālās izglītības studiju programmās
sadarbības un citās augstskolās Latvijā un
ārzemēs.
Iespējas
studiju procesa pilnveidošana, piesaistot darba
tirgus pārstāvjus un vieslektorus no sadarbības
augstskolām Latvijā un ārzemēs, darba tirgus
pārstāvjus;
pieprasījuma pēc pārtikas produktu pārstrādes
speciālistiem pieaugs, attīstoties mazos un
vidējos uzĦēmumus pārtikas rūpniecībā;
piedalīšanās starptautiskajos projektos;
iespēja atjaunot konkrētās profesijas studiju
kursu docētāju sastāvu, piesaistot perspektīvos
LLU
Pārtikas
tehnoloăijas
fakultātes
absolventus.

-

-

-

Draudi
nepietiekams koledžas jeb pirmā
līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības prestižs darba tirgū;
nepietiekoši pamatota un skaidra
izglītības politika par koledžu
vietu augstākas izglītības sistēmā,
kas var novest pie intereses
zudumu par koledžas līmeĦa
izglītību;
budžeta
vietu
skaita
samazināšanās;
vidusskolu absolventu skaits
samazināšanās, kas noved pie
studējošo skaita samazināšanās
koledžās.

Studiju programmas attīstības plāns
1. Studējošie:
- aktīvi popularizēt pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības priekšrocības un
iespējas studēt šajā programmā, sistemātiski aktualizējot un pilnveidojot
informāciju koledžas mājas lapā; piedaloties dažādos izglītību reklamējošos
pasākumos; ievietojot informāciju informatīvajos katalogos; reklamējoties
televīzijā un presē;
- palielināt uzĦemto studentu skaitu nepilna laika studijās līdz 20 studentiem katru
studiju gadu;
- sekot studentu sekmībai, samazināt studentu atbirumu, veicināt studentu vēlmi
patstāvīgi mācīties;
- turpināt sadarbību ar programmas absolventiem, sekot absolventu gaitām.
2. Studiju programmas satura, studiju metožu un formu pilnveidošana:
- nodrošināt pilnvērtīgu Moodle platformas darbību un lietošanu interaktīvas studiju
vides nodrošināšanai un e-studiju iespēju veicināšanai koledžā;
- pilnveidot iekšējas kvalitātes kontroles mehānismu, izveidojot kvalitātes
rokasgrāmatu;
- regulāri pārskatīt un aktualizēt studiju programmas un studiju kursu saturu, veicot
regulāras darba devēju, studentu un absolventu aptaujas par programmā apgūto
zināšanu un prasmju noderību profesionālajā darbībā;
- paaugstināt studiju kvalitāti, padziĜinot studiju programmas sasaisti ar uzĦēmumu
praktisko darbību;
- pilnveidot studiju kursu saturu, konsultējoties ar sadarbības augstskolas
docētājiem;

-

pilnveidot sadarbību ar darba tirgus pārstāvjiem, aicinot viĦus vadīt un recenzēt
kvalifikācijas darbus;
- pilnveidot un dažādot studiju metodes un formas, liekot uzsvaru uz interaktīvajām
mācīšanās metodēm, uzlabojot starppriekšmetu saiknes;
- turpināt izstrādāt pieteikumus ES Strukturālo fondu finansētajiem projektiem, kas
sekmētu studiju programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanu: docētāju un
studentu prakses nodrošināšana, studiju programmas satura turpmākā
aktualizēšana.
3. Akadēmiskā personāla sastāva kvalitatīva pilnveidošana un stabilizēšana:
- piesaistīt perspektīvos LLU Pārtikas tehnoloăijas fakultātes absolventus
pamatdarbam koledžā.;
- veicināt nozares praktiėu piesaisti studiju procesam;
- atbalstīt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā un maăistrantūrā,
profesionālās pilnveides programmās;
- atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu un
pilnveidošanu kursos un semināros par nozares un pedagoăijas jautājumiem;
4. Zinātniski pētnieciskā darba pilnveidošana:
- turpināt regulāri organizēt koledžas docētāju un studentu zinātniski praktiskās
konferences;
- noteikt atbalstāmo zinātnisko un lietišėo pētījumu virzienus;
- morāli un materiāli atbalstīt noteiktajos virzienos veiktos pētījumus;
- piesaistīt darba devējus lietišėo pētījumu veikšanā;
- piesaistīt ES fondu līdzekĜus zinātniski pētnieciskai darbībai;
- sekmēt docētāju piedalīšanos konferencēs Latvijā un ārzemēs, semināros,
- sekmēt docētāju zinātnisko rakstu un metodisko izstrādĦu publicēšanu;
5. Studiju materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma uzlabošana:
- uzlabot studiju programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu, piesaistot ES
strukturālo fondu līdzekĜus un darba devēju līdzekĜus;
- iespēju robežās pilnveidot koledžas bibliotēku, palielinot nozares mācību literatūras
iepirkumu gan latviešu valodā, gan svešvalodās;
- sistemātiski pilnveidot studiju metodiskos un izdales materiālus, ievietojot materiālus
koledžas mājas lapā un jaunizveidotajā Moodle e-studiju platformā;
6. Ārējie sakari:
- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām
organizācijām;
- paplašināt zinātnisko un metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
un koledžām;
- turpināt un pilnveidot sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un
Olaines Mehānikas un Tehnoloăijas koledžu;
- noslēgt līgumus ar ārvalstu augstskolām un koledžām ERASMUS programmas
ietvaros par studentu un docētāju apmaiĦas programmām.
7. Programmas akreditācija
Pēc programmās akreditācijas, katru gadu veikt programmas novērtēšanu un situācijas
analīzi. SaskaĦa ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.821
„Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtību”
sagatavot ikgadējos pašnovērtējuma ziĦojumus, apstiprināt tos Koledžas padomē
publicēt UzĦēmējdarbības koledžas mājas lapā internetā.
Pašnovērtējuma saturs apstiprināts
Koledžas padomes sēdē
2011.gada 9.maijā, protokols Nr.2

1. Pielikums
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas
darbību apliecinošie dokumenti

1. Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas akreditācijas lapa Nr.055 pamatojoties uz LR AIP
2005. gada 19. maija lēmumu Nr. 29
2. Akreditācijas lapas Nr. 000-826, izsniegta 2005. gada 13. aprīlī par tiesībām īstenot
1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Pārtikas produktu
pārstrāde un ražošanas tehnoloăija” pārtikas produktu pārstrādes speciālista
kvalifikācijas iegūšanai.
3. Rīgas UzĦēmējadarbības koledžas padomes sēdes protokols Nr.2 no 2011. gada 9.maija
par studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde un ražošanas tehnoloăija”
pašnovērtējuma satura apstiprināšanu.

2. Pielikums
Diploma un tā pielikumu paraugi

RĪGAS UZĥĒMĒJDARBĪBAS
KOLEDŽA

Ar noslēguma pārbaudījumu komisijas
2011.gada 17.jūnija lēmumu
Nr. 3

Varis Varītis
personas kods 010185 - 11111
ieguvis

Pārtikas produktu pārstrādes speciālista
kvalifikāciju
Iegūtā kvalifikācija atbilst
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

PIRMĀ LĪMEĥA PROFESIONĀLĀS
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS

DIPLOMS

Z.v.
Direktore Dz. Gaile
Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas
priekšsēdētājs

Sērija PK C
Nr. 1111 ∗

Rīgā
2011.gada 17.jūnijā
Reăistrācijas Nr.1111

H. Sproăis

RĪGAS UZĥĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA
DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma sērija PK C Nr. 1111
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam.
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu
atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz
visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.
1. ZiĦas par kvalifikācijas ieguvēju
1.1. uzvārds:
1.2. vārds:
1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads):
1.4. studenta identifikācijas numurs vai
personas kods:
2. ZiĦas par kvalifikāciju
2.1. kvalifikācijas nosaukums:
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
2.3.

kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas
nosaukums un statuss:

3.2.

3.3.

010185-11111

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Ražošana un pārstrāde

Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Valsts mācību iestāde

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums
un statuss:
2.5. mācībvaloda un eksaminācijas valoda:
3. ZiĦas par kvalifikācijas līmeni
3.1. kvalifikācijas līmenis:

Varītis
Varis
01/01/1985

skat. punktu 2.3.
latviešu

ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis

oficiālais programmas ilgums:
programmas apguves sākuma
un beigu datums:

01/09/2009 – 30/06/2011

uzĦemšanas prasības:

vidējā izglītība

4. ZiĦas par studiju saturu un rezultātiem
4.1. studiju veids:
4.2. programmas prasības:

2 gadi 80 kredītpunkti

pilna laika
vispārizglītojošie mācību kursi 20 kredītpunktu
apjomā, nozares mācību kursi 36 kredītpunktu
apjomā, prakse 16 kredītpunktu apjomā,
programmu noslēdz kvalifikācijas darba izveide
un aizstāvēšana 8 kredītpunktu apjomā

4.3.

programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti

Kursi

Atzīme

Lietišėā komunikācija
Psiholoăija
Socioloăijas pamati
Vācu valoda
Matemātika
Fizika
Civilā aizsardzība
Datormācība
Inženiergrafika
Elektrotehnikas pamati
Būvniecības pamati
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
Neorganiskā ėīmija
Organiskā ėīmija
Ievads specialitātē
Aukstuma, siltuma tehnikas pamati
Aukstuma tehnoloăija
Kvalitātes vadīšana
AngĜu valoda (otrā svešvaloda)
Darba tiesības
Tehniskā mehānika
Specializācija zivju produktu ražošanas tehnoloăijā
Maizes produktu ražošanas tehnoloăija un iekārtas
Piena produktu ražošanas tehnoloăija un iekārtas
Zivju ražošanas tehnoloăija un iekārtas
Dzērienu ražošanas tehnoloăija un iekārtas

labi
labi
labi
labi
Ĝoti labi
Ĝoti labi
ieskaitīts
Ĝoti labi
labi
ieskaitīts
ieskaitīts
labi
labi
teicami
ieskaitīts
ieskaitīts
ieskaitīts
ieskaitīts
ieskaitīts
ieskaitīts
labi
teicami
Ĝoti labi
labi
teicami
Ĝoti labi

Studiju darbi
Inženiergrafika
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
Zivju produktu ražošanas tehnoloăijā
Organiskā ėīmija

Ĝoti labi
gandrīz labi
teicami
izcili

Prakse
Kvalifikācijas prakse

ieskaitīts
ieskaitīts

Kvalifikācijas darbs:

Nosaukums

Atzīme

Kredītpunkti
1
1,5
1,5
3
5
3
1
4
3
2
2
3
5,5
4,5
0,5
1
1
1
2
1
3
4
2
2
2
2

6
10
Kredītpunkti
8

Zivju apstrādes uzĦēmums

sterilizētu konservu ,,SiĜėu filejas
spāĦu gaumē” ražošana.
Vidējā svērtā atzīme: 7,35

4.4.

atzīmju sistēma un norādījumi
par atzīmju iedalījumu:

programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:
10 – augstākā atzīme, 4 – zemākā sekmīgā;
10 – izcili
9 – teicami
8 – Ĝoti labi
7 – labi
6 – gandrīz labi 5 – viduvēji
4 – gandrīz viduvēji

4.5.

kvalifikācijas klase:

5. ZiĦas par kvalifikācijas funkciju
5.1. tālākās studiju iespējas:

5.2.

profesionālais statuss:

6. Papildinformācija
6.1. sīkāka informācija:
6.2. papildinformācija:

iedalījums klasēs netiek pielietot

tiesīgs turpināt studijas programmās, kas
nodrošina otrā līmeĦa profesionālo augstāko
izglītību
īpaša statusa nav, tiesīgs uzsākt profesionālu
darbu specialitātē

nav
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, tel. 7323048
Hanzas ielā 22, Rīga LV – 1045

7. Pielikuma apstiprinājums
7.1. datums:

17.06.2011.

7.2.

paraksts:

Dz.Gaile

7.3.

pielikuma apstiprinātāja amats:

direktore

7.4. zīmogs

8. ZiĦas par augstākās izglītības sistēmu valstī skatīt pielikumu

RIGA BUSINESS COLLEGE
DIPLOMA SUPPLEMENT
Diploma series PKE Nr. 1111
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission,
Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide
sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and
professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide
a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and
successfully completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is
appended. It should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions
about recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is
not provided, the reason shall be explained.
1. Information identifying the holder of the qualifications:
1.1. family name:
1.2. first name:
1.3. date of birth (day/month/year):
1.4. student identification number or
code:
2. Information identifying the qualification:
2.1. name of qualification:

010185 - 11111

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Specialist of Foodstuffs Processing
Processing and Production

2.2.

main field of study for the qualification:

2.3.

name and status of awarding institution:

2.4.

name and status of institution administering
studies:
language of instruction/examination:

2.5.

Varītis
Varis
01/01/1985

Rīgas UzĦēmējdarbības
koledža
Riga Business College
State institution
see point 2.3.
Latvian

3. Information on the level of the qualification:
3.1. level of qualification:
The fourth level of professional
qualification
3.2.

3.3.

official length of programme
start and end date of the
acquisition of the programme:

2 years; 80 credit points

access requirements:

secondary education

01/09/2009 – 30/06/2011

4. Information on the contents and results gained:
4.1. mode of study:
Full time

4.2.

programme requirements:

general compulsory courses - 20 credit
points; courses of specialization – 36
credit points; practice – 16 credit points,
the program is accomplished by elaboration and
defense of a
qualification paper- 8 credit points

4.3.

programme details and the individual grades/marks/credits obtained:

Courses

Grades

Business Communication
Psychology
Fundamentals of Sociology
German
Mathematics
Physics
Civil Defense
Computer Science
Technical Graphic Arts
Fundamentals of Electrical Engineering
Fundamentals of Construction
Entrepreneurship in Food Industry
Inorganic Chemistry
Organic Chemistry
Introduction in the Speciality
Fundamentals of Freezing, Heating Technology
Freezing Technology
Quality Management
English (second language)
Labour Law
Technical Mechanic
Specialization in the Technology of Fish Products
Technology and Equipment of Bakery Products
Technology and Equipment of Diary Products
Technology and Equipment of Fish Production
Technology and Equipment of Drink Products

good
good
good
good
very good
very good
passed
very good
good
passed
passed
good
good
excellent
passed
passed
passed
passed
passed
passed
good
excellent
very good
good
excellent
very good

Credit points
1
1,5
1,5
3
5
3
1
4
3
2
2
3
5,5
4,5
0,5
1
1
1
2
1
3
4
2
2
2
2

Course papers
Technical Graphic Arts
Entrepreneurship in Food Industry
Technology and Equipment of Fish Products
Organic Chemistry
Training Practice
Pre-Qualification Practice Period
Qualification paper:

passed
passed

Title

Grade

The Fish Processing Enterprise.
Production of sterilized Tinned
Fish ,,SiĜėu filejas spāĦu gaumē”

Weighted-Average Grade:

very good
almost good
excellent
with distinction

7,35

6
10
Credit points
8

4.4.

4.5.

grading scheme and if available,
grade distribution guidance:

overall classification of the
qualification:

grades scale 10 – 1:
10 – the highest grade, 4 – the lowest
satisfactory;
10 – with distinction 9 – excellent
8 – very good
7 – good
6 – almost good
5 – satisfactory
4 – almost satisfactory

not used

5. Information on the function of the qualification:
5.1. access of further study:
with rights to continue studies in
programmes ensuring the higher
professional education of the
second level
5.2. professional status:
not any special professional status,
entitled to start professional activities
in the field of specialty
6. Additional information:
6.1. additional information:
6.2.

further information sources:

none
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Riga Business College
phone + 371 67323048
Hanzas street 22, Rīga LV – 1045
Latvia
www.ruk.lv

7. Certification of the supplement:
7.1. dates:

17.06.2011.

7.2. signature:

Dz.Gaile

7.3. capacity:

Principal

7.4. official stamp:

1. Information on the national higher education system

see appendix

3. Pielikums
Studiju plāns un studiju grafiks

Studiju plāns – pilna laika studijas
Izglītības pakāpe:
Studiju programma:
Studiju programmas kods:
Studiju programmas apjoms:
Iepriekšējā izglītība:
Kvalifikācija:

Pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
Pārtikas produktu pārstrāde un ražošanas tehnoloăija
4154101
80 KP
Vidējā
Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
2010./2011. studiju gads

Vispārizglītojošie studiju kursi
Lietišėā komunikācija
Psiholoăija
Socioloăijas pamati
Svešvaloda
Matemātika
Fizika
Civilā aizsardzība
Datormācība

1
1,5
1,5
3
5
3
1
4

Nozares studiju kursi
Obligātie studiju kursi
Inženiergrafika / SD
Būvniecības pamati
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā / SD
Tehniskā mehānika
Neorganiskā ėīmija
Organiskā ėīmija / SD
Ievads specialitātē

3
2
3
3
5,5
4,5
0,5

Izvēles studiju kursi (3kp)
Aukstuma, siltuma tehnikas pamati
Aukstuma tehnoloăija
Elektrotehnikas pamati
Darba tiesības
Kvalitātes vadīšana
Svešvaloda (otrā)
Konkrētās profesijas studiju kursi
Specializācija tehnoloăijā / SD
Zivju produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Piena produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas

1
3
1

20
30
30
60
100
60
20
80

2
2
3
1
1

1

1

1

60
40
60
60
110
90
10

3
3
2
2
3
3

20
20
40
20
20
40

3
2
3
2
3

1
1
2
1
1
2

4

3

2*
2*

Kontaktsundas

Studiju darbi

Ieskaites

Eksāmeni

Studiju kursu nosaukumi

Kredītpunkti

Pārbaudes veidi

2

3

3

Kontaktsundu
sadalījums pa
kursiem un
semestriem
1.kurss
2.kurss
Mācību nedēĜas
16
10
18
0
Sesiju nedēĜas
4
4
4
0
Prakses nedēĜas
6
10
Kvalifikācijas
8
darbs (nedēĜas)
NedēĜas semestrī
20
20
22
18
1
2
2
4

6
4
3

1
5

4
2
6
3
5

3
5

1

1
1
4
2
1
2

80

4

3

40

2

1

40

3

Dzērienu produktu pārstrādes tehnoloăija
2
2*
un ražošanas iekārtas
Maizes produktu pārstrādes tehnoloăija un
3
2*
ražošanas iekārtas
GaĜas produktu pārstrādes tehnoloăija un
3
2*
ražošanas iekārtas
AugĜu un dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un
2
2*
ražošanas iekārtas
Prakse uzĦēmumā un kvalifikācijas darbs
Prakse
2
6
Kvalifikācijas prakse
4
10
Kvalifikācijas darbs
8
* studiju periodā tiek piedāvātas studentu izvēlētās četras tehnoloăijas

40

4

40

2

40

2

40

4
X
X
X

Studiju plāns – nepilna laika studijas
Izglītības pakāpe:
Studiju programma:
Studiju programmas kods:
Studiju programmas apjoms:
Iepriekšējā izglītība:
Kvalifikācija:

Pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
Pārtikas produktu pārstrāde un ražošanas tehnoloăija
4154101
80 KP
Vidējā
Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
2010./2011. studiju gads

3. kurss

2.kurss

Studiju darbi

Ieskaites

Eksāmeni

Kredītpunkti

Studiju kursu nosaukumi

1.kurss

Kontaktsundu
sadalījums pa
kursiem

Pārbaudes veidi
kursā

A. Vispārizglītojošie studiju kursi
Lietišėā komunikācija
Psiholoăija
Socioloăijas pamati

1

1

1,5

3

X
X
X

1

1,5

Svešvaloda

3

2

X

Matemātika

5

2

X

Fizika

3

3

Civilā aizsardzība

1

Datormācība

4

1

Inženiergrafika / SD

3

1

Būvniecības pamati

2

UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā / SD

3

2

Tehniskā mehānika

3

3

Neorganiskā ėīmija

5,5

2

Organiskā ėīmija / SD

4,5

3

Ievads specialitātē

0,5

X
X

1

X

B. Nozares mācību kursi
Obligātie studiju kursi

Inženiergrafika / SD

3

1

X

3

X
2

X
X
X

3
1

1

X
X

1

X

Izvēles studiju kursi (3KP)
Aukstuma, siltuma tehnikas pamati

1

3

Aukstuma tehnoloăija

1

3

Elektrotehnikas pamati
Darba tiesības

2

2

X

1

2

X

X

Kvalitātes vadīšana

1

3

X

Svešvaloda (otrā)

2

3

X

Konkrētās profesijas studiju kursi
Specializācija tehnoloăijā / SD
Zivju produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Piena produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Dzērienu produktu pārstrādes tehnoloăija
un ražošanas iekārtas
Maizes produktu pārstrādes tehnoloăija
un ražošanas iekārtas
GaĜas produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
AugĜu un dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija
un ražošanas iekārtas

4

3

3

2*

3

2*

1

2*

2

2*

3

X

2*

3

X

2*

2

X
X
X
X

X

Prakse uzĦēmumā un kvalifikācijas darbs
Prakse
Kvalifikācijas prakse
Kopā par praksi:
Kvalifikācijas darbs

6
10
16

8
* studiju periodā tiek piedāvātas studentu izvēlētās četras tehnoloăijas

1
3

X
X
X

Studiju programmas
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnologija”
STUDIJU GADA GRAFIKS
PILNA LAIKA STUDIJĀM

15

22

29

05

12

19

26

11

18

25

01

08

15

22

52

08
04

51

01
27

50

24
20

49

17
13

48

10
06

47

03
30

46

27
23

45

20
16

44

13
09

43

06
02

42

29
25

41

22
18

40

15
11

39

08
04

38

01
28

37

25
21

36

18
14

35

11
07

34

04
28

33

25
21

32

18
14

31

11
07

30

04
31

29

28
24

28

21
17

27

14
10

26

07
03

25

31
27

24

24
20

23

17
13

22

10
06

21

03
29

20

26
22

19

19
15

18

12
08

17

05
01

16

29
25

15

22
18

14

15
11

13

08

12

Augusts

04

11

Jūlijs

01

9

Jūnijs

27

10

Maijs

24

8

Aprīlis

17

7

Marts

20

6

Februāris

13

5

Janvāris

10

4

Decembris

03

3

Novembris

06

2

Oktobris

01

NedēĜas

Septembris

1

Mēneši

=

E

E

P

P

P

6

P

P

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Datums

Pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
Kurss
T–1

16

=

=

T–2

18

=

=

E

E

Direktora vietniece studiju darbā

E
K
P

E
K
P

Teorētiskās mācības
Eksāmenu sesija
Kvalifikācijas darbs
Studiju prakse uzĦēmumā

=
Q

=
Q

Brīvdienas
Kvalifikācijas prakse

E

E

E

E

10
E

E

Q

Q

Q

Q

E
Q

Q

Q

10

E

Q

K

K

K

K

K

8

K

K

Studiju programmas
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnologija”
STUDIJU GADA GRAFIKS
NEPILNA LAIKA STUDIJĀM

15

22

29

05

12

19

26

11

18

25

01

08

15

22

52

08
04

51

01
27

50

24
20

49

17
13

48

10
06

47

03
30

46

27
23

45

20
16

44

13
09

43

06
02

42

29
25

41

22
18

40

15
11

39

08
04

38

01
28

37

25
21

36

18
14

35

11
07

34

04
28

33

25
21

32

18
14

31

11
07

30

04
31

29

28
24

28

21
17

27

14
10

26

07
03

25

31
27

24

24
20

23

17
13

22

10
06

21

03
29

20

26
22

19

19
15

18

12
08

17

05
01

16

29
25

15

22
18

14

15
11

13

08

12

Augusts

04

11

Jūlijs

01

9

Jūnijs

27

10

Maijs

24

8

Aprīlis

17

7

Marts

20

6

Februāris

13

5

Janvāris

10

4

Decembris

03

3

Novembris

06

2

Oktobris

01

NedēĜas

Septembris

1

Mēneši

E

E

Datums

Pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
Kurss
T–1

E

E

E

E

T–2

E

E

E

E

P

P

P

P

K

K

K

K

K

K

T–3

E

E

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

K

K

Direktora vietniece studiju darbā

E
K
P
Q

E
K
P
Q

Eksāmenu sesija
Kvalifikācijas darbs
Studiju prakse uzĦēmumā
Kvalifikācijas prakse

P

P

E

E

4. Pielikums
Studiju kursu anotācijas un apraksti

Vispārizglītojošie studiju kursi

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Lietišėā komunikācija
Vispārizglītojošais studiju kurss
1
1,5

Kursa autors: Dzintra Gaile
Studiju kursa anotācija
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai - Studiju priekšmets apvieno zināšanas, kas
iegūtas studiju priekšmetos datormācība, darba tiesības un psiholoăija
Kursa mērėis - Sagatavot speciālistus profesionālai darbībai tirgus ekonomikas apstākĜos.
Kurss ir paredzēts profesionālās izglītības ietvaros sniegt pamatzināšanas un praktiskās
iemaĦas rakstiskajā un mutiskajā komunikācijā. Kursa nolūks ir arī sniegt studentam
teorētiskas zināšanas par informācijas īpašībām, tās veidiem un praktisko lietošanu darījumu
kontekstā. Studentam jāzina informācijas īpašības, komunikācijas veidi un paĦēmieni. Jāzina
dokumentu noformēšanas noteikumi.
Studiju kursa uzdevumi:
Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas mutiskajā un rakstiskajā komunikācijā un
izprast komunikācijas pielietošanu praktisko darījumu kontekstā..
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Lietot efektīvākos komunikācijas veidus un paĦēmienus; veikt mutisku un rakstisku
sazināšanos un analizēt tās rezultātus.
Noformēt dokumentus, piešėirot tiem juridisku spēku; izstrādāt un noformēt pārvaldes
dokumentus.
Sagatavot un nolasīt mutisku ziĦojumu (referātu): sagatavot un vadīt nelielas sapulces vai
darījuma sarunas.
Racionāli izmantot tālruni; sniegt klientam precīzu un pārliecinošu informāciju par kādu
preci vai pakalpojumu.
Strādāt grupā, veicot darījuma sarunas un panākt motivētu vienošanos, ievērojot ētikas
normas.
Studiju kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.

Komunikācijas process
Rakstiskā komunikācija
Publiskā runa
Tiešā pārdošana
Darījuma sarunas

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti. Un
jānokārto gala pārbaudījums.

Gala vērtējumu veido:
1) gala pārbaudījums - eksāmens 50 %
2) patstāvīgo darbu vērtējums 50 %
Literatūra
• Hindls T. Prasme uzstāties. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 72 lpp.
• Hodžsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. – Rīga: Turība, 2001. – 256 lpp.
• KramiĦš E. Runas prasme seziĦā. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. – 688 lpp.
• Latiševs V. Lietišėās sarunas un lietišėie kontakti. – Rīga : Kamene, 1994.
• Metoks Dž. Māksla vienoties./ Dž. Metoks, J. Ērenborgs – Rīga: JāĦa Rozes apgāds,
2005. – 168 lpp.
• Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psihiloăija. – Rīga: 1994. – 122 lpp.
• Pīzs A. ĖermeĦa valoda. – Rīga: Jumava, 1995. – 208 lpp.
• SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 122 lpp.
• Lahiff J. M. Communinication., 5th edition / Lahiff J. M. , Penrose J. M. – Prentice-Hall, 1997. –
688p.
Lietvedību regulējošie normatīvie akti:
• LR Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
noteikumi”
• Likums par Latvijas valsts ăerboni, no 19.02.1998.
• LR Ministru Kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.286 „Noteikumi par svešvārdu lietošanu zīmogu,
spiedogu un veidlapu tekstā”
• Elektronisko dokumentu likums, no 01.07.2002.
• Periodiskie izdevumi: „kapitāls”, „Latvijas Ekonomists”, „Diena”, „Dienas bizness” un citi.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Psiholoăija
Vispārizglītojošais studiju kurss
1,5
2,25

Kursa autors: Līvija Ziemele
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis: papildināt zināšanas par personību un tās dažādajām mijattiecībām ar
līdzcilvēkiem, sabiedrību, palīdzēt izprast, vērtēt, motivēt sevi un citus, pilnveidot
komunikācijas, argumentācijas, prezentācijas prasmes, pilnveidot sadarbības prasmes un
sociālās kompetences.
Studiju kursa uzdevumi: Prast izmantot teorētiskās zināšanas priekšmetā savā praktiskajā
darbībā, lai veidotu veiksmīgu saskarsmi, prastu pieĦemt pamatotus lēmumus, spētu sevi un
citus motivēt produktīvai darbībai gan individuāli, gan komandā, palīdzēt izprast un analizēt
procesus un likumsakarības grupā, sniegt ieskatu organizāciju psiholoăijā, pilnveidot sociālās
prasmes.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: zināt un prast izmantot dažādos
komunikācijas veidus , līdzekĜus un stilus; izprast sociālās uztveres veidošanās nosacījumus,
izpausmes un iespējamās uztveres kĜūdas; izprast sociālo mijiedarbību ietekmējošos faktorus,
mijiedarbības izpausmes; izprast grupas un komandas veidošanos ietekmējošos aspektus,
prast pieĦemt pamatotu lēmumu, pārzināt dažādos vadības stilus; zināt organizāciju tipus,
izprast organizāciju kultūru līmeĦus un to ietekmi uz veiksmīgu organizācijas funkcionēšanu;
zināt konfliktu vadīšanas paĦēmienus, prast novērtēt situāciju un izvēlēties optimālāko
konfliktu risināšanas metodi.
Studiju kursa plāns
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Psiholoăija kā zinātne
Personības raksturojums
Komunikācija
Sociālā percepcija
Sociālā interakcija
Grupa, komanda
Organizācija
Konflikti

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāveic semināru un patstāvīgo darbu uzdevumi, kas tiek vērtēti
ar ieskaiti, jāizstrādā 2 mājas patstāvīgie darbi, jānokārto ieskaite.

Gala vērtējumu veido:
1. Patstāvīgo darbu un semināru uzdevumu izpilde
2. Patstāvīgā darba saturs un prezentācija
3. Ieskaite

30%
40%
30%

Literatūra
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ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.176 lpp.
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Psiholoăijas vārdnīca. / G. Breslava redakcijā.- Rīga: Mācību grāmata, 1999.- 157 lpp.
Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija.- Rīga: RaKa, 2003.- 200 lpp.
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Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. - Rīga : RaKa, 2006. - 199 lpp.
Veide M. Reklāmas psiholoăija.- Rīga: Jumava, 2006.- 247 lpp.
Veinberga S. - Publiskās attiecības. Teorija un prakse - Zvaigzne ABC, Rīga. 2004.- 327
lpp.
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Vidnere M. Vadības socioloăija un psiholoăija : lekciju kursa palīgmateriāli. - Rīga :
Mācību apgāds NT, 1998. - 78 lpp.
Vorončuka I. Personāla vadība : teorija un prakse. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. 318 lpp.
Nelke K. Prezentēšana : rokasgrāmata. - Rīga : BALTA eko 2003. - 120 lpp.
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Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Socioloăijas pamati
Vispārizglītojošais studiju kurss
1,5
2,25

Kursa autors: Līvija Ziemele
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - sniegt ieskatu par socioloăijas kā zinātnes nozīmi un plašo pielietojumu,
sniegt zināšanas par socioloăijas pamatjautājumiem, aktuālajām tēmām, likumsakarībām,
izmantot zināšanas socioloăijā, lai palīdzētu studentiem orientēties mūsdienu sabiedrības
sarežăītajos jautājumos.
Studiju kursa uzdevumi: veicināt studentu prasmi racionāli un patstāvīgi domāt, spriest,
secināt; veidot studentiem izpratni par sabiedrības dzīves dažādo jomu savstarpējo ietekmi un
saistību; veidot un attīstīt prasmi būt atbildīgiem par saviem lēmumiem, uzvedību, rīcību un
sevi kā personību, sabiedrības daĜu; veidot studentiem prasmi kritiski domāt, prast šaubīties
un pārvarēt šaubas, rodot problēmas risinājumu; iegūt teorētiskās zināšanas un tās saistīt ar
Latvijas un pasaules mūsdienu realitātēm, iesaistīt studentus kādas noteiktas problēmas izpētē.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: izprast socioloăijas kā zinātnes veidošanos,
attīstību un nozīmi; zināt socioloăijas pētīšanas un apstrādes metodes, prast analizēt
socioloăiskos datus; zināt sabiedrības pamatiezīmes, pamattipus, attīstības tendences; izprast
sociālo institūtu lomu sabiedrības dzīvē; izprast sabiedrības struktūru raksturojošos
elementus, to saistību; izprast stratifikācijas būtību, zināt stratifikāciju tipus, prast tos
raksturot, noteikt stratu; izprast stratifikāciju ietekmējošos faktorus; izprast mobilitātes būtību,
zināt tās veidus, izprast mobilitāti veicinošos vai bremzējošos faktorus; izprast personības kā
sociālas būtnes veidošanās būtiskākos aspektus, personības un sabiedrības dažādās
mijattiecības; izprast sociālās kontroles nozīmi, izpausmes veidus; prast analizēt kolektīvo
uzvedību, vadīt konfliktus.
Studiju kursa plāns
3.
4.
5.
6.

Socioloăija kā zinātne
Sabiedrība kā sociāla sistēma
Sociālā stratifikācija
Personība un sabiedrība

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāveic semināru un patstāvīgo darbu uzdevumi, kas tiek vērtēti
ar ieskaiti, jāizstrādā 2 mājas patstāvīgie darbi, jānokārto ieskaite.

Gala vērtējumu veido:
1) Patstāvīgo darbu uzdevumu izpilde- 30%
2) Semināru uzdevumu izpilde - 30%
3) Ieskaite - 40%
Literatūra
• Laėis P. Socioloăija. Ievads socioloăijā.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.- 167 lpp.
• Vidnere M. Vadības socioloăija un psiholoăija.- Rīga: Mācību apgāds, 1998.- 78 lpp.
• Socioloăija Latvijā /sastādītājs un zinātniskais redaktors Tisenkopfs T./. -Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds, 2010.- 533 lpp.
• Šteimans J. Vēsture un filozofija, socioloăija un politika.- Rēzekne: Latgales Kultūras
centra izdevniecība, 2010.- 216 lpp.
• Ozolzīle G. Socioloăija : tālmācības studiju kurss. -Rīga: Biznesa vadības koledža,
2009. -253 lpp.
• Socioloăija : socioloăijai Latvijā - 40 = Sociology: sociology in Latvia - 40th
anniversary /galvenais redaktors – Tīsenkopfs T./. Elektroniskais resurss. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008.- 194 lpp.
• Mācību līdzeklis studiju priekšmetā Socioloăija LLU studentiem /sagatavoja Grīnfelde
A. u.c./. -Jelgava: LLU, 2007. -87 lpp.
• Socioloăija = Sociology /galvenais redaktors
Tisenkopfs T./. -Rīga: Latvijas
Universitāte,2007. -85 lpp.
• KuĦickis V. Biznesa socioloăija: mācību materiāli un vingrinājumi.-Rīga: RTU
izdevniecība, 2005.-56 lpp.
• Коркюф Ф.Новые социологии. -Москва: Институт экспериментальной
социологии; Санкт-Петербург: Алетейя, 2002. -179 стр.
• Šteimans J. Socioloăijas un politoloăijas problēmas. -Daugavpils: Saule, 2007.- 143
lpp.
• Volkovs V. Socioloăijas teorijas : XIX gadsimts-XX gadsimta sākums: lekciju kurss.Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2007. - 204 lpp.
• Mūrnieks E. Sabiedrības sociāli ekonomiskā stratifikācija.- Rīga: Rīgas Tehniskā
universitāte, 2000.- 51 lpp.
• Радугин А., Радугин К. Социология. –Москва: Библионика, 2008.-222 стр.
• Haralambos M. Sociology./ Haralambos M., Holborn M . London: Harper Collins,
2000.
• Schaefer R.T. Sociology. New York: McGraw- Hill, 2001.
• Зеленов Л.А. Основы социологии./ Зеленов Л.А., Владимиров А.А.- Москва:
ВЛАДОС, 2000.- 157 стр.
• Руденко Л.И. Практикум по социологии. – Москва: Юнити,1999.- 447 стр.
• Кравченко А.И. Основы социологии . .- Москва: Академический проект, 2000.381 стр.
• Куликов Л.М. Основы социологии и политологии. – Москва: Финансы и
статнстика, 2001. 333 стр.
• Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. Г. Осипова. - Москва :
Российская Академия наук, 1995. - 939 с.
• Periodikas izdevumi
• Internetresursi

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti

Svešvaloda
Vispārizglītojošais studiju kurss
3

Kursa autors: Baiba Nollendorfa
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Svešvaloda ir studiju kurss, kas dod priekšstatu par valodu ka sistēmu un
kuras nolūks ir paplašināt studentu prasmju un kompetences līmeni, attīstot un pilnveidojot
zināšanas gan mutiskajā gan rakstiskajā komunikācijā.
Studiju kursa uzdevumi:
Attīstīt un padziĜināt 4 svešvalodas prasmes – runāšanu, rakstīšanu, klausīšanos, un lasīšanu
profesionālajā un sadzīves kontekstā. Attīstīt spējas darboties dažādās ar ražošanu un biznesu
saistītās situācijās. Piedāvāt studentiem izmantot dažādus informācijas avotus svešvalodāgrāmatas, žurnālus, plašsaziĦas līdzekĜus, internetu u.c. Rosināt studentu aktivitāti patstāvīga
darba studiju procesā, kas ir noderīga dažādās praktiskā darba situācijās.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas un izpratni par ekonomiskas sistēmas funkcionēšanas likumsakarībām
tautsaimniecības līmenī, konkrēti apskatot un analizējot pārtikas ražošanas un pārstrādes
nozari. Būt spējīgam izprast un orientēties biznesa vidē, kurā komunikācija notiek angĜu
valodā. Komunicēt angĜu valodā gan rakstiski gan mutiski. Prast aprakstīt pārtikas ražošanas
un pārstrādes procesu izmantojot specifisko vārdu krājumu. Rezultarā studentiem jābūt
spējīgiem konkurēt darba tirgū, pieprasītajās ar pārtikas ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību
saistītajās profesijās.
2. Studiju kursa plāns
1. IevaddaĜa –diagnostiskais tests
2.AngĜu valoda – pasaules biznesa valoda
3. Izvēlētā specialitāte un tās perspektīvas
4.Pārtikas rūpniecības uzĦēmuma struktūra
5 Pārtikas ražošanas tehnoloăisko procesu raksturojums
6.Darbinieku pieĦemšana
7. Vadības stili
8.Mazumtirdzniecība
9.Darījumu pasaule un apkārtējā vide
10.Mazie uzĦēmumi
11.Reklāma un tirgzinība pārtikas ražošanas nozarē
12.Finanšu pakalpojumi
13. Starptautiskā tirdzniecība
Prasības kredītpunktu iegūšanai. Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda četri patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti un
viens patstāvīgais darbs par kādu problēmu vai norisēm saistībā ar Latvijas situāciju ES, kas

tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto starp pārbaudījumi, kuri notiek pēc katras nodaĜas
pabeigšanas .un var notikt gan rakstu darbu, gan prezentāciju, gan lomu spēĜu veidā. un gala
pārbaudījums, kas tiek kārtots kursa beigās. Novērtējumam jāaptver visas valodas prasmes,
kuras studentam ir nepieciešamas tagad vai būs nepieciešamas nākotnē. Kursa beigās students
kārto eksāmenu, bet kursa novērtējumam nevajadzētu balstīties tikai un vienīgi uz atzīmi
eksāmenā. Tieši tāpēc lielāks uzsvars tiek likts uz novērtējumu visa kursa laikā, kas ietver
sevī’’ visa portfeĜa „ vērtējumu , ietverot iepriekš vērtētos rakstu darbus, prezentācijas utt.
Gala vērtējumu veido:
1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30%
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 %
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 %
Literatūra
1.Insights into Business. Michael Lannon. Graham Tullis. Tonya Trappe. Nelson Busines
English. 1993 160 pp.
2.New Insights into Business. Longman. 2004 177 pp.
3.Business Language Practice. J.M Milne L.T.B. Oxford University Press. 1998 246 pp.
4.Multilevel Business English Programme J Badger, P Manzies Prentice Hall Macmillan
1996 161 pp.
5.Business Letters for All Nateroph BerthaJ Oxford University Press 2004 170 pp.
6.The Language of Business English. (Grammar and Functions). Nick Brieger. and Simon
Sweeney. Prentice Hall International. 1994. 150 pp.
7. Commerce in Action. Peter and Joan Moss. Oxford University Press. 1995. 126 pp.
8.Oxford Learner’s Grammar. John Eastwood. Oxford University Press. 2003 384 pp.
9. Ready For Business. Mark Powel. Longman. 1994 80 pp.
10. Grammar and Vocabulary for CambridgeAdvanced and Proficiency. Richard Side.
Longman. 2002 288 pp.
11.English Grammar in Use. Murphy R. Cambridge University Press. 1988
12. Company to Company. Cambridge University Press. 1998 106 pp.
13.Intelligent Business. Tonya Trappe, Graham Tullis. Longman. 2006 236 pp.
14. Business Matters. Mark Powel. LTP Business. 1998 144 pp.
15. Reading for Intermediate Learners of English. M. Leikarte. Pētergailis. 2003. 127 pp.
Periodiskie izdevumi
16.The language of Trade. U.S Information Agency.1994. 86pp.
17. Pārtikas rūpniecības terminu vārdnīca. Galobundas red. Rīga 1998.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Matemātika
Vispārizglītojošais studiju kurss
5
7,5

Kursa autors: Everita Lūrina
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Augstākā matemātika ir loăisks turpinājums vidusskolā apgūtajām
matemātikas tēmām, kas nepieciešams maksimuma un minimuma uzdevumu risināšanā
fizikā, mehānikā, ekonomikā.
Studiju kursa uzdevumi:
Iegūt padziĜinātas zināšanas un izpratni par lineāro algebru, robežrēėiniem, atvasināšanu un
integrēšanu. Daudzie ekstrēma uzdevumu piemēri dos iespēju augstāko matemātiku pielietot
praktisku problēmu risināšanā.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas un izpratni par procesiem dabā, kuru pētīšanā izmanto iegūtās diferenciālo
vienādojumu risināšanas metodes un maksimuma minimuma noteikšanas metodes.
Studiju kursa plāns
1.Lineārā algebra.
2.Robežrēėini.
3. Atvasināšana.
4.Integrēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda 4 patstāvīgie darbi. Šie darbi tiek vērtēti
ar atzīmi. Jānokārto divi starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30%
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 %
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 %
8. Literatūra
• Grīnglazs L.Augstākā matemātika ekonomistiem/ Kopitovs – Rīga: RSEBAA, 2003. –
379 lpp.
• Volodko I. Augstākā matemātika 1. daĜa-Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.-294 lpp.
• Volodko I. Augstākā matemātika 2. daĜa-Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.-329 lpp.
• Frolova L. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana-Rīga:Turība,1999.-308 lpp.
• Frolova L. Matemātiskā modelēšana ekonomikā un menedžmentā-Rīga: SIA Izglītības
soĜi, 2005., 438 lpp.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revina I. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem/ Gulbe M.,PeĜĦa M.,BāliĦa
S.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.-168 lpp.
Buiėis M. Matemātika /SiliĦa B.- Rīga: Zvaigzne ABC,1997.-287 lpp.
Šteiners K. Augstākā matemātika 1. daĜa / SiliĦa B.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.-94
lpp.
Šteiners K. Augstākā matemātika 2. daĜa / SiliĦa B.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.-113
lpp.
Šteiners K. Augstākā matemātika 3. daĜa-Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.-190 lpp.
Šteiners K. Augstākā matemātika 4. daĜa-Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.-164 lpp.
Šteiners K. Augstākā matemātika 5. daĜa-Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.-128 lpp.
Šteiners K. Augstākā matemātika 6. daĜa-Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.-202 lpp.
Lawson T. Linear algebra /Lopez R.J.- New York: Yohn Wiley & Sons,INC, 1996. –
110 pages.
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Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Fizika
Vispārizglītojošais studiju kurss
3
4,5

Kursa autors: Everita Lūrina
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Fizika otrajam kursam ir loăisks turpinājums vidusskolā apgūtajām fizikas
tēmām, kuru apgūšanai nepieciešami augstākās matemātikas elementi.
Studiju kursa uzdevumi: Iegūt padziĜinātas zināšanas un izpratni par kustības
likumsakarībām, to raksturojošajiem lielumiem: pārvietojumu, ātrumu, paātrinājumu, 2.
ĥūtona likuma vispārīgo formulējumu, par materiāla punkta kustības vienādojumiem un 3.
ĥūtona likumu. Iepazīties ar berzes spēku vispārīgo raksturojumu, slīdes un rites berzi.
Noskaidrot sakarības starp spēku, darbu, enerăiju un jaudu, apskatot speciālos darba
aprēėināšanas paĦēmienus, elastīgas atsperes potenciālās enerăijas aprēėināšanas piemērus.
Aprēėināt gāzes izplešanās darbu, atkārtot izobāriskus, izotermiskus un izohoriskus procesus,
aprēėināt siltuma bilances vienādojumus. Aprēėināt ātrumus elastīgā un neelastīgā sadursmē.
Iepazīties ar gravitācijas likumu un gravitācijas lauka spēka darbu, 1. un 2. kosmisko ātrumu.
Apgūt šėidrumu un gāzu īpašības, aprēėināt spiediena spēkus. Iepazīties ar svārstību kustību,
tās vienādojumiem, izmantojot diferenciālos vienādojumus. Atkārtot virknes, paralēlos un
jauktos slēgumus, strāvas siltumdarbību. Izpētīt termiskās izplešanās procesus.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Iegūt zināšanas un izpratni par procesiem
dabā un tehnikā, kuru pētīšanā izmanto iegūtās zināšanas par cietām, šėidrām un gāzveida
vielām, par kustības likumiem.
Studiju kursa plāns
1.Kinemātika
2.Slīdes un rites berze.
3. Darbs, enerăija un jauda.
4.Deformācija.
5.Ideāla gāze.
6.Sadursmes.
7.Gravitācijas spēki.
8.Šėidrumu un gāzu īpašības.
9.Gravitācijas spēki.
10.Svārstību kustība.
11.Līdzstrāvas pamata likumi.
12. Cietu ėermeĦu termiskās īpašības.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda 3 patstāvīgie darbi. Šie darbi tiek vērtēti ar atzīmi.
Jānokārto divi starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums.

Gala vērtējumu veido:
1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30%
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 %
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 %
Literatūra
• Valters A.Fizika /Apinis A.,OgriĦš M.- Rīga: Zvaigzne,1992.-724lpp.
• FĜorovs V.Fizikas rokasgrāmata/ Kolangs I., Puėītis- Rīga: Zvaigzne,1988.-441 lpp.
• Petrovskis I. Mehānika-Rīga: Zvaigzne , 1976.-357 lpp.
• Eiduss j. Atomfizika/ Zirnītis U. - Rīga: Zvaigzne,1978.-324lpp.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Datormācība
Vispārizglītojošais studiju kurss
4
6

Kursa autors: Jānis Pildavs
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - Datormācība ir studiju priekšmets, kas dod priekšstatu par informācijas
tehnoloăiju izmantošanas iespējam mūsdienu uzĦēmumos. Priekšmeta nolūks ir palīdzēt
studentiem izprast kādā veidā informāciju tehnoloăiju izmantošana palielina uzĦēmumu
konkurētspēju.
Studiju kursa uzdevumi:
Iegūt padziĜinātas zināšanas un izpratni par OS un ofisu pakešu iespējām un to izmantošanu
uzĦēmējdarbībā, uzskaišu, kalkulāciju, procesu vadību, reklāmas un citu darbību
nodrošināšanai. Iegūt zināšanas par datortīkliem un to izmantošanu. Izprast IT izmantošanu
mūsdienu pasaulē, kā arī izprast IT perspektīvas. PadziĜināt izpratni par datu drošību un apgūt
Windows utilītprogrammas, kā arī vīrusu izsekošanas programmas.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas un izpratni par datortehnoloăiju izmantošanu mūsdienu uzĦēmumos un arī
individuālā lietotāja līmenī. Iegūt prasmi lietot MS Office paketi, veidojot sarežăītus
dokumentus, prezentācijas, tehnoloăiskos aprēėinus un datu bāzes. Iegūt izpratni par datu
aizsardzību un drošību. Iegūt izpratni par datorgrafikas veidiem un to izmantošanu mūsdienu
pasaulē.
Studiju kursa plāns
1. Datoru izmantošanas jomas un jaunākās attīstības tendences
2. Datora aparatūra
3. Operētājsistēmas
4. Ofisu paketes un to izmantošana uzĦēmējdarbībā
5. Palīgprogrammatūra
6. Programmas datorgrafikas veidošanai un apstrādei.
7. Datortīkli un internets
8. Datora multimediju iespējas
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs ar kādas
datorprogrammas lietošanas skaidrojumu, parādot tajā studenta prasmi veidot sarežăītus
dokumentus ar dažādiem objektiem. Šis darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto pieci starp
pārbaudījumi un gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30%

2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 %
3) patstāvīgo darbu vērtējums - 30 %
Literatūra
• Baklijs P. Personālais dators/ P.Baklijs, K.Dankans – Rīga: Nordik, 2004. – 352 lpp.
• Baklijs P. Personālo datoru un Windows rokasgrāmata/ P.Baklijs, K.Dankans – Rīga:
Tapals, 2006. – 360 lpp.
• Dukulis I. Apgūsim jauno Powerpoint/ - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006 – 144 lpp.
• Dukulis I. Apgūsim jauno Word/ - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007 – 168 lpp.
• Dukulis I. Apgūsim jauno Excel/ - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004 – 176 lpp.
• Jurenoks A. Microsoft Access XP no iesācēja līdz lietpratējam/ A.Jurenoks, T.Rikure –
Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 132 lpp.
• Karbo Michael B. Windows XP/ - Rīga: Egmont Latvija, 2003 – 80 lpp.
• ĖiĦėere A. Microsoft Excel 2000 no A līdz Z 2. grāmata/ - Rīga: Datorzinību centrs,
2000. – 136 lpp.
• Murāne D. Microsoft Word no A līdz Z 2000 no A līdz Z/ D.Murāne, I.Pāvilsone - Rīga:
Datorzinību centrs, 2000. – 136 lpp.
• Nāgelis J. Microsoft Access 2000 no A līdz Z/ - Rīga: Datorzinību centrs, 2000. – 184 lpp.
• Simonovičs S. Datorgrafika/ S.Simonovičs, G.Jevsejevs, A.Aleksejevs – Rīga: Kamene
2005. – 144 lpp.
• Šmite D. Informācijas un komunikācijas tehnoloăijas nozares tiesību un standartu pamati/
D.Šmite, D.Dosbergs, J.Borrovs – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. – 208 lpp.
• Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office/ - Rīga:
Zvaigzne ABC, 2009. – 128 lpp.
Periodiskie izdevumi
Žurnāls "Digital Times"
Žurnāls „E pasaule”
Elektroniskais resurs www.boot.lv
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Civilā aizsardzība
Vispārizglītojošais studiju kurss
1
1,5

Kursa autors: Andrejs GalviĦš.
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Sniegt informāciju par LR Civilās aizsardzības pamatnostādnēm, noskaidrot
tās uzdevumus, iepazīstināt ar LR normatīvajiem aktiem un sniegt ieskatu civilās aizsardzības
pamatprincipos un apgūt pamatiemaĦas pirmajā palīdzībā, prast to pielietot ikdienā.
Studiju kursa uzdevumi:
Iemācīt studentus sniegt pirmo medicīnisko palīdzību dažādās situācijās. Sniegt vispārīgu
informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekĜiem. Iemācīt veikt zaudējumu noteikšanu
avāriju un katastrofu gadījumos tautsaimniecības objektos. Sniegt informāciju par grāmatvežu
un reklāmas speciālistu pienākumiem civilās aizsardzības objekta plāna izstrādē un tā
realizācijā.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešams: Iegūt izpratni par civilo aizsardzību un tās
lomu. Spēt patstāvīgi analizēt un izvērtēt ārkārtas situācijas un praktiski sniegt pirmo
palīdzību cietušajiem, lietot individuālos aizsardzības līdzekĜus.
Studiju kursa plāns
1. Valsts Civilās aizsardzības sistēma un tiesiskais regulējums. ,,Civilās aizsardzības likums".
Kursa mērėis un uzdevumi
2. Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas. Valsts institūciju, pašvaldību un komerciestāžu
uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā.
3. Bīstamie kravu pārvadājumi. Bīstamo vielu klasifikācija, prasības glabāšanai un
pārvadājumiem.
4. Iespējamās katastrofas, paaugstinātas bīstamības objekti valstī un Rīgā.
5. Terorisma draudi, tā veidi un metodes.
6. Radiācijas drošības pamati. Civilās aizsardzības gatavība un rīcība radiācijas avārijās,
civilās aizsardzības aizsargbūves.
7. Civilās trauksmes un apziĦošanas sistēma, tai skaitā Rīgas pilsētā. Iedzīvotāju rīcība,
evakuācija.
8. Iedzīvotāju apgāde ar individuālajiem aizsardzības līdzekĜiem no valsts materiāli tehniskajām rezervēm. Individuālie un speciālie aizsardzības līdzekĜi un to pielietošana
katastrofas gadījumā.
9. Latvijas katastrofu medicīnas sistēma un tās iesaistīšanas principi. Pirmās palīdzības
sniegšana.
10. Objekta civilās aizsardzības plāns, draudu analīze, preventīvie, reaăēšanas un avāriju
(katastrofu)seku likvidēšanas pasākumi (komunikāciju, medicīniskie, pretėīmiskie u.c.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda patstāvīgais darbs, parādot tajā studenta prasmi
novērtēt un izprast situāciju. Šis darbs tiek vērtēts ar ieskaiti. Jānokārto gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1) Patstāvīgā darba vērtējums - 50%
2) Gala pārbaudījuma vērtējums - 50 %
Literatūra
1. Latvijas Republikas "Civilās aizsardzības likums"
2. Latvijas Republikas" Nacionālās drošības likums".
3. Latvijas Republikas likums ,,Par izĦēmuma stāvokli".
4. Latvijas Republikas likums ,,Par pašvaldībām".
5. Latvijas Republikas " Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums"
6. Latvijas Republikas likums ,,Par piesārĦojumu".
7. Latvijas Republikas likums ,,Par radiācijas drošību un kodoldrošību".
8. Latvijas Republikas „Atkritumu apsaimniekošanas likums".
9. Latvijas Republikas ,,Ārstniecības likums"
10. Latvijas Republikas „ Darba aizsardzības likums"
11. Latvijas Republikas „ Ieroču aprites likums".
12. Ministru kabineta.2003.gada 2.decembra noteikumi Nr.674 ,,Noteikumi par cilvēku
meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā".
13. Latvijas Republikas Ministru kabineta 31.08.1998. noteikumi Nr 337 ,,Noteikumi par fizikālo
lielumu mērvienībām, to latviskajiem nosaukumiem un rakstību".
14. Millere A., Rūsē J. ,,Vispārīgā radiobioloăija un praktiskā radioekoloăija", Rīga, 1995.
15. Ozola B., Pārtikas toksikoloăija, LLU, Jelgava, 2007.
16. Pastare S.",Gigele R., Vīksna A.,Dzeramais ūdens, LU,Rīga, 2007.
17. Ministru kabineta 2005.gadal9.jūlija noteikumi Nr. 532 ,,Noteikumi par rūpniecisko avāriju
riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem". 28. Ministru kabineta
1995.gada 21.novembra noteikumi Nr. 358 «Noteikumi par Latvijas republikas katastrofu
medicīnas sistēmu"
19. Ministru kabineta 19.07.2005 rīkojums Nr.444 "Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta attīstības pamatnostādnēm"
20. Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr. 877,,Valsts materiālo rezervju
glabāšanas,uzskaites,atjaunināšanas,iznomāšanas,aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas
kārtība".
21. Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr. 674,,Bīstamo kravu
pārvadājumu noteikumi".
22.Masveida iznīcināšanas ieroči, Aizsardzības spēki, Rīga,1993.
23. Papildinājums drošības noteikumiem un avāriju likvidēšanas kārtība ar bīstamām kravām uz
Baltijas valstu dzezceĜiem, Maskava, 1998.
24. TECDOC - 727, TECDOD - 994 ,,Riska novērtējuma rokasgrāmata".
25. SIA ,,Ekosoft" - ,,Isi par risku",Rīga,2001.
26. "Pirmā palīdzība", Zvaigzne ABC, 2003.
27. "Ko darīt?", LR VM Katastrofu medicīnas centrs,2000.
28. Emergency Response Quide Book CANUTUC, Kanāda,1998. 29.Latvijas
republikas ,,Valsts materiālo rezervju likums"
30. Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumi Nr. 626 "Noteikumi par
paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku
(vadītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu
nodrošināšanai"

31. Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.530 ,,Civilās trauksmes un apziĦošanas
sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība"
32. Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.423 ,,Pašvaldības, komersanta un iestādes
civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība"
33. Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumi Nr.303 ,,Pašvaldības civilās aizsardzības
komisijas paraugnolikums"

Nozares studiju kursi
Nozares obligātie studiju kursi

RĪGAS UZĥĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA
Studiju programma “ PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
Pilna laika studijas
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Inženiergrafika
Studiju kursa saturs
Nozares studiju kurss
Kredītpunkti
2
ECTS kredītpunkti
3
Kursa autors: Anita VasiĜevska
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Sagatavot audzēkĦus, lai varētu sekmīgi apgūt tehniskās zināšanas izzināt
rasējumu izpildes un noformēšanas noteikumus.
Studiju kursa uzdevumi:
1. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas, izzinot vispārtehnisko un speciālo priekšmetu apguvi.
2. Iegūt dziĜākas teorētiskās zināšanas.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešamais:
Māka orientēties vienotas sistēmas valsts standartu prasībās, starptautiskās standartizācijas
organizācijas prasībās, veidot vienotu grafisko attēlu izpildes nosacījumu sistēmu, kas piešėir
novērtējumam it kā starptautisku valodu – to var saprast jebkurā valstī.
Studiju kursa plāns.
1. Ievads. Kursa uzdevums.
2. Vispārējie rasējumu noformēšanas noteikumi: formāli, mērogi, raksturlielumi, līniju veidi,
to pielietojums. Rasēšanas piederumi. Tehniskais raksts.
3. Projicēšanas metodes. Paralēlprojicēšana. Koordinātu metode. Kompleksais rasējums.
4. Ăeometrisko pamatelementu projekcijas
5. Projekciju plakĦu maiĦa.
6. Ăeometrisko pamatvirsmu veidošanās un attēlošana projekcijās. Punkti un taisnes uz šīm
virsmām.
7. Virsmu izklājumi.
8. Virsmu savstarpējā šėelšanās
9. Aksonometriskās projekcijas.
10. Skati, griezumi un šėēlumi, definējumi, nozīme. Skatu izvietojums. Vienkāršie griezumi.
11. VītĦu apzīmēšana un attēlošana rasējumos. VītĦu savienojumu attēlošana.
12. Darba rasējumi un skices, to pielietojums. Izpildes kārtība.
13. Specifikācija, saturs, sastādīšanas noteikumi.
14. Kopsalikuma rasējums, nozīme, pielietojums, vienkāršojumi.
15. Detalizācija. Rasējumu lasīšana. DetaĜu darba rasējumu izpilde no kopsalikuma rasējuma.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, pozitīvs vērtējums studiju darbos un
pārbaudes darbos.
Gala vērtējumu veido:
1) Patstāvīgie darbi un studiju darbs – 60%
2) Darbs auditorijā(tēmas teorētiskais skaidrojums, analīze, uzdevumi)- 15%
3) Apmeklējums - 5%

4) Studiju darba aizstāvēšana – 20%
Literatūra
• Jurāns V., Rieksts V., SeĦins A. Inženiergrafika/-Rīga: Zvaigzne, 1983.
• Auzukalns I., Dobelis M., Sloka D. Tehniskā grafika/- Rīga: Zvaigzne, 1994.
• Eglītis Z. Tehniskās grafikas ceĜvedis. 1.daĜa/- Rīga, A/S Poligrāfists, 2001.
• Eglītis Z. Tehniskās grafikas ceĜvedis. 2.daĜa/- Rīga, A/S Poligrāfists, 2003.
• Eglītis Z. Tehniskās grafikas ceĜvedis. 3.daĜa/- Rīga, A/S Poligrāfists, 2004.
• DukaĜska L. Pārtikas rūpniecības tehnoloăiskie procesi un aparāti/- Jelgava: LLU,
1999.

RĪGAS UZĥĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA
Studiju programma “ PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Būvniecības pamati
Studiju kursa saturs
Nozares studiju kurss
2
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
3
Kursa autors: Anita VasiĜevska
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Sagatavot studentus, kuri prot izmantot iegūtās zināšanas praksē , saistīt ar
jaunākajām tendencēm celtniecībā un arhitektūrā.
Studiju kursa uzdevumi:
Apgūt zināšanas, kuras nepieciešamas būvniecības rasējumu noformēšanai un izpildei, prast
orientēties celtniecības konstrukcijās, pielietojamos materiālos.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešamais:
Iegūt zināšanas un izpratni par celtniecības konstrukciju izmantošanu mūsdienu uzĦēmumos
un arī individuālā lietotāja līmenī, kā arī prast orientēties un pielietot plašo celtniecības
materiālu piedāvājumu.
Studiju kursa plāns:
1. Dabiskie celtniecības materiāli
2. Mākslīgi celtniecības materiāli
3. Izolācijas materiāli.
4. Ēku konstruktīvās shēmas.
5. Celtniecības daĜas grafiskais noformējums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, pozitīvs vērtējums studiju darbos un
pārbaudes darbos. Jāuzraksta un jāaizstāv studiju darbs. Gala pārbaudījums – ieskaite.
Gala vērtējumu veido:
1) Patstāvīgais darbs – 30%
2) Darbs auditorijā – 25%
3) Apmeklējums – 5%
4) Ieskaite – 40%
Literatūra
• Auzukalns I., Dobelis M., Sloka D.Tehniskā grafika/- Rīga: a/s „Poligrāfists”, 2004.
• Eglītis Z.Tehniskās grafikas ceĜvedis. 3.daĜa/- Rīga: a/s „Poligrāfists”, 2004.
• Grabis J. Dzīvojamās ēkas pārbūve/- Avots, 2003.
• Kaurāts I. Rūpniecības, celtniecības un sanitārās tehnikas pamati/- Rīga: 1998.
• Koks L. Būvniekiem/- Avots, 2003.
• Kороев Ю. И. Cтроительные черчение и рисование/ - Mockвa: Bысшая школа,
1983.

•
•
•

Minke G., Witter G. Häuser mit grünem Pelz, Ein Handbuch zur Hausbegrünung/Fricke Verlag, Frankfurt, 1983.
Mихайлов K. гл. редaктор и других, Стройиндустрия и промышленность
строительных материалов/- Mockвa, 1996.
Sterns H.B. Betonēsim un mūrēsim paši/- Praktiskā grāmata, 2010.
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UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
Nozares studiju kurss
3
5

Kursa autors: Andrejs LazdiĦš
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis: Iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas komercdarbības pamatos, spēt vērtēt
uzĦēmējdarbības vidi ietekmējosos faktorus un pieĦemt lēmumus.
Studiju kursa uzdevumi:
• PadziĜināt zināšanas komercdarību regulējošos likumos un normatīvajos aktos.
• Iemācīt noteikt un novērtēt uzĦēmējdarbības problēmas.
• Iemācīt kombinēt uzĦēmējdarbībā iesaistītos resursus uzĦēmumu mērėu sasniegšanā.
• Iemācīt veidot uzĦēmējdarbības plānus.
• Iepazīstināt ar uzĦemumu vadības modeĜiem.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Iegūt zināšanas un izpratni par
uzĦēmējdarbības funkcionēšanas un plānošanas likumsakarīõbām pārtikas ražošanas nozarē.
Prast analizēt uzĦēmējdarbības vidi un izmantot analīžu rezultātus lēmumu pieĦemšanā
Studiju kursa plāns
1. Komercdarbības saturs
2. Komercdarbības tipi
3. Komercdarbības process partikas rūpniecībā
4. UzĦēmējdarbībā iesaistītie resursi
5. Finanšu resursi, to plānošana
6. UzĦēmējdarbības plānošana
7. UzĦēmējdarbības subjekts
8. Ražošanas procesa vadīšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
• Jāspēj orientēties uzĦēmējdarbības vidē un informācijas vākšanai jāizmanto
sekundārās informācijas avoti,
• Izstrādāt tehnoloăisko procesu ekonomiskos aprēėinus, lai novērtētu ekonomisko
efektu, interpretētu to,
• Spēt izvērtēt tirgu un noteikt mērėa tirgu konkrētam pārtikas produktu veidam.
Gala vērtējumu veido:
1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30%
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 %
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 %

Literatūra
• Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments – teorija un prakse. – Rīga: Vaidelote, 1996.- 409
lpp.
• Hofs K G. Biznesa ekonomika., 2.izdevums/ - Rīga: JāĦa Rozes Apgāds, 2011. – 603
lpp
• Zvirbule- BērziĦa A. Ražošanas menedžments. – Rīga: BA „Turība”, 2006. – 150.lpp.
• Slavinska I. UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole. – Rīga: „Turība”, 2003. – 167.lpp.
• Ukulovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. – Rīga: Jumava, 2006.- 246 lpp.
• Volfgangs- Krīgers Dr. Komandas vadība. - Rokasgrāmata.- Rīga: SIA „BALTA eko”,
2003.- 126 lpp.
• Andreass E., Tomass V. Moderācija. – Rokasgrāmata.- Rīga: SIA„ BALTA eko”,
2004.- 122 lpp.
• Forants I. Stratēăija. Kvalitāte. – Rīga: „Elpa-2”, 2000. – 253 lpp.
• Abizāne V. Ievads uzĦēmējdarbībā. – Rīga: Izdevniecība RaKa, 2004.- 140 lpp.
• Blaits Dž. Mārketings – Rokasgrāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 284 lpp
• Praude V. Mārketings: Mācību grāmata. – Rīga: SIA “Izglītības soĜi”, 2004.-665 lpp.
• Lībermanis G. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas-I – Rīga:
Kamene, 2003. – 117.lpp.
• LiepiĦš A. Analītiskā makroekonomika. – Rīga: Turība biznesa augstskola, 2002. –
45.lpp.
• Grīnglazs L.,Kopitovs J. Matemātiskā statistika ar datoru lietojuma paraugiem
uzdevumu risināšanai (RSEBAA). – Rīga: SIA „Elpa – 2”, 2003. – 308.lpp.
• Scientific Papers University of Latvia, Valume 702. Economics,V. – Rīga: Latvijas
Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2006. – 611.lpp
• Дибб С Симкин Л Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому
планированию.- Санкт – Петербург: Питер, 2001.- 255с
Periodiskie izdevumi
LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības ziĦojumi un Finansu Ministrijas biĜeteni.
Latvijas Bankas publikācijas: LB BiĜetens Averss un reverss. Gada pārskati u.c.
Žurnāls "Kapitāls"
Žurnāls „Latvijas ekonomists”
Žurnāls „FORB”

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Tehniskā mehānika
Vispārizglītojošais studiju kurss
3
4,5

Kursa autors: Everita ěūrina
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Tehniskā mehānika ir fizikas kursa mehānikas nodaĜas turpinājums, kurā
izmanto gan augstāko matemātiku, gan fizikas zināšanas. Tehniskā mehānika pamatā sastāv
no trīs pamatnodaĜām: teorētiskās mehānikas, materiālu pretestības un mašīnu elementiem.
Studiju kursa uzdevumi:
DziĜāk iepazīties ar kinemātikas, dinamikas un statikas likumiem. Apgūt pamatjēdzienus par
kustības pārvadiem, pārnesuma skaitli, mašīnu vadību un regulēšanu. Izpētīt absolūti cietu un
reālu ėermeĦu īpašības, izzināt elastīgās un plastiskās deformācijas, prast aprēėināt stiepi,
spiedi, lieci, bīdi, vērpi. Apgūt pamatjēdzienus par materiālu īpašībām. Iepazīties ar
mašīnbūves materiāliem, detaĜu standartizāciju, detaĜu savienojumiem.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Paplašināt zināšanas un izpratni par kustības
pārvadiem, asīm , vārpstām un sajūgiem, veidojot referātus un tos prezentējot.
Studiju kursa plāns
1. Kinemātika.
2. Dinamika.
3. Statika.
4. Materiālu pretestība.
5. Mašīnu elementi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda 3 patstāvīgie darbi. Šie darbi tiek vērtēti ar atzīmi.
Jānokārto 2 starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30%
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 %
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 %
Literatūra
• Kepe O.Tehniskā mehānika/ Vība J. – Rīga: Zvaigzne, 1982. – 359 lpp.
• MovĦins M. Tehniskā mehānika/Izraelits A.1. daĜa-Rīga: Zvaigzne 1971-361 lpp.
• MovĦins M. Tehniskā mehānika/Golcikers D.3. daĜa-Rīga: Zvaigzne 1971-356 lpp.
• FĜorovs V. Fizikas rokasgrāmata/Kolangs I.,Puėītis P.- Rīga: Zvaigzne 1988-452 lpp
• Bird J. Newnes Engeneering Sience. Pocket book.-England: 2001-425 pages

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Neorganiskā ėīmija
Nozares studiju kurss
5,5
8,25

Kursa autors: Silvija Plone
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - Veidot izpratni par ėīmiskajām pārvērtībām un likumsakarībām dabā un
ėīmijas lomu praktiskajā dzīvē, kā arī veidot izpratni par vides ėīmiju un tās nozīmi vides
aizsardzībā. Ėīmiskos procesus saistīt ar pārtikas produktu ražošanu, pārstrādi un kvalitāti.
Studiju kursa uzdevumi:
Veidot izpratni par ėīmijas kā zinātnes nozīmi ekonomikas un sabiedrības attīstībā; padziĜināt
un konkretizēt priekšstatus par ėīmijas lomu cilvēka praktiskajā dzīvē; veidot vispārīgās
zinātniskā darba iemaĦas: novērošana, analizēšana, sistematizēšana un secinājumi; sniegt
dziĜākas zināšanas par pamatjēdzieniem, pamatlikumiem un vielu uzbūvi un īpašībām no
vielu uzbūves viedokĜa
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas par neorganisko savienojumu uzbūvi un to ėīmiskajām īpašībām,pilietot
savienojumus tautsaimniecībā īpaši pārtikas produktu ražošanā un uzglabāšanā,izprast
ėīmiskos procesus dabā un saistīt ar vides izmaiĦām pasaulē.
Studiju kursa plāns
1. Stehiometrija
2. Neorganisko savienojumu klases.
3. Vielas uzbūve
4. Oksidēšanās – reducēšanās reakcijas
5. Ėīmiskā kinētika un ėīmiskais līdzsvars.
6. Šėīdumi
7. Protolītiskā teorija. Protolītiskie pāri.
8. Ūdens disociācija. Ūdens jonu reizinājums. ŪdeĦraža eksponents.
9. Buferšėīdumi.
10. Nemetāli
11. Metāli
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Līdzdalība lekcijās , semināros, grupu darbi, kontroldarbi, praktiskie darbi,laboratorijas
darbi,mājas darbu izpilde.Gala pārbaudījums-eksāmens.
Gala vērtējumu veido:
1) starp pārbaudījumu vērtējums-10%
2)izstrātāti un aizstāvēti laboratorijas darbi-30%
3)patstāvīgo darbu vērtējums-20%

4)gala pārbaudījuma vērtējums-40%
Literatūra
• Brunere V., Kamzole L., Blūms A., Kacens J. Ėīmija augstskolu inženiertehniskajām
specialitātēm, R, Zviagzne, 1992.-356.lpp.
• Brunere V., Kamzole L., Blūms A. Ėīmijas uzdevumi augstskolu inženiertehniskajām
specialitātēm. R, Zvaigzne, 1996.-184.lpp.
• Rauvargers A. Vispārīgā ėīmija. R, Zinātne, 1973-.384 lpp.
• GĜinka N. Vispārīgā ėīmija. R, Zvaigzne, 1981.- 485 lpp.
• Ahmetovs N. Neorganiskā ėīmija. R, Zvaigzne, 1987-.459.lpp.
• Druviete B., Truksne D. Neorganisko savienojumu pamatklases. LLU. 1994-136 lpp.
• Maris KĜaviĦš ,Pēteris cimdiĦš ŪdeĦu kvalitāte un tās aizsardzība ,LU 2004.- 294.
Lpp.
• B.Selindžers Cita ėīmija 2007. - 485. Lpp.
• R.Matiseks,F.M.Šnepels,G.Šteinere Pārtikas analitiskā ėimija LU 1998.,-455.lpp.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Organiskā ėīmija
Nozares studiju kurss
4,5
6,25

Kursa autors: Silvija Plone
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - Veidot izpratni par ėīmiskajām pārvērtībām un likumsakarībām dabā un
ėīmijas lomu praktiskajā dzīvē, kā arī veidot izpratni par ėīmiskiem procesiem, kas noris vidē
un tās nozīmi vides aizsardzībā. Ėīmiskos procesus saistīt ar pārtikas produktu ražošanu,
pārstrādi un kvalitāti.
Studiju kursa uzdevumi:
Veidot izpratni par ėīmijas kā zinātnes nozīmi ekonomikas un sabiedrības attīstībā; padziĜināt
un konkretizēt priekšstatus par ėīmijas lomu cilvēka praktiskajā dzīvē; veidot vispārīgās
zinātniskā darba iemaĦas: novērošana, analizēšana, sistematizēšana un secinājumi; sniegt
dziĜākas zināšanas par pamatjēdzieniem, pamatlikumiem un vielu uzbūvi un īpašībām no
vielu uzbūves viedokĜa.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas un izpratni par dabas un sintētiskajām organiskajām vielām ,izprast
sarežăītāko savienojumu –olbaltumvielu uzbūvi un nozīmi cilvēka dzīvē.Iegūt prasmi par
organisko savienojumu īpašībām un to pielietojumu pārtikas produktu apstrādē un ražošanā
kā arī veselīgu uzturu.Studentiem nepieciešamms izmantot zināšanas mūsdienu uzĦēmumos
arī parplastmasām,šėiedrām,krāsām,lakām,mazgāšanas līdzekĜiem,kosmētiku.
Studiju kursa plāns
1. Organisko savienojumu uzbūves teorija
2. OgĜūdeĦraži
3. Skābekli saturošie organiskie savienojumi
4. OgĜūdeĦražu slāpekĜa savinojumi.
5. Heterocikliskie organiskie savienojumi.
6. Pārtikas produktu organiskās piedevas.
7. Sintētiskie augstmolekulārie savienojumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
• izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi,
• ieskaitīti mājas darbi,
• ar atzīmi ieskaitīti kontroldarbi par lekciju un laboratorijas darbu tēmām,
• sagatavoti patstāvīgie darbi , prezentācijas.
Gala vērtējumu veido:
1)starp pārbaudījumu vērtējums-10%

2)laboratorijas darbu izpilde un vērtējums-30%
3) gala pārbaudījuma vērtējums-40%
4)patstāvīgo darbu vērtējums-20%
Literatūra
• Meirovics I. Organiskā ėīmija. R, zvaigzne, 1992.- 382. Lpp.
• Neilands O. Organiskā ėīmija. R, Zvaigzne, 1977.- 276.lpp.
• Dzintare Z. Organiskā ėīmija, 1980.Zvaigzne, 484- lpp.
• M.Pormale, N.Kaškina, V.Rozenbaha, D.AuziĦa Polimērās ārstnieciskās vielas LU
2005.-.287 lpp.
• Batlers V.Pārtikas ėīmija LU,1998.-458 lpp.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Ievads specialitātē
Vispārizglītojošais studiju kurss
0,5
0,75

Kursa autors: Svetlana Gaile
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - iepazīstināt studentus ar studijām, izvēlēto studiju programmu un profesiju,
situāciju izglītības un darba tirgū.
Studiju kursa uzdevumi: ievadīt studijās, iepazīstināt studentus ar profesijai nepieciešamām
zināšanām, prasmēm, pienākumiem un uzdevumiem, profesijas vietu darba tirgū.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: radīt atbilstošu pamatu studijām un darbam,
izprast studiju programmas satura un struktūras saistību ar izvēlēto profesiju, kā iegūtās
teorētiskās un praktiskās zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilst profesijas standartam un darba
tirgus prasībām; prast orientēties mainīgajos darba tirgus apstākĜos un apzināties
tālākizglītības iespējas Latvijā un citās valstīs.
Studiju kursa plāns
1. Augstākā izglītība Latvijā un ES valstīs, tālākizglītības iespējas.
2. Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” saturs un
struktūra; studiju procesa organizācija un īstenošana Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā.
3. Darba tirgus attīstības tendenču raksturojums mainīgā vidē.
4. Profesijas standarts „Pārtikas produktu pārstrādes speciālists”: profesijas apraksts,
pienākumi un uzdevumi, prasmes (kopīgās prasmes nozarē, specifiskās prasmes
profesijā, vispārējās prasmes/spējas).
5. Mācību vielas visefektīvākā apgūšana.
6. Mūžizglītības nozīme.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā aktīvi jāpiedalās semināros un praktiskās nodarbībās, jāizpilda
patstāvīgie darbi un jānokārto gala pārbaudījums - ieskaite.
Gala vērtējumu veido:
1) semināri un praktiskās nodarbības 60 %
2) gala pārbaudījums 20%
3) patstāvīgo darbu vērtējums – 20%.
Literatūra
1. Gaile S., Lanka A., Miėelsone B. Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā.- Rīga: Adverts,
2004. – 80 lpp.
2. Lanka A. Mācīšanās metodika: lekciju kurss.- Rīga: RTU, 2004. – 54 lpp.

Periodiskie izdevumi
LR Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības ziĦojumi.
Periodiskie izdevumi.
Interneta resursi:
Izglītības un zinātnes ministrija
Valsts izglītības attīstības aăentūra
Akadēmiskās informācijas centrs
Izglītības iespējas Latvijā
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES)

http://www.izm.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.aic.lv/portal/lv/
http://www.niid.lv/
http://ec.europa.eu/latvija
http://www.nva.lv/eures/

ES neformālas izglītības programmas „Jaunatne"
informācijas tīkls (Eurodesk)
Nodarbinātības valsts aăentūra
Nacionālais Europass centrs
ETF (Eiropas Izglītības fonds)
Eiropas Komisijas Izglītības un Kultūras
Ăenerāldirektorāts
CEDEFOP (Eiropas Profesionālās apmācības
attīstības centrs)
Eiropas Savienības portāls
EK Leonardo da Vinci mājas lapa
PLOTEUS (Portāls par izglītības iespējām Eiropā)
Eiropas studentu portāls
Portāls: Latvija Eiropas Savienībā

http://europa.eu/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/ploteus/
http://www.philox.eu/
http://www.es.gov.lv/

Esmaja.lv

http://www.esmaja.lv/

CeĜvedis e-Latvijā
Latvijas Studentu vortāls "StudentNet"
Darba sludinājumi Latvijā un ES
Likumu krātuve internetā

https://www.latvija.lv/Default.aspx
http://www.studentnet.lv/
http://www.likumi.lv/

http://www.jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.europass.lv/
http://www.etf.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/education
http://www.cedefop.europa.eu/

http://www.cv.lv/

Nozares studiju kursi
Izvēles studiju kursi

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Aukstuma siltuma tehnikas pamati
Nozares studiju kurss
1
1,5

Kursa autors: Rota Maramzina
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - Izveidot pārtikas tehnoloăijas speciālistus, kuri spētu izsekot un novērtēt
pārtikas produktu apstrādi ar aukstumu, nepieciešamības gadījumā veikt šo procesu korekciju.
Studiju kursa uzdevumi:
Iegūt pamat zināšanas un izpratni par aukstuma tehnoloăijām un to izmantošanu pārtikas
produktu ražošanā. Pamatuzdevumi ir:
• Iegūt izpratni par zemu temperatūru iegūšanu.
• Iegūt priekšstatu par aukstuma mašīnām.
• Apgūt aukstuma aăentus, aukstuma nesējus, to īpašības.
• Iepazīties ar saldētavu uzbūves principiem.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas un izpratni par aukstuma tehnoloăiju izmantošanu mūsdienu pārtikas
ražošanas uzĦēmumos. Iegūt spēju novērtēt aukstuma apstrādes tehnoloăiskos procesus un to
novirzes. Iegūt izpratni par aukstumtehnikas lietošanas darba drošību.
Studiju kursa plāns
1. Ievads priekšmetā
Aukstuma lietošana pārtikas rūpniecībā
2. Tehniskās termodinamikas pamatjēdzieni:
3. Mākslīgas dzesēšanas termodinamiskie pamati:
4. Tvaika kompresijas aukstuma mašīnu darba vielas( (aukstuma aăenti)
5. Tvaika kompresijas aukstuma mašīnu kompresori
6. Aukstuma mašīnu siltuma apmaiĦas aparāti.
7. Saldētavas un aukstumiekārtas
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda patstāvīgie darbi, parādot tajā studenta izpratni par
aukstumiekārtu izmantošanu un to darbības principu. Jānokārto gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1) 1. Darbs praktiskajās nodarbībās – 50%.
2) 2. Ieskaite – tests par teorētiskiem jautājumiem – 50%.
Literatūra
• ReiĦikovs F., Jurevics E. Aukstumtehnika. R., 1972

•
•
•

Gailītis A., Turks A. Siltumtehnikas un hidraulikas pamati. R., 1978
Lengli B. Aukstumtehnika un gaisa kondicionēšana., Maskava, 1981
ĀboltiĦš J. Aukstuma ražošanas teorētiskie pamati R., 1987

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Aukstuma tehnoloăija
Nozares studiju kurss
1
1,5

Kursa autors: Rota Maramzina
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - padziĜināt pārtikas tehnoloăijas speciālistiem zināšanas produktu
saldēšanā, atvēsināšanā un šo produktu kvalitatīvā uzglabāšanā
Studiju kursa uzdevumi:
Iegūt pamat zināšanas un izpratni par aukstuma un siltuma tehnikas pamatiem.
Pamatuzdevumi ir:
• Iegūt izpratni par pārtikas produktu sasaldēšanu.
• Iegūt priekšstatu pārtikas produktu atdzesēšanu.
• Iepazīties ar pārtikas produktu uzglabāšanu sasaldētā un atdzesētā stāvoklī.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas un izpratni par aukstuma ietekmi uz pārtikas produktiem. Iegūt zināšanas un
izpratni par aukstuma tehnoloăisko procesu izmantošanu mūsdienu pārtikas ražošanas
uzĦēmumos. Iegūt spēju novērtēt aukstuma apstrādes tehnoloăiskos procesus un to novirzes.
Studiju kursa plāns
1. Ievads priekšmetā
2. Aukstumnesēji
3. Pārtikas produktu atdzesēšana:
4. Pārtikas produktu saldēšana:
5. Pārtikas produktu saldēšanas paĦēmieni:
6. Saldēšanas līdzekĜi
7. Produktu uzglabāšanas atvēsinātā un sasaldētā veidā
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda patstāvīgais darbs, parādot tajā studenta izpratni par
aukstuma tehnoloăiju izmantošanu un aukstuma ietekmi uz pārtikas produktu. Jānokārto gala
pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1) 1. Patstāvīgais darbs – 50%.
2) 2. Ieskaite – tests par teorētiskiem jautājumiem – 50%.
Literatūra
• V. Baltoss, Pārtikas ėīmija, Tulkoja I.Jēkabsone; M.Jēkabsone, Rīga, LLU, 1998.,478
lpp.

•
•
•
•
•
•
•
•

L.DukaĜska, Pārtikas rūpniecības tehnoloăiskās iekārtas, Jelgava, LLU, 2002., 524
lpp.
L.DukaĜska, Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloăijas, Jelgava, LLU PTF, 2003.,
670 lpp.
R.Galoburda, Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi, Jelgava, LLU PTF, 2008., 93 lpp.
V. Kokars, Kā glabāsim un pārstrādāsim dārzeĦus, Rīga, 1988., 96 lpp.
M. Pētersone, P.ZariĦš, Pārtikas produktu tehnoloăijas pamati, Rīga, „Zvaigzne”,
1975., 307.lpp
Wim Jongen, Fruit and Vegetables processing, Woodhead Publishing Limited
Cambrige, England, 2001., 528.lpp.
Справочник технолога плодоовощного консервного производства. Москва.
Легкая и пищевая промышленность. 1983. 403cт.
Носикова, Основы холодильной технологии пищевых продктов. Могилёв.
MГУП, 2007, 111 cт.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Elektrotehnikas pamati
Nozares studiju kurss
2
3

Kursa autors: Jānis Jonāns
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - Sagatavot kvalificētus speciālistus, kuri principā izprastu elektroenerăijas
iegūšanu, tās piegādāšanu patērētājiem un elektrodrošību apkalpojot tehnoloăiskās iekārtas kā
ražošanas vadītāji, vai arī nepieciešamības gadījumā kā strādnieki.
Studiju kursa uzdevumi:
• Apgūt zināšanas par elektriskajām stacijām, transformatoru apakšstacijām,
elektropārvades līnijām līdz patērētājiem.
• PadziĜinātas zināšanas par elektrības bīstamību, tās praktiskā pielietošana ražošanā un
sadzīvē.
• Attīstīt inženiertehnisku.
• Apgūt elektrotehnisko tehnoloăiju un elektriskās shēmas, lietot simboliku ar
elektropiedziĦu apgādātu tehnoloăisko iekārtu tehniskās dokumentācijas līmenī.
• Izprast elektroiekārtu darbības principus un nosacījumus to ekonomiskai, elektrodrošai
un tehniskiem ekspluatācijas noteikumiem atbilstošai lietošanai un apgūt tās praktiski.
• Apgūt vienkāršākās inženiermetodes elektrisko tīklu un elektroiekārtu vadības un
aizsardzības aparatūras aprēėiniem.
• Apgūt elementārās zināšanas par mērīšanas automātikas iekārtām, to pielietošanu
ražošanā.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Zināt procesus, kas saistīti ar elektrisko parādību praktisko izmantošanu. Izprast
elektrostatisku, līdzstrāvas elektriskās ėēdes, elektromagnētismu, vienfāzes un trīsfāzu
maiĦstrāvu parametrus un īpašības. Prast lietot elektriskās mērierīces, transformatorus,
maiĦstrāvas elektriskās mašīnas, līdzstrāvas elektriskās mašīnas. Zināt elektropiedziĦas
pamatus.
Studiju kursa plāns
IevaddaĜa
1. Elektrostatiska
2. Līdzstrāvas elektriskās ėēdes
3. Elektromagnētisms
4. Vienfāzes maiĦstrāva
5. Trīsfāzu elektriskās ėēdes
6. Elektriskie mēraparāti un mērīšana
7. Transformatori
8. MaiĦstrāvas elektriskās mašīnas

9. Līdzstrāvas elektriskās mašīnas
10. Elektriskās enerăijas ražošanas pārvalde un sadale
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda patstāvīgie un laboratorijas darbi, parādot tajos
studenta izpratni teorijas pielietošanai praksē. Šie darbi tiek vērtēti ar atzīmi. Jānokārto gala
pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1) starp pārbaudījumu vērtējums - 30%
2) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 %
3) patstāvīgo darbu vērtējums - 30 %
Literatūra
• Elektrotehnika un rūpnieciskās elektronikas pamati. A.Kitajevs – R.:– 1991
• Elektrotehnika. A.Popovs – R.: Zvaigzne - 1981
• Zolbergs. Vispārīgā elektrotehnika. R. Zvaigzne 1974.
• G. Ranka. Elektriskās mašīnas – R.: VAS Latvijas dzelzceĜš 1996.
• Zviedris. Elektriskās mašīnas. R. Zvaigzne 1984.
• Vanags. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daĜa. Rīga Pētergailis 1995.
• J. Gerhards. Elektroapgāde, R.Zvaigzne, 1989.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kontaktstundu skaits
tai skaitā semināri un praktiskie darbi

Darba tiesības
nozares studiju kurss
1
1,5
20
8

Kursa autors: Zigfrīds Brenčevs
Studiju kursa anotācija
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai - Studiju priekšmets ir vispārizglītojošs un
sniedz informāciju par likumdošanas jautājumiem, ar kuriem jebkurai personai, komersantam
un uzĦēmuma vadītājam būtu praktiski jāsaskaras.
Kursa mērėis – dot iespēju studentiem apgūt darba tiesību pamatprincipus un izprast darba
tiesību normu saturu.
Studiju kursa uzdevumi - iegūt zināšanas par darba tiesību normām un prasmi tās izmantot
darba tiesisko attiecību regulēšanai.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams iegūt zināšanas un izpratni par darba tiesisko
attiecību regulējošo tiesību normu piemērošanu. Jāzina darba tiesību galvenie jēdzieni un
juridiskā terminoloăija. Jāprot orientēties likumdošanas aktos, kas regulē darba tiesiskās
attiecības. Jāiegūst prasme izmantot darba tiesību normas tiesību un likumīgo interešu
aizstāvēšanai valsts, pašvaldību un tiesu iestādēs.
Studiju kursa plāns
1.Darba tiesību nozare
2.Darba tiesību pamatjēdzieni
3.Darba koplīgums
4.Darba līgums
5.Darba samaksa
6.Darbinieka pienākumi un tiesības
7.Darba tiesisko attiecību izbeigšanās
8.Darba laiks un atpūtas laiks
9.Darba aizsardzība
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda divi patstāvīgie darbi, kas tiek vērtēti ar ieskaiti.
Jānokārto četri starp pārbaudījumi un gala pārbaudījums - ieskaite.
Gala vērtējumu veido:
1) Pirmais starp pārbaudījumi 10%
2) Otrais starp pārbaudījums 10%
3) Trešais starp pārbaudījums 10%
4) Ceturtais starp pārbaudījums 10%
5) gala pārbaudījums - eksāmens 40 %

6) patstāvīgo darbu vērtējums 20 %
Literatūra
ĥ. Rācenāja, Darba līgums kā tiesību avots, - Rīga, Turība 2009. – 88.lpp.
J.Neimanis, Juridisku kāzusu risināšanas tehnika, - Rīga, zv. adv. J.Neimanis, 2004.- 89.lpp.
A.Līcis, Prasības tiesvedībā un pierādījumi,- Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2003.- 127.lpp.
J.Rozenfelds, Lietu tiesības, - Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.-295.lpp.
Z.Gencs, Mantošana, - Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2002.- 471.lpp.
V.JakubaĦecs, Tiesību jēdziens un formas, -Rīga, P&Ko, 2004.- 222.lpp.
J.Neimanis, Ievads tiesībās, - Rīga, zv. adv. J.Neimanis, 2004.- 214.lpp.
K.Torgāns, Saistību tiesības, 1.daĜa, mācību grāmata, - Rīga, Tiesu namu aăentūra, 2006.315.lpp.
K.Torgāns, Latvijas Republikas Civillikuma komentāri, saistību tiesības, - Rīga, Mans
īpašums, 2000.- 688.lpp.
Civillikums,
LR Satversme
LR Civilprocesa likums
Darba likums
Interneta resursi
www.likumi.lv; www.lv.lv; www.nva.gov.lv; www.mk.gov.lv; www.tiesas.lv
Periodiskie izdevumi
Latvijas Vēstnesis.
Jurista vārds

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Kvalitātes vadīšana
Nozares studiju kurss
1
1,5

Kursa autors: Jānis Pildavs
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - Strādāt ar kvalitātes vadīšanas jēdzienu un izskaidrot, kā kvalitātes vadīšana
var uzlabot organizācijas konkurētspēju, nodrošināt produkta nekaitīgumu un kā TQM
metodoloăijas un kvalitātes sistēmas var tikt izmantotas, lai pilnveidotu vadīšanu un
organizāciju.
Studiju kursa uzdevumi:
Definēt kvalitātes vadīšanas sistēmu organizācijā un izskaidrot, kāpēc tā ir vadīšanas galvenā
funkcija. Aprakstīt kvalitātes sistēmas un to jēgu. Izprast ISO 22000:2005 un ISO 9001:2008
kvalitātes sistēmu jēgu un izprast to darbības pamatnostādnes organizācijā. Izprast kvalitātes
vadīšanas metodoloăijas.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Izprast kvalitātes un nekaitīguma jēdzienu. Iegūt izpratni par kvalitātes vadīšanas nozīmi
mūsdienu organizācijās. Iegūt zināšanas un izpratni par kvalitātes vadības sistēmām un par
ISO 22000:2005 un ISO 9001:2008 kvalitātes vadības sistēmu standartu sērijas pielietošanu.
Iegūt prasmi lietot dažādas kvalitātes vadīšanas metodoloăijas. Iegūt vispārēju priekšstatu par
visaptverošo kvalitātes vadīšanu un Eiropas Izcilas uzĦēmējdarbības modeli.
Studiju kursa plāns
1. Kvalitātes vadīšanas pamats.
2. Kvalitātes sistēmas.
3. TQM – visaptverošā kvalitātes vadīšana.
4. Eiropas izcilas uzĦēmējdarbības modelis.
5. Kvalitātes balvas.
6. Kvalitātes vadīšanas statistiskās metodoloăijas.
7. Atbilstības novērtēšana
8. Kvalitātes izmaksas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs par kādas organizācijas
procesiem, parādot tajā studenta prasmi novērtēt un izprast procesu norises secību, vadīšanu
un pienākumu sadali. Šis darbs tiek vērtēts ar ieskaiti. Jānokārto viens starp pārbaudījums un
gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1) starp pārbaudījuma vērtējums - 30%

2) gala pārbaudījuma vērtējums - 40 %
3) patstāvīgā darba vērtējums - 30 %
Literatūra
• ISO 9001:2000 prasību skaidrojums/ Zygon Baltic Consulting – Rīga: Apgāds Biznesa
partneri, 2003. 175 lpp.
• Leilands J. Jaunā ISO 9001:2008 standarta prasību skaidrojums/ - Rīga: Latvijas
Vēstnesis, 2009. – 176 llp.
• John S Oakland Total Quality Management/ - Londona: Butterworth Heeinemann, 1996. –
370 lpp.
• Kvalitātes vadības sistēmu ieviešana uzĦēmumos/ - Rīga: B/O SIA Latvijas Kvalitātes
asociācija, 2001. – 116 lpp.
• Kvalitātes vadības sistēma/ Zygon Baltic Consulting – Rīga: Apgāds Biznesa partneri,
2002. 112 lpp.
• KVS iekšējais audits/ Zygon Baltic Consulting – Rīga: Apgāds Biznesa partneri, 2004.
79 lpp.
• KVS izveidošana, ieviešana un uzturēšana / Zygon Baltic Consulting – Rīga: Izdevniecība
Biznesa partneri, 2005. 168 lpp.
• Pildavs.J Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati/ - Rīga: Kamene, 2002. – 56 lpp.
• Pildavs.J Kvalitātes vadīšana/ J.Pildavs, I.Ruperte – Rīga: Kamene, 1997. – 35 lpp.
• Volkova.T Organizācijas un to vadīšana pārmaiĦu apstākĜos/ T.Volkova, G.VērdiĦa,
J.Pildavs – Rīga: Banku augstskola, 2001. – 112 lpp.
• Tominens K. EFQM izcilības modelis biznesa organizācijām/ - Rīga: Latvijas biznesa
konsultantu asociācija, 2007. – 170 lpp.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti

Vācu valoda (otrā svešvaloda)
izvēles studiju kurss
2

Kursa autors: Indra Goldmane
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis: Vācu valoda (2.svešvaloda) ir studiju priekšmets, kas veido praktiskas
iemaĦas svešvalodas (vācu valodas) lietošanā. Priekšmeta nolūks ir iepazīstināt studentus ar
vienu no lielajām ES valodām un trenēt prasmes tās lietošanā pamatlīmenī (runāšanā, dzirdētā
izpratnē, lasīšanā un rakstīšanā).
Studiju kursa uzdevumi: Iegūt zināšanas, iemaĦas un prasmes iepriekš minētajos valodas
aspektos.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams: Prast lietot vācu valodu elementārās
sarunvalodas līmenī un vienkāršos lietišėos kontaktos orientēties nesarežăītos tekstos (piem.,
pārtikas produkta aprakstā), uzrakstīt savu CV un īsu standarta tipa lietišėu vēstuli (piem.,
ielūgumu)
Studiju kursa plāns
1. Vācu valodas loma Eiropas un pasaules kontekstā un valodas struktūras pamatelementi
(alfabēts, izruna, rakstība, teikuma uzbūve).
2. Pirmie kontakti. SkaitĜi no 1 līdz 100.
3.Telefonsarunas (privātas un lietišėas).
4. Iepazīšanās saruna (vārds, vecums, dzīvesvieta, nodarbošanās, intereses, u.tml.).
Darbības vārda tagadne.
5. Priekšmetu nosaukšana un raksturošana. Lietvārds, īpašības vārds.
6. SkaitĜi. Automašīnu numurzīmes, braukšanas ātrums. Vārda ‘’fahren’’ (braukt) locīšana.
7. Kalendārs, datumi, svētki. Gadalaiki. Ielūgums.
8. Sarunas mājās, koledžā, darba vietā, ar draugiem, darbnīcā.
9. Nodomi, plāni tuvākajām dienām (klausīšanās, rakstīšana, runāšana- monologs, dialogs,
rakstīšana). Modālais darbības vārds.
10. Ēdienreizes mājās, restorānā
11.Galveno pārtikas produktu raksturojums.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Studiju kursa laikā jāsaĦem apgūto tematu novērtējums ar atzīmi. Vērtēta tiek studenta
mutvārdu runa, lasītā un dzirdētā izpratne un iesniegtie praktiskie darbi.
Gala vērtējumu veido:
1. Mutvārdu runas un noklausīto un izlasīto tekstu izpratnes vērtējums kursa apguves
laikā - 40%
2. Patstāvīgs rakstu darbu vērtējums – 20%
3. Gada pārbaudījumu vērtējums – 40%
Izmantojamā literatūra:
• Tangram aktuell 1. Kursbuch + Arbeitsbuch Niveau A1/1. Max Hueber Verlag,
Deutschland 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anu Schulz „Deutsch für uns” (Vācu valoda iesācējiem 1.daĜa. Mācību grāmata un darba
burtnīca.Izdevniecība Zvaigzne ABC 2003.)
Themen aktuell I Kursbuch (mācību grāmata) un Arbeitsbuch von Heiko Bock und Jutta
Müller. Max Hueber Verlag 2004
Mari Hiiemäl Vācu valoda lietišėiem cilvēkiem. Izdevniecība Jumava 1999
EinFach gut. Deutsch für Alltag und Beruf. Band 1, Goethe Institut München, 2002
Getränke- und Servierkunde. Fachbuchverlag Dr. Pfanneberg & Co., Gieβen Leipzig,
2005
Deutsch im Beruf. Hotellerie und Gastronomie. Verlag Dürr & Kessler GmbH,
Rheinbreitbach, 1992
Grammatik ist kinderleicht. Vienkāršā vācu valodas gramatika. Apgāds „Zvaigzne ABC”
2000
www.klett.de/moodle
www.klett.de/magnet

Periodiskie izdevumi:
Žurnāls „Juma”
Žurnāls „Der Weg”
Laikraksts „Baltische Rundschau”

Konkrētās profesijas studiju kursi

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Zivju produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Nozares studiju kurss
2
3

Kursa autors: Rota Maramzina
Studiju priekšmeta anotācija
Kursa mērėis – Sagatavot pārtikas pārstrādes speciālistus ar prasmēm izsekot un vadīt zivju
un pārējo zvejas produktu pārstrādes tehnoloăiskos procesus, veikt šo procesu nepieciešamās
korekcijas ražošanas procesā.
Studiju kursa uzdevumi:
Sniegt teorētiskās zināšanas par zivju un zvejas produktu pārstrādes tehnoloăiskajiem
procesiem, ražošanas iekārtām, pārstrādājamajām izejvielām un gatavo produkciju.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešams - Jāprot izstrādāt atsevišėu zivju un pārējo
zvejas produkt pārstrādes ražošanas procesu norises shēmas, izvēlēties nepieciešamās iekārtas
atbilstoši apstākĜiem.
Studiju kursa plāns
1. Ievads.
2. Zvejas produkti kā rūpnieciska izejviela.
3. Dzīvas zivis.
4. Zivju transportēšanas ierīces
5. Zivju pirmapstrāde
6. Zivju aukstumapstrāde
7. Sālītu zivju produktu ražošana
8. Kūpinātu zivju produktu ražošana
9. Sterilizētu zvejas produktu konservu ražošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai.
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs par noteiktu tematu.
Darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1. Starp pārbaudījumu vērtējums – 20 %
2. Gala pārbaudījumu vērtējums – 60 %
3. Patstāvīgā darba vērtējums – 20 %

Literatūra.
• V. Baltoss, Pārtikas ėīmija, Tulkoja I.Jēkabsone; M.Jēkabsone, Rīga, LLU, 1998.,478
lpp.
• Dukalska L., Galoburda R., Starmoviča E., Rubenis O., Brēmers G., Pārtikas
rūpniecības tehnoloăiskas iekārtas, LLU PTF, 2000. 254 lpp.
• Ozola R., Pārtikas piedevas, Rīga : FOBO Priekule, 2003., 112 lpp.
• Kokars V., Pārtikas produktu atdzesēšana un uzglabāšana atdzesētā stāvoklī. Rīga
1988., 99 lpp.
• Skrupskis I., Pārtikas produktu saldēšana un uzglabāšana sasaldētā stāvoklī. Rīga,
1988., 85lpp.
• Petersons J., Zivju produktu tehnoloăija, Rīga, 1972.
• Prakses norādījumi zvejas produktu ražošana, Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2001.
• Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata 1997 – 2006, Zivju fonds, Ikgadējs izdevums.
• Кизеветер, Технология переработки водного сырья, 1976., Москва, 548 cтp.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

piena produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Nozares studiju kurss
2
3,5

Kursa autors: Maija Jansone
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – dot iespēju iegūt zināšanas par atsevišėu piena produktu ražošanas
tehnoloăiju un iekārtām, produktu kvalitātes kontroli un piemērot zināšanas praktisku
jautājumu risināšanā.
Studiju kursa uzdevumi:
1.Nostiprināt zināšanas piena produktu pārstrādes tehnoloăijas un ražošanas iekārtu
pamatkursā.
2.Izmantot teorētiskās zināšanas piena produktu ražošanas problēmu risināšanā.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas un izpratni par piena produktu izgatavošanu, kvalitātes kontroli. Spēt
patstāvīgi risināt ar tehnoloăiskā procesa novirzēm saistītos jautājumus.
Studiju kursa plāns
1.Ievads
1.1. Piena un piena produktu nozīme cilvēku uzturā
1.2. Piena ėīmiskais sastāvs un īpašības
1.3. Piena pieĦemšanasnoteikumi piena pārstrādes uzĦēmumos
2.Piena termiskā un mehāniskā apstrāde
2.1. Piena un piena produktu termiskās apstrādes veidi
2.2. Termiskās apstrādes iekārtas
2.3. Piena seperēšana. Seperatori
2.4. Homogenizēšana. Homogenizators
3.Skābpiena produktu izgatavošanas tehnoloăija un iekārtas
3.1. Skābpiena dzērienu kefīra, jogurta u.c. produktu izgatavošanas tehnoloăija un
kvalitātes kontrole
3.2. Biezpiena un biezpiena izstrādājumu veidi, to izgatavošanas tehnoloăija, kvalitātes
kontrole
4. Saldējuma tehnoloăija
4.1. Saldējuma veidi, izejvielas
4.2. Saldējuma maisījuma sastādīšana pēc receptūras, izgatavošanas tehnoloăiskās
operācijas
4.3. Saldējuma izgatavošanas iekārtas
5.Sviesta ražošanas tehnoloăija
5.1. Sviesta veidi, izgatavošanas paĦēmieni

5.2. Sviesta izgatavošanas tehnoloăija un iekārtas mūsdienās
6. Sieru ražošanas tehnoloăija
6.1. Siera izejvielām uzstādāmās prasības. Sieru veidi
6.2. Sieru galvenās izgatavošanas tehnoloăiskās operācijas
7. Ieskats piena konservu izgatavošanas tehnoloăijā
7.1. Piena konservu veidi, izejvielas
7.2. Iebiezināto un sauso piena konservu ražošanas tehnoloăijas pamati
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda 2 patstāvīgie darbi par atsevišėu piena produktu
ražošanas tehnoloăiju un iekārtām. Šie darbi tiek vērtēti ar atzīmi. Jānokārto pirms gala
pārbaudījuma.
Gala vērtējumu veido:
1.Starppārbaudījumu vērtējums – 30%
2.Gala pārbaudījuma vērtējums - 40 %
3.Patstāvīgā darba vērtējums – 30%
8. Literatūra
1.DukaĜska L. Pārtikas tehnoloăijas procesi un aparāti/L.DukaĜska, R.Galoburda – Jelgava
LLU Pārtikas tehnoloăijas katedra – 286 lpp.
2.Labas higiēnas un ražošanas prakses vadlīnijas piena pārstrādes uzĦēmumiem – Latvijas
piensaimnieku Centrālā Savienība 2006 – 20 lpp.
3.Ozola L. Piena pārstrādes tehnoloăija / L.Ozola, I.Ciproviča – Jelgava LLU 2002. – 248
lpp.
4.Ozola L. Piena pārstrāde mājās – Rīga, Apgāds „Līdumi” 1993 – 55 lpp.
5.Ozola L. Piensaimniecība/L.Ozola, I. Rozenbaha – Rīga Zvaigzne 1975 – 165 lpp.
6.Skebinska T. Piena produktu tehnoloăija/T.Skrebinska, A.Nazarova, I.Lempa, L.Karabeška
– Latvijas Lauksaimniecības konsultatīvais un izglītības atbalsta centrs 1997 – 219 lpp.
7.Strautniece E. Pārtikas produktu sensorā novērtēšana – Jelgava LLU – 88 lpp.
8.DukaĜska L. Pārtikas rūpniecības iekārtas – Jelgava LLU 2000 – 268 lpp.

RĪGAS UZĥĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA
Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”

Kursa nosaukums
Studiju kursa saturs
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Dzērienu produktu pārstrādes
tehnoloăija un ražošanas iekārtas
Nozares studiju kurss
2
3

Kursa autors: Anita VasiĜevska
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Izglītot augsti kvalificētus speciālistus, kuri prastu izsekot dzērienu
ražošanas tehnoloăiskajiem procesiem un prastu iegūtās zināšanas pielietot ražošanas procesā.
Studiju kursa uzdevumi:
Jāprot strādāt ražošanā, jāpārvalda tehnoloăiskais process un iekārtu darbības principi.
Jāapgūst jaunākās atziĦas tehnoloăijā un uzĦēmējdarbības pamatprincipi.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešamais:
Jāatpazīst dzērienu rūpniecībā ražošanas izejvielas, to ėīmiskais sastāvs, pielietojamie
fermenti, papildizejvielas. Jāapgūst dzērienu ražošanas tehnoloăiskie procesi – alus, degvīna,
vīna un šampanieša ieguves tehnoloăiskās shēmas. Dzērienu ražošanas iekārtas – alus,
degvīna, vīna un šampanieša ražošanā. Jāapgūst projektēšanas pamati pārtikas rūpniecības
uzĦēmumos.
Studiju kursa plāns
Ievads
Izejvielas alus, degvīna, šampanieša un vīna ražošanā
Alus, degvīna, šampanieša, vīna ražošanas tehnoloăiskās shēmas
Dzērienu ražošanā pielietojamās transporta ierīces
ZaĜiesala un gatavā iesala ieguves tehnoloăiskais process
Iesala malšana un vārītavas tehnoloăiskā shēma un galvenie ėīmiski-fizikālie procesi
Iejavošanas, filtrācijas un vārāmā katla uzbūve
Misas un alus dzesējamās iekārtas un dzirdināšana
Rūgšanas procesa teorētiskais pamatojums
Galvenā rūgšana, pēcrūgšana
Alus rūgšana unitankos, tanku uzbūve
Pasterizators, plākšĦveida dzesētājs, filtri
PudeĜu mazgāšana, pildīšana, aizvākošana, etiėēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda patstāvīgais darbs ar kāda tehnoloăiskā procesa
pielietojumu. Parādīt prasmi izprast šos procesus, pielietot praktiski.
Gala vērtējumu veido:
1) Starppārbaudījumu vērtējums – 30%
2) Gada pārbaudījumu vērtējums – 40%
3) Patstāvīgā darba vērtējums – 30%

Literatūra
• Бaлaшoв B.E. Oборудование предприятий по производству пива и
безалкогольных напитков/ Mockвa: легкая и пищевая промышленность, 1984.
• Ball G.F.M. Vitamins in foods/- USA, Boca Ruton: CRC Press, Taylor & Francis
Group, 2006- 785.lpp.
• Baltess V. Pārtikas ėīmija/-Rīga: LU, 1998- 478.lpp.
• Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati/ - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006 144.lpp.
• Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība. 2.daĜa/-Rīga: SIA „Biznesa
augstskola”Turība”” ,2001-256.lpp.
• DukaĜska L. Pārtikas rūpniecības tehnoloăiskās iekārtas/- Jelgava: LLU, Pārtikas
tehnoloăijas fakultāte, 2000.
• GrāmatiĦa I., Kreicbergs I. Auzu ekstrakta iegūšanas iespējas, izmantojot dažādus
amilāžu paraugus/- Jelgava: LLU PTF Starptautiskā Zin.- prakt. konf,.2000- 4045.lpp.
• Hamaker B.R. Technology of functional cereal products/- USA, Cambridge:
Woodhead Publishing Limited, 2008- 548.lpp.
• KārkliĦa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloăija/- Rīga: LU Akadēmiskais
apgāds, 2008 -74-76.lpp.
• Katechismus der Brauerei – Praxis/- Berlin, 1992.
• Kujala T. Rye: Nutrition, Health and Functionality/- Helsinki: Nordic Research
Institute, 1999,-36.lpp.
• Kunze W. Technology: brewing and malting. Internat. Ed./- Berlin, 1996-728.lpp.
• Melngalve I. Pārtikas produktu prečzinība/-Rīga: Zvaigzne, 1987- 207.lpp.
• Mortimer S. HACCP- A practical approach/- London, 1994.
• Narziss L. Die Bierbrauerei in drei Bänden/- Berlin, 1996.
• ZariĦš P. Alkoholiskie dzērieni(Alus, vīni, degvīni, liėieri)/- Tukums: Diēta, 1994.
Periodiskie izdevumi
Žurnāls „Alus pasaule”
Aldara gada pārskats par 2009. un 2010. gadu
Elektroniskais resurss www.aldaris.lv
Mājas lapa: www.majasalus.lv
www.dzerienuserviss.lv

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Maizes produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Nozares studiju kurss
2
3

Kursa autors: Baiba Mintāle
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Maizes ražošanas tehnoloăijas teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu
apgūšana, tehnoloăisko procesu studēšana. Iekārtu darbības princips un to izvēle. Piedalīšanās
ražošanas plānošanā.
Studiju kursa uzdevumi:
Iegūt prasmi izmantot tehnoloăijas teoriju plaša sortimenta ražošanā, veikt pasākumus labas
kvalitātes nodrošināšanai. Pielietot zināšanas radot drošu un ekonomisku ražošanas procesu,
iekārtas izvēli un izmantošanu. Zināt pārtikas produktu receptūru sastāvu, izejvielu
pieĦemšanas un sagatavošanas noteikumus, ievērot sanitāri – higieniskās prasības.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešams:
Iegūt zināšanas graudu un miltu ražošanas pamatos. Izejvielu sortimentos, to ėīmiskajos
sastāvos, kvalitātē un pielietojumā, izejvielu uzglabāšanas noteikumos. Jāzina tehnoloăiskā
procesa būtība un norise, kā arī izejvielu aprēėini. Izmantojamās iekārtas, darbības principi,
ekspluatācijas noteikumi. Tehniski – normatīvā dokumentācija izejvielām, gatavai
produkcijai. Maizes izstrādājumu sortiments izejvielu kvalitātes prasības un uzglabāšanas
noteikumi. Jāzina maizes izstrādājumu sastāvs, to enerăētiskās vērtības aprēėins.
Studiju kursa plāns
1. Ievads. Maizes rūpniecības attīstības un perspektīvas.
2. Maizes un konditorejas rūpniecības izejvielas.
3. Maizes transporta iekārtas.
4. Maizes ražošanas tehnoloăiskais process un iekārtas.
5. Maizes barības vērtība un atsevišėu izstrādājumu barības vērtība.
Prasības kredītpunktu iegūšanai.
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda komplekss patstāvīgais darbs par noteiktu tematu.
Darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Jānokārto gala pārbaudījums.
Gala vērtējumu veido:
1. Starp pārbaudījumu vērtējums – 20 %
2. Gala pārbaudījumu vērtējums – 60 %
3. Patstāvīgā darba vērtējums – 20 %

Literatūra.
1. Kunkulberga D. SegliĦš V. Maizes ražošanas tehnoloăija. Rīga: RTU Izdevniecība,
2010. 292.lpp.
2. Čekstere, I. Mūsu maize . Rīga: AS McĀbols, 2004. 128.lpp.
3. DukaĜska, L., Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloăija. Jelgava: LLU PTF, 2003.
670.lpp.
4. DukaĜska, L., Galoburda, R., Sturmoviča, E., Rubenis, O., Brēmers, G. Pārtikas
rūpniecības tehnoloăijas iekārtas. Jelgava: LLU PTF, 2000. – 524.lpp.
5. Kunkulberga, D., Ruža, A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes
ražošanā. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2008. 56.lpp.
6. LiepiĦa, Z. Daudzveidīgā maizīte. Rīga: Zinātne, 1993. 95.lpp.
7. Ozola, L. Pārtikas piedevas. Rīga: FOBO Prints, 2003. 112.lpp.
8. ZariĦš, Z., Neimane, L. Uztura mācība. Rīga: Rasa ABC, 2002, 416.lpp.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

GaĜas produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Nozares studiju kurss
2
3

Kursa autors: Jānis Pildavs
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis - GaĜas tehnoloăijā nodrošina pārtikas produktu pārstrādes speciālistu
sagatavošanu, veidojot pamat izpratni par gaĜas produktu ražošanas procesiem un to ražošanas
izejvielu bāzi. Nākošie speciālisti spēj strādāt gan kā ražošanas vadītāji, gan arī
nepieciešamības gadījumā kā strādnieki.
Studiju kursa uzdevumi:
Iegūt zināšanas un izpratni par atsevišėu gaĜas produktu ražošanas tehnoloăijām un dažādu
gaĜas izstrādājumu un izejvielu veidiem un to iedalījumu. Izprast gaĜas un gaĜas produktu
uzglabāšanas īpatnības un gaĜas autolītiskos procesiem. Noteikt labākos parametrus izvēlētās
produkcijas ražošanai. Prastu noteikt iemeslus un izdarīt secinājumus atrodot produkciju ar
defektiem. Pielietot dažādu tehnoloăisko procesu aprēėinus.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt izpratni par mūsdienu gaĜas pārstrādes uzĦēmumu izejvielu bāzi un produkcijas
veidiem. Iegūt pamat izpratni par galvenajiem gaĜas pārstrādes procesiem un to parametriem.
Iegūt izpratni par dažādu tehnoloăisko procesu raksturlielumu ietekmi un uz gatavā produkta
īpašībām. Iegūt izpratni par gaĜas izstrādājumu ražošanas vadības procesiem.
Studiju kursa plāns
1. Ievads priekšmetā.
2. Izejvielu bāze gaĜas un putnu pārstrādes rūpniecībā
3. Lopu un putnu pieĦemšana pārstrādes uzĦēmumā
4. Mājlopu un putnu pārstrāde pirmapstrādes cehā.
5. GaĜa kā gaĜas produktu ražošanas izejviela.
6. GaĜas izstrādājumi un to ražošanas tehnoloăijas
Gala vērtējumu veido:
7) starp pārbaudījuma vērtējums - 30%
8) gala pārbaudījumu vērtējums - 40 %
9) patstāvīgo darbu vērtējums - 30 %
Literatūra
• Grinberga M. GaĜas produktu tehnoloăija I daĜa/ M.Grinberga, Ž.Gernere, Dz.Kreišmane
– Rīga: Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Mācību metodiskais centrs, 1997. –
105 lpp.

•
•
•
•
•
•
•
•

Grinberga M. GaĜas produktu tehnoloăija II daĜa/ M.Grinberga, I.Karsele – Rīga: Latvijas
Republikas Zemkopības ministrijas Mācību metodiskais centrs, 1997. – 76 lpp.
Grinberga M. GaĜas produktu tehnoloăija III daĜa/ M.Grinberga, I.Karsele – Ozolnieki:
Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 1997. – 120 lpp.
Heinz.G Meat Processing Technology for Small- to Medium- Scale Producers/ G.Heinz,
P.Hautzinger – Bangkok: FAO, 2007. – 50p.
Ranken M.D. Handbook of Meat Product technology/ London: Blackwell Science, 2000.
– 245p.
Бредихин С. Технологическое оборудование мясокомбинатов/ С.Бредихин –
Москва: Колос, 2000. – 392 lpp.
Курочкин А. Технологическое оборудование для переработки продукции
животноводства/ А.А.Курочкин, В.В.Ляшенко – Москва: Колос, 2001. – 440 lpp.
Крищук Н. Учет и экономический анализ резултатов колбасного производство/
Rīga: 1999.
Крищук Н. Пособие для мастеров, технологов – организаторов колбасного
производства, для работы в колбасных цехах частных фирм/ Rīga: 1999.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

AugĜu un dārzeĦu pārstrādes
tehnoloăija un iekārtas
Nozares studiju kurss
2
3

Kursa autors - Rota Maramzina
Studiju priekšmeta anotācija
Kursa mērėis – Sagatavot pārtikas pārstrādes speciālistus ar prasmēm izsekot un vadīt augĜu
un dārzeĦu pārstrādes tehnoloăiskos procesus, veikt šo procesu nepieciešamās korekcijas
ražošanas procesā.
Studiju kursa uzdevumi:
Sniegt teorētiskās zināšanas par augĜu un dārzeĦu pārstrādes tehnoloăiskajiem procesiem,
ražošanas iekārtām, pārstrādājamajām izejvielām un gatavo produkciju.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešams - Jāprot izstrādāt atsevišėu augĜu un
dārzeĦu pārstrādes ražošanas procesu norites shēmas, izvēlēties nepieciešamās iekārtas
atbilstoši apstākĜiem.
Studiju kursa plāns
1. Ievads priekšmetā, galvenie uzdevumi
2. AugĜu un dārzeĦu klasifikācija un sastāvs –
3. AugĜu un dārzeĦu kvalitātes rādītāji, uzglabāšana –
4. Izejvielas augĜu un dārzeĦu pārstrādes rūpniecībai –
5. AugĜu un dārzeĦu pārstrādei pielietojamas tehnoloăiskās iekārtas –
6. AugĜu un dārzeĦu konservēšanas metodes
7. AugĜu un ogu konservu ražošana – tehnoloăiskās shēmas, tehnoloăiskās operācijas
8. DārzeĦu konservu ražošana –
9. AugĜu, ogu un dārzeĦu žāvēšana –
10. AugĜu, ogu un dārzeĦu apstrāde ar aukstumu.
11. AugĜu un dārzeĦu uzglabāšanas laika pagarināšanas alternatīvās metodes –
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā aktīvi jāpiedalās semināros un praktiskās nodarbības, jāizpilda
patstāvīgie darbi, starppārbaudījumi un gala pārbaudījumi.
Gala vērtējumu veido
1. starpparbaudijumi – 30%;
2. semināri un praktiskās nodarbības – 20%;
3. gala pārbaudījumi – 30%;
4. patstāvīgo darbu vērtējums – 20%.

Literatūra
• Baltess, V.,Pārtikas ėīmija, Tulkoja I.Jēkabsone; M.Jēkabsone, Rīga, LLU, 1998.,478
lpp.
• DukaĜska,L., Pārtikas rūpniecības tehnoloăiskās iekārtas, Jelgava, LLU, 2002., 524
lpp.
• DukaĜska.L.,Galaburda.,R., Starmoviča.E.,Rubenis,O., Bremers, G. Pārtikas produktu
iepakošanas tehnoloăijas, Jelgava, LLU PTF, 2003., 670 lpp.
• Galoburda,R. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi, Jelgava, LLU PTF, 2008., 93 lpp.
• Kokars, V. Kā glabāsim un pārstrādāsim dārzeĦus, Rīga, 1988., 96 lpp.
• Pētersone,M.,ZariĦš,P. Pārtikas produktu tehnoloăijas pamati, Rīga, „Zvaigzne”,
1975., 307.lpp
• Wim Jongen, Fruit and Vegetables processing, Woodhead Publishing Limited
Cambrige, England, 2001., 528.lpp.
• Справочник технолога плодоовощного консервного производства. Москва.
Легкая и пищевая промышленность. 1983. 403cт.
• Носикова B.B., Основы холодильной технологии пищевых продктов. Могилёв.
MГУП, 2007, 111 cт.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Specializācija zivju produktu pārstrādes tehnoloăijā
Nozares studiju kurss
4
6

Kursa autors: Rota Maramzina
Studiju kursa anotācija :
Kursa mērėis – Specializācija ir priekšmets, kas dod zināšanas par zvejas produktu
sortimentu
un ražošanas tehnoloăiju. Priekšmeta nolūks iemācīties patstāvīgi veikt
tehnoloăiskā procesa aprēėinus, izvēlēties tehnoloăisko shēmu un projektēt ražotni.
Studiju kursa uzdevumi – Izveidot augsti kvalificētus speciālistus, kas prastu izsekot līdzi
un vadīt zvejas produktu izstrādājumu ražošanas tehnoloăijas procesu, kā arī vajadzības
gadījumā veikt tajā korekcijas. Kas spētu strādāt gan kā ražošanas vadītāji, gan arī
nepieciešamības gadījumā kā strādnieki.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešams – Prast pielietot iegūtās zināšanas par zvejas
produktu izstrādājumu ražošanas tehnoloăiju, prasmi organizēt darbu. Piedalīties jaunas
produkcijas izstrādāšanā un tehnoloăijas ieviešanā. Prast aprēėināt izejvielas, izvēlēties
vajadzīgās iekārtas, novērtēt izejvielas un gatavo produkciju.
Studiju kursa plāns
10. Ievads.
11. Nesterilizēti zvejas produktu konservi:
12. Vītināti zivju produkti:
13. Mehanizētas līnijas un tehnoloăiskās shēmas zivju produktu ražošanai
14. Tehnoloăisko procesu aprēėins
Prasības KP iegūšanai
Aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, pozitīvs vērtējums studiju darbos un
pārbaudes darbos. Jāuzraksta un jāaizstāv studiju darbs. Gala pārbaudījums – eksāmens.
Gala vērtējumu veido
1. Studiju projekti 30%
2. Darbs auditorijā (situāciju analīze, uzdevumi, semināri un kontroldarbi) 20%
3. Apmeklējums – 10%
4. Gala pārbaudījums (eksāmens) – 40%
Literatūra
• V. Baltoss, Pārtikas ėīmija, Tulkoja I.Jēkabsone; M.Jēkabsone, Rīga, LLU, 1998.,478
lpp.
• Dukalska L., Galoburda R., Starmoviča E., Rubenis O., Brēmers G., Pārtikas
rūpniecības tehnoloăiskas iekārtas, LLU PTF, 2000. 254 lpp.
• Ozola R., Pārtikas piedevas, Rīga : FOBO Priekule, 2003., 112 lpp.

•
•
•
•
•
•

Kokars V., Pārtikas produktu atdzesēšana un uzglabāšana atdzesētā stāvoklī. Rīga
1988., 99 lpp.
Skrupskis I., Pārtikas produktu saldēšana un uzglabāšana sasaldētā stāvoklī. Rīga,
1988., 85lpp.
Petersons J., Zivju produktu tehnoloăija, Rīga, 1972.
Prakses norādījumi zvejas produktu ražošana, Valsts zivsaimniecības pārvalde, 2001.
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata 1997 – 2006, Zivju fonds, Ikgadējs izdevums.
Кизеветер, Технология переработки водного сырья, 1976., Москва, 548 cтp.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

specializācija piena produktu tehnoloăijā
Nozares studiju kurss
4
6

Kursa autors: Maija Jansone
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – dot iespēju iemācīties saskatīt tehnoloăisko procesu kopsakarības, piemērot
teorētiskās zināšanas praktisku jautājumu risināšanā.
Studiju kursa uzdevumi:
1.Apgūt aktualitātes un tendences piena produktu ražošanā, sakarā ar ES prasībām.
2.Attīstīt prasmi analizēt izejvielu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli, izdarīt aprēėinus.
3.Prast izvēlēties noteiktu tehnoloăiskā procesa režīmu un iekārtas dotā produkta ražošanai.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas un izpratni par piena produktu ražošanas tehnoloăiju izmantošanu mūsdienu
piena pārstrādes uzĦēmumos. Iegūt prasmes vērtēt izejvielu un gatavo produktu kvalitāti,
vērtēt, analizēt un novērst dažādas ārkārtējas situācijas tehnoloăiskajos procesos.
Studiju kursa plāns
1.Ievads priekšmetā
2.Izejvielu bāze
2.1.Piena rūpniecībā no piena iegūto blakus produktu: vājpiena, paniĦu un suliĦu
ėīmiskais sastāvs un fizikālās , ėīmiskās īpašības
3. Vājpiena skābpiena produktu ražošanas tehnoloăiskās shēmas.
3.1. Vājpiena skābpiena produktu raksturojums
3.2.Vājpiena kefīra ieguves tehnoloăiskā shēma
3.3.Vājpiena jogurta ieguves tehnoloăiskā shēma
3.4.Vājpiena biezpiena ieguves tehnoloăiskā shēma
4.PaniĦu-skābpiena dzēriena ražošanas tehnoloăiskā shēma
5.SuliĦu pielietojums piena produktu ražošanā
6.Sauso piena blakus produktu ražošanas tehnoloăija
6.1.Sausā vājpiena ieguves tehnoloăiskā shēma
6.2.Sauso suliĦu ieguves tehnoloăiskā shēma
7. Piena seperēšana produkta-krējuma pielietojums piena produktu ražošanā
7.1.Saldā krējuma ražošanas tehnoloăiskā shēma
7.2.Skābā krējuma ražošanas tehnoloăiskā shēma
7.3.Sviesta ražošanas tehnoloăiskā shēma
8.Piena produktu kvalitātes uzraudzības prasības Eiropas Savienībā
9.Piena pārstrādes uzĦēmuma projektēšanas pamati.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, pozitīvs vērtējums studiju darbos un
pārbaudes darbos. Jāuzraksta un jāaizstāv kursa darbs. Gala pārbaudījums – eksāmens.
Gala vērtējumu veido:
1.Studiju projekts – 30%
2.Darbs auditorijā (praktisko situāciju analīze, semināri un kontroldarbi - 25 %
3.Apmeklējumi – 5 %
4.Gala pārbaudījums (eksāmens) – 40%
Literatūra
1.DukaĜska L. Pārtikas rūpniecības iekārtas – Jelgava LLU 2000 – 268 lpp.
2.Galoburda R. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi/ R.Galoburda, R.Rakčejeva – Jelgava
LLU 2002.
3.Hramcoks A. Vājpiena, paniĦu un suliĦu produkti/A.Hramcoks, E.Kravčenko 1995.
4.Ozola L. Piena pārstrādes tehnoloăija / L.Ozola, I.Ciproviča – Jelgava LLU 2002. – 248
lpp.
5.Ozola L. Piensaimniecība/L.Ozola, I. Rozenbaha – Rīga Zvaigzne 1975 – 165 lpp.
6.Poste L.M. Laboratory Methods for Sensory Analysis of Food/ L.Poste, D.Mackie, D.Butler
– Ottawa Agriculture Canada 1991 – 186 lpp.
7.Strautniece E. Pārtikas produktu sensorā novērtēšana – Jelgava LLU – 88 lpp.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Specializācija dzērienu ražošanas tehnoloăijā
Nozares studiju kurss
4
6

Kursa autors: Anita VasiĜevska
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Izejvielu bāzes -spirta, degvīna, alus, vīna un šampanieša- ieguves izejvielas.
Minēto dzērienu ražošanas tehnoloăiskās shēmas. Dzērienu ražošanas īpatnības ES. Pārtikas
uzĦēmumu(dzērienu rūpniecības) ražošanas iekārtu un izejvielu, un gatavās produkcijas
aprēėini.
Studiju kursa uzdevumi:
1. Sistematizēt iepriekš iegūtās zināšanas tehnoloăijās un iekārtās.
2. Iegūt dziĜākas teorētiskās zināšanas.
3. Izmantot teorētiskās zināšanas ražošanas procesu risināšanā.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešamais:
Spēt patstāvīgi veikt uzĦēmuma tehnoloăiskā un ražošanas procesa izpratni, procesu nozīmi
ražošanā, sniegt priekšlikumus par ražošanas iespējām.
Studiju kursa plāns
1. Ievads priekšmetā:
2. Izejvielu bāze:
3. Dzērienu ražošanas tehnoloăiskās shēmas:
4. Iekārtu izvēle un novietojums:
5. Dzērienu ražošanas uzĦēmumu projektēšanas pamati:
Gala vērtējumu veido:
1) Studiju projekts - 30%
2) Darbs auditorijā(uzdevumi, semināri, semināri un kontroldarbi)– 25%
3) Apmeklējums – 5%
4) Gala pārbaudījums(eksāmens)– 40%
Literatūra
• AlsiĦa R., Kravinska B., Bojarenko J. UzĦēmējdarbības ekonomika/- Rīga: Kamene,
1999.-165.lpp.
• Ball G.F.M. Vitamins in foods/- USA, Boca Ruton: CRC Press, Taylor & Francis
Group, 2006- 785.lpp.
• Baltess V. Pārtikas ėīmija/-Rīga: LU, 1998- 478.lpp.
• Breakfast cereal benefits: a global perspective/- Switzerland: Nestle, 2006.-688.lpp.
• Brūvere L. Pārtikas produktu prečzinība. 2.daĜa/-Rīga: SIA „Biznesa
augstskola”Turība”” ,2001-256.lpp.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cieslik E., Greda A., Adamus W. Contents of polyfenols in fruit and vegetables/Food Chemistry 94, 2006.-785.lpp.
DukaĜska L. Pārtikas rūpniecības tehnoloăiskie procesi un aparāti/- Jelgava: LLU,
1999.
Garšīgi un veselīgi. SIA „Iecavnieks”- eĜĜas fabrika/- Reklāmas buklets, 2009.-3.lpp.
GrāmatiĦa I. Auzu hidrolizāti pārtikā. Promocijas darbs inženierzinātĦu doktora
zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnē/- Jelgava, 2006.-129.lpp.
Hamaker B.R. Technology of functional cereal products/- USA, Cambridge:
Woodhead Publishing Limited, 2008- 548.lpp.
KārkliĦa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloăija/- Rīga: LU Akadēmiskais
apgāds, 2008 -74-86.lpp.
Kujala T. Rye: Nutrition, Health and Functionality/- Helsinki: Nordic Cereal Research
Institute, 1999.-39.lpp.
Kunze W. Technology: brewing and malting/- Berlin, 1996.-728.lpp.
Melngalve I. Pārtikas produktu prečzinība/-Rīga: Zvaigzne, 1987- 207.lpp.
Mortimer S., Wallace C. HACCP- A practical approach. Chapman and Hall/- London,
1994.-279.lpp.
Pētersone M., ZariĦš P. Pārtikas produktu tehnoloăijas pamati/- Rīga: Zvaigzne, 1975.
Smith J.S, Hui Y.H. Food processing. Principles and applications/- Iova: Blackwell
Publishing, 2004.-511.lpp.
Wines of the world/-London: DK, 2006.-688.lpp.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
Pilna laika studijas
STUDIJU KURSA PROGRAMMA
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Specializācija maizes produktu pārstrādes tehnoloăijā
Nozares studiju kurss
4
6

Kursa autors:Baiba Mintāle
Studiju kursa anotācija :
Kursa mērėis – Specializācija ir priekšmets, kas dod zināšanas par konditorejas ražošanas
sortimentu un ražošanas tehnoloăiju. Priekšmeta nolūks iemācīties patstāvīgi veikt
tehnoloăiskā procesa aprēėinus, izvēlēties tehnoloăisko shēmu un projektēt ražotni.
Studiju kursa uzdevumi – Izveidot augsti kvalificētus speciālistus, kas prastu izsekot līdzi
un vadīt konditorejas izstrādājumu ražošanas tehnoloăijas procesu, kā arī vajadzības gadījumā
veikt tajā korekcijas. Kas spētu strādāt gan kā ražošanas vadītāji, gan arī nepieciešamības
gadījumā kā strādnieki.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešams – Iegūt zināšanas un izpratni par
konditorejas izstrādājumu ražošanas tehnoloăiju, iegūt prasmi organizēt darbu. Piedalīties
jaunas produkcijas un tehnoloăijas ieviešanā. Prast aprēėināt izejvielu rezerves.
Studiju kursa plāns
1. Ievads priekšmetā.
2. KarameĜu ražošana.
3. Šokolāde un kakao pulveris.
4. Marmelādes un pastilas ražošana.
5. Tehnoloăiskā procesa aprēėins.
Prasības KP iegūšanai
Aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, pozitīvs vērtējums studiju darbos un
pārbaudes darbos. Jāuzraksta un jāaizstāv studiju darbs. Gala pārbaudījums – eksāmens.
Gala vērtējumu veido
1. Studiju projekti 30%
2. Darbs auditorijā (situāciju analīze, uzdevumi, semināri un kontroldarbi) 90%
3. Apmeklējums – 10%
4. Gala pārbaudījums (eksāmens) – 40%
Literatūra
• V. Baltess. Pārtikas ėīmija. Tulk. I. Jākobsone un M. Jākobsons. Rīga : Latvijas
Universitāte, 1998. 478.lpp.
• L. Brūvere. Pārtikas produktu prečzinība. 2. DaĜa. Rīga : SIA „Biznesa augstskola
„Turība””
• Brekfeast cereal benefits: a global perspective. Nestle, Switzerland, 2006, 23p.
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•

DukaĜska, L., Galoburda, R., Sturmoviča, E., Rubenis, O., Brēmers, G. Pārtikas
rūpniecības tehnoloăiskās iekārtas. Jelgava : LLU PTF, 2000. 524.lpp.
Jaunais pavārs: 1.grāmata – Rīga, Jumava, - 1998. – 496.lpp.
Jaunais pavārs: 2. Grāmata/Pumpura S. u.c. – Rīga, Jumava, - 1999.
Melgalve, I., u.c.Pārtikas produktu prečzinība. Rīga : Zvaigzne, 1987. 207.lpp.
Ozola, L. Pārtikas piedevas. Rīga : FOBO Prints, 2003. 112.lpp.
Пучкова, Л.И. Проектирование хлебопекарных предприятий с основами
САПР. Москва: Колос, 1993. 224с.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Specializācija gaĜas tehnoloăijā
Nozares studiju kurss
4
6

Kursa autors: Jānis Pildavs
Studiju kursa anotācija
Kursa mērėis – Specializācija gaĜas tehnoloăijā nodrošina augsti kvalificētu speciālistu
sagatavošanu, kas prastu izsekot līdzi gaĜas pārstrādes tehnoloăiskajiem procesiem un
nepieciešamības gadījumā veikt tajos korekcijas. Speciālisti spēj strādāt gan kā ražošanas
vadītāji, gan arī nepieciešamības gadījumā kā strādnieki.
Studiju kursa uzdevumi:
• Iegūt padziĜinātas zināšanas un izpratni par atsevišėu gaĜas produktu ražošanas
tehnoloăijām.
• Papildināt zināšanas par dažādu gaĜas izstrādājumu un izejvielu veidiem un to iedalījumu.
• Iegūt padziĜinātas zināšanas un izpratni par gaĜas un gaĜas produktu uzglabāšanas
īpatnībām un gaĜas autolītiskajiem procesiem.
• Iegūt zināšanas par tehnoloăisko procesu vadību.
• Iegūt padziĜinātas zināšanas un izpratni par labāko parametru izvēli noteiktas produkcijas
ražošanai.
• Iegūt izpratni par gaĜas pārstrādes uzĦēmumu projektēšanas pamatiem.
• Iegūt prasmi noteikt iemeslus un izdarīt secinājumus atrodot neatbilstošu produkciju.
• Iegūt un padziĜināt prasmi veikt dažādus tehnoloăiskos aprēėinus.
Pēc kursa apgūšanas studentam nepieciešams:
Iegūt zināšanas un izpratni par gaĜas pārstrādes tehnoloăiju izmantošanu mūsdienu gaĜas
pārstrādes uzĦēmumos. Iegūt izprtani par dažādu tehnoloăisko procesu raksturlielumu ietekmi
un uz gatavā produkta īpašībām. Veikt nepieciešamos tehnologiskos aprēėinus gaĜas
izstrādājumu ražošanas uzĦēmumu projektēšanai un darbībai. Iegūt izpratni par gaĜas
izstrādājumu ražošanas vadības procesiem. Iegūt izpratni par darba aizsardzību un drošību
strādājot ar specializētajām iekārtām.
Studiju kursa plāns
1. Ievads priekšmetā.
2. Izejvielu bāze gaĜas un putnu pārstrādes rūpniecībā.
3. Lopu un putnu pieĦemšana pārstrādes uzĦēmumā un pieĦemšanas procedūras.
4. Mājlopu un putnu pārstrāde pirmapstrādes cehā.
5. GaĜa kā gaĜas produktu ražošanas izejviela.
6. Atsevišėu gaĜas izstrādājumi un to ražošanas tehnoloăijas.
7. GaĜas un gaĜas produktu aukstumapstrāde.
8. GaĜas pārstrādes uzĦēmumu īpatnības.
9. GaĜas un putnu pārstrādes uzĦēmumu projektēšanas pamati.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa apgūšanas laikā jāizpilda četri patstāvīgie darbi, parādot tajos studenta izpratni
par tehnoloăisko procesu veidošanu un vadīšanu. Šie darbs tiek vērtēti ar atzīmi. Jānokārto
gala pārbaudījums un jāizpilda studiju darbs.
Gala vērtējumu veido:
10) Patstāvīgo darbu vērtējums - 50%
11) Gala pārbaudījumu vērtējums - 50 %
12) Studiju darbs tiek vērtēts atsevišėi
Literatūra
• Grinberga M. GaĜas produktu tehnoloăija I daĜa/ M.Grinberga, Ž.Gernere, Dz.Kreišmane
– Rīga: Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Mācību metodiskais centrs, 1997. –
105 lpp.
• Grinberga M. GaĜas produktu tehnoloăija II daĜa/ M.Grinberga, I.Karsele – Rīga: Latvijas
Republikas Zemkopības ministrijas Mācību metodiskais centrs, 1997. – 76 lpp.
• Grinberga M. GaĜas produktu tehnoloăija III daĜa/ M.Grinberga, I.Karsele – Ozolnieki:
Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 1997. – 120 lpp.
• Heinz.G Meat Processing Technology for Small- to Medium- Scale Producers/ G.Heinz,
P.Hautzinger – Bangkok: FAO, 2007. – 50p.
• Ranken M.D. Handbook of Meat Product technology/ London: Blackwell Science, 2000.
– 245p.
• Бредихин С. Технологическое оборудование мясокомбинатов/ С.Бредихин –
Москва: Колос, 2000. – 392 lpp.
• Курочкин А. Технологическое оборудование для переработки продукции
животноводства/ А.А.Курочкин, В.В.Ляшенко – Москва: Колос, 2001. – 440 lpp.
• Крищук Н. Учет и экономический анализ резултатов колбасного производство/
Rīga: 1999.
• Крищук Н. Пособие для мастеров, технологов – организаторов колбасного
производства, для работы в колбасных цехах частных фирм/ Rīga: 1999.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
STUDIJU KURSA PIETEIKUMS
Kursa nosaukums
Studiju kursa statuss
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Specializācija augĜu un dārzeĦu pārstrādes
tehnoloăijā
Nozares studiju kurss
4
6

Kursa autors – Rota Maramzina
Studiju priekšmeta anotācija
Kursa mērėis – dot iespēju padziĜināt iegūtas zināšanas par augĜu un dārzeĦu produktu
sortimentu un ražošanas tehnoloăiju , iemācīties patstāvīgi veikt tehnoloăiskā procesa
aprēėinus, izvēlēties tehnoloăiska procesa shēmas un projektēt ražotni.
Studiju kursa uzdevumi:
Sagatavot kvalificētus speciālistus, spēcīgus izsekot un vadīt, kā arī vajadzības gadījumā veikt
tajā korekcijas. Kas spētu strādāt kā ražošanas vadītāji, gan arī nepieciešamības gadījumā kā
strādnieki.
Pēc kursa apgūšanas studentiem nepieciešams – prast pielietot iegūtās zināšanas un
prasmes augĜu un dārzeĦu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloăijas, organizēt darbu,
piedalīties jaunas produkcijas un tehnoloăiju ieviešanā, aprēėināt izejvielu rezerves novērtēt
izejvielas un gatavo produkciju.
Studiju kursa plāns
1. Ievads. AugĜu un dārzeĦu pārstrādes perspektīvas Latvijā
2. Augu šūnas un augu audi
3. AugĜu, ogu un dārzeĦu klasifikācija un raksturojums
3. AugĜu un dārzeĦu ėīmiskais sastāvs
4. AugĜu un dārzeĦu fizikālās īpašības
5. AugĜu un dārzeĦu kvalitātes rādītāji
6. AugĜu un dārzeĦu uzglabāšana
7. AugĜu un dārzeĦu nozīme cilvēku uzturā. Uzturvērtības aprēėins.
8. AugĜu, ogu un dārzeĦu konservēšanas bioloăiskie principi un paĦēmieni
9. Konservu ražošanas tehnoloăiskās operācijas un iekārtas to veikšanai
10. DārzeĦu konservi. Ražošanas tehnoloăiskie procesi
11. AugĜu un ogu konservi. Ražošana , tehnoloăiskie procesi
12. Tehnoloăisko procesu aprēėini
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, pozitīvs vērtējums studiju darbos un
pārbaudes darbos. Jāuzraksta un jāaizstāv studiju darbs. Gala pārbaudījums – eksāmens.
Gala vērtējumu veido:
1) Studiju projekts - 30%
2) Darbs auditorijā(uzdevumi, semināri, semināri un kontroldarbi)– 25%

3) Apmeklējums – 5%
4) Gala pārbaudījums(eksāmens)– 40%
Literatūra
• Baltess, V.,Pārtikas ėīmija, Tulkoja I.Jēkabsone; M.Jēkabsone, Rīga, LLU, 1998.,478
lpp.
• DukaĜska,L., Pārtikas rūpniecības tehnoloăiskās iekārtas, Jelgava, LLU, 2002., 524
lpp.
• DukaĜska.L.,Galaburda.,R., Starmoviča.E.,Rubenis,O., Bremers, G. Pārtikas produktu
iepakošanas tehnoloăijas, Jelgava, LLU PTF, 2003., 670 lpp.
• Galoburda,R. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi, Jelgava, LLU PTF, 2008., 93 lpp.
• Kokars, V. Kā glabāsim un pārstrādāsim dārzeĦus, Rīga, 1988., 96 lpp.
• Pētersone,M.,ZariĦš,P. Pārtikas produktu tehnoloăijas pamati, Rīga, „Zvaigzne”,
1975., 307.lpp
• Wim Jongen, Fruit and Vegetables processing, Woodhead Publishing Limited
Cambrige, England, 2001., 528.lpp.
• Справочник технолога плодоовощного консервного производства. Москва.
Легкая и пищевая промышленность. 1983. 403cт.
• Носикова B.B., Основы холодильной технологии пищевых продктов. Могилёв.
MГУП, 2007, 111 cт.

Prakses

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
PRAKSES PROGRAMMA
Prakses nosaukums
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Prakse
6
9

Programmu sastādīja: J. Pildavs, A. VasiĜevska, B. Mintāle, M. Jansone
Prakses vispārīgie mērėi
• nodrošināt studentu teorētisko zināšanu savienošanu ar praktisko darbu, lai iegūtās
jaunās zināšanas un praktiskās iemaĦas varētu izmantot turpmākajā studiju procesā
un darbā;
• iepazīstināt studentus ar reālo situāciju uzĦēmējdarbībā;
• iepazīstināt darba devējus ar potenciālo darbaspēku;
• dot iespēju uzĦēmējiem iesaistīt studentus ikdienas darba pienākumu veikšanā.
• veicināt sadarbību starp uzĦēmumiem un mācību iestādi, lai varētu pilnīgāk izzināt
uzĦēmēju vēlmes un vajadzības attiecībā uz jauniem speciālistiem.
Prakses programmas uzdevumi
1. Jāiepazīstas ar uzĦēmuma un tā izejvielu bāzi un darbības rajonu.
2. Jāiepazīstas ar pārtikas produktu ražošanas tehnoloăijām un iekārtām,apgūstot ražošanu
praktiski strādājot.
3. Jāiegūst informācija par ražošanas kvalitātes kontroli uzĦēmumā.
4. Jāiegūst informācija par uzĦēmuma darba organizāciju un plānošanu.
5. Prakses noslēguma jāuzraksta prakses atskaite, kurā jāargumentē domas un secinājumi,
izmantojot teorētiskās zināšanas, kas iegūtas nodarbības laikā, kā arī papildus studējot
speciālo literatūru.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas izpildi studējošie apliecina ar:
1) prakses atskaiti, kas ietver studenta veikto darbu aprakstu;
2) izziĦu (atsauksmi) no prakses vietas par nostrādā laiku un prakses vērtējumu ;
3) prakses atskaites aizstāvēšanu .
Gala vērtējumu veido:
1) prakses vadītāja no prakses vietas atsauksme;
2) prakses atskaites satura atbilstība prakses programmai;
3) prakses noformējuma atbilstība metodiskajiem norādījumiem;
4) prakses atskaites aizstāvēšana.
UzĦēmums patur tiesības neizpaust informāciju par uzĦēmuma stiprām un vājām pusēm,
stratēăiskiem mērėiem un cita rakstura informāciju, ko tas uzskata par noslēpumu. Šajā
gadījumā studentiem, balstoties uz pamatinformāciju par uzĦēmumu, kas nav
komercnoslēpums, un teorētiskām zināšanām, ir pašam jāizdara atbilstošie secinājumi.

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
PRAKSES PROGRAMMA
Prakses nosaukums
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Kvalifikācijas prakse
10
15

Programmu sastādīja: J. Pildavs, A. VasiĜevska, B. Mintāle, M. Jansone
Prakses vispārīgie mērėi
• nodrošināt studentu teorētisko zināšanu savienošanu ar praktisko darbu, lai iegūtās
jaunās zināšanas un praktiskās iemaĦas varētu izmantot turpmākajā studiju procesā
un darbā;
• iepazīstināt studentus ar reālo situāciju uzĦēmējdarbībā;
• dot praktisko pieredzi un attīstīt profesionālo domāšanu;
• iepazīstināt darba devējus ar potenciālo darbaspēku;
• dot iespēju uzĦēmējiem iesaistīt studentus ikdienas darba pienākumu veikšanā.
• veicināt sadarbību starp uzĦēmumiem un mācību iestādi, lai varētu pilnīgāk izzināt
uzĦēmēju vēlmes un vajadzības attiecībā uz jauniem speciālistiem.
Prakses programmas uzdevumi
1. Jāiepazīstas ar uzĦēmumu un tā izejvielu bāzes un darbības rajons.
2. Jāiepazīstas ar pārtiaks produktu ražošanas jaunākajām tehnoloăija un iekārtas.
3. Jāveic ceha meistara, ceha priekšnieka vai cita atbildīga darbinieka pienākumu
izpilde, šī darbinieka klātbūtnē.
4. Jāizpēta ražošanas ēkas arhitektūras un celtniecības konstrukcijas.
5. Jāizpēta ražošanas vadīšana un kontrole uzĦēmumā un kvalitātes pamatrādītāji.
6. Jāiepazīstas ar uzĦēmuma automatizāciju un kopjuterizāciju.
7. Jāizpēta palīgcehu darbs.
8. Jāiegūst informācija par uzĦēmuma darba organizāciju un plānošanu
9. Prakses noslēgumā jāuzraksta prakses atskaite, kurā jāargumentē savas domas un
secinājumi, izmantojot teorētiskās zināšanas, kas iegūtas nodarbību laikā, kā arī
papildus studējot ekonomisko literatūru.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses programmas izpildi studējošie apliecina ar:
1) prakses atskaiti, kas ietver studenta veikto darbu aprakstu;
2) izziĦu (atsauksme) no prakses vietas par nostrādā laiku un prakses vērtējumu ;
3) prakses atskaites aizstāvēšanu .
Gala vērtējumu veido:
1) prakses vadītāja no prakses vietas atsauksme;
2) prakses atskaites satura atbilstība prakses programmai;
3) prakses noformējuma atbilstība metodiskajiem norādījumiem;
4) prakses atskaites aizstāvēšana.

UzĦēmums patur tiesības neizpaust informāciju par tehnoloăijām, uzĦēmuma stiprām un
vājām pusēm, stratēăiskiem mērėiem un cita rakstura informāciju, ko tas uzskata par
noslēpumu.
Nepieejamas vai nepietiekamas informācijas gadījumā studentiem, izmantojot pieejamo
informāciju par uzĦēmumu, kas nav komercnoslēpums, un vispārīgajām teorētiskām
zināšanām, kā arī zināšanām nozarē un specialitātē, ir pašam jāizdara atbilstošie secinājumi.

Kvalifikācijas darbs

Studiju programma „PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĂIJA”
KVALIFIKĀCIJAS DARBS
Gala pārbaudījums
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti

Kvalifikācijas darbs
8
12

Sastādīja: J. Pildavs, A. VasiĜevska, B. Mintāle, M. Jansone
Kvalifikācijas darbs ir informācijas analīzes, secinājumu un priekšlikumu kopums, izstrādāts
izmantojot studiju laikā iegūtās zināšanas un iemaĦas, kā arī prakšu laikā iegūto informāciju
un praktisko pieredzi. Darbs satur pētījumu gaitas un rezultātu precīzu, skaidru un loăisku
izklāstu, praktisko risinājumu, argumentētus priekšlikumus.
Studiju darba mērėis
“Darba mērėis izpētīt Y produkta ražošanas tehnoloăiju, aprakstīt un izanalizēt tehnoloăiskos
procesus, kā arī izstrādāt argumentētus secinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar izvēlētā
produkta ražošanas nosacījumiem”.
Kvalifikācijas darba saturs
Rakstiskā daĜa
Ievads
1. Izejvielu izvēle un raksturojums.
2. Tehnoloăiskā procesa shēma un apraksts.
3. Tehnoloăisko procesu laika grafiks.(ja nepieciešams)
4. Izejvielu un produkcijas aprēėins.
5. Iekārtu izvēle un aprēėins.
6. Darba spēka izvēle.
7. Ražošanas telpu aprēėins.
8. Ražošanas vadīšana.
9. Mārketings un ekonomiskie aprēėini.
9.1. esošā tirgus apskats;
9.1.1. piedāvājums pieprasījums (tirgus daĜa);
9.1.2. konkurence;
9.2. mērėa segments (potenciālie pircēji, patērētāji);
9.3. produkta pašizmaksas aprēėins;
9.4. produkta tirgus cenas stratēăijas noteikšana;
9.5. ekonomiskās efektivitātes vērtējums.
Secinājumi un priekšlikumi
Izmantotās literatūras un avotu saraksts
Pielikumi (ja nepieciešams)

Grafiskā daĜa
1. Tehnoloăiskā shēma (formāts A1, A2 vai elektroniskā veidā + A3 pielikumā)

2. Ražošanas telpu plāns norādot iekārtu izvietojumu. (formāts A1, A2 vai elektroniskā veidā
+ A3 pielikumā)
3. Ražošanas telpu plāns norādot tehnoloăiskās plūsmas (formāts A3 pielikumā)
Kvalifikācijas darba izstrāde, iesniegšana un recenzēšana
Kvalifikācijas darbu izstrādā tie studenti, kuri saĦēmuši sekmīgu vērtējumu visos
studiju programmā paredzētajos studiju kursos un praksēs, un kuriem ar direktora rīkojumu
dota atĜauja strādāt pie kvalifikācijas darba.
Kvalifikācijas darbs ir jāizstrādā noteiktajā apjomā un termiĦā. Kvalifikācijas darba
izstrādes sākumā studentam tiek izsniegts kalendārais darba izpildes grafiks, kurā tiek iekĜauti
kvalifikācijas darba izstrādāšanas posmi, norādīti darba pārbaudes laiki, kuros studentam ir
jāierodas, līdzi Ħemot visas darba iestrādnes. Neierašanas gadījumā var tikt pieĦemts lēmums
par studenta nepielaišanu pie aizstāvēšanas. Darba izstrādes laikā students konsultējas ar
darba vadītāju un sistemātiski atrāda paveikto.
Pabeigtu kvalifikācijas darbu students paraksta un iesniedz darba vadītājam. Darba
vadītājs izvērtē darba saturu, izpildījumu un pieĦem lēmumu par tā atbilstību izvirzītajām
prasībām, pēc tam dod savu atsauksmi par kvalifikācijas darbu un paraksta darbu uz titullapas.
Vadītājam ir tiesības nepielaist darbu aizstāvēšanai, ja tas neatbilst izvirzītajām prasībām
Pēc vadītāja darbu izskata normkontrolieris, kurš pārbauda darba atbilstību
metodiskajiem norādījumiem.
Pēc tam autors var iesniegt darbu reăistrēšanai, tas obligāti jāizdara kalendārā darba
izpildes grafika norādītajā termiĦā.
Ja kvalifikācijas darbs ir pielaists aizstāvēšanai, tam tiek nozīmēts recenzents.
Recenzentam ir tiesības uzaicināt studentu, lai viĦš sniedz paskaidrojumus par savu darbu.
Rakstiskajā recenzijā novērtē:
• kvalifikācijas darba temata aktualitāti;
• darba apjomu un struktūru;
• pētījuma mērėi un lietotās pētīšanas metodes;
• literatūras sarakstā minēto avotu izmantošanas pakāpi un atsauces;
• apkopotā materiāla pilnīgumu atbilstoši pētījuma uzdevumiem;
• informācijas un datu apstrādes kvalitāti;
• darba satura atbilstību autora izvirzītajam mērėim un uzdevumiem;
• darba noformēšanas atbilstību metodiskajiem norādījumiem;
• darba raksturu: vai darbam ir radošs vai aprakstošs raksturs;
• secinājumu un priekšlikumu pamatojumu un izvirzītā mērėa sasniegšanas pakāpi;
• pētījuma teorētisko un praktisko nozīmi.
Nobeigumā recenzents norāda, vai darbs atbilst prasībām, kas izvirzītas kvalifikācijas
darbam un dod savu novērtējumu. Darba autors recenziju saĦem ne vēlāk kā dienu pirms
aizstāvēšanas.
Ja recenzents novērtē darbu negatīvi, tad kvalifikācijas darbu nosūta papildu
recenzēšanai citam speciālistam attiecīgajā pētījumu virzienā. Pēc tam kvalifikācijas darbu
nodod aizstāvēšanai.
Kvalifikācijas darba aizstāvēšana
Kvalifikācijas darbu aizstāv Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas (VNPK) atklātā
sēdē, kurā ir uzaicināti piedalīties vadītāji, recenzenti, studenti un citi interesenti.
Gatavojoties aizstāvēšanai, ieteicams sastādīt uzstāšanās konspektu, kurā autors īsi
pamato izvēlētā temata aktualitāti, raksturo darba nozīmi, darba mērėi un struktūru, bet
galveno uzmanību velta secinājumu un priekšlikumu izklāstam, uzsverot autora dotos
konkrētos priekšlikumus. Kvalifikācijas darba aizstāvēšanā jāizklāsta galvenie pētījuma

rezultāti un jāparāda studenta izstrādātās aktivitātes situācijas uzlabošanai un uzĦēmuma
darba pilnveidošanai.
Studentam rūpīgi jāiepazīstas ar recenziju. Atbildes uz recenzijā izteiktajām piezīmēm
un norādītajiem trūkumiem ir jāsagatavo savlaicīgi.
Darba aizstāvēšana iesākas ar studenta ziĦojumu 8 - 10 minūtes. Kvalifikācijas darba
aizstāvēšanai jāsagatavo prezentācija (apjoms līdz 10 slaidiem) ar programmas PowerPoint
palīdzību. Aizstāvot darbu students var izmantot arī citus vizuālos materiālus.
Autoram jābūt lakoniskam, bet izsmeĜoši jāatbild uz darbā izvirzītajiem jautājumiem.
To sekmē iepriekš sagatavoti grafiskie attēli, tabulas, shēmas u.c. Lai iekĜautos ziĦojuma
laikā, rekomendējam dažas reizes uzmanīgi izlasīt ziĦojumu pirms aizstāvēšanas.
Pēc studenta ziĦojuma VNPK locekĜi un klātesošie var uzdot jautājumus par darba
tematu. Uz uzdotiem jautājumiem students sniedz īsas, precīzas un izsmeĜošas atbildes. Šīs
atbildes lielā mērā ietekmē kvalifikācijas darba novērtējumu.
Kvalifikācijas darba apspriešana iesākas ar darba vadītāja uzstāšanos, kurā viĦš
klātesošajiem izsaka savu viedokli par darbu. Ja darba vadītāja nav klāt, atsauksmi nolasa.
Kvalifikācijas darba apspriešana turpinās ar recenzenta uzstāšanos, kurā viĦš klātesošajiem
izsaka savu viedokli par darbu. Ja recenzenta nav klāt, recenziju nolasa. Kvalifikācijas darba
apspriešanā dalību Ħem visa komisija. Apspriešanas gaitā var rasties papildinājumi, kurus
studentam uzdod mutiski.
Darba aizstāvēšanas noslēgumā vārdu dod studentam. ViĦam jādod atbildes uz
jautājumiem un piezīmēm, kas izteiktas recenzijā un mutiski. Nepieciešamības gadījumā
studentam jāaizstāv darbā izdarītie secinājumi un priekšlikumi. Autoram ir tiesības arī izteikt
savas domas par recenziju un, precīzi argumentējot, pat noraidīt izteiktās piezīmes.
Pēc visu kvalifikācijas darbu apspriešanas, kas pieĦemti aizstāvēšanai attiecīgajā sēdē,
notiek slēgta darbu novērtēšana.
VNPK lēmums par kvalifikācijas darbu novērtējumu pamatojas uz recenzenta
vērtējumu un darba vadītāja atsauksmi, Ħemot vērā darba teorētisko un praktisko nozīmi un
studenta prasmi strādāt, kā arī studenta prasmi aizstāvēt savu darbu un parādītājām zināšanām
aizstāvēšanas laikā. Aizstāvēšanas rezultātus novērtē saskaĦā ar spēkā esošo vērtējumu
sistēmu.
Lēmumu par kvalifikācijas darba novērtējumu VNPK pieĦem ar balsu vairākumu,
atklāti balsojot. Ja klātesošo VNPK locekĜu balsis dalās tieši uz pusēm, izšėirošā balss ir
VNPK priekšsēdētājam.
Studentam, kas aizstāvēšanā ir saĦēmis neapmierinošu vērtējumu, ir tiesības darbu
aizstāvēt nākamajā gadā, bet VNPK lemj, vai students var aizstāvēt to pašu darbu attiecīgi to
pārstrādājot, vai arī darbs jāizstrādā par citu tematu.

5. Pielikums
Studiju kursu saraksts, atbildīgais
akadēmiskais personāls

Studiju kursu saraksts, atbildīgais akadēmiskais personāls
Studiju kurss

KP

Atbildīgais par studiju
kursu

Vispārizglītojošie studiju kursi
Lietišėā komunikācija
Psiholoăija
Socioloăijas pamati

1
1,5
1,5

Svešvaloda

3

Matemātika
Fizika
Civilā aizsardzība
Datormācība

5
3
1
4

Dz. Gaile
L. Ziemele
L. Ziemele
B. Nollendorfa (angĜu val.)
I. Goldmane (vācu val.)
E. Lūrina
R. Maramzina
A. GalviĦš
J. Pildavs

Nozares studiju kursi
Obligātie studiju kursi
Inženiergrafika
Elektrotehnikas pamati
Būvniecības pamati
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
Darba tiesības
Tehniskā mehānika
Neorganiskā ėīmija
Organiskā ėīmija / SD
Ievads specialitātē
Izvēles studiju kursi (3kp)
Aukstuma, siltuma tehnikas pamati
Aukstuma tehnoloăija
Kvalitātes vadīšana
Svešvaloda (otrā)

3
2
2
3
1
3
5,5
4,5
0,5
1
1
1
2

A.VasiĜevska
J.Jonāns
A.VasiĜevska
A.LazdiĦš
Z. Brenčevs
E.Lūrina
S.Plone
S.Plone
S.Gaile
R.Maramzina
R.Maramzina
J. Pildavs
B. Nollendorfa (angĜu val.)
I. Goldmane (vācu val.)

Konkrētās profesijas studiju kursi
Specializācija tehnoloăijā / SD
Zivju produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Piena produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Dzērienu produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
Maizes produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
GaĜas produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas
AugĜu un dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas

4

Atbilstošo
pasniedzēji

2

R.Maramzina

2

M.Jansone

2

A.VasiĜevska

2

B.Mintāle

2

J.Pildavs

2

R.Maramzina

tehnoloăiju

Studiju kurss

KP

Atbildīgais par studiju
kursu

Prakse
Prakse
Kvalifikācijas prakse
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kontroldarbi, obligātie mājas darbi un eksāmenu paraugi.
Aktualizēta studiju kursu programma Svešvaloda

2008.
2008.
2007.

Una Pentjuša
.

2010.
2010.
2010.
2010.
2009.

2009.

2009.

2008.
2008.
2008.
2008.

2008.

2008.
Everita Lūrina

2010.
2010.
2010.
2007.

Baiba Nollendorfa

2010.
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2010.
2010.

Papildināti izdales materiāli studiju kursam Svešvaloda
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursam Svešvaloda
Eko partikas ražošanas un pārstrādes norise Latvija ,
materiālu kopa „Growing Green in Latvia.”
English speaking countries – Topical political and
economical issues in the changing world. Presentation
materials
The System of Education in EU. Texts. Legislation.
Glosary.
Travelling to Europe. Tips (climate, time zones,
accomodation, places of interest, cultural activities.
Many tongues, One Family. Languages in European
Union.
The Budget of the EU:how is Your money spent.
Describing charts analysis of changes.
Lekciju kurss „Komunikatīvās kompetences veidošana
izglītības procesā” Profesionālās informācijas daĜas
projekta „ Karjeras izglītības programmu nodrošinājums
izglītības sistēmā” darba grupai 2005. g. jūlijs
Programma studiju kursam „ UzĦēmējdarbība” – AngĜu
valoda(pamatkurss). (pilna, nepilna laika studijām) RUK
Programma studiju kursam „UzĦēmējdarbība” – AngĜu
valoda. (pilna, nepilna laika studijām) RUK
Programma Studiju kursam „UzĦēmējdarbība” – Lietišėā
angĜu valoda (pilna, nepilna laika studijām) RUK
Studiju kursa programma – Runas kultūras pamati,
prezentācijas prasmes. RUK
The Role of Information Technologies. Communication.
Audio materials. Business Communication. Tests.
Process of Pread, Beer Making. Breweries in Latvia.
Legislation.
Information from business media,internet. Comprehension
tasks. Glosary.
Fundamentals of Accounting. Cost and Management
Accounting. Taxes. Legislation. Texsts from business
media, glosary, tests.
Banking. Types of Banks. Services, Transactions.
Communication with Clients. – Texts, handouts, glosary,
tests.
Job Market. Career profile. Handouts, exercises, job
offers,glosary, tasks for the tests.
Pilnveidoti izdales materiāli angĜu valodā
Aktualizēta studiju kursa programma angĜu valodai
Pilnveidoti pārbaudes darbi un eksāmena darbs angĜu
valodā
Profesionālās orientācijas videomateriāli angĜu valodas
mācīšanai RUK
Studiju kursa programma krievu val. kā otrai svešvalodai
(RUK).

2011.
2009.

2007.
2007.
2007.
2007.
2005.

2007.
2007.
2007.
2006.
2006.
2005.
2004.
2003.

2002.

Alīna Jakušenoka

2010.
2009.
2009.
2007.
2007.
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2010.
2010.
2010.

Rota Maramzina

Aktualizēta studiju kursu programma Svešvaloda/ vācu
valoda/
Papildināti izdales materiāli studiju kursam Svešvaloda/
vācu valoda/
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu darbi studiju kursam
Svešvaloda/ vācu valoda/

2007.

Studiju kursa programma koledžai „Vācu valoda (2.
svešvaloda)”

2006.

Pilnveidotas studiju programmas „Speckurss specializētā
vācu valodā (tirgzinības)” un „Speckurss specializētā vācu
valodā (grāmatvedība)”

2010.

Aktualizētas studiju kursu programmas AugĜu un dārzeĦu
pārstrādes tehnoloăija un iekārtas, AugĜu un dārzeĦu
pārstrādes tehnoloăija un iekārtu specializācija, Darba
aizsardzība, Aukstumtehnika, Aukstumtehnoloăija, Zivju
produktu ražošanas specializācija, Zivju produktu
pārstrādes tehnoloăijas un iekārtas
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem AugĜu un
dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un iekārtas, AugĜu un
dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un iekārtu specializācija,
Darba aizsardzība, Aukstumtehnika, Aukstumtehnoloăija,
Zivju produktu ražošanas specializācija, Zivju produktu
pārstrādes tehnoloăijas un iekārtas
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem AugĜu un dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un
iekārtas, AugĜu un dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un
iekārtu specializācija, Darba aizsardzība, Aukstumtehnika,
Aukstumtehnoloăija, Zivju produktu ražošanas
specializācija, Zivju produktu pārstrādes tehnoloăijas un
iekārtas
Izstrādātas studiju kursu programmas Darba aizsardzība,
Aukstumtehnika, Aukstumtehnoloăija,
Kvalifikācijas prakses programma
zivju produktu
pārstrāde un iekārtas. pilna un nepilna laika studijām
prakses programma zivju produktu apstrādei un iekārtas,
pilna un nepilna laika studijām
Izstrādātas studiju kursu programmas AugĜu un dārzeĦu
pārstrādes tehnoloăija un iekārtas, AugĜu un dārzeĦu
pārstrādes tehnoloăija un iekārtu specializācija,
Zivju
produktu ražošanas specializācija,
Zivju produktu
pārstrādes tehnoloăijas un iekārtas
Aktualizētas studiju kursu programmas, Organiskā ėīmija,
Neorganiskā ėīmija RUK
Papildināti izdales materiāli studiju Organiskā ėīmija,
Neorganiskā ėīmija
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem Organiskā ėīmija, Neorganiskā ėīmija
Izstrādātas studiju kursu programmas, Organiskā ėīmija,

2010.

2010.

2008.
2004.
2004.
2004.

Silvija Plone

Izstrādne

2010.
2010.
2010.
2006.
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2006.
2006.
2006.

Maija Jansone

2011.

2008.
2005.
2010.

2010.

2010.

2004.

Baiba Mintāle

2010.

2010.

2010.

2005.
2004.

Anita VasiĜevska

2010.

2010.

2010.

Izstrādne
Neorganiskā ėīmija RUK
Izstrādāti izdales materiāli studiju Organiskā ėīmija,
Neorganiskā ėīmija
Izveidoti pārbaudes un ieskaišu/eksāmenu darbi studiju
kursiem Organiskā ėīmija, Neorganiskā ėīmija
‘’Mācību kvalitātes vērtēšanas kritēriji un to lietošana
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā’’, 7 lp.
Saldējuma izgatavošanas tehnoloăijas un realizācijas
izmaiĦas gadsimta mijā. RUK V zinātniski praktiskās
konferences raksti
Piena produktu sensorā novērtēšana. RUK IV zinātniski
praktiskās konferences raksti
Mācīšanās motīvi un stimuli. RUK I Zinātniski praktiskās
konferences raksti
Aktualizētas studiju kursu programmas Piena produktu
pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Specializācija piena tehnoloăijā.
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem Piena
produktu pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Specializācija piena tehnoloăijā
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem Piena produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas; Specializācija piena tehnoloăijā
Prakses programmas izstrāde „Piena rūpniecības
tehnoloăijas specialitātei” pilna un nepilna laika studijām.
RUK
Aktualizētas studiju kursu programmas Maizes produktu
pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas; Ievads
specialitātē; Specializācija maizes tehnoloăijā
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem Maizes
produktu pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Ievads specialitātē; Specializācija maizes tehnoloăijā
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem Maizes produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas; Ievads specialitātē; Specializācija
maizes tehnoloăijā
Kursa projektu izstrādes metodikas sagatavošana. RUK
Prakses programmas izstrāde „Maizes rūpnīcas
tehnoloăijas specialitātei” pilna un nepilna laika studijām.
RUK, Rīga.
Aktualizētas studiju kursu programmas Dzērienu produktu
pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Inženiergrafika;
Būvniecības pamati; Specializācija dzērienu tehnoloăijā
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem Dzērienu
produktu pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Inženiergrafika;
Būvniecības pamati; Specializācija dzērienu tehnoloăijā
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem Dzērienu produktu pārstrādes tehnoloăija un
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2005.

2002.
Jānis Jonāns

2010.
2010.
2010.
2009. - 2010.

2009. - 2010.

2009. - 2010.

2009. - 2010.

2008. - 2009.

2008. - 2009.

2008. - 2009.

2008. - 2009.

Izstrādne
ražošanas iekārtas; Inženiergrafika; Būvniecības pamati;
Specializācija dzērienu tehnoloăijā
Izstrādātas studiju kursu programmas Dzērienu produktu
pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Inženiergrafika;
Būvniecības pamati; Specializācija dzērienu tehnoloăijā
Kursa darba, prakses atskaites un kvalifikācijas darba
izstrādes un aizstāvēšanas metodika koledžas grupām
Aktualizēta studiju kursu programma Elektrotehnikas
pamati
Papildināti izdales materiāli studiju kursam
Elektrotehnikas pamati
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursam Elektrotehnikas pamati
Lekciju konspekts "Informācijas tehnoloăiju attīstības
vēsture", 4 lpp, Europas projekta „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Pētnieciskais darbs "Operētāj sistēmas" 14 lpp, Europas
projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls elektronisko tabulu apguvei, 8
uzdevumi un to vērtēšanas kritēiji, Europas projekta
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Lekciju konspekts "Ievads Perl programmēšanas valodā", 2
lpp, Europas projekta „Atbalsts vispārējās izglītības
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Pētnieciskais darbs "Interaktīvo mācību metožu
pielietojuma pētīšanas, tās būtība, priekšrocības un
nepieciešamība" 17 lpp, Europas projekta „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls attēlu apstrādes programmas "Gimp"
apguvei, 4 lpp, Europas projekta „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls programmas "Bluefish"
izmantošanai html koda izstrādē, 13 lpp, Europas projekta
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls programmas "Ms Access 2007"
apguvei, 38 lpp, Europas projekta „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
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2008. - 2009.

Metodiskais materiāls HTML programmēšanas valodas
apguvei, 28 lpp (divās daĜās), Europas projekta „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls "Ms Office un Open Office
salīdzinājums" , 7 lpp, Europas projekta „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Aktualizēta studiju kursu programma Civilā aizsardzība
Papildināti izdales materiāli studiju kursam Civilā
aizsardzība
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursam Civilā aizsardzība
Aktualizēta studiju kursu programma Darba tiesības
Papildināti izdales materiāli studiju kursam Darba tiesības
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursam Darba tiesības
Komerctiesības (lekciju konspekts)

2008. - 2009.

Andrejs GalviĦš

2010.
2010.
2010.

Zigfrīds Brenčevs

2010.
2010.
2010.
2003.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

GAILE Dzintra
Dzirnavu iela 66a - 55, Rīga, LV – 1050
29733379
Dzintra.gaile@ruk.lv
19.11.1947.

Izglītība
2002.
1966. –
1971.

LLU Pedagoăijas maăistrantūra
LVU Ėīmijas fakultāte, kvalifikācija- ėīmiėis, diploma Nr.
348559

Darba pieredze
1989. Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, direktore
1976.- 1989. Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, skolotāja
Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu

Sapratne
C2
C1
B1

Runāšana
C2
C1
B1

Rakstīšana
C2
C1
B1

Citas prasmes, iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- prasme sadzīvot un
sastrādāties ar citiem cilvēkiem, prasme strādāt komandā,
spējas pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes
prasmes
Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt
cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot
Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas
mehānismus
Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora
programmas, datorizētas datu bāzes un internetu
Vadītāja apliecība- B kategorija
Intereses- CeĜošana, dārzkopība, dzīvnieki
Papildizglītība, kursi
2008.
2007.līdz
šim
2006.
2005.
2002.

Radošais komandējums Spānijā Illes Babars
Regulāri kursi, semināri, ko organizē IZM, PIC, ES
projekti
Radošais komandējums BeĜăijā
Augstskolu didaktika, 4 KP, 40 kontaktstundas, sert.Nr.
0436, LLU, Jelgava, Lielā iela 2
Radošais komandējums Ėīnā
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2000.
1999.

Radošais komandējums Izraēlā
Radošais komandējums Austrijā

Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2010.
2010.
2010.

Aktualizēta studiju kursa programma Lietišėā
komunikācija
Papildināti izdales materiāli studiju kursam Lietišėā
komunikācija
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu darbi studiju kursam
Lietišėā komunikācija

1978.

Recenzente mācību grāmatai Z.KĜaviĦš, B.KĜaviĦa
‘’Fizikālā un koloidālā ėīmija’’
1974.- 1976. Publikācija ‘’Kompozītie materiāli’’ žurnālā ‘’Polymer
Chemistry’’

06.05.2011.

Paraksts:
Dz. Gaile
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Adrese
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E- pasta adrese
Dzimšanas datums

ZIEMELE Līvija
KaĦieru iela 18 – 39, Rīga, LV 1063
Mobilais: +371 29779829
livijaz@inbox.lv; livija.ziemele@ruk.lv
25.02.1967.

Izglītība
2011.

1990.

LLU Tehniskā fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības
institūts, J. Čakstes bulv. 5, Jelgava
Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā (Mg.paed.)
LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Brīvības iela 32,
Rīga
Diploms TB Nr. 981562
vēsturnieks, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs

Darba pieredze
2004.- līdz šim

2001.- 2004.

1998.- 2001.

1997.- līdz šim

Direktores vietniece zinātnes darbā
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga LV
1045
Direktores vietniece audzināšanas darbā
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga LV
1045
UzĦēmējdarbības nodaĜas vadītāja
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga LV
1045
Vēstures, Politikas un tiesību, Filosofijas, Psiholoăijas
skolotāja; lektore studiju kursiem Socioloăija, Psiholoăija,
Patērētāju uzvedība tirgū
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga LV
1045

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latvi šu
Krievu
Vācu
AngĜu

Sapratne
C2
C2
B2
A1

Runāšana
C2
C2
B2
A1

Rakstīšana
C2
C2
B2
A1

Citas prasmes,
iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- spēju sadzīvot un sastrādāties
ar citiem cilvēkiem, patīk
darbs komandā, spēju
pielāgoties daudzkultūru videi, piemīt labas saskarsmes
prasmes
Organizatoriskās prasmes- protu koordinēt un vadīt
151

cilvēkus, projektu, spēju organizēt, plānot.
Tehniskās prasmes- protu lietot prezentācijas tehniku,
TML
Datora lietošanas prasmes- MS Word, MS Excel, Power
Point, Internet, ASUS, Moodle
Mākslinieciskās prasmes- protu veidot plakātus, noformēt
Intereses- teātris, ceĜojumi
Papildizglītība, kursi
2010.

2010.

2009.
2007.

2007.

2007.

2007.

2007.

2007.

2006.
2006.

2005.

2005.

E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē
18 stundas
Tālākizglītības programma, Latvijas Universitātes
Pedagoăijas, psiholoăijas un mākslas fakultāte, apliecība
Radošā domāšana pēc Edvarda de Bono metodes „Sešas
domāšanas cepures”, 20 stundas
Radošuma pils, apliecība
Erasmus- pieredzes vizīte uz KauĦas koledžu
Prezentācijas prasmju pilnveide
Profesionālās pilnveides programma
36 stundas
LR IZM PIA, apliecība
Profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas
pamatprincipi
36 stundas
LR IZM PIA, apliecība
Aktuāli un aizraujoši par ES skolā
ESIA seminārs, 4 stundas
ESIA apliecinājums
Profesionālās meistarības pilnveide
16 stundas
IZM PITD apliecinājums
Profesionālās meistarības pilnveide
8 stundas
IZM PITD apliecinājums
Emocionālo problēmu izraisītie veselības traucējumi
bērniem
24 stundas
RSU Pēcdiploma izglītības fakultāte, apliecība
ESF nacionālās programmas projekta „Karjeras izglītības
programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” aprobācija
Profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu
didaktika”,
4 KP, 40 kontaktstundas, LLU
sertifikāts Nr. 0451
Mācīšanās metodes
8 stundas
V/A POIC apliecība
Sociālo un psiholoăisko problēmu diagnosticēšana un
atbalsta sniegšana skolēniem
36 stundas
IZM VJIC apliecība
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2004.

2004.

2001.

Kursi „Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību
priekšmetos”, 100 stundas
IAC apliecība
Seminārs „Latvijas dalība Eiropas Savienībā- aktualitātes
un mācību metodes ”
Valsts kancelejas Komunikāciju departaments, sertifikāts
Datorzinību kursi, 72 stundas
LR IZM PIAC, LU LIIS, apliecība

Publikācijas,
metodiskās
izstrādnes
2011.

2011.
2011.

2008.

2007.

2006.
2006.
2005.

2004.

2002.
2010.
2010.
2010.
2007.

2005.

06.05.2011.

Studentu rīcība pirmā līmeĦa augstākās izglītības tirgū
/kopā ar S. Gaili, K. Subatnieku/, RUK V zinātniski
praktiskās konferences raksti
Profesionālās vidējās izglītības nākotnes vīzija /kopā ar
L.Pēku/. RUK V zinātniski praktiskās konferences raksti
Mācību sasniegumi un jauniešu pašvērtējums
profesionālās vidējās izglītības iestādē / Maăistra darbs,
LLU, 130 lpp.
Veselīgs uzturs RUK studentu skatījumā / Kopā ar I.
Semjonovu/. RUK IV zinātniski praktiskās konferences
raksti 140.- 144.lpp.
Akadēmiskā godīguma aspekti augstākajā izglītībā . RUK
un RPIVA DDVI III zinātniski praktiskās konferences
raksti 22.-32. lpp.
Jauniešu pašvērtējums. RUK II zinātniski praktiskās
konferences raksti. 102.-109. lpp.
Augstskolu izglītības sistēma. 112 Fukšiem. 10.-11.lpp.
Studentu aptauju pieredze un rezultāti Rīgas
UzĦēmējdarbības koledžā. RUK I zinātniski praktiskās
konferences raksti.
77.-84. lpp.
Kopdarbs ar I. Dudarevu – „Portfolio- kritiskās
domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos ”,
RUK
„Idejas grupu darbam saskarsmē”, RUK
Aktualizētas studiju kursu programmas Psiholoăija,
Socioloăijas pamati, Patērētāju uzvedība tirgū, RUK
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem Psiholoăija,
Socioloăijas pamati, Patērētāju uzvedība tirgū
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu darbi studiju kursiem
Psiholoăija, Socioloăijas pamati, Patērētāju uzvedība tirgū
Aktualizētas studiju kursu programmas, ieskaites darbi un
patstāvīgie darbi studiju kursā Psiholoăija, Socioloăijas
pamati, Patērētāju uzvedība tirgū, RUK
Izstrādātas studiju kursu programmas, ieskaites darbi un
patstāvīgie darbi studiju kursā Psiholoăija, Socioloăijas
pamati, Patērētāju uzvedība tirgū, RUK
Paraksts:
L.Ziemele
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis

PILDAVS Jānis
Saules iela 21a – 24, Cēsis, pasta indekss LV 4101
Fiksētais: /371/ 64124108
Mobilais: /371/
29767573
Janis.pildavs@ruk.lv
06.04.1968.

E- pasta adrese
Dzimšanas datums
Izglītība
2004. – 2008.
2003. – 2004.

1990. – 1996.

Profesionālā maăistra grāds vispatverošajā kvalitātes
vadīšanā,
Pedagoăiskā izglītība atbilstoši ar IZM 2002.gada 3.jūnija
rīkojumu Nr.346 apstiprinātajam Profesionālās izglītības
pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības programmas
paraugam
Diploms. Kvalifikācija inženieris LLU Pārtikas
Tehnoloăijas fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava

Darba pieredze
2005. līdz šim
2000. līdz šim
1995.

Katedras vadītājs, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Hanzas iela 22, Rīga
Vieslektors, Rīgas Tehniska Universitāte
RTU KaĜėu 1, Rīga
Pasniedzējs, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas 22,
Rīga

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu

Sapratne
C2
C2
B1

Runāšana
C2
C2
B1

Rakstīšana
C2
C1
B1

Papildizglītība, kursi
2010.

2005.

E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē
18 stundas
Tālākizglītības programma, Latvijas Universitātes
Pedagoăijas, psiholoăijas un mākslas fakultāte, apliecība
„Augstskolu didaktika”, 4KP – 40 kontaktstundas. LLU,
Sertifikāts Nr. 0445.

Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
u.c.
2011.

Likumdošanas aspekts mērėtiecīgā augstākajā izglītībā.
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2011.

2009.

2007.
2006.
2005.
2002.
2001.

2010.

2010.

2010.

2007.

2007.

06.05.2011.

RUK V zinātniski praktiskās konferences raksti
Studentų ugdymas socialiai atsakingai veiklai rinkos
pl÷tros kontekste /kopā ar B.Leonien÷, N. Meškelien÷/.
RUK V zinātniski praktiskās konferences raksti
Skats uz sociāli atbildīga biznesa izglītību kā viens no
iemesliem studentu izpratnes veicināšanai inovāciju vidē.
KauĦas koledžas zinātniski praktiskā konference
„Verslumas ir inovaciju kultūra: valdžios, verslo ir
aukštojo mokslo institūciju požiūris”. KauĦas koledža
Kvalitāte augstākajā izglītībā. RUK III Zinātniski
praktiskās konferences raksti
TQM augstākajā izglītībā. RUK II Zinātniski praktiskās
konferences raksti
Kvalitāte un kvalitātes sistēmas augstākajā izglītībā.
RUK I Zinātniski praktiskās konferences raksti
Grāmata „Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati”. Kamene
Mācību grāmata “Organizācija un to vadīšana pārmaiĦu
apstākĜos” kopā ar T.Volkovu un G.VērdiĦu. Banku
augstskola
Aktualizētas studiju kursu programmas Datormācība;
GaĜas produktu pārstrādes tehnoloăija un ražošanas
iekārtas; Kvalitātes vadīšana; Specializācija gaĜas
tehnoloăijā
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem
Datormācība; GaĜas produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas; Kvalitātes vadīšana; Specializācija
gaĜas tehnoloăijā
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi
studiju kursiem Datormācība; GaĜas produktu pārstrādes
tehnoloăija un ražošanas iekārtas; Kvalitātes vadīšana;
Specializācija gaĜas tehnoloăijā
„Studiju darba, prakses atskaites un kvalifikācijas darba
izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi”
studiju programmai Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloăija. RUK
Studiju kursu „Kvalitātes vadīšana”, „Makroekonomika”,
„ES organizācija un likumdošana” un „Datormācība”
izstrādāšana. RUK

Paraksts:
J. Pildavs
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CURRICULUM VITAE

Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

GAILE Svetlana
Kr. Valdemāra iela 76, dzīvoklis 23, Rīga, LV -1013
Fiksētais: /371/ 67 356 068 ; Mobilais: /371/ 29 409 651
lana.gaile@inbox.lv
29. aprīlis 1958. gads

Izglītība
2002.- 2005.
1975.-1980.
1965.– 1975.

Diploms, Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Diploms, ekonomiste, Latvijas Valsts Universitāte
Atestāts, vidējā izglītība, Rīgas 20.vidusskola

Darba pieredze
2005. septembris līdz šim brīdim
2001. septembris līdz šim brīdim
2007.martslīdz šim brīdim
1984. septembris
– 2001.
septembris

Lektore, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas 22,
Rīga, LV - 1045
Studiju programmas vadītāja, Rīgas UzĦēmējdarbības
koledža, Hanzas 22, Rīga, LV - 1045
Vieslektore, Rīgas Tehniskā universitāte, KaĜėu 1, Rīga,
LV – 1050
Ekonomikas priekšmetu, mārketinga un reklāmas
pasniedzēja,
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas 22, Rīga, LV –
1045
2000. novembris – Programmas „Latvijas Banku speciālists” vadītāja,
2001. augusts
Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un
mācību centrs, Pērses 9/11, Rīga
1999. septembris - Projekta vadības vienības locekle, ES Phare programma
2000. oktobris
„Profesionālā izglītība 2000” (VET-2000), ValĦu 2,
Rīga, Rīga, LV – 1050
Mārketinga konsultante, ES Phare programma „Biznesa
1997. maijs –
1999. jūlijs
izglītības reformas Latvijā” (BERiL), ValĦu 2, Rīga,
Rīga, LV – 1050
1980.augusts –
Plānošanas zinātniski pētnieciskais institūts, zinātniskā
1984.augusts
līdzstrādniece

Valodu prasmes
Europass līmeĦi
Latviešu
Krievu
AngĜu

Sapratne
C2
C2
B2

Runāšana
C2
C2
B2

Rakstīšana
C2
C1
B1

Citas prasmes,
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iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar
citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties
daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes
Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt
cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot
Tehniskās prasmes - prasmes lietot prezentācijas tehniku
Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora
programmas, datorizētas datu bāzes un internetu
Vadītāja apliecība – B kategorija
Intereses - ceĜošana
Papildizglītība,
kursi
2010.

2008.

2007.

2006.

Kvalifikācijas celšana KauĦas koledžā (Lietuvā)
ERASMUS Mūžizglītības programmas ietvaros (5
dienas)
Kvalifikācijas celšana Copenhagen Niels Brock College
(Dānija) ERASMUS Mūžizglītības programmas ietvaros
(5 dienas)
Pedagogu profesionālās pilnveides programma
„Prezentācijas prasmju pilnveide”, 36 stundas, LR
Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības
administrācija, apliecības Nr.2715
Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu
didaktika”, 4 kredītpunkti (160 stundas), Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, sertifikāts Nr.0437

Publikācijas,
metodiskās
izstrādnes
2011.

2007.

2006.

2005.

2004.

Studentu rīcība pirmā līmeĦa augstākās izglītības tirgū
/kopā ar K. Subatnieku, L. Ziemeli/, RUK V zinātniski
praktiskās konferences raksti
„Profesionālās izglītības iestādes mārketinga stratēăiskā
plānošana”, Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas
3.zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums (57.60.lpp.) - Rīga, 2007.g., 126. lpp., ISBN 978-9984-39406-0
„Prasmes – viens no didaktisko sakarību kvalitatīvajiem
rādītājiem”,
Rīgas
UzĦēmējdarbības
koledžas
2.zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums (49.53.lpp.) - Rīga, 2006.g., 109. lpp., ISBN 9984-39-101-9
“Izglītojamie, profesionālās izglītības iestades un
profesijas izveles process”, Rīgas UzĦēmējdarbības
koledžas 1.zinātniski praktiskās konferences rakstu
krājums (21.-26.lpp.) – Rīga, 2005.g., 84. lpp., ISBN
9984-19-732-8
“Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā” nodaĜa
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2010.
2010.
2010.

Datums:

02.05.2011.

“Profesionālās izglītības iestādes mārketings” (12.30.lpp.) – Rīga, Adverts, 2004.g., 80 lpp., ISBN 99849803-4-0
Aktualizēta studiju kursu programma Ievads specialitātē
Papildināti izdales materiāli studiju kursam Ievads
specialitātē
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu darbi studiju kursam
Ievads specialitātē

Paraksts:
S. Gaile
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums
Izglītība

LAZDIĥŠ Andrejs
Avotu 8/61.,Lielvārde, Ogres raj. LV 5051
Mobilais: /371/ 26 122 177
an.la@inbox.lv; Andrejs.lazdins@ruk.lv
18.01.1957.
2006.
2006.

1989.

Darba pieredze

2000.
1998-2000.

Doktorants, LLU, Ekonomikas fakultāte, Svētes iela 18,
Jelgava, turpinu studijas.
Maăistra diploms MD C Nr. 0209. Izglītības zinātĦu
maăistra grāds pedagoăijā, LLU, Liela iela 2., Jelgava, LV
- 3001
Diploms PB Nr. 155661. Agronoms. LLA, Lielā iela 2,
Jelgava, LV - 3001.
Lektors, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas 22.,
Rīga.
Struktūrvienības vadītājs/ pasniedzējs (dendroloăija,
lauksaimniecības ekonomika), Bulduru dārzkopības
tehnikums, vēlāk Bulduru dārzkopības vidusskola,
Viesturu 6., Bulduri, Jūrmala.

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu

Sapratne
C2
C1
B2

Runāšana
C2
B2
A2

Rakstīšana
C2
B2
A2

Citas prasmes, iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas - spēju sadzīvot un sastrādāties
ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, varu pielāgoties
daudzu kultūru videi un ir pietiekamas saskarsmes prasmes
Organizatoriskās prasmes- ir prasmes koordinēt un vadīt
cilvēkus, projektus, budžetu, spējas organizēt, plānot
Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas
mehānismus kas saistīts ar lauksaimniecību
Datora lietošanas prasmes- Microsoft Excel; Microsoft
PowerPoint; Microsoft Word; SPSS; Powersim
(modelēšanas programma)
Mākslinieciskās prasmes: Zīmēt, ainavu arhitektūra
Vadītāja apliecība: B,C autovadītāja apliecība
Intereses: Vide un ekonomika, austrumu filozofija,
parapsiholoăija, klasiskā mūzika, ceĜošana
Papildizglītība, kursi
2010.
2006.

ŠauĜu universitāte: „ERASMUS WEEK”, lekcijas:
„Marketing planning”
Augstskolu didaktika, 40 stundas, LLU, Sertifikāts Nr.
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0439
Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2011.

2008
2008

2007.
2007.

2007.
2006.
2010.
2010.
2010.
2010.
2009.
2008.

2008.

2007.

06.05.2011.

Minerālo resursu ieguves un pārstrādes uzĦēmumu
ekonomiskais raksturojums. RUK V zinātniski praktiskās
konferences raksti
Pārtikas produktu ražošanas tehnoloăiju modelēšana/ RUK
4. zinātniski praktiskā konference,
Latgales reăiona minerālo resursu tirgus/ DU starptautiskās
zinātniskās konferences „Finanšu nodrošinājums un
reăionu sociāli ekonomiskās attīstības prognozēšana”
materiāls,
Sistēmiska pieeja marketinga situāciju izvērtēšanā/ RUK;
RPIVA zinātniskās. konferences materiāls,
Minerālo resursu izmantošana ekonomiski reăionālie
aspekti/ DU starptautiskās zinātniskās konferences
materiāli
Situāciju analīze kā marketinga studiju kvalitātes faktors
/LLU zinātniski metodiskās konferences materiāls,
Situāciju analīze kā diskusiju prasmju raksturojums / RUK
zinātniskā konference,
Aktualizēta studiju kursa programma UzĦēmējdarbība
pārtikas rūpniecībā.
Papildināti izdales materiāli studiju kursam
UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā.
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursam UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā.
Izstrādāti metodiskie materiāli Komercdarbības vadīšana
Aktualizēta studiju kursa programma: komercdarbības
vadīšana
Izstrādāti metodiskie materiāli:
o Mārketinga pamatkursā,
o Mārketinga plānošanā,
o Pakalpojumu mārketingā.
Aktualizētas studiju kursu programmas RUK
o Komercdarbības vadīšana,
o Mārketinga pamatkurss.
Aktualizētas studiju kursu programmas RUK:
o Mārketinga plānošana,
o Starptautiskais mārketings,
o UzĦēmējdarbība pārtikas ražošanā,
o UzĦēmējdarbības pamati.
Izstrādāti metodiskie materiāli: UzĦēmējdarbība pārtikas
ražošanā,
Paraksts:
A. LazdiĦš
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

PENTJUŠA Una
M.Piena 6 – 3, Rīga, LV-1045
Mobilais: /371/ 26444588
una.pentjusa@ruk.lv
23.07.1982

Izglītība
2006. – 2011.

2003. – 2005.

2000. – 2003.

Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava,LV-3001, Latvija
Sociālo zinātĦu maăistra grāds vadībzinātnē,
Rīgas Tehniskā universitāte
KaĜėu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds vadībzinātnē
Rīgas Tehniskā universitāte
KaĜėu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija

Darba pieredze
2011. līdz šim

2009. līdz šim

2008. – 2009.

2006. līdz šim

2005. – 2006.

2003. – 2005.

Vieslektore – studiju priekšmets „Kvantitatatīvās metodes
ekonomikā”
Rīgas Tehniskā universitāte, IEF
Meža iela 1/7, Rīga, LV-1048, Latvija
Direktora vietniece mācību darbā
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Hanzas iela 22, Rīga, LV-1045, Latvija
Vakara nodaĜas vadītāja
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Hanzas iela 22, Rīga, LV-1045, Latvija
Ekonomikas, mikroekonomikas, uzĦēmējdarbības
organizēšanas un plānošanas, komercdarbības organizācijas un
plānošanas, lietišėās informātikas pasniedzēja
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Hanzas iela 22, Rīga, LV-1045, Latvija
Klientu centra darbiniece
SIA „Electrolux Latvia Ltd”
Kr.Barona iela 130/2, Rīga, LV- 1012, Latvija
Darba operāciju analītiėis
SIA RKF „I un A"
Kurzemes pr.7, Rīga, LV-1067, Latvija

Valodu prasmes
Europass līmeĦi
Latviešu
Krievu

Sapratne
C2
C1

Runāšana
C2
C1

Rakstīšana
C2
B1
161

AngĜu
Vācu

C2
A1

C1
A1

C1
A1

Citas prasmes,
iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- protu sadzīvot ar citiem cilvēkiem,
patīk darbs komandā, piemīt labas saskarsmes prasmes
Organizatoriskās prasmes- spēju organizēt, plānot
Tehniskās prasmes- protu lietot prezentāciju tehniku
Datora lietošanas prasmes:
Pārzinu labi: MS Word, MS Excel, Power Point, Interne,Lotus
Notes, Outlook Express, varu ievadīt datus ASUS, VIIS u.c.
izglītības datu bāzēs
Esmu strādājusi: Scala, JDE Edvarts, DEP, AVS, ACCPAC,
Mathcad, LINDO, Eview, Frontpage, FInWIn
Mākslinieciskās prasmes – protu aplikāciju un grafikas tehnikā
veidot plakātus
Intereses – teātris, bērnu literatūra
Papildizglītība,
kursi
14.11.2010.20.11.2010.
25.10.2010.

13.10.2010.

24.08.2010.26.08.2010

17.08.2010.18.08.2010.
25.05.2010. 02.06.2010.
21.04.2010.

14.04.2010.

09.03.2010.14.03.2010.
13.10.2009.18.10.2009.

Comenius CROCUS Cross – Cultural Workshop for Heads and
Managers in Education, CMDConsultants, Crickhoell, Wales
Ideju grupas „Radošuma pils” apmācības pilotprojekts
„Fakultatīva mācību priekšmeta ”Radošā domāšana” ieviešana”
– 2.nodarbību cikls
„Aktualitātes profesionālajā izglītības sistēmā” seminārs
profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību,
audzināšanas un praktiskajā darbā
E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē, 18
stundas, tālākizglītības programma Latvijas Universitātes
Pedagoăijas, psiholoăijas un mākslas fakultāte, Apliecība Nr.
012858
Ideju grupas „Radošuma pils” apmācības pilotprojekts
„Fakultatīva mācību priekšmeta ”Radošā domāšana” ieviešana”
– 1.nodarbību cikls
Adult education: E-learning, Web2 and andragogy to enhance
education outcomes transnational cooperation,
projekta dalībnieku tikšanās Itālijā
Profesionālās pilveides semināru cikla „Profesionālās izglītības
programmu izveide un īstenošana” 1.daĜa „Profesionālās
izglītības programmu izstrāde”
Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku mācību
jomā, audzināšanas darbā un praktiskajā darbā profesionālās
pilveides seminārs „Aktualitātes profesionālajā izglītības
sistēmā”
Adult education: E-learning, Web2 and andragogy to enhance
education outcomes transnational cooperation,
projekta dalībnieku tikšanās Zviedrijā
Adult education: E-learning, Web2 and andragogy to enhance
education outcomes transnational cooperation,
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14.09.2009 –
18.09.2009.
22.10.2008.28.10.2008.
26.01.2007. 13.04.2007.
28.09.2006.

2002.-2004.

projekta dalībnieku tikšanās Latvijā
Erasmus mobilitāte uz KauĦas koledžu, pasniedzot vieslekciju
„Taxes in Latvia”
Adult education: E-learning, Web2 and andragogy to enhance
education outcomes transnational cooperation,
projekta dalībnieku tikšanās Portugālē
Inovācijas augstskolas didaktikā, 4KP, 72 kontaktstundas
Profesionālās pilnveides programma Latvijas Lauksaimniecības
universitātē, Apliecība Nr. 0121
par iegūto profesionālās izglītības pedagogam nepieciešamo
pedagoăisko izglītību
Izglītības un zinātnes ministrija, Profesionālās izglītības
pedagogu sertificēšanas komisija, sertifikāts Nr. P 0575
Pedagoăiskās specializācijas mācību kurss
272 stundas, Rīgas Tehniskā universitāte, Humanitārais
institūts, sertifikāts Nr. 290

Publikācijas,
metodiskās
izstrādnes
2011.

2007.

2006.

2005.

2010.
2010.
2010.
2010.
2009.
2009.
2009.

2008.

Alkoholisko dzērienu ārējās tirdzniecības dinamikas, struktūras
un bilances analīze Latvijā /kopā ar K. Subatnieku/. RUK V
zinātniski praktiskās konferences raksti
Alga kā pedagogu motivācijas faktors, publicēts RUK III
zinātniski praktiskās konferences „Izglītības ekoloăija un
profesionālās studijas” zinātnisko rakstu krājumā, 7.lpp.
Motivācijas teoriju salīdzinājums, publicēts RUK II zinātniski
praktiskās konferences „Izglītības ekoloăija un profesionālās
studijas” zinātnisko rakstu krājumā, 8.lpp.
Tirdzniecības uzĦēmuma attīstības stratēăijas izstrādāšana un
novērtēšana, publicēts RTU Inženierekonomikas fakultātes
zinātnisko rakstu krājumā – Ekonomiskie pētījumi
uzĦēmējdarbībā,
8 lpp.
Aktualizēta studiju kursu programma UzĦēmējdarbība pārtikas
rūpniecībā
Papildināti izdales materiāli studiju kursam UzĦēmējdarbība
pārtikas rūpniecībā
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursam UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā
Studiju kursam „Ekonomika” izstrādāti un pilnveidoti izdales
materiāli un pārbaudes darbi, tai skaitā, eksāmens
Studiju kursam „Komercdarbības organizēšana un plānošana”
aktualizēti pārbaudes darbi, izstrādāts jauns eksāmens
Studiju kursā „UzĦēmējdarbības organizēšana un plānošana”
aktualizēti pārbaudes darbi, izstrādāts jauns eksāmens
Studiju darbu, prakses atskaites un kvalifikācijas darba
izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi studiju
programmā „Komercdarbība un uzĦēmuma vadība”
Studiju kursā „UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā” aktualizēti
pārbaudes darbi, izdales materiāli
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2008.
2008.
2008.

2008.

2008.

06.05.2011.

Studiju kursa „UzĦēmējdarbība pārtikas rūpniecībā” pieteikums
un programma studiju programma, RUK
Izdales materiāli studiju kursā „Mikroekonomika”, RUK
Studiju kursa „Mikroekonomika” pieteikums un programma
studiju programmā „Komercdarbība un uzĦēmuma vadība”
pilna un nepilna laika studijām, RUK
Studiju kursam „Komercdarbības organizēšana un plānošana”
Izstrādāti izdales materiāli un pārbaudes darbi, tai skaitā,
eksāmens
Studiju kursā „UzĦēmējdarbības organizēšana un plānošana”
izstrādāti pārbaudes darbi, tai skaitā eksāmens

Paraksts:
U.Pentjuša
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CURRICULUM VITAE

Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

LŪRINA Everita
Skolas 13 – 10, LV – 1010
Mobilais: 371 2 964 33 82
everita.lurina@ruk.lv
31.10.1954

Izglītība
1998-2000
1972-1978

Soc. zin. maăistra grāds ekonomikā. Diploma Nr. 007899
Latvijas Universitāte, Aspazijas bulvāris 5
Fiziėis. Diploma Nr. 407546
Latvijas Valsts Universitāte, RaiĦa bulvāris 19

Darba pieredze
2007.
1988.

Lektore Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā (RUK), Hanzas
22
Matemātikas skolotāja Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu

Sapratne
C2
B2
B2

Runāšana
C2
B2
B2

Rakstīšana
C2
B2
B2

Citas prasmes, iemaĦas
Spēja sastrādāties ar cilvēkiem, veikt darbu komandā.
Organizatoriskās prasmes – spēja organizēt, plānot darbu.
Datora lietošanas prasmes – spēja lietot datorprogrammas
un internetu.
Vadītāja apliecība B kategorijā.
Intereses: ceĜošana, prāta spēles
Papildizglītība, kursi
2010.
2007.
2006.

E- mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē
(18 stundas), apliecības Nr.012876
Prezentācijas prasmju pilnveide (36 stundas), apliecības
Nr. 2733
Augstskolu didaktika (40 kontaktstundas)

Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2011.

Tirgus pētījumi ar matemātiskajiem modeĜiem. RUK V
zinātniski praktiskās konferences raksti
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2007.
2005.
2010.
2010.
2010.
2007.

07.05.2011.

“Prasme domāt – sekmīgu matemātikas studiju pamats”.
RUK 3. Zinātniski praktiskā konference 78. – 83. lpp.
“Domāšanas rosināšana matemātikas stundās”.
RUK 1. Zinātniski praktiskā konference 37. – 41. lpp.
Aktualizētas, izstrādātas studiju kursu programmas
Matemātika, Fizika, Tehniskā mehānika.
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem Matemātika,
Fizika, Tehniskā mehānika.
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem Matemātika, Fizika, Tehniskā mehānika.
Izstrādāta studiju kursa programma Matemātika
ekonomistiem un Augstākā matemātika, izveidoti
kontroldarbi, obligātie mājas darbi un eksāmenu paraugi.

Paraksts:
E. Lūrina
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CURRICULUM VITAE

Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

NOLLENDORFA Baiba
Kristapa iela 16 dz 159 Lv-1046
Fiksētais - 7625356
mobīlais 26718681
baibanollendorfa@inbox. lv
24.09,1946.

Izglītība
2002. –
2005.
1996. –
1970.
1963. 1966.

LLU Mājsaimniecības un pedagoăijas institūts. Izglītibas
zinātĦu maăistra studiju programma. Maăistra grāds
pedagoăijā
Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija Teātra
fakultāte, dramatiskā teātra aktrise, diploms
Latvijas Valsts universitāte svešvalodu fakultāte

Darba pieredze
2005.- līdz
šim brīdim
1994.- līdz
šim laikam

Lektore, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
AngĜu valodas skolotāja, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža

Valodu prasmes

Latviešu
Krievu
AngĜu
Vācu

Sapratne
C2
C1
C2
A1

Runāšana
C2
C2
C2
A1

Rakstīšana
C2
C1
C2
A1

Citas prasmes, iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- prasme sadzīvot un sastrādāties
ar dažādu vecumu un profesiju cilvekiem, darbs
komandā,saskarsmes un pārliecināšanas prasmes
Organizatoriskās prasmes- spēja organiēt pasākumus,
koordinēt un vadīt cilvēkus, plānot un veidot projektus un
citas aktivitates
Tehniskās prasmes- protu lietot prezentācijas tehniku,
TML
Datora lietošanas prasmes- MS Word, MS Excel, Power
Point, Internet, Moodle
Mākslinieciskās prasmes teātra un publiskās runas
prasmes, muzikalās prasmes un iemanas
Intereses sports,mūzika, teātris, literatūra
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Papildizglītība, kursi
2010.

Europass mobilitātes apliecinājums, Mobilitātes numurs
LV/00/2010/0195/003/LT/11 Sadarbībā ar KauĦas koledžu
2010.
Latvijas Universitāte pedagoăijas, psiholoăijas un mākslas
fakultāte profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo
priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana – Emācību kursu veidošana MOODLE vidē 18 st.
2009.
Projekts Grundtvig – Pieaugušo izglītība, E apmācība
starpnacionālajā sadarbībā Rīga Latvija 13. – 18. oktobris
2009.
Projekts Grundtvig - Pieaugušo izglītība ,E
apmācība,Izglītības sasniegumi starpnacionālajā sadarbībā
Linares, Spānija 22. – 27. aprīlis
2007.
Prezentācijas prasmju pilnveide – pedagogu profesionālās
pilnveides programma - 36 st.
2006.
Longman 3. līmeĦa konference Skolotāja loma pieaugušo
studentu apmācībā 4st.
2006.
AngĜu valodas speciāliem mērėiem. Mācīšanas metodikas
kurss 32 st.sert. Nr. 80
2005.- 2006. Profesionālās pilnveides programma „ Augstskolu
didaktika” 40 st.
2002.-2004. LLU Mājsaimniecības un pedagoăijas institūts
profesionālās specializācijas kurss „Pieaugušo izglītība”
280 st.
sert. Nr.026-655
2001.-2002. Datorzinību kursi
2002.
Britu padome AnglĜu valodas mācīšanas profesionālās
attīstības programma 32 st.
2001.
Britu padome AngĜu valodas mācīšanas profesionālās
attīstības programma 36 st.
Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2011.

2006.

2005.

2010.
2010.
2010.
2011.
2009.

2007.

Valodu tirgus attīstība Latvijā – jauni izaicinājumi
svešvalodu mācīšanā. RUK V zinātniski praktiskās
konferences raksti
Biznesa angĜu valodas studiju motivācija, pārmaiĦas un
ietekmējošie faktori. RUK II Zinātniski praktiskās
konferences raksti
Runas kultūras nozīme jauniešu sociālās kompetences
pilnveidošanā. RUK I Zinātniski praktiskās konferences
raksti
Aktualizēta studiju kursu programma Svešvaloda
Papildināti izdales materiāli studiju kursam Svešvaloda
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursam Svešvaloda
Eko partikas ražošanas un pārstrādes norise Latvija ,
materiālu kopa „Growing Green in Latvia.”
English speaking countries – Topical political and
economical issues in the changing world. Presentation
materials
The System of Education in EU. Texts. Legislation.
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2007.
2007.
2007.
2005.

2007.
2007.
2007.
2006.
2006.
2005.
2004.
2003.

2002.

06.05.2011.

Glosary.
Travelling to Europe. Tips (climate, time zones,
accomodation, places of interest, cultural activities.
Many tongues, One Family. Languages in European
Union.
The Budget of the EU:how is Your money spent.
Describing charts analysis of changes.
Lekciju kurss „Komunikatīvās kompetences veidošana
izglītības procesā” Profesionālās informācijas daĜas
projekta „ Karjeras izglītības programmu nodrošinājums
izglītības sistēmā” darba grupai 2005. g. jūlijs
Programma studiju kursam „ UzĦēmējdarbība” – AngĜu
valoda(pamatkurss). (pilna, nepilna laika studijām) RUK
Programma studiju kursam „UzĦēmējdarbība” – AngĜu
valoda. (pilna, nepilna laika studijām) RUK
Programma Studiju kursam „UzĦēmējdarbība” – Lietišėā
angĜu valoda (pilna, nepilna laika studijām) RUK
Studiju kursa programma – Runas kultūras pamati,
prezentācijas prasmes. RUK
The Role of Information Technologies. Communication.
Audio materials. Business Communication. Tests.
Process of Pread, Beer Making. Breweries in Latvia.
Legislation.
Information from business media,internet. Comprehension
tasks. Glosary.
Fundamentals of Accounting. Cost and Management
Accounting. Taxes. Legislation. Texsts from business
media, glosary, tests.
Banking. Types of Banks. Services, Transactions.
Communication with Clients. – Texts, handouts, glosary,
tests.
Job Market. Career profile. Handouts, exercises, job
offers,glosary, tasks for the tests.

Paraksts:
B.
Nollendorfa
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
Dzimšanas datums
Izglītība

JAKUŠENOKA Alīna
Rīgas raj. Vangaži, Vidzemes 13-1, LV- 2136
Fiksētais: /371/ 7995583
03. 02.1954
2007.
2002.
1999.
1977.

Darba pieredze

2003.
2003.
2000.

Diploms PDC Nr. 2764.AngĜu valodas skolotāja,
LU,Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV - 1083
Diploms Nr.000660 Pamatskolas angĜu valodas skolotāja,
LU, Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV - 1083
Maăistra diploms Nr. 006374., Pedagoăijas maăistra grāds,
LU, RaiĦa 19., Rīga.
Diploms Nr. 40235., Krievu valodas skolotāja P.Stučkas
LVU, RaiĦa 19., Rīga.
Lektore - Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā, Rīga, Hanzas 22
Mācību daĜas vadītāja - Biznesa skola „Nimfa”, Kalēju 12.,
Rīga.
AngĜu val. skolotāja – Rīgas 45 vidusskola, Bērzpils 1.,
Rīga.

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu
Vācu

Sapratne
C2
C2
B2
A1

Runāšana
C2
C2
B1
A1

Rakstīšana
C2
C2
B1
A1

Citas prasmes, iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas: brīvi komunicēties ar dažādas
identitātes cilvēkiem.
Organizatoriskās prasmes: spēja plānot un organizēt.
Vadītāja apliecība: B kategorijas vadītāja apliecība.
Intereses: ceĜojumi, sports.
Papildizglītība, kursi
2010.
2010.
2010.
2008.
2006.

Konference, 20 stundas, LAVSA, Sertifikāts
Informācijas un komunikāciju tehnoloăiju pamatprasmes,
18 stundas, Apliecība Nr.013679
E-mācību kursu veidošana un lietošana Moodle vidē.
Konference, 20 stundas, Latvijas AngĜu valodas skolotāju
asociācija (LAVSA), Sertifikāts.
Konference, 20 stundas, Latvijas AngĜu valodas skolotāju
asociācija (LAVSA), Sertifikāts.

Publikācijas,
170

metodiskās izstrādnes
2010.
2009.
2009.
2007.
2007.

06.05.2011.

Pilnveidoti izdales materiāli angĜu valodā
Aktualizēta studiju kursa programma angĜu valodai
Pilnveidoti pārbaudes darbi un eksāmena darbs angĜu
valodā
Profesionālās orientācijas videomateriāli angĜu valodas
mācīšanai RUK
Studiju kursa programma krievu val. kā otrai svešvalodai
(RUK).

Paraksts:
A. Jakušenoka
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CURRICULUM VITAE

Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis

GOLDMANE Indra
Elizabetes iela 25-2, Rīga, LV-1010
Fiksētais: /371/ 7320989
29347931
Indra.goldmane@ruk.lv
21.05.1949.

E- pasta adrese
Dzimšanas datums

Mobilais: /371/

Izglītība
1975.-1978.
1966.-1972.

Aspirantūra vācu valodas mācīšanas metodikā
Latvijas Valsts universitāte, Visvalža iela 4a
Diploms ar izcilību: filologs, vācu valodas pasniedzējs
Latvijas Valsts universitāte, RaiĦa bulv. 19, Rīga

Darba pieredze
/pēdējie 10 gadi/
10.1997.09.1996.-

Vācu valodas lektore, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža,
Hanzas iela 22, Rīga, LV 1045
Vācu valodas pasniedzēja, Rīgas Tehniskās universitātes
Starptautisko sakaru un muitas institūts, Indriėa iela 8,
Rīga

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu
Vācu

Sapratne
C2
C2
B1
C2

Runāšana
C2
B2
B1
C2

Rakstīšana
C2
B1
A2
C1

Citas prasmes, iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- laba spēja sadzīvot un
sastrādāties ar cilvēkiem, tajā skaitā daudzkultūru vidē;
attīstītas saskarsmes spējas
Organizatoriskās prasmes- organizēt un koordinēt nelielas
grupas
Mākslinieciskās prasmes- dziedāšana, klavierspēle
Intereses- personības psiholoăija; valodu mācīšanas
metodika; garīgā mūzika un prakse
Papildizglītība, kursi
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2010.

2007.

E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē
18 stundas
Tālākizglītības programma, Latvijas Universitātes
Pedagoăijas, psiholoăijas un mākslas fakultāte, apliecība
Prezentācijas prasmju pilnveide. Profesionālās pilnveides
programma, 36 stundas, LR IZM PIA, apliecība

2004.

Seminārs „Eiropas valodu politika un secinājumi iemaĦu
treniĦam svešvalodu apguvē”. Gētes Institūts, 5 nodarbības

2003.

Kurss profesionālo skolu pasniedzējiem ar galveno tēmu
„Mācību līdzeklis Ein Fach gut” (aktīvs mācīšanas veids,
kura centrā ir students). Gētes Institūts, 6 nodarbības

2002.

Seminārs „Motivācija un demotivācija vācu valodas
nodarbībās”. Gētes Institūts, 5 nodarbības

2010.

Aktualizēta studiju kursu programma Svešvaloda/ vācu
valoda/
Papildināti izdales materiāli studiju kursam Svešvaloda/
vācu valoda/
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu darbi studiju kursam
Svešvaloda/ vācu valoda/

Publikācijas,
metodiskās izstrādnes

2010.
2010.

06.05.2011.

2007.

Studiju kursa programma koledžai „Vācu valoda (2.
svešvaloda)”

2006.

Pilnveidotas studiju programmas „Speckurss specializētā
vācu valodā (tirgzinības)” un „Speckurss specializētā vācu
valodā (grāmatvedība)”

Paraksts:
I.Goldmane
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E-pasta adrese
Dzimšanas datums

MARAMZINA Rota
Māteru iela 23/25, dz.91, Jelgava, LV-3000
Fiksētais: 67524982
Mobilais: 29667576
rota.ruk@inbox.lv
12.01.1936.

Izglītība
1972.-1976.

1955.-1962.

1951.-1955.

Diploms B1 nr. 407916. KaĜiĦingradas tehniskais zivju
rūpniecības un zivsaimniecības institūts. Inženieratehnologa kvalifikācija zivju produktu tehnoloăijas
specialitātē (kā otra augstākā izglītība). KaĜiĦingrada.
Diploms P nr.7106186. Inženiera tehnologa
kvalifikācija
koksnes
mehāniskās
apstrādes
specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.
Lielā iela 2, Jelgava.
Diploms A nr.967929. Būvtehniėa kvalifikācija
lauksaimniecības būvniecības specialitātē. Rīgas
Lauksaimniecības tehnikums. Krāmu iela 3, Rīga.

Darba pieredze
2006.
2005.
2002.
1998.
1996.-2002.

Tehnoloăe-konsultante DārzeĦu un augĜu apstrādes
uzĦēmumā SIA “ Vladas”, Maskabas ielā 130a, Rīgā
lektore
Rīgas
Zivju
produktu
tehnoloăijas
UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas ielā 22, Rīgā
Tehnoloăe-konsultante, Zivju apstrādes uzĦēmumā
SIA “Boja”, Braslas ielā 22, Rīgā
Zivju apstrādes tehnoloăijas un iekārtu pasniedzēja
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas ielā 22, Rīgā
Galvenā tehnoloăe Zivju apstrādes uzĦēmumā SIA
“Sventa A” , Lībekas ielā 16, Rīgā

Valodas prasmes
Europass līmeĦi
Latviešu
Krievu
AngĜu

Sapratne
C2
C2
B2

Runāšna
C2
C2
A2

Rakstīšana
C2
C2
A2

Citas prasmes,
iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas – sadzīvot un sastrādāties ar
citiem cilvēkiem – darbs komandā, spējas pielāgoties
daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes
Organizatoriskās prasmes – prasmes koordinēt un vadīt
cilvēkus, projektus, spējas organizēt un plānot.
Tehniskās prasmes – prasmes lietot biroja tehniku
Datora lietošanas prasmes – Microsoft Word, Internets
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Papildizglītība
un kursi
2002.-2004.
2010.
2007.
2006.

2006.

2006.
2005.-2006.

2004.-2005

Sertifikāts nr. P 0399 par pedagoăisko izglītību.
Izglītības un zinātnes ministrija. Rīga.
Darba devēju apmācība aizsardzības jautājumos (8
stundas), mācību centrs BUTS
Aukstuma tehnikas pamati (40 stundas) apliecība
Nr.12007, RUK
Seminārs par zivju apstrādi (4 dienas).
Sertifikāts “Sertificate for taking part in a training
course organized by P.P.H. fleisch mannschaft Ltd,
Poland”, Gdanska, Polija
“Minimālās higienas prasības pārtikas uzĦēmumā “,
apliecība nr. 565/06, SIA “ Pārtikas higiēnas
laboratorija Auctoritas”, Aizkraukles iela 21, Rīga
“Pārtikas ražošanas inovatīvās tehnoloăijas” Diskusiju
seminārs (6 stundas) Latvijas LU, Lielā iela 2, Jelgava
Profesionālā pilnveide programmā Augstskolu
didaktika, 4 KP, 40 kontaktstundas, Latvijas LU, Lielā
iela 2, Jelgava
AngĜu sarunvaloda A2. Apliecība nr. 548, PPTC, E.
Birznieka- Upīša iela 13, Rīga

Publikācijas,
metodiskās
izstrādnes
2010.

2006.

2004.

2010.

2010.

:
Kvalitātes vadīšanas rokasgrāmata (HACCP) augĜu un
dārzeĦu pārstrādes
uzĦēmumam SIA „Vladas”
ražotnē, Maskavas ielā 130a, Rīgā
Kvalitātes vadīšanas rokasgrāmata (HACCP) kūpinātu
zivju produktu un
mazsālītas zivju produkcijas
ražošanai uzĦēmumam SIA „Boja” ražotnē Jaunciema
gatvē 8, Rīgā
Kvalitātes vadīšanas rokasgrāmata (HACCP) sālītu,
vītinātu zivju produktu, sterilizētu un nesterilizētu zivju
konservu ražošana zivju apstrādes uzĦēmumam SIA
„Boja” Braslas ielā 22, Rīgā
Aktualizētas studiju kursu programmas AugĜu un
dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un iekārtas, AugĜu un
dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un iekārtu
specializācija, Darba aizsardzība, Aukstumtehnika,
Aukstumtehnoloăija, Zivju produktu ražošanas
specializācija, Zivju produktu pārstrādes tehnoloăijas
un iekārtas
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem AugĜu un
dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un iekārtas, AugĜu un
dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un iekārtu
specializācija, Darba aizsardzība, Aukstumtehnika,
Aukstumtehnoloăija, Zivju produktu ražošanas
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2010.

2008.
2004.
2004.
2004.

07.05.2011.

specializācija, Zivju produktu pārstrādes tehnoloăijas
un iekārtas
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi
studiju kursiem AugĜu un dārzeĦu pārstrādes
tehnoloăija un iekārtas, AugĜu un dārzeĦu pārstrādes
tehnoloăija un iekārtu specializācija, Darba
aizsardzība, Aukstumtehnika, Aukstumtehnoloăija,
Zivju produktu ražošanas specializācija, Zivju
produktu pārstrādes tehnoloăijas un iekārtas
Izstrādātas studiju kursu programmas Darba
aizsardzība, Aukstumtehnika, Aukstumtehnoloăija,
Kvalifikācijas prakses programma zivju produktu
pārstrāde un iekārtas. pilna un nepilna laika studijām
prakses programma zivju produktu apstrādei un
iekārtas, pilna un nepilna laika studijām
Izstrādātas studiju kursu programmas AugĜu un
dārzeĦu pārstrādes tehnoloăija un iekārtas, AugĜu un
dārzeĦu
pārstrādes
tehnoloăija
un
iekārtu
specializācija,
Zivju produktu ražošanas
specializācija, Zivju produktu pārstrādes tehnoloăijas
un iekārtas

Paraksts:
R. Maramzina
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

PLONE Silvija
Palangas iela 11- dz.7, Rīga,LV- 1055
Fiksētais: /371/ 67464707 Mobilais: /371/ 26708557
Silvija.plone@ruk.lv
31.08.1938.

Izglītība
1958.- 1963. Diploma Nr. 417882, Daugavpils Valsts pedagoăiskais
institūts, kvalifikācija- ėīmijas, bioloăijas vidusskolas
skolotāja, Parādes iela 8, Daugavpils
Darba pieredze
2008.
2006.
1963.-2008.

Vakara un neklātienes nodaĜas vadītāja
Lektore studiju kursos Organiskā ėīmija, Neorganiskā
ėīmija
Direktora vietniece studiju darbā, Rīgas UzĦēmējdarbības
koledža, Hanzas ielā 22, Rīga

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
Vācu

Sapratne
C2
C1
B1

Runāšana
C2
C1
B1

Rakstīšana
C2
C1
B1

Citas prasmes, iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- prasme sadzīvot un
sastrādāties ar citiem cilvēkiem, prasme strādāt komandā,
spējas pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes
prasmes
Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt
cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot
Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas
mehānismus
Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora
programmas, datorizētas datu bāzes un internetu
Intereses- ceĜošana, teātris
Papildizglītība, kursi
2007.
2007.
2006.

Prezentācijas prasmju pilnveide, Profesionālās pilnveides
programma, 36 stundas, LR IZM PIA, apliecība
Izglītības apguves kvalitātes nodrošināšana un sasniegumu
vērtēšana, PIA, Lomonosova iela 3, Rīga
Komercdarbības attīstība laukos, LLU, Lielā iela 2, Jelgava
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2005.
2003.
2001.

Augstskolu didaktika,40 kontaktstundas, LLU, Lielā iela 2,
Jelgava
Mācību un audzināšanas darba vadība, 36 stundas, PPTC,
Marijas iela 6, Rīga, apliecība Nr. 213
Datorzinību kursi, 72 stundas, LR IZM PIAC, LU, RaiĦa
bulv.19, Rīga

Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2010.
2010.
2010.
2006.
2006.
2006.
2006.

06.05.2011.

Aktualizētas studiju kursu programmas, Organiskā ėīmija,
Neorganiskā ėīmija RUK
Papildināti izdales materiāli studiju Organiskā ėīmija,
Neorganiskā ėīmija
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem Organiskā ėīmija, Neorganiskā ėīmija
Izstrādātas studiju kursu programmas, Organiskā ėīmija,
Neorganiskā ėīmija RUK
Izstrādāti izdales materiāli studiju Organiskā ėīmija,
Neorganiskā ėīmija
Izveidoti pārbaudes un ieskaišu/eksāmenu darbi studiju
kursiem Organiskā ėīmija, Neorganiskā ėīmija
‘’Mācību kvalitātes vērtēšanas kritēriji un to lietošana
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā’’, 7 lp.

Paraksts:
S.Plone
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

JANSONE Maija
Čiekurkalnā 2.līnijā 49-4, Rīgā LV-1026
Fiksētais (371) 7517242, mobilais (371) 29341404
maija.jansone@ruk.lv
12.01.1936.

Izglītība
1954.–1958. LLA Pārtikas rūpniecības tehnoloăijas fakultāte
Diploms Nr491585 sērija
2003.–2004. IZM sertifikāts Nr. P 0232 par pedagoăisko izglītību
Darba pieredze
/pēdējie 10 gadi/
2005.–2011.

Lektore, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Rīga, Hanzas
22, LV-1045
2001.–2005. Pasniedzēja, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Rīga,
Hanzas 22, LV-1045

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu
Vācu

Sapratne
C2
C1
A1
B1

Runāšana
C2
C1
A2

Rakstīšana
C2
C1
A2

Citas prasmes, iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas-protu sadzīvot un sastrādāties
ar citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties
daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes.
Organizatoriskās prasmes-prasme koordinēt un vadīt
cilvēkus, spējas organizēt, plānot.
Tehniskās prasmes- protu lietot dažāda veida iekārtas
mehānismus.
Datora lietošanas prasmes- daĜēja prasme lietot
Datorprogrammas, datorizētas datu bāzes un internetu
Papildizglītība, kursi
2009
12.10.15.10.
2008.
08.12.12.12.

Pārtikas Veterinārdienests kvalifikācijas kursi
Sensorās vērtēšanas pamatprincipi
Piena produktu sensorā vērtēšana
Personāla apmācība. Mūžizglītības programma
ERASMUS mobilitātes vizīte Kauno kolegija
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2008.
08.04.09.04.
2004.
07.06.11.06.
2004.
10.05.14.05.
2003.
03.11.07.11.
2003.
26.05.30.05.
2003.
02.06.06.06.
2001.
07.09.22.11.

Kvalifikācijas kursi „Sanitārijas un higiēnas prasības
pārtikas ražošanas uzĦēmumos”. Sertifikāts Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki
Profesionālās izglītības centrs „Sociālā vide un personības
socializācija.”
Profesionālās izglītības centrs „Vispārējā un personības
psiholoăija.”
Profesionālās izglītības centrs. „Pedagoăijas un didaktikas
pamati.”
Profesionālās izglītības centrs. „Profesionālās izglītības
sistēma, tās attīstības pamatvirzieni un rekomendējošie
normatīvie akti.”
Profesionālās izglītības centrs „Pedagoăiskā saskarsme.
Pedagoga ētika.”
LU Latvijas izglītības informācijas sistēma „Datorzinību
kursi”

Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2011.

2008.
2005.
2010.

2010.

2010.

2004.

06.05.2011.

Saldējuma izgatavošanas tehnoloăijas un realizācijas
izmaiĦas gadsimta mijā. RUK V zinātniski praktiskās
konferences raksti
Piena produktu sensorā novērtēšana. RUK IV zinātniski
praktiskās konferences raksti
Mācīšanās motīvi un stimuli. RUK I Zinātniski praktiskās
konferences raksti
Aktualizētas studiju kursu programmas Piena produktu
pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Specializācija piena tehnoloăijā.
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem Piena
produktu pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Specializācija piena tehnoloăijā
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem Piena produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas; Specializācija piena tehnoloăijā
Prakses programmas izstrāde „Piena rūpniecības
tehnoloăijas specialitātei” pilna un nepilna laika studijām.
RUK
Paraksts:
M.Jansone
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

MINTĀLE Baiba
P. LejiĦa iela 20- 102,Rīga, LV- 1029
+ 371 29462888
baibamintale@inbox.lv; baiba.mintale@ruk.lv
10.11. 1939

Izglītība
1960. –
1966

Inženieris – tehnologs. Vissavienības neklātienes pārtikas
rūpniecības institūts. Diploms X Nr. 502093, kvalifikācija,
Maskava

2005.

Lektore, , Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Rīga, Hanzas
iela 22, LV – 1045
Pasniedzēja, , Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Rīga,
Hanzas iela 22, LV – 1045.

Darba pieredze

1972.

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu

Sapratne
C2
C1
A1

Runāšana
C2
C1
A1

Rakstīšana
C2
C1
A1

Citas prasmes, iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar
citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties
daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes.
Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt
cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot.
Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas
mehānismus.
Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora
programmas, datorizētas datu bāzes un internetu,
Intereses – māksla.
Papildizglītība, kursi
2010.
2008.

2008.
2006.
2004.

PVD laboratorijā pārtikas produktu sensorā vērtēšana.
Kvalifikācijas kursi „Sanitārijas un higiēnas prasības
pārtikas ražošanas uzĦēmumos „ Sertifikāts Latvijas Lauku
konsultācijas un izglītības centrs.
Prezentācijas prasmju pilnveide.
Augstskolu didaktika apliecība Nr. 1059-1 Sertifikāts Nr.
0442 40 kontaktstundas 4 kp LLU, Lielā iela 2, Jelgava
Profesionālās izglītības centrs. Vispārējā un personības
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2003.

2001. –
2003.
2001.

psiholoăija, sertifikāts NP 0234 Lomonosova iela 3, Rīga.
Profesionālās izglītības centrs. Profesionālās izglītības
sistēma, tās attīstība, pamatvirzieni un reglamentējošie
normatīvie akti. Apliecība Nr. 1851 Lomonosova iela 3,
Rīga.
Profesionālās izglītības pedagogu pedagoăijas izglītība
atbilstoši IZM 2002. gada 3. jūnija rīkojuma
Nr.346,Rīga,IZM.
Datorzinību kursi, apliecība Nr5.D-6979,LU, Rīga

Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2008.

2010.

2010.

2010.

2005.
2004.

06.05.2011.

Jaunas receptūras izstrādāšana nepievienojot pārtikas
piedevas, uzglabāšanas laika noteikšana . RUK IV
zinātniski praktiskās konferences raksti
Aktualizētas studiju kursu programmas Maizes produktu
pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas; Ievads
specialitātē; Specializācija maizes tehnoloăijā
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem Maizes
produktu pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Ievads specialitātē; Specializācija maizes tehnoloăijā
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem Maizes produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas; Ievads specialitātē; Specializācija
maizes tehnoloăijā
Kursa projektu izstrādes metodikas sagatavošana. RUK
Prakses programmas izstrāde „Maizes rūpnīcas
tehnoloăijas specialitātei” pilna un nepilna laika studijām.
RUK, Rīga.

Paraksts:
B. Mintāle
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CURRICULUM VITAE

Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

VASIěEVSKA Anita
LidoĦu iela 9- 41, Rīga LV - 1055
67473628
Anita.vasilevska@ruk.lv
09.10. 1931.

Izglītība
1950.- 1955. Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas
tehnoloăijas fakultāte, inženieris – tehnologs rūgšanas
rūpniecības specialitāte.
Darba pieredze
2005.
2002.
1959.
1957.
1955.

Lektore, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Pasniedzēja, Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Projektēšanas institūta „Latgiprotorg” inženieris –
tehnologs.
1. maizes kombināts – ražošanas maiĦas priekšniece.
Cēsu alus darītavas noguldītavas un audzētavas
priekšniece.

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu
Vācu

Sapratne
C2
C1
-A1

Runāšana
C2
C1
--A1

Rakstīšana
C2
C1
--A1

Citas prasmes,
iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar
citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties
daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes.
Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt
cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot.
Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas un
mehānismus
Intereses – ceĜošana, mūzika.
Papildizglītība, kursi
2010.
2009.
2008.

PVD laboratorijā pārtikas produktu sensorā vērtēšana.
LLU Alus ražošana un kvalitātes pārbaude.
Prezentācijas prasmju pilnveide.
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2007.
2005.
2004.
2001.
2001.

Inženiergrafika. LVS NE ISD standartu prasību
sadalījumā.
Augstskolu didaktika, sertifikāts Nr. 0449
Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas
sertifikāts par pedagoăisko izglītību.
Datorzinību kursi, apliecība Nr. D- 6979,Lu, Rīga.
LU Latvijas izglītības informācijas sistēma, Apliecība D7058

Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2008.

2008.

2010.

2010.

2010.

2005.

2002.

06.05.2011.

Dažādu alus raugu celmu darbības sadalījums misas
rūgšanas procesā. RUK IV zinātniski praktiskās
konferences raksti
Tehnoloăisko priekšmetu studiju kursa praktisko darbu
nodrošināšana, darbu vadīšana un rezultātu novērtēšana.
RUK II zinātniski praktiskās konferences raksti
Aktualizētas studiju kursu programmas Dzērienu produktu
pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Inženiergrafika;
Būvniecības pamati; Specializācija dzērienu tehnoloăijā
Papildināti izdales materiāli studiju kursiem Dzērienu
produktu pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Inženiergrafika;
Būvniecības pamati; Specializācija dzērienu tehnoloăijā
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursiem Dzērienu produktu pārstrādes tehnoloăija un
ražošanas iekārtas; Inženiergrafika; Būvniecības pamati;
Specializācija dzērienu tehnoloăijā
Izstrādātas studiju kursu programmas Dzērienu produktu
pārstrādes tehnoloăija un ražošanas iekārtas;
Inženiergrafika;
Būvniecības pamati; Specializācija dzērienu tehnoloăijā
Kursa darba, prakses atskaites un kvalifikācijas darba
izstrādes un aizstāvēšanas metodika koledžas grupām

Paraksts:
A. VasiĜevska
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CURRICULUM VITAE

Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese

JONĀNS Jānis
Dārza iela 38, dzīvokĜa Nr 80, Rīga, pasta indekss LV1083
Mobilais: /371/ 29 882 778
janis.jonans@ruk.lv
09.08.1984.

Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums
Izglītība
2008. -

2004. 2007.

Rīgas Tehniskā universitāte, Studiju struktūrvienība 02063,
Neklātienes un vakara studiju departaments, Profesionālā
bakalaura programma "Elektrotehnoloăiju datorvadība",
KaĜėu iela 1, Rīga
Rīgas Tehniskā koledža, Pirmā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības diploms PKC 0311, Elektronikas
speciālista kvalifikācija

Darba pieredze
2009. - līdz
šim
2007. - līdz
šim

2009. 2010.
2007. 2008.
2007
2006. 2007.

Elektrotehnikas priekšmetu skolotājs
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, Hanzas iela 22, Rīga LV
1045
Informācijas sistēmas tīkla administrators, Informātikas
skolotājs
Rīgas Purvciema amatu skola, A. Deglava 41a, Rīga LV
1035
Informācijas sistēmas tīkla administrators
Rīgas Doma kora skola, Kalnciema 10/12, Rīga LV 1048
Elektronikas priekšmetu skolotājs
Ogres profesionālā vidusskola, Upes prospekts 16, Ogre
LV 5001
Pirmās klases elektronikas montieris
Sia "SAF Tehnika", Ganību dambis 24a, Rīga LV 1005
Elektronikas laboratorijas laborants, Elektronikas un
telekomunikāciju nodaĜas vadītāja pienākumu izpildītājs
Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela 16, Rīga LV 1084

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu
Vācu

Sapratne
C2
C2
B1
A2

Runāšana
C2
C1
B1
A1

Rakstīšana
C2
A2
B1
A1
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Citas prasmes, iemaĦas
Sociālās prasmes, iemaĦas- sadzīvot un sastrādāties ar
citiem cilvēkiem- darbs komandā, spējas pielāgoties
daudzkultūru videi, labas saskarsmes prasmes
Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt
cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot
Tehniskās prasmes- Praktiskās iemaĦas datoru un citu
elektronisku iekārtu remontā, prasme izmantot laboratorijas
elektroniskās iekārtas.
Datora lietošanas prasmes- Darbs ar datoru operētājsistēm
MS Windows, Linux (populārākajās grafiskajās vidēs un teksta
vidē) un Apple Os X. Pārvaldu populārākās web izstrā
valodas html, css un php. Ir Pieredze darbā ar video un attē
rediăēšanas programmām. Ir pieredze darbā ar specializē ā
tehniskajām datorprogrammām Electronic Workbench, Altium
P-Cad uc.
Vadītāja apliecība
Papildizglītība, kursi
2011.

2010.

SMART Board digitālās interaktīvās tāfeles ekspluatācija,
interaktīvo materiālu izveide SMART Notebook
programmas vidē, 3 stundas, sia "Baltijas biroju
tehnoloăijas", Sertifikāts Nr 2011-10
Konference "Informācijas tehnoloăiju novitātes izglītībā
2010", Latvijas pedagogu dome, Rīgas Tehniskā
universitāte, Apliecība

Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2010.
2010.
2010.
2009. 2010.

2009. 2010.

2009. 2010.

2009. 2010.

Aktualizēta studiju kursu programma Elektrotehnikas
pamati
Papildināti izdales materiāli studiju kursam
Elektrotehnikas pamati
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursam Elektrotehnikas pamati
Lekciju konspekts "Informācijas tehnoloăiju attīstības
vēsture", 4 lpp, Europas projekta „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Pētnieciskais darbs "Operētāj sistēmas" 14 lpp, Europas
projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls elektronisko tabulu apguvei, 8
uzdevumi un to vērtēšanas kritēiji, Europas projekta
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Lekciju konspekts "Ievads Perl programmēšanas valodā", 2
lpp, Europas projekta „Atbalsts vispārējās izglītības
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2008. 2009.

2008. 2009.

2008. 2009.

2008. 2009.

2008. 2009.

2008. 2009.

06.05.2011.

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Pētnieciskais darbs "Interaktīvo mācību metožu
pielietojuma pētīšanas, tās būtība, priekšrocības un
nepieciešamība" 17 lpp, Europas projekta „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls attēlu apstrādes programmas "Gimp"
apguvei, 4 lpp, Europas projekta „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls programmas "Bluefish"
izmantošanai html koda izstrādē, 13 lpp, Europas projekta
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls programmas "Ms Access 2007"
apguvei, 38 lpp, Europas projekta „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls HTML programmēšanas valodas
apguvei, 28 lpp (divās daĜās), Europas projekta „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS
Metodiskais materiāls "Ms Office un Open Office
salīdzinājums" , 7 lpp, Europas projekta „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
mācību
priekšmetos” ietvaros, RPAS

Paraksts:
J.Jonāns
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
Mob.tālrunis
E-pasta adrese
Dzimšanas datums un vieta

GALVIĥŠ Andrejs
A.BieziĦa 4-53, Rīga, Latvija, LV – 1029
(+371) 67400453
(+371) 28342099
agalvinsh@one.lv
11.oktobris 1947.g.

Izglītība
Civilā:
1966 – 1971. g.
Militārā:
1985.g.

Diploms, ėīmiėis – analītiėis, LU Ėīmijas fakultāte.

Apliecība, Sauszemes spēku divīzijas ėīmiskā dienesta
priekšnieks (Maskava, Krievija).
1995.g.
Sertifikāts (NATO) Ženēvas kara konvencija.
1996.g.
Sertifikāts, NATO skola Vācijā.
1997.g.
Sertifikāts, NATO Vācijas Vadības (ăenerālštaba)
akadēmija – kursi.
1996 – 1997.g.
Semināri (NATO): ViĜĦa, Manheimā (Vācija,
Kopenhāgenā, Stokholmā,Jūrmala, Rīga).
No 1971.07. – līdz
Dienests dažādos ėīmiskā dienesta priekšnieka amatos
1989.02.
PSRS BruĦotajos spēkos, Sībīrījā, Sankt – Pēterburgā,
dienesta pakāpes (Leitnants - apakšpulkvedis).
02.1989. – 17.01.1994.g. LR SR iekšlietu un LR Iekšlietu ministrija,.
Amati:
• ėīmiskā dienesta priekšnieks;
• kara mobilizācijas un civilās aizsardzības
daĜas priekšnieks;
• IeM (LR) štāba priekšnieka vietnieks;
• LR iekšlietu ministra padomnieks – speciālo
vienību koordinators.
24.01.1994. –
Dienests LR Aizsardzības Spēkos un NBS.
17.03.1999.g.
• AS – ėīmiskā dienesta priekšnieks;
• AS Operatīvās pārvaldes daĜas priekšnieks;
• NBS štāba Operatīvās Vadības un plānošanas
pārvaldes priekšnieka vietnieks.
Valodu prasmes
Latviešu Krievu Vācu -

pilnībā;
pilnībā;
mācījies Hamburgas kara akadēmijā vācu valodā.

Citas prasmes
•
•

Protu strādāt komandā, labas saskarsmes
prasmes;
Protu vadīt kolektīvus, plānot darbu un budžetu;
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Protu strādāt LR likumu izstrādes, koncepciju
izstrādes grupās;
• Darbā izmantoju datoru (Internetu);
• Piemīt dizainera spējas (izstrādāju formas tērpus
NBS un Policijai);
• Protu vadīt tanku, bruĦumašīnu, vieglo un smago
automašīnu, traktoru, motorlaivu;
• Interesējos par dizainu, ėīmiju, politiku.
Semināri, kursi Maskavā, Hamburgā,
Oberammergau, Kopenhāgenā, Stokholmā, ViĜĦā,
Tallinā, Rīgā, Jūrmalā (sk.pielikumā).
• Publikācijas par borātu ėīmiju LPSRX ZA
„Vērtis”;
• Dalība darba grupās LR likumu un koncepciju
izstrādē;
• Dalība starptautiskās programmās (NATO):
- „BALTBAT”;
- „BALTDEFCOL”;
- „BALTNET”;
- „BALTTRON”;
- Mācību programmu istrāde:
o Civilajā aizsardzībā;
o Fizikālajā ėīmijā;
o Sadzīves ėīmijā;
o Zemessargu apmācība OMTK;
o „Fizikāli – ėīmiskās analīzes metodes”.
•

Papildizglītība

Zinātniskais darbs

Datums: 06.05.2011.
Paraksts:
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CURRICULUM VITAE

Personas dati
Uzvārds, vārds
Adrese
Tālrunis
E- pasta adrese
Dzimšanas datums

BRENČEVS Zigfrīds
v/k ‘’Salūts’’, Carnikavas pag., Rīgas raj., LV – 2163
371 67992792
Zigfrids.brencevs@ruk.lv
15.08.1952.

Izglītība
1987.
1975.

LU, aspirantūra, juridisko zinātĦu kandidāts, RaiĦa
bulv.19, Rīga
LU, kvalifikācija- jurists, RaiĦa bulv.19, Rīga

Darba pieredze
2010.
2007.

2003.- 2005.
2000.- 2002.
1993.- 2000.
1993.- 1999.
1990.- 1993.
1988.- 1990.
1976.-1993.
1975.-1976.

Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, lektors, Hanzas iela 22,
Rīga
Latvijas zvērinātu advokātu kolēăija, zvērināts advokāts,
Brīvības iela 38, Rīga
Rīgas šėīrējtiesa, šėīrējtiesnesis, E.Birznieka- Upīša 18,
Rīga
Latvijas Jūras akadēmija, komerctiesību lektors, Flotes iela
5, Rīga
Latvijas Investīciju un attīstības aăentūra, pārstāvniecības
vadītājs Krievijas Federācijā
A/S ‘’Centrālā reăiona ceĜi’’, valsts pilnvarnieks, padomes
loceklis
A/S’’ Latvijas Eksporta asociācija’’ ăenerāldirektors
A/S ‘’Latvijas Balzams’’, valsts pilnvarnieks
Latvijas Republikas Augstākās Padomes lietu pārvaldnieks
LPSR Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka
vietnieks, lietu pārvaldnieks
Asistents, pasniedzējs, vecākais pasniedzējs LU Juridiskajā
fakultātē
LU juriskonsuls

Valodu prasmes
Europass
līmeĦi

Latviešu
Krievu
AngĜu

Sapratne
C2
C1
C1

Runāšana
C2
C1
C1

Rakstīšana
C2
C1
C1

Citas prasmes, iemaĦas
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Sociālās prasmes, iemaĦas- prasme sadzīvot un
sastrādāties ar citiem cilvēkiem, prasme strādāt komandā,
spējas pielāgoties daudzkultūru videi, labas saskarsmes
prasmes
Organizatoriskās prasmes- prasmes koordinēt un vadīt
cilvēkus, projektu, budžetu, spējas organizēt, plānot
Tehniskās prasmes- prasmes lietot dažāda veida iekārtas,
mehānismus
Datora lietošanas prasmes- prasmes lietot datora
programmas, datorizētas datu bāzes un internetu
Vadītāja apliecība- B kategorija
Intereses- medības, makšėerēšana, tūrisms
Publikācijas,
metodiskās izstrādnes
2010.
2010.
2010.
2003.
1992.
1990.

06.05.2011.

Aktualizēta studiju kursu programma Darba tiesības
Papildināti izdales materiāli studiju kursam Darba tiesības
Aktualizēti pārbaudes un ieskaišu/ eksāmenu darbi studiju
kursam Darba tiesības
Komerctiesības (lekciju konspekts)
Tiesiskās apziĦas veidošanās mehānisms. LVU
izdevniecība
Tiesību pamati (mācību līdzeklis). LVI

Paraksts:
Z. Brenčevs
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7. Pielikums
Studentu, absolventu un darba devēju
aptauju anketas
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Aptauja
Apvelc atbilstošo atbildi!
1. Par RUK Jūs uzzinājāt:
 no draugiem
 no masu informācijas līdzekĜiem /prese, TV, izstāde „Skola”/
 cits variants __________________________________________________
2. Kāpēc Jūs izvēlējāties turpināt studijas tieši Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Kāpēc Jūs izvēlējāties šo studiju programmu?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Jūs esat no:
 Rīgas
 no citas pilsētas
 no rajona
5. Jūs esat:
 vienīgais bērns ăimenē
 man ir 1 māsa/ brālis
 man ir 2 māsas/ brāĜi
 cits variants ___________________________________________________
6. Jums ir:
 abi vecāki
 viens vecāks
 cits variants ___________________________________________________
7. Jūsu vecāki:
 strādā pastāvīgā darbā
 strādā uz laiku
 ir bezdarbnieki
 cits variants ___________________________________________________
8. Jūsu ăimenē:
 ir labas savstarpējās attiecības
 ir bieži konflikti
 jūties nedroši
 Cits variants __________________________________________________
9. Par iepriekšējo skolu Jums ir saglabājušās:
 labas atmiĦas
 nepatīkamas atmiĦas
 cits variants___________________________________________________
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10. Studiju laikā Jūs dzīvojat:
 pie vecākiem
 dienesta viesnīcā
 īrē dzīvokli
 cits variants ___________________________________________________
11. Dzīve un sadzīves apstākĜi dienesta viesnīcā / ja Jūs dzīvojat dienesta viesnīcā/ ir:
 labi
 apmierinoši
 neapmierinoši
 cits variants ___________________________________________________
12. Vai Jūs esat iejuties jaunajā vidē?
 jā, pilnībā
 daĜēji
 nē
 cits variants
13. Savā grupā Jūs jūtaties

______________________________________________

14. Vecāko kursu studentu attieksme ir:
 lieliska
 laba
 neitrāla
 konfliktējoša
 pazemojoša
15. Attiecības ar lektoriem ir :
Lektora uzvārds

Kāpēc?

Lieliskas
Labas
Ciešamas
Konfliktējošas
Cits variants
16. Vai Jūs iesaistāties koledžas sabiedriskajās aktivitātēs?
 jā, kā skatītājs vai līdzjutējs
 nē, mani tas nesaista
 neko par šādām iespējām nezinu
 dejoju deju kolektīvā
 dziedu vokālajā ansamblī
 darbojos teātra grupā
 iesaistos sporta aktivitātēs
 darbojos Studentu pašpārvaldē
17. Vai Jūs apmierina koledžas bibliotēka?
Atrašanās vieta
Darba laiks
Grāmatu piedāvājums
Apkalpošana

jā
jā
jā
jā

daĜēji
daĜēji
daĜēji
daĜēji

nē
nē
nē
nē
194

Koledžas bibliotēku
neapmeklēju
___________
18. Kas Jums patīk koledžā?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
19. Ko būtu nepieciešams un iespējams mainīt koledžā?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Paldies par atsaucību!
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Studiju kvalitāte Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā
2010./2011. s.g.
Aptauja ir anonīma!!!
Anketas mērėis ir noskaidrot Jūsu domas par RUK lekciju un docētāju darba kvalitāti.
Jūsu viedoklis mums ir Ĝoti svarīgs, tāpēc būsim pateicīgi par izrādīto atsaucību.
Atzīmējiet ar “X” to atbildes variantu, kurš Jums liekas vispieĦemamākais, novērtējiet noteikto punktu
skalā!
1.

Uzvārds

Mintāle
Pildavs
Lūrina
Lūrina
Nollendorfa
Plone
Gaile
Ziemele
LazdiĦš
Jansone
VasiĜevska
VasiĜevska
Jonāns
GalviĦš
Brenčevs

Kā Jūs vērtējat docētāju darbu I semestrī? / katru pozīciju vērtēt 3 punktu skalā/

Studiju
kurss

Kompetence
plašas
zināšanas
specialitātē

Prasme
izskaidro
t

Interesan
tas darba
metodes

Prasīgums
pret sevi
un
studentiem

Godīga
vērtēšana

Attieksme
pret
studentiem

Punkti
kopā

Ievads
specialitātē
Datormācība
Matemātika
Fizika
AngĜu val.
Neorganiskā
ėīmija
Litišėā
komunik.
Socioloăija
UzĦēmējdarb
ības.p
Piena
prod.raž.tehn
Dzērienu
prod.p.
Inženiergrafi
ka
Elektrotehn.
pam.
Civilā
aizsardzība
Darba
tiesības

2.
Kuru docētāju lekcijas Jums šėiet visvērtīgākās, noderīgākās /uzrakstiet uzvārdu/? Kāpēc?

___________________________________________________________________________________
________________

___________________________________________________________________________________
________________

___________________________________________________________________________________
________________

3.
Kuru docētāju lekcijas Jūs īpaši neapmierina /uzrakstiet uzvārdu/? Kāpēc?

___________________________________________________________________________________
________________

___________________________________________________________________________________
________________

___________________________________________________________________________________
________________
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4.




Vai Jūs apmierina koledžā iegūstamās izglītības kvalitāte?
Jā, pilnībā
DaĜēji
Neapmierina

5.
Cik daudz laika Jūs veltāt uzdotajiem patstāvīgajiem u.c. darbiem nedēĜā?
___________________________________________

6.

Kas Jums rada grūtības studiju procesā?


___________________________________________________________________________________
________________

___________________________________________________________________________________
________________

___________________________________________________________________________________
________________
7.
Kas Jums sagādā gandarījumu studiju procesā?

___________________________________________________________________________________
________________

___________________________________________________________________________________
________________

___________________________________________________________________________________
________________

8.
Kā Jūs vērtējat savas koledžā iegūtās zināšanas, prasmes, iemaĦas/ 5 punktu sistēmā/?
____________________
9.
Kā Jūs vērtējat savu attieksmi pret mācībām/ 5 punktu sistēmā/?
___________________
10. Kas būtu jāmaina, lai lekcijas, nodarbības būtu Jums interesantākas, saistošākas?

Vairāk projektu, patstāvīgo darbu

Vairāk diskusiju

Interesantākas darba metodes

Cits variants
_______________________________________________________________________________________

11. Kāda veida pasākumi būtu jārīko koledžā?

Diskotēkas, balles

Koncerti, izrādes

Konkursi

Izstādes

Cits variants
________________________________________________________________________________________

12. Ja koledžā organizētu pasākumus:

Jūs noteikti piedalītos kā dalībnieks

Jūs noteikti piedalītos kā skatītājs

Ja būtu brīvs laiks, piedalītos

Mani neinteresē koledžas pasākumi

Cits variants
________________________________________________________________________________________
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13. Kā Jūs vērtējat grupas kuratora darbu / 5 punktu skalā/?
__________________________________________________________

14. Kā Jūs vērtējat Studentu pašpārvaldes darbu?

Ar tās darbību esmu apmierināts

Ar tās darbību neesmu apmierināts

Nezināju, ka tāda eksistē

Cits variants
________________________________________________________________________________________

15.

Jūsu ieteikumi (par jebkuru RUK saistošu tēmu):

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Paldies par atsaucību!

RUK Studentu pašpārvalde
DVZD
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RIGAS UZĥĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA
Studiju programma: Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnologija

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA
2010./2011. studiju gads
1.
•
•
•

Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā:
pozitīvi
negatīvi
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2.
•
•
•
•

Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas:
noderīgas
daĜēji noderīgas
nederīgas
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās praktiskās iemaĦas:
• noderīgas
• daĜēji noderīgas
• nederīgas
• ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Kas mācību procesā bija:
• pozitīvs ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
• negatīvs ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Kā Jūs vērtējat studiju programmā ietvertos prakses periodus:
• lietderīgi
• daĜēji lietderīgi
• nelietderīgi
• ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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6. Kas prakses laikā bija
• pozitīvs ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
• negatīvs ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. Kādu zināšanu un iemaĦu Jums trūkst:

8. Kādus studiju kursus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem,
norādiet kāpēc:

9. Kādus studiju kursus Jūs ieteiktu iekĜaut studiju programmā:

10. Kādas izmaiĦas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai:

11. Vai Jūsu iegūtā profesija ir nepieciešama, vai vajadzētu arī turpmāk sagatavot
speciālistus šajā jomā:
• jā
• nē
• nezinu
• ………………………………………………………………….
12. Jūsu nodomi pēc RUK absolvēšanas:
• strādāšu (kur?) ………………………………………...
•

mācīšos (kur?) ………………………………………...

•

strādāšu un mācīšos (kur?) …………………………….

Paldies par atsaucību!
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C I EN Ī J A M A I S D A R BA D E V ĒJ !
Lūdzam Jūsu vērtējumu par Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studenta darbību Jūsu
uzĦēmumā!
Lūdzu novērtējiet praktikanta/darbinieka prasmes, atbildes variantu apvelciet!
Anketas tiks izmantotas studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai!
UzĦēmuma nosaukums:

_____________________________________

Praktikanta vārds, uzvārds:

_____________________________________

Anketas aizpildītāja vārds, uzvārds: _____________________________________
Anketas aizpildītāja amats:

_____________________________________

Anketas aizpildītāja tālrunis, e-pasts: ____________________________________
1. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
profesionālo sagatavotību darbam?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis

2. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
kompetenci veicot darba pienākumus?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis

3. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
komunikācijas prasmes ar kolēăiem un
klientiem?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis

4. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
koledžas studiju procesā iegūtās teorētiskās
zināšanas?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis

5. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
koledžas studiju procesā iegūtās praktiskās
iemaĦas?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis

6. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
spējas analizēt notiekošos procesus un
pieĦemt atbilstošus lēmumus?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis

7. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
prasmi strādāt komandā, spēju deleăēt un
nodrošināt pienākumu izpildi?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis

8. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
prasmi efektīvi plānot un organizēt savu
darbu?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis

9. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
spējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis
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10. Kā Jūs vērtējat praktikanta/darbinieka
zināšanu un prasmju kvalitātes atbilstību
darba tirgus izvirzītajām prasībām?

Augsts
līmenis

5

4

3

2

1

Zems
līmenis

11.Vai nākamajos 4 gados Jūsu uzĦēmumā būs nepieciešami pārtikas rūpniecības
speciālisti:
Jā
Nē

12. Cik darbinieku strādā Jūsu uzĦēmumā:
līdz 5 darbiniekiem
5-10 darbinieki
10-50 darbinieki
50-250 darbinieki
vairāk kā 250

Paldies par atsaucību!
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8. Pielikums
Līgums ar Olaines Mehānikas un
Tehnoloăijas koledžu par studiju
turpināšanu programmas likvidācijas
gadījumā
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Rīgā 26.04.2011.
VIENOŠANĀS
starp Rīgas UzĦēmējdarbības koledžu un Olaines Mehānikas un Tehnoloăijas koledžu
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, reă. Nr.90001260173, kuras vārdā, saskaĦā ar Nolikumu, kā
arī ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, darbojas direktore Dzintra Gaile,
turpmāk tekstā RUK, no vienas puses, un
Olaines Mehānikas un Tehnoloăijas koledža, reă. Nr. 4347002316, kuras vārdā, saskaĦā ar
Nolikumu, kā arī ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, darbojas direktors
Valērijs Krupskis, turpmāk tekstā OMTK, vienojas par sekojošo:
1. Pamatojoties uz RUK un OMTK sadarbību studiju jomā, gadījumā, ja tiks pārtraukta
RUK pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programma
”Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”, OMTK apĦemas
nodrošināt studiju iespējas ” Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
studiju programmas studentiem OMTK profesionālajā studiju programmā
”Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” pie šādiem nosacījumiem:
- RUK brīdina pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju
programmas ” Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studentus
par šīs vienošanās nosacījumiem;
- RUK studējošajiem, kuri ir noslēguši līgumus ar kredītiestādi par studiju
kredītu, šis kredīts tiks nodrošināts pēc saskaĦošanas ar Studiju fondu un
kredītiestādi, kura izsniedz studiju kredītus;
- RUK studentu imatrikulācija OMTK un veiktā studiju apjoma pielīdzināšana
OMTK notiek saskaĦā ar OMTK uzĦemšanas noteikumiem un imatrikulācijas
kārtību, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem;
- OMTK ir tiesības noteikt, kurā attiecīgās programmas studiju gadā studējošie
uzsāks studijas, atbilstoši OMTK studiju programmas satura prasībām.
2. OMTK uzĦem RUK absolventus atbilstošā pirmā līmeĦa profesionālo studiju
programmā atbilstoši OMTK uzĦemšanas noteikumiem.
3. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža.
4. Vienošanās tiek parakstīta uz nenoteiktu laiku.
5. Vienošanās var tikt papildināta, grozīta vai pārtraukta uz kādas no pusēm iniciatīvas
pamata pēc attiecīga protokola parakstīšanas.
6. Vienošanos paraksta:
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas
direktore

Olaines Mehānikas un Tehnoloăijas
koledžas direktors

_________________Dz.Gaile

__________________V.Krupskis

Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Tehnologijas koledža
Reă. Nr.90001260173
Hanzas 22, Rīga, LV-1045
Tālrunis:67323048

Olaines Mehānikas un
Reă.Nr.4347002316
T.Zeiferta iela 2, Olaine, LV-2114
Tālrunis: 67962141
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Līgums ar Latvijas Lauksaimniecības
universitāti par RUK absolventu studiju
turpināšanu LLU Pārtikas tehnoloăijas
fakultātē
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SADARBĪBAS LĪGUMS

Jelgavā,

2010.gada 19.aprīlī

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reăistrācijas Nr.90000041898, juridiskā adrese –
Lielā ielā 2, Jelgava, LV- 3001, tās rektora, Jura Skujāna personā, turpmāk tekstā – LLU, no
vienas puses un Rīgas UzĦēmējdarbības koledža, reăistrācijas Nr. 90001260173, juridiskā
adrese – Hanzas ielā 22, Rīga, LV-1045, tās direktores Dzintras Gailes personā, turpmāk šā
līguma tekstā – RUK, no otras puses, bet abi kopā un atsevišėi turpmāk tekstā - Puses,
noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1.Līguma priekšmets
1.1. LLU un RUK apĦemas sadarboties pārtikas nozares speciālistu sagatavošanā, uzĦemoties
saistības, kas noteiktas šajā līgumā.
1.2. LLU un RUK apĦemas sadarboties studiju procesa pilnveidošanā, zinātniskās,
pedagoăiskās un metodiskās pieredzes apmaiĦā.
1.3. Līgumam ir bezatlīdzības raksturs.
2. Pušu saistības un atbildība
2.1. LLU apĦemas:
2.1.1. Ieskaitīt studiju turpināšanai RUK akreditētas 1.līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
absolventus, LLU Pārtikas tehnoloăijas fakultātes īstenotajā 2. līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloăija” pilna un nepilna laika studiju
6.semestrī (3.kurss).
2.1.2. Pēc sekmīga 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas
produktu tehnoloăija” studiju plāna īstenošanas, izsniegt augstākās profesionālās izglītības
apliecinošu dokumentu, kurš ir derīgs tikai kopā ar RUK diplomu un sekmju izrakstu.
2.1.3. Sadarboties mācībspēku un studentu zinātnisko konferenču un metodisko semināru
organizēšanā.
2.2. RUK apĦemas:
2.2.1. Pēc saskaĦota studiju plāna ar LLU Pārtikas tehnoloăijas fakultāti, sagatavot pilna laika
(2 gadi) un nepilna laika (2.5 gadi) studijās pārtikas nozares speciālistus, kuri iegūst 1.līmeĦa
profesionālo augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju – Pārtikas produktu pārstrādes
speciālists (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis).
2.2.2. Sadarboties mācībspēku un studentu zinātnisko konferenču un metodisko semināru
organizēšanā.
2.2.3. Popularizēt turpmākās profesionālās augstākās izglītības studiju iespējas LLU Pārtikas
tehnoloăijas fakultātē.
3. Nobeiguma noteikumi
3.1. Līgums stājas spēkā ar 2010. gada 1.maiju un ir spēkā līdz 2015.gada 31.augustam
(ieskaitot).
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3.2. Abas puses ir tiesīgas pārtraukt līgumu pirms termiĦa, ja viena no pusēm nepilda savas
saistības.
3.4. Ja viena no pusēm vēlas lauzt līgumu, tad otra puse tiek rakstveidā brīdināta līdz attiecīgā
studiju gada beigām.
3.5. Visi līguma grozījumi, papildinājumi vai labojumi, kĜūst par neatĦemamu sastāvdaĜu, kad
to ir parakstījušas abas puses.
3.6. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties līguma izpildes laikā, tiek risinātas
savstarpējo pārrunu ceĜā.
3.7. Šis līgums ir sastādīts uz 2 lapām, divos eksemplāros latviešu valodā un atrodas pie katras
līguma slēdzēju puses.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reă.Nr. 90000041898

Rīgas UzĦēmējdarbības koledža
Reă.Nr. 90001260173

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālr.Nr. 63022584
Fakss 63027238

Hanzas iela 22, Rīga, LV - 1045
Tālr.Nr. 67323048
Fakss 67830492

J.Skujāns

Dz.Gaile
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RĪGAS UZĥĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma
“Pārtikas produktu pārstrāde un ražošanas tehnoloăija”
(kods 4154100)

Pašnovērtējuma ziĦojums

Rīga 2007
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
galvenais mērėis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu apguves kopumu, lai
sniegtu noteiktam profesijas standartam un pirmā līmeĦa profesionālajai augstākās izglītības
prasībām atbilstošu profesionālo kompetenci.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas īstenotās pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”specializācijas virzieni:
• piena produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
• dzērienu ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu pārstrādes speciālists
• maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
• zivju produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
• gaĜas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
Studiju programmai “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” licence
izsniegta 2005.gada 28.jūnijā (licences Nr. 041013-3, licences termiĦš.2011. gada
31.decembris).
Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
akreditēta 2005. gada 13. aprīlī uz sešiem gadiem – līdz 2011.gada 31.decembrim,
(akreditācijas lapas Nr.000-826, akreditācijas komisijas 2005.gada 13. aprīĜa lēmums Nr.
863.)
Studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” ilgums
ir 2 gadi pilna laika studijās un 2,5 gadi nepilna laika studijās, apjoms – 80 kredītpunkti..
Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu, kas
tiek izstrādāts kā projekts konkrētai ražotnei vai arī kā pētījums kādam tehnoloăiskajam
procesam un parāda studentu spējas savienot teorētiskās zināšanas ar praktisko risinājumu,
atspoguĜo studentu profesionālo sagatavotību izvēlētajā specialitātē.
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2. Studiju programmas attīstība.
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānos
2006./2007. studiju gadā akreditētajā studiju programmā „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” nav veiktas izmaiĦas.

2.2. Studiju programmu atbilstība izglītības un profesijas standartiem
Studiju programma “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” atbilst
1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam, iegūstamā kvalifikācija – pārtikas
produktu pārstrādes speciālists atbilsts attiecīgās profesijas standartam (reăistrācijas numurs
PS 0125)

2.3.IzmaiĦas studiju programmu realizācijā
IzmaiĦas studiju programmā neskar studiju programmu praktisko realizāciju. Studiju
programmu realizācija notiek saskaĦā ar RUK Nolikumu par studiju un pārbaudījumu
kārtību, kas saskaĦots ar IZM 2004.gada 9.februārī. Nolikums reglamentē studiju procesa
organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala pārbaudījumus kvalifikācijas
piešėiršanai.

3. Studiju programmu praktiskā realizācija
3.1. Studiju procesa organizācija
Studiju process tiek organizēts tā, lai studenti no vispārīgo zināšanu un prasmju
apgūšanas virzītos uz to padziĜināšanu un paplašināšanu; uzsvars tiek likts uz profesionālo
zināšanu un prasmju ieguvi, kā arī uz patstāvīgām studijām – patstāvīgi darbi, projekti un
kursa darbi individuāli un grupās. Patstāvīgiem darbiem ir praktisks raksturs, tādējādi tiek
demonstrēta studentu prasme savienot teoriju ar praktiskiem risinājumiem. Arvien lielāka
uzmanība tiek pievērsta mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanai, veidojas ciešāka
sadarbība ar prakses vietām, uzlabojas prakses atskaišu un aizstāvēšanas kvalitāte. Studiju
programmu noslēgumā studenti izstrādā kvalifikācijas darbus, kuru tematika ir Ĝoti plaša.
Studiju procesā gan docētāji, gan studenti plaši pielieto modernos tehniskos
līdzekĜus: datorus, portatīvos datorus, dokumentu kameru, multimediju projektorus, kā arī
izmanto interneta iespējas. Tas padara studiju procesu interesantāku un daudzveidīgāku,
attīstīta studentu profesionālās, komunikatīvās un prezentāciju prasmes.
2006./2007. studiju gadā vairāki lektori izmanto internetu kā komunikācijas līdzekli
ar studentiem īstenojot apmaiĦu ar praktiskajiem uzdevumus. Jau vairākus gadus lektori
sniedz konsultācijas studentiem ar interneta palīdzību.
Studiju process tiek organizēts gan auditorijās, laboratorijās, gan arī prakses vietās.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā studijas norit pēc akreditētām studiju programmām.
Koledža nodrošina studiju procesa un praktisko darbu realizēšanai piemērotas auditorijas, tās
ik gadu tiek pilnveidotas, radot estētisku vidi un iespējas izmantot modernās tehnoloăijas.
Atsevišėus praktiskos un laboratorijas darbus studenti veic uzĦēmumos saskaĦā ar
sadarbības līgumiem (A/S „Rīgas Alus darītava „Vārpa””, SIA „Jūras veltes 2”, A/S „Rīgas
Miesnieks”, SIA „Sventa” u.c.)

3.2. Programmu realizācijai nepieciešamo resursu analīze
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža ir valsts budžeta finansēta mācību iestāde. Tā kā
valsts budžeta resursi ir ierobežoti, ir jāmobilizē visi pieejamie finansu resursi, kā arī
jāizmanto piesaistītie un pašu finansu resursi. Mācību iestādes infrastruktūras veidošanā
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iesaistāmi ieinteresētie sociālie partneri, jo darba tirgus nemitīgā mainība pieprasa
izglītojamam strādāt mūsdienīgi, sadarbojoties ar darba devējiem.
Infrastruktūru nodrošina ne tikai materiāli tehniskā bāze, finanses, studiju materiāli,
bet arī savstarpējās attiecības studentu vidū, starp studentiem un pasniedzējiem.
2005./2006. studiju gada sākumam tika sagatavota viena no jauna izremontēta
auditorija 50 vietām. Šajā 2006./2007. studiju gadā tā ir pilnvērtīgi izmantota; veikti
nepieciešamie remontdarbi, lai nodrošinātu datortehnikas atjaunošanu divos datoru
kabinetos, kā arī mācību spēku un administrācijas darba nodrošināšanai. Ir iegādāts vēl viens
jauns portatīvais dators, lai veiksmīgāk varētu nodrošināt koledžā studiju procesu.
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas un divas datorklases. Koledžā ir
43 datori, no tiem 31 paredzēts studiju procesam, 12 – administrācijas vajadzībām un
zinātniskajam darbam. Ir pastāvīgais pieslēgums Internetam, ātrums virs 2 MB/s.
Koledžas studiju procesa nodrošinājums studiju programmai „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” ar kabinetiem, auditorijām un laboratorijām ir dots
1.tabulā.
1. tabula

Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studiju procesa nodrošinājums ar kabinetiem,
auditorijām, laboratorijām
Skaits
Platība m2
NPK Telpas
1.
2

Ēkas kopējā platība
Mācību kabineti un bibliotēka kopā
Mācību kabineti:
Datortehnikas (217, 216)

2

AngĜu valodas (206, 113)

2

Vācu valodas (120)
Matemātikas (211)
Latviešu valodas (205)
Vēstures (209)
Tehnoloăijas (208, 220, 117., 219.)

1
1
1
1
2

2113

Kopā:
3

Mācību laboratorijas
Ėīmijas

3

Fizikas
Tehnoloăijas
Siltumtehnikas
Kopā:
4
5

10

Auditorijas
Citas telpas
Administrācijas kab.
Bibliotēka
Aktu zāle
Arhīvs
Noliktavas
Ēdnīca
Medpunkts
Kopā:
Pavisam kopā:

1
1
1
6
1
9
2
1
1
4
1
1
19

53,8
49,3
41,6
37,0
25,0
43,4
45,0
37,8
59,0
32,0
423,9
26,2
61,2
58,1
60
32
30
267,5
181,12
163,2
58,3
132,6
43,5
289,9
150,2
12,3
650,0
1522,52
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Bibliotēkai, kas atrodas koledžas telpās, ir lasītava, grāmatu krātuve . Grāmatu fondā
ir studijām nepieciešamā literatūra, speciālā literatūra, ir pieejami preses izdevumi, izziĦu
izdevumi u.c. Bibliotēkas fondos ir pāri par 70 000 grāmatu. Atjaunot un papildināt grāmatu
krājumus ir sarežăīti, jo šim mērėim valsts budžets izdala nepietiekošus naudas resursus, arī
grāmatu cenas nemitīgi pieaug, tomēr koledža katru studiju gadu iegādājas jaunāko mācību
(profesionālo) literatūru, kas palīdz nodrošināt studiju procesa īstenošanu Bibliotēkā ir
iespēja izmantot arī datoru, Internetu, kopējamo tehniku.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mērėis ir īstenot padziĜinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, tāpēc galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai,
paralēli studenti ir sagatavoti jaunrades un pētnieciskajam darbam. Studiju procesā studentu
darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišėiem pētījumiem, kas tiek veikti studiju kursā
„Specializācija tehnoloăijā” – studenti veic tirgus izpēti kādam produktam un arī veic
pārtikas produktu ražošanas vai pārstrādes tehnoloăijas izpēti. Pētījumu rezultātus labprāt
izmanto konkrētas kompānijas, kas atzīme studentu labo profesionālo sagatavotību izpētē un
analīzē.
Valsts kvalifikācijas komisija atzinīgi novērtē ne tikai absolventu labo teorētisko
sagatavotību, bet arī gatavību veikt jaunrades darbu un kvalitatīvu pētniecisko darbu.
Šajā studiju gadā ir tika organizēta studentu zinātniskā konference ”Tirgus
aktualitātes dažādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs”; uz šo konferenci tika aicināti
studenti no sadarbības partneru un citām koledžām, arī augstskolām. Diemžēl jāatzīmē, ka
studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrāde un ražošana tehnoloăija” studējošie šajā
konferencē neviens nepiedalījās. Šādas studentu konferences ir paredzēts rīkot katru gadu.
Un katru gadu studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde un ražošana tehnoloăija”
studentiem būs iespēja tajās parādīt savas iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
RUK turpina ilggadējo sadarbība ar RTU Inženierekonomikas fakultāti, Informācijas
sistēmu menedžmenta augstskolu un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas
tehnoloăijas fakultāti. Koledža aktīvi darbojas Koledžu asociācijā, ir izveidojusies cieša
sadarbība ar Alberta koledžu, Koledžu RRC, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Celtniecības
koledžu. Docētāji piedalās augstskolu un koledžu organizētājās konferencēs, notiek
pastāvīga pieredzes apmaiĦa.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža aktīvi atbalsta un attīsta kontaktus un sadarbību ar
ārvalstu mācību iestādēm, kas ir nepieciešams komponents mūsdienu profesionālajā
izglītībā.
2006./2007. studiju gadā koledža turpina sarunas ar jauniem potenciāliem
starptautiskās sadarbības partneriem profesionālajās augstskolās Čehijā un Somijā par
studentu un pasniedzēju apmaiĦu. Tiek meklētas sadarbības iespējas ar Eiropas augstskolām,
kurās koledžas absolventiem būtu iespējas turpināt studijas. Ceram, ka starptautisko
sadarbību veicinās ne tikai pašu aktivitātes un kontakti, bet arī informācija koledžas mājas
lapā, kurā atrodama informācija arī angĜu valodā.
2004.gadā koledža pieteicās Eiropas Sociālā fonda projektam. 3.2.7.2. Profesionālās
orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs „Koledžas interneta mājas
lapas izveidošana”. Šis projekts veiksmīgi tika noslēgts 2006. gadā, izveidojot Interneta lapu
ar adresi www.ruk.lv. Šī lapa tagad veiksmīgi funkcionē un tajā ir iespējams atrast gandrīz
visu nepieciešamo informāciju studiju uzsākšanai un nodrošināšanai gan potenciālajiem, gan
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arī jau esošajiem Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studentiem.
Arī nākotnē turpināsim darbu pie jaunu pieteikumu izstrādes Eiropas Strukturālo
fondu projektiem.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža aktīvi sadarbojas ar darba devējiem:
- ik gadu tiek veikta aptauja par absolventu iesaistīšanos darba tirgū, notiek darba tirgus
vajadzību izpēte;
- Rīgas UzĦēmējdarbības koledža piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas komisijas
darbā (direktore Dz. Gaile ir darba drošības komisijas locekle);
- notiek sadarbība ar profesionālajām asociācijām (Latvijas Reklāmas asociāciju, Latvijas
Grāmatvežu asociāciju, GaĜas ražotāju asociāciju, Alus darītāju asociāciju u.c.);
- tiek apkopotas prakšu vietu atsauksmes un ierosinājumi studiju procesa uzlabošanai;
- noslēgti sadarbības līgumi ar A/s „Rīgas Miesnieks”, A/s „Vārpa”, A/s „Latvijas
Balzams”, SIA ”Jūras veltes -2”.
- darba devēji piedalās valsts kvalifikācijas komisijas darbā un kvalifikācijas darbu
aizstāvēšanā.
Šī sadarbība palīdz pilnveidot studiju programmas, plānot un realizēt studiju
programmu tālāko attīstību un kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām un attīstības
tendencēm. Sadarbību sekmē studentu mācību un kvalifikācijas prakses īstenošana, labā
studentu teorētiskā un praktiskā sagatavotība, ko studenti parāda prakses laikā; kvalifikācijas
darbu izstrādes process (tiek izstrādāti darbi, kas ir cieši saistīti ar reālo tirgu); kā arī pirmā
līmeĦa augstākās profesionālās izglītības novērtēšana darba tirgū.
Kā galvenās problēmas profesionālās izglītības sistēmā, kas traucē efektīvu sadarbību ar
sociālajiem partneriem var minēt:
• nav vienotas valdības līmenī akceptētas profesionālās izglītības attīstības stratēăijas;
• valstī realizējamā jauniešu, pieaugušo profesionālā izglītība, kvalifikācijas celšana ir
sadrumstalota;
• nepilnīga profesionālās izglītības sistēmas darbību nodrošinošo institūciju koordinācija;
• nepilnīgs finansu mehānisms (esošie finansējuma mehānismi nestimulē attīstību) u.c..
Koledžas studenti labprāt iesaistās darba devēju organizētajos projektos un
pasākumos kā brīvprātīgie palīgi, konsultanti.
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4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības (LR MK 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141; punkti 9 - 15) un
RUK Nolikums par studiju procesa organizēšanu. Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz
studiju gadā tiek apspriesti katedras sēdēs, tos apkopo un vērtē arī programmas administrācija,
Koledžas padome. Īpaša uzmanība tiek veltīta kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai un Valsts
kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāju novērtējuma ziĦojumiem. Zināšanu vērtēšanas rezultātu
analīze kalpo par pamatu tālākai studiju programmas un studiju procesa pilnveidošanai.
Studiju programmas ”Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” Valsts
kvalifikācijas komisija atzīmēja, ka kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā studenti parādīja izcilas
zināšanas tehnoloăijā un spēju analizēt un novērtēt situāciju ražošanas apstākĜos, kā arī
praktiskās iemaĦās; ar katru gadu pilnveidojas studentu prezentācijas prasmes, kas ir Ĝoti svarīgas
darba tirgū.
Katru studiju gadu tiek izvērtēti absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti.

Studiju programma:
Piešėiramā kvalifikācija:
NodaĜa:

Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija
Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Dienas

Kvalifikācijas darbu vērtējums

10-40%

9-60%

1.att. RUK absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti
Vidējā atzīme: 9,4

9
Studiju programma:
Piešėiramā kvalifikācija:
NodaĜa:

Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija
Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Neklātienes

Kvalifikācijas darbu vērtējums

6-11%
7-11%

9-11%
10-67%

2.att. RUK absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti
Vidējā atzīme: 9,11
Kvalifikācijas darbu vērtējumi rāda, ka studentu iegūtās zināšanas ir Ĝoti labas pat
izcilas. Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
studējošo sniegums- vidējā atzīme sasniedz 9,4 balles. Tas ir īpaši augsts vērtējums, kas
liecina par lektoru ieguldīto kvalitatīvo darbu un studentu atdevi.
Koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole gan pilna, gan nepilna
laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru, praktisko darbu un prakšu
norises kvalitāti. Studiju programmas kursa noslēgumā studenti vērtē programmas realizāciju
un lietderīgumu.
Valsts kvalifikācijas komisijas atzīmēja kvalifikācijas darbu plašo tematiku. Uzteica
darbu noformējumu un tā atbilstību metodiskajiem norādījumiem. Komisija nerādija uz
studenti Ĝoti labajām teorētiskajām zināšanām un tehnoloăiju praktisko izpratni. Atsauksmes
un recenzijas ir objektīvas, par ko liecina komisijas galīgais darbu novērtējums. DaĜa
studentu aizstāvēšanas laikā izmantoja modernās tehnoloăijas - portatīvo datoru ar
multimediju projektoru, demonstrējot labas prezentācijas prasmes.
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5. Studenti
5.1. Studējošo skaits programmā
Studentu imatrikulācija notiek saskaĦā ar LR Augstskolu likumu un RUK Padomes
apstiprinātiem uzĦemšanas noteikumiem.
Studiju programmā “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
2006./2007.studiju gadā studē 82 studenti, no tiem:
• pilna laika studijās – 29;
• nepilna laika studijās – 53.

•
•

Pirmajā kursā tika imatrikulēti 37 studenti, no tiem:
pilna laika studijas – 13;
nepilna laika studijas – 24.

Pēdējo trīs gadu laikā studējošo skaits ir nedaudz samazinājies. 2006./2007.studiju
gādā koledžā studēja 481 students. Salīdzinot ar 2005./2006. studiju gadu studentu skaits ir
samazinājies par 59 studentiem. Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloăija” 2006./2007. studiju gadā studēja 82 students.
Studējošie
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3.att. RUK studējošo skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloăija”

Arvien populārākas kĜūst nepilna laika studijas, par ko liecina studējošo skaits
neklātienes nodaĜā.
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2. tabula
Studentu skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloăija”
Studiju gads
2000./2001.
2001./2002.
2002./2003.
2003./2004.
2004./2005.
2005./2006.
2006./2007.

Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloăija
Kopā:
Diena
Neklātiene
31
31
29
10
39
43
7
50
53
17
70
37
34
71
40
41
81
29
53
82

Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
saglabājās liels atskaitīto studentu skaits. Atskaitīšanas iemesli ir līdzīgi kā iepriekšējos
gados: materiālie apstākĜi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc
strādā); nav gatavi patstāvīgajam studijām, neprot organizēt savu studiju darbu; neiztur
intensīvo slodzi – neklātienes nodaĜā (grūti apvienot darbu ar mācībām). Ir arī tādi studenti,
kas iestājas koledžā un sāk studijas taču tad saprot, ka šī profesija tiem nav interesanta un
pamet studijas.
Koledžā notiek ikgadēja studiju programmas kvalitātes kontrole, viens no tās veidiem
ir studentu aptaujas par studentiem aktuāliem jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un
sadzīves apstākĜiem, sabiedriskajām aktivitātēm, praksēm, nākotnes iecerēm . Aptauju
rezultāti atspoguĜo mūsu kopējā darba kvalitāti, norāda nepilnības un trūkumus, ko
nepieciešams novērst.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole
gan pilna, gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru,
praktisko darbu un prakšu norises kvalitāti. Katra studiju programmas kursa noslēgumā
studenti vērtē programmas realizāciju, lietderīgumu un veic pašnovērtējumu.
Par studentu darba kvalitāti liecina eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu, praktisko darbu,
projektu un kvalifikācijas darbu vērtējums.
Studenti labprāt iesaistās gan anketu veidošanā, gan aptaujas procesā, gan arī ar
interesi seko līdzi aptauju rezultātiem.
Ikviena aptauja ir anonīma. Aptaujas procesā tiek apzināti dienas un neklātienes
nodaĜas studenti.

5.2. Studentu aptaujas
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā regulāri notiek aptaujas par studentiem aktuāliem
jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un sadzīves apstākĜiem, sabiedriskajām aktivitātēm,
praksēm, nākotnes iecerēm. Aptauju rezultāti atspoguĜo mūsu kopējā darba kvalitāti, norāda
nepilnības un trūkumus, ko nepieciešams novērst.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole
gan pilna, gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru,
praktisko darbu un prakšu norises kvalitāti. Katra studiju programmas kursa noslēgumā
studenti vērtē programmas realizāciju, lietderīgumu un veic pašnovērtējumu.
Par studentu darba kvalitāti liecina eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu, praktisko darbu,
projektu un kvalifikācijas darbu vērtējums.
Ne mazāk svarīgi ir noskaidrot, ko paši studenti domā par studijām Rīgas
UzĦēmējdarbības koledžā, tāpēc jau tradicionāli notiek studentu aptaujas.
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Aptauja par jaunuzĦemto I kursu adaptāciju.
Tradicionāli šo aptauju veicam oktobra sākumā. Tās mērėis ir labāk iepazīt studentus,
noskaidrot, kā un vai jaunuzĦemtie studenti ir iejutušies jaunajā vidē, kas viĦiem te patīk, kas
traucē, saskatīt un reaăēt uz viĦu problēmām, palīdzēt iejusties jaunajā kolektīvā. Aptauju
rezultāti grupu kuratoriem sniedz pilnīgāku ieskatu par grupu kopumā, Ĝauj pamanīt arī
dažādas nianses un savlaicīgi novērst trūkumus ( ja vien tas ir viĦa spēkos un kompetencē).
2006./2007. studiju gadā koledžas studentu skaitu studiju programmā „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” papildināja 37 pirmkursnieks, t.sk. dienas
nodaĜā –13, neklātienes nodaĜā - 24 studenti.
Aptaujāti tika 78% pirmo kursu studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloăija”studenti.
Pirmajos kursos studenti sāk studijas jaunā vidē, ar jauniem grupas biedriem,
akadēmisko personālu. ViĦi veido savu grupas kolektīvu, mēăina iekĜauties koledžas
studentu kopējā saimē.
Kādi tad ir jaunuzĦemtie Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studiju programmas
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” I kursa studenti ?
Apkopojot aptauju rezultātus, secinām, ka :


Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” I
kursu studenti informāciju par RUK ieguvuši no draugiem -43%, no masu
informācijas līdzekĜiem, izstādes „Skola 2005”- 42%, karjeras centrā -4%,
cits variants- 11%;
 Šo specialitāti izvēlējušies, jo tā interesē –51%, jo tā ir pieprasīta darba tirgū –
24%, ir perspektīva – 20%, jo ir pieĦemama studiju maksa 5%, jo turpina
ăimenes tradīciju- 17%;
 Jaunajā vidē iejutušies ir 91%, daĜēji iejutušies ir 9%, nav iejutušies 0%;
 Koledžā patīk attiecības starp grupas biedriem, docētāju attieksme pret
studentiem, lekciju plānojums, draudzīgā gaisotne, laba sporta zāle;
 Koledžā nepatīk šaurie gaiteĦi, telpas, sadzīves apstākĜi dienesta viesnīcā, nav
stipendijas visiem, atsevišėi grupas biedri, docētāji;
 Mācību laikā no jaunuzĦemtajiem dienas nodaĜas studentiem pie vecākiem
dzīvo 52 %, dienesta viesnīcā – 32 %, citur (pie radiem, īrē) –16 %;
neklātienes nodaĜas jaunuzĦemtie studenti 22% dzīvo pie vecākiem, 78%atsevišėi;
 JaunuzĦemtie dienas nodaĜas studenti 41 % ir rīdzinieki, 59 % ir no laukiem;
neklātienes nodaĜā 44% ir rīdzinieki, 56% ir no laukiem.
Aptauju rezultāti gadu no gada ir Ĝoti līdzīgi, tāpēc var runāt par zināmām tendencēm :
 Palielinās studentu īpatsvars no laukiem;
 Dienas nodaĜas studenti jau no pirmā kursa meklē un atrod darbu, cenšas to
savienot ar studijām; neklātienes nodaĜas studenti 100 % strādā ;
 Adaptācija jaunajā vidē norisinās veiksmīgi, bez grūtībām. To veicina gan
labvēlīgā gaisotne koledžā, gan atsaucība no administrācijas, akadēmiskā
personāla puses un grupas biedriem, gan arī pašu komunikācijas un
saskarsmes spējas un iemaĦas.
 Adaptāciju traucē vai palēnina pašu neprasme veidot attiecības, biklums,
zems pašvērtējums, personības īpatnības;
 Pozitīvi tiek vērtēts grupu kuratoru ieguldījums kolektīva veidošanā –
neuzkrītoši, bet konsekventi veidojot grupas kopības apziĦu, “ Mēs - sajūtu”;
 Atzinīgi tiek vērtētas arī draudzīgās, izpalīdzīgās attiecības starp grupas
biedriem un citu kursu studentu draudzīgums, atvērtība;
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Studiju kvalitātes aptauja.
Šī aptauja tiek veikta divas reizes gadā un tās mērėis ir noskaidrot studentu vērtējumu
savām studijām un viedokli, argumentus par akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Aptaujā
studenti vērtē konkrētus docētājus, kuru darbu uzskata/ neuzskata par kvalitatīvu, vērtīgu un
nosauc arī sava vērtējuma argumentus.
Aptaujas rezultāti Ĝauj noskaidrot, kādi ir būtiskākie argumenti, lai docētāja darbs tiktu
vērtēts kā kvalitatīvs, vērtīgs vai arī kāpēc atsevišėu docētāju darbs studentus neapmierina.
2007. gada janvārī veiktajā aptaujā piedalījās 75% dienas nodaĜas un neklātienes
nodaĜas studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
studentu. Aptaujas rezultāti liecina, ka neviena docētāja darbs netiek vērtēts tikai kā
neapmierinošs, 14% docētāju ir saĦēmuši vērtējumus abās pozīcijās (docētāju darbs
apmierina /neapmierina), 86%docētāju tiek vērtēti tikai pozitīvi.
Studenti 3 punktu skalā vērtēja svarīgākos kritērijus kvalitatīvam docētāju darbam:
kompetenci, plašas zināšanas specialitātē, prasmi paskaidrot, interesantas darba metodes,
prasīgumu, godīgu vērtēšanu un attieksmi pret studentiem.
3. tabula
Docētāju darba kvalitattīvais vērtējums
Vid.vērt.
Vid.vērt.
Neklātienes
Kritērijs
Dienas nod.
nod.
Kompetence, plašas zināšanas specialitātē
2,7
2,8
Prasme paskaidrot
2,3
2,5
Interesantas darba metodes
2,1
2,4
Prasīgums
2,4
2,6
Godīga vērtēšana
2,4
2,7
Attieksme pret studentiem.
2,5
2,9
Kompetence, plasas zinasanas
specialitate
2,7

2,7

Prasme paskaidrot
Interesantas darba metodes
Prasigums
2,3

2,4

Godiga vertesana
2,4

2,1
Attieksme pret studentiem.

4.att. Dienas nodaĜas studentu studiju kvalitātes aptauja.
Kompetence, plasas zinasanas
specialitate
2,8

2,9

Prasme paskaidrot
Interesantas darba metodes

2,5

2,7

Prasigums
Godiga vertesana

2,6

2,4
Attieksme pret studentiem.

5.att. Neklātienes nodaĜas studentu studiju kvalitātes aptauja.
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Par svarīgāko kritēriju, kas neapmierina docētāju darbā studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studenti uzskata nespēju ieinteresēt,
neinteresantas darba metodes, neprasmi izskaidrot saprotami.
Dienas nodaĜas studenti šajā aptaujā arī pauž savu viedokli par studentu sabiedriskās
dzīves aktualitātēm koledžā:
 Studenti ir samērā pasīvi- gatavību aktīvi iesaistīties studentu dzīves
aktivitātēs koledža pauž tikai 36% dienas nodaĜas studiju programmas
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studentu. Kā galvenie
argumenti tiek minēts laika trūkums, jo daudzi studenti strādā un plašās
izklaides iespējas Rīgā;
 Kā skatītāji pasākumos iesaistās 56% studiju programmas „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studentu;
 Pasākumi studentiem koledžā nav nepieciešami- tā domā 9% studiju
programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
studentu;
Jāteic, ka visoptimistiskāk savu ieguldījumu studijās vērtē dienas nodaĜas studiju
programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” studenti, tomēr, ja
salīdzinām ar studiju darba rezultātiem semestrī, tad šėiet, ka šādam optimismam nav īsta
pamata.
Šī aptauja Ĝauj uzzināt arī studentu ierosinājumus studiju kvalitātes pilnveidošanai.
Studenti ierosina:
 uzaicināt vieslektorus atsevišėiem studiju kursiem vai lekcijām;
 ieviest jaunus studiju kursus
 vairāk izmantot grupu darba un projektu metodes.
Studentu ierosinājumi tiek apspriesti un iespēju robežās tiek arī realizēti.
Aptauja par praksēm.
Koledžas studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
studentu atsauksmes par praksēm ir dažādas.
Dienas nodaĜas studenti aptaujās kā pozitīvu akcentu min sekojošo:
 Iespēju labāk iepazīt savu izvēlēto specialitāti;
 Apjaust savu „līmeni”;
 Jauni kontakti- gan personiskie, gan lietišėie;
 Sevis kā jaunā speciālista „ prezentācija”;
 Darba piedāvājumi;
 Jauna pieredze, zināšanas un prasmes.
Kā negatīvu akcentu praksēm dienas nodaĜas studenti min sekojošo:
 Par studentu darbu prakses laikā visbiežāk netiek maksāts- studentus izmanto
kā lēto darbaspēku;
 Ne vienmēr praktikantu kā jaunu, topošu speciālistu uztver „nopietni”;
 Birokrātiska dokumentācija /līgumi, atskaites/;
Nepilna laika / neklātienes nodaĜas/ studentu prakses vietas visbiežāk ir viĦu darba
vietas. Kā pozitīvu faktoru nepilna laika studenti uzskata:
 Nav jāapvieno darbs un lekcijas- ir vairāk brīva laika;
 Ir iespējas sevi apliecināt, reāli ieraudzīt savu izaugsmi;
 Ir iespējas teoriju pielietot praksē vai arī no prakses izkristalizēt teoriju.
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Absolventu aptauja.
Absolventu aptaujas mērėis ir noskaidrot, kādas nākotnes ieceres realizē mūsu
sagatavotie jaunie speciālisti, kā viĦi vērtē koledžā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas,
cik konkurēt spējīgi viĦi ir darba tirgū.
Studiju programmu „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” laikā no
2002.gada līdz 2007. gadam ir absolvējuši 108 studenti, t.sk. dienas nodaĜā – 80,
neklātienes nodaĜā- 28 studenti.
Ikgadējā absolventu aptauja parādīja, ka visi absolventi studiju programmu vērtē
pozitīvi. Augsti tiek novērtēta docētāju profesionālā sagatavotība, viĦu prasme savienot
teoriju ar praktiskajām situācijām, attiecības starp akadēmisko personālu un studentiem.
Pozitīvi tiek vērtēts neliels studentu skaits grupās, kas nodrošina labāku komunikāciju un
sapratni starp studentiem un docētājiem. Tāpat kā iepriekšējos studiju gados studenti nav
apmierināti ar telpu šaurību, nepietiekamo mācību literatūras daudzumu bibliotēkā.

5.3. Absolventi
Viens no Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas stratēăiskiem mērėiem ir panākt lielāku
atvērtību darba tirgum. Lai realizētu šo ieceri, ir nepieciešams izprast patreizējo Latvijas
tautsaimniecības situāciju, apzināties, kādas ir sadarbības formas starp koledžu, sociālajiem
partneriem un darba devējiem, izzināt prognozes par speciālistu nepieciešamību tuvākā un
tālākā nākotnē.
Par koledžas piedāvāto speciālistu piemērotību darba tirgum liecina tas, ka lielākā daĜa
absolventu strādā.
Minētie dati liecina, ka Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” absolventiem ir labs reitings darba tirgū.
Pēdējos gados arvien spilgtāk iezīmējās jauna tendence- absolventi vēlās turpināt izglītību,
bet lielākā daĜa no tiem gan strādā, gan studē. Daudzi absolventi iestājās Latvijas
Lauksaimniecības universitātē 3.kursā, jo Rīgas UzĦēmējdarbības koledžai ir sadarbība ar šo
augstskolu. Absolventi turpina studijas arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.
Apkopojot datus par 2006./2007. studiju gada absolventu turpmākajām gaitām, varam
secināt, ka studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
absolventi strādā vadošajos pārtikas rūpniecības un cita rakstura uzĦēmumos, piemēram, A/S
„Aldaris”, A/S „Rīgas Piena kombināts”, A/S „Latvijas Balzāms”, SIA „Forevers” u.c.
Studentu perspektīvas darba tirgū parādās jau prakses laikā, kad liela daĜa studentu
saĦem darba piedāvājumus prakses vietās..
Pēdējie gadi iezīmējās ar to, ka darba devēji paši sāk interesēties par praktikantiem un
potenciāliem darbiniekiem, piedāvājot viĦiem prakses un darba vietas. Šādu sadarbību sekmē
studentu darbs prakses vietās un koledžas absolventu sekmīgās darba gaitas, kā arī tas, ka
koledžas izglītība tiek atpazīta, bet Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studentu profesionālā
sagatavotība tiek augsti novērtēta.
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6. att. Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
absolventu skaita dinamika
Atšėirīgs ir uzĦemto studentu un absolventu skaits. Pilna laika studijās samērā lielo
eksmatrikulēto studentu skaitu var izskaidrot ar faktu, ka pēc pirmās prakses studenti uzsāk
aktīvas darba gaitas un studijas dienā nav iespējams turpināt. Dienas nodaĜas studentiem ir
iespēja turpināt studijas neklātienes nodaĜā.
2000./2001. studiju gadā studijas uzsāka pirmie studenti programmā „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”. Programmu absolvējuši no 2000.gada līdz
2007.gadam ir 108 studenti.
4. tabula
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
absolventu skaits
Studiju gadi
Absolventu skaits
Kopā
Diena Neklātiene
14
2001./2002.
14
8
2002./2003.
8
21
7
2003./2004.
28
16
6
2004./2005.
22
11
6
2005./2006.
17
10
9
2006./2007.
19
80
28
KOPĀ
108
Galvenā problēma, strādājot ar studentiem ir zemais eksakto zināšanas līmenis, kas
stipri apgrūtina studiju kursu apguvi. Liela problēma ir lekciju un semināru apmeklējums,
kas krasi pasliktinās pēc pirmās prakses otrajā kursā. Problēmas risinājumam piedāvājam
studijas neklātienes nodaĜās.
Programmas absolventu perspektīvas darba tirgū
Pēdējos desmit gados valstī norisinās Ĝoti sarežăītas sociālās transformācijas process –
pāreja uz tirgus ekonomiku, atbrīvošanās no politiskā un ideoloăiskā totalitārisma.
Tautsaimniecības pārstrukturizācija radīja bezdarba līmeĦa paaugstināšanos, bet pāreja uz
tirgus ekonomikas principu realizāciju – krasu sociālo noslāĦošanos.
Studentu perspektīvas darba tirgū parādās jau prakses laikā. Mācību iestāde rosina
studentus pašiem meklēt prakses vietas, jo topošajam speciālistam ir jāprot un jāspēj sevi
piedāvāt potenciālajam darba devējam, atrast prakses vietu. Prakses vietas meklēšana ir
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neatĦemama studiju procesa sastāvdaĜa, kas palīdz studentiem jau mācību laikā piedāvāt sevi
darba tirgum un vienlaikus iepazīties ar to, bet koledžai uzturēt saikni ar darba devējiem.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā ir atbildīgā persona par darbu ar absolventiem, kas
regulāri veic aptaujas par viĦu gaitām pēc koledžas absolvēšanas.

5.4. Studiju, atpūtas un sadzīves apstākĜi koledžā
Studiju darba kvalitātes celšanā svarīga ir arī studentu un akadēmiskā personāla
sadarbība. Studiju laikā tiek praktizētas dažādas sadarbības formas (lekcijas, semināri,
diskusijas, mācību ekskursijas u.c.). Koledžas akadēmiskais personāls sniedz regulāras
bezmaksas konsultācijas. Gan grupu kuratori, gan akadēmiskais personāls lielu vērību
pievērš studentiem svarīgiem un aktuāliem jautājumiem :
 Motivācijai izglītoties - ne tikai apgūt konkrētu studiju priekšmetu, specialitāti,
bet - izglītoties visa mūža laikā, pilnveidoties kā personībai un speciālistam, lai
spētu veiksmīgi konkurēt darba tirgū un pielāgoties mainīgajai sociālajai videi;
 Adekvāta, pozitīva pašvērtējuma nozīmīgumam personības attīstībā un
socializācijas procesā , jo ikvienam cilvēkam ir svarīgi apzināties savas spējas
un izvēlēties tām atbilstošus uzdevumus, lai nenāktos vilties sevī, izjust necieĦu
pret sevi vai pat savu mazvērtību. Tas, ko mēs domājam par sevi, ietekmē to,
kā mēs uztveram apkārtējās vides notikumus, realitāti; tas ietekmē mūsu
turpmāko rīcību;
 Personiskajai un sociālajai atbildībai par sevi, savu rīcību, dzīves stilu,
līdzcilvēkiem un sabiedrību kopumā;
 Pozitīvu, kvalitatīvu attiecību veidošanas prasmēm un nozīmīgumam;
 Uzvedības kultūrai;
 Grupas saliedētībai, labvēlīgas vides veidošanai.
Koledža iespēju robežās cenšas uzlabot un pilnveidot auditorijas (kosmētiskie remonti,
tehnisko līdzekĜu iegāde, mēbeles, vizuālais noformējums). Bieži vien kabinetu vizuālajā
noformējumā ar atraktīvām, netradicionālām idejām iesaistās paši studenti, veidojot
mājīgāku, labvēlīgāku vidi.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā darbojas kafejnīca, sporta nodarbības notiek
„Latvenergo” sporta zālē.
Lai sekmīgi risinātos studiju process, nepieciešams radīt arī labvēlīgus apstākĜus
studentu brīvā laika pavadīšanai. Lielu darbu šajā jomā veic koledžas Studentu pašpārvalde,
kuras darbā iesaistās aktīvākie un uzĦēmīgākie studenti . Tās darbības galvenie virzieni ir:
 Studentu un administrācijas interešu saskaĦošana studiju un sadzīves
jautājumos
 Studentu iesaistīšanas ārpusstudiju aktivitātēs
 Organizatorisko prasmju un iemaĦu apgūšana.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde aktīvi iesaistās dialogā ar
koledžas administrāciju risinot studentiem aktuālus jautājumus.
Studentu pašpārvaldei ir savs vēlēts vadītājs un atbildīgie dažādās studentiem svarīgās
jomās. Studentu pašpārvaldē ievēlēto uzmanības lokā ietilpst arī jautājumi par studentu
tiesībām, studiju kvalitāti, sadzīves jautājumi, pasākumu organizēšana, sabiedriskās
attiecības.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde vienmēr ir atvērta darboties
gribošiem, aktīviem un atbildīgiem studentiem. Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas Studentu
pašpārvalde iesaistās un organizē visdažādākās studentu sabiedriskās dzīves aktivitātes.
Tradicionāli tiek rīkotas Veselības dienas, Fukšu iesvētības, labdarības akcijas, konkurss par
RUK Studentiskāko studentu, sporta spēles, sacensības u.c.
Šīs aktivitātes Ĝauj studentiem pašiem mācīties ne tikai organizēt, plānot, vadīt, bet arī
uzĦemties atbildību par veicamajiem darbiem un gala rezultātu. Koledžas administrācija
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allaž atbalsta dažādās studentu aktivitātes. Ne reti studentu organizētajos pasākumos aktīvi
iesaistās arī akadēmiskais personāls.
Studentu pašpārvaldes darbu sekmē pašu uzĦēmība, atbalsts un ieinteresētība aktivizēt,
dažādot ikdienas dzīvi. Studentiem ir iespēja izpausties arī mākslinieciskajā pašdarbībā.
Koledžā darbojas deju kolektīvs ,vokālais ansamblis un teātra grupa. Kolektīvus vada radoši,
atsaucīgi un pieredzējuši vadītāji.
Koledžā aktīvi darbojas vairākas sporta sekcijas – basketbols, volejbols, florbols,
futbols, badmintons u.c. Studenti aktīvi iesaistās Valsts sporta kluba rīkotajās sporta spēlēs
dažādos sporta veidos. Koledžā tiek organizētas sporta spēles starp studentu grupām
(basketbols, florbols, minifutbols u.c.). Tajās Ĝoti aktīvi iesaistās studenti gan kā spēĜu
dalībnieki, gan veicot tiesnešu funkcijas.
Koledžai tikai no 2005. gada augusta ir sava dienesta viesnīca, tā prasa nopietnus
kapitālieguldījumus, lai kĜūtu mājīga /remonti, nepieciešamais aprīkojums, mēbeles/ un spētu
izmitināt visus, kam studiju laikā nepieciešama dienesta viesnīca. Kopskaitā studiju laikā
dienesta viesnīcā dzīvo vidēji 7 studenti. Studenti saviem spēkiem veic telpu labiekārtošanu,
dzīvojamo un koplietošanas telpu interjera uzlabošanu. Arī koledžas Studentu pašpārvalde
savu pilnvaru ietvaros cenšas risināt dienesta viesnīcu aktuālos jautājumus.
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6. Akadēmiskais personāls
6.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs
Kopīgais akadēmiskā personāla skaits – 16 docētāji, no tiem 6 maăistri. Divi ir
ārštata pasniedzēji ar ilggadīgu darba pieredzi.
Četri koledžas docētāji turpina studijas maăistrantūrā LLU.
• 3 – pedagoăijas maăistrantūrā
• 1 – kvalitātes vadīšanas maăistrantūrā
Viens docētājs turpina studijas doktorantūrā LLU.
Koledžas akadēmiskajam personālam ir starptautisko projektu darba pieredze.
Pasniedzēji ir apguvuši studiju programmu veidošanas metodiku, darba tirgus pētīšanas
metodes, piedaloties ES Phare izglītības programmās.
Apkalpojošais personāls (laboranti, laboratoriju vadītāji u.c. tehniskais personāls) ir
praktiski nokomplektēts pilnībā un atbilstoši kvalifikācijai.
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” mācību
spēki iesaistās pētnieciskajā un metodiskajā darbā:
• aktualizē studiju kursu programmas;
• piedalās zinātniski pētnieciskās konferencēs;
• veido lekciju konspektus un izdales materiālus;
• vada kvalifikācijas darbus.
Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā gūtās
atziĦas veiksmīgi izmanto studiju procesā. aplieciot, ka pasniedzēju kvalifikācija atbilst
kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai.
5. tabula
Profesionālās studiju programmas īstenošanai nepieciešamais palīgpersonāls
Palīgpersonāls
Darba
Izglītība
Kompetences
raksturojums
raksturojums
Augstākā vai
Mācību
 sagatavo
 prasme uzturēt
palīgpersonāls:
laboratoriju un
vidējā profesionālā
kārtībā laboratoriju
un praktisko mācību
praktisko mācību
telpas un iekārtas
aprīkojumu,
− laboranti
nodarbībām,

prasme
sagatavot
− speciālisti
 vada praktisko
darbam laboratorijas
mācību
un praktisko mācību
nodarbības un
aprīkojumu,
laboratorijas
 prasme mācīt
darbus
praktiskos darbos
apgūstamās
iemaĦas,
 spēja sadarboties ar
studentiem un
pasniedzējiem

6.2. Metodiskais un zinātniskais darbs
Koledžas akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās metodiskajā darbā. Katru studiju
gadu akadēmiskais personāls aktualizē studiju kursu programmas, izstrādā pārbaudes un
patstāvīgos darbus, pilnveido izdales materiālus, veido dažādus studiju materiālus. Tas ir
darbietilpīgs process, kas prasa gan laiku, gan ieinteresētību. Akadēmiskā personāla veikums
ir pieejams gan studentiem, gan kolēăiem bibliotēkā, pie konkrētiem pasniedzējiem,
internetā, katedrā.
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6. tabula
Metodiskais darbs
Aktualizētas studiju kursu programmas
Izstrādāti vai papildināti izdales materiāli
studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti patstāvīgie darbi
studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti pārbaudes darbi
studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti lekciju materiālu
apkopojumi studiju kursā

9
12
12
14
11

Koledžas akadēmiskais personāls iesaistās arī pētnieciskajā darbā. Akadēmiskā
personāla zinātniskās pētniecības virzieni ir pārtikas tehnoloăijas, darba tirgus un pedagoăija.
Koledžas II zinātniski praktiskajā konferencē „Izglītības ekoloăija un profesionālās
studijas ” 2006. gada decembrī piedalījās 39 dalībnieki no RUK, citām koledžām, no LLU,
LU, RTU, RPIVA, PIAA.
Koledžas II zinātniski praktiskās konferences „Izglītības ekoloăija un profesionālās
studijas ” zinātniskajos rakstos publicēti 16 darbi, to tematika veltīta gan jaunākajām
pedagoăiskajām atziĦām, gan specifiskiem zinātnes jautājumiem konkrētā jomā, gan
profesionālās izglītības un tās kvalitātes jautājumiem. Konference izvērtās interesanta un
rosinoša, tāpēc esam nolēmuši šo konferences tematiku saglabāt arī turpmāk- decembrī
organizēsim III RUK zinātniski praktisko konferenci.
Ar akadēmiskā personāla publikācijām ir iespēja iepazīties dažādu konferenču,
semināru materiālos gan latviešu valodā, gan arī svešvalodās.
Akadēmiskais personāls piedalās arī jaunu mācību līdzekĜu un grāmatu veidošanā.
Arī studenti tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā, lai apgūtu jaunas, lietderīgas
zināšanas, profesionālās prasmes un veidotu saikni starp zināšanām un praksi, praksi un
zināšanām. 2007. gada martā notika I studentu zinātniski praktiskā konference ”
Ekonomika, uzĦēmējdarbība: teorija un prakse”. Konferencē labākos studiju pētnieciskos
darbus prezentēja studenti, darba tirgus pārstāvji un RUK lektori. Ir apkopoti arī I studentu
zinātniski praktiskās konferences materiāli.
Koledžas lektori piedalās arī kursos un semināros gan kā klausītāji, gan arī kā vadītāji.

6.3. Akadēmiskā personāla tālākizglītība un kvalifikācijas celšana
RUK akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās savas kvalifikācijas celšanā. Lektori
apmeklē kursus, seminārus, specializētās izstādes atbilstoši savām interesēm un
specializācijai. Nozares studiju kursu un konkrēto profesiju studiju kursu lektoriem ir cieša
saikne ar uzĦēmumiem, darba devējiem- tas palīdz būt informētiem par jaunāko un aktuālāko
nozarē.
Būtiska nozīme ir akadēmiskā personāla tālākizglītībai. Akadēmisko personālu šajā
studiju gadā papildināja 1 maăistrs.
Vairāki lektori ir aktīvi iesaistījušies dažādos projektos /dabaszinības; karjeras
izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā u.c./.
2007.gada pavasarī notika lektoru vēlēšanas saskaĦā ar koledžas akadēmiskā
personāla vēlēšanu noteikumiem.
2006.gadā viens docētājs ir ieguvis maăistra grādu pedagoăijas zinātnē, trīs docētāji
turpināja studēt pedagoăijas maăistrantūrā, viens – ekonomikas maăistrantūrā, viens docētājs
uzsācis studijas doktorantūrā.
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7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Koledža turpina popularizēt sevi kopumā un arī studiju programmas, lai palielinātu
potenciālo studentu skaitu un darba devēju interesi par Rīgas UzĦēmējdarbības koledžu un
tās piedāvātajām studiju programmām.
Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta 3.2.7.2. Profesionālās orientācijas un
konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs „Koledžas interneta mājas lapas izveidošana”
finansējumam, 2005./2006. studiju gada sākumā koledžai tika izveidota jauna mājas lapa –
www.ruk.lv, kas Ĝauj koledžai aktīvāk veikt profesionālās orientācijas pasākumus, mudinot
jauniešus apgūt profesionālo augstāko izglītību, ka arī kvalitatīvāk organizēt komunikāciju
visos līmeĦos.
Koledža informācijas izplatīšanai par studiju programmām un iespējām studēt turpina
izmantot divus galvenos mārketinga komunikācijas līdzekĜus - sabiedriskas attiecības un
reklāmu masu plašsaziĦas līdzekĜi. Sadarbība ar žurnālu „Mērėis” un laikrakstu „Latvijas
Avīze” top raksti un reklāmas materiāli. Latvijas Televīzijā ir izveidoti vairāki reklāmas
materiāli par koledžu, iesaistot tajā koledžas studentus, absolventus, administrāciju un
docētājus.
Koledža piedalījās izstādē „Skola - 2007”, rīko informācijas dienas (2007.gada aprīlī
un maijā). Informatīvos materiālu dizainu un saturu veido studiju virziena „Mārketings un
reklāma” studenti. Studenti organizē un vada darbu izstādes „Skola- 2007”stendā.
Informācija par koledžu un studiju programmām sistemātiski tiek ievietota ikgada
katalogos – „Izglītības ceĜvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c..
Koledža sniedz informāciju BVO Profesionālās izglītības attīstības programmu
Profesionālās
orientācijas
informācijas
centra
mājas
lapai
aăentūras
http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance, līdz ar to informācija par koledžu ir pieejama Eiropas
starptautiskā Euroguidance tīkla ietvaros.
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8. Pašnovērtējums – SVID analīze
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir dots tabulā
7. tabula

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Studiju programmas stiprās un vājās puses 2006./2007. studiju gadā
Stiprās vietas
Vājās vietas
koledžu
studiju
programmu - nepietiekams koledžas jeb pirmā
atpazīstamība;
līmeĦa profesionālās augstākās
darba tirgus atpazīst RUK studentus
izglītības prestižs darba tirgū;
un absolventus;
- nepietiekoši pamatota un skaidra
turpina uzlaboties atgriezeniskā saite
izglītības politikas par koledžu vietu
ar darba devējiem;
augstākas izglītības sistēmā, kas var
labi ir novērtējas praktikantu un
novest pie intereses zudumu par
absolventu zināšanas un profesionālo
koledžas līmeĦa izglītību;
sagatavotību;
- samazinās vidusskolu absolventu
augsti kvalificēts un aktīvi strādājošs
skaits, kas novedīs pie studējošo
akadēmiskais personāls;
skaita samazināšanās koledžās;
docētāji paaugstina savu profesionālo - liels atskaitīto studentu skaits, jo
kompetenci studējot doktorantūrās,
studenti ir spiesti strādāt un nav
maăistrantūrās, profesionālās
gatavi savienot studijas ar darbu;
- nepietiekams valsts finansējums
pilnveides programmās, apmeklējot
kursus un seminārus;
materiāli tehniskās bāzes regulārai
uzlabojas docētāju zinātniskais un
atjaunošanai;
metodiskais darbs;
- nepietiekams finansējums bibliotēkas
fondu paplašināšanai;
docētāji piedalās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārzemēs,
- šauras telpas.
starptautiskajos projektos;
uzlabojies studiju programmas
nodrošinājums ar mācību auditorijām,
datortehniku, prezentācijas aparatūru,
literatūru;
koledžai aktīvāk veikt profesionālās
orientācijas pasākumus, mudinot
jauniešus apgūt profesionālo augstāko
izglītību, ka arī kvalitatīvāk organizēt
komunikāciju visos līmeĦos.
uzlabojusies akadēmiskā personāla
sadarbība ar citu augstskolu un
koledžu docētājiem;
koledžas absolventu teorētiskā
sagatavotība Ĝauj viĦiem turpināt
studijas otrā līmeĦa augstākās
profesionālās izglītības studiju
programmās sadarbības un citās
augstskolās;
nelielais studentu skaits Ĝauj
nodrošināt individuālo pieeju
studējošiem;
labas koleăiālās attiecības starp
docētājiem un studentiem.
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9. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
Darba kvalitātes uzlabošanai 2007./2008. studiju gadā jāveic sekojošais:
-

-

-

2007./2008. studiju gadā palielināt uzĦemto studentu skaitu;
aktualizēt studiju kursu programmas;
uzlabot zinātniski pētniecisko darbību, organizējot Koledžas III zinātniski praktisko
konferenci „Izglītības ekoloăija un profesionālās studijas ” (2007.gada decembris),
studentu zinātnisko konferenci ”Tirgus aktualitātes dažādās Latvijas tautsaimniecības
nozarēs” (2008.gada februāris-marts);
sekmēt docētāju piedalīšanos konferencēs Latvijā un ārzemēs, semināros zinātnisko
rakstu un metodisko izstrādĦu publicēšanu;
pilnveidot studiju metodes, metodiskos un izdales materiālus, ievietojot materiālus
koledžas mājas lapā;
atbalstīt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā un maăistrantūrā, profesionālās
pilnveides programmās; zināšanu un prasmju papildināšanu un pilnveidošanu semināros
un kursos nozares un pedagoăijas jautājumiem;
turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba tirgus pārstāvjiem, saskaĦojot studiju kursu
programmas, aicinot vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;
turpināt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū;
turpināt sekot studiju programmas absolventu gaitām;
uzlabot studiju programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu, papildināt bibliotēkas
fondu ar jaunāko zinātnisko un mācību literatūru svešvalodās;
aktīvi popularizēt koledžu un iespējas studēt tieši programmā “Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” presē, televīzijā un izstādē „Skola-2008””.
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10. Plānotie pasākumi nākošajam gadam
Studiju procesa pilnveidošanas jomā:
• Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
attīstīšana un pārveide.
• Lekciju konspektu pilnveidošana un publicēšana.
• Studiju līdzekĜu sagatavošana, izmantojot pieejamās jaunākās tehnoloăijas.
• Studentu pētījumu skaita palielināšana.
• Pētniecisko darbu tematikas paplašināšana Ħemot vērā jaunus virzienus ekonomikas un
pārtikas tehnoloăijas zinātnes attīstībā.
• Studentu pētniecisko darbu labāko rezultātu publicēšanas nodrošināšana.
• Katedras darbinieku piedalīšanās reālu projektu izstrādē, t. sk., noslēdzot līgumus ar
uzĦēmumiem.
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas jomā:
• Dalība metodiskajos semināros un zinātniskajās konferencēs.
• Prakses iegūšana citās mūsu un ārzemju augstskolās.
• Kvalifikācijas celšanas kursu apmeklēšana.

Saimnieciskajā jomā:
• Turpināt remontu dienesta viesnīcā GaileĦu ielā 7.
• Uzlabot auditorijās atbilstošu prezentācijas tehniku.

Pašvērtējums apstiprināts
RUK padomes sēdē
14.09.2007.
Protokols Nr.6.

RĪGAS UZĥĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA

Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma
“Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
(kods 4154100)

Pašnovērtējuma ziĦojums

Rīga 2008
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
galvenais mērėis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu apguves kopumu, lai
sniegtu noteiktam profesijas standartam un pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
prasībām atbilstošu profesionālo kompetenci.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas īstenotās pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”specializācijas virzieni:
• piena produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
• dzērienu ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu pārstrādes speciālists
• maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
• zivju produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
• gaĜas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
Studiju programmai “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” licence
izsniegta 2005.gada 28.jūnijā (licences Nr. 041013-3, licences termiĦš.2011. gada
31.decembris).
Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
akreditēta 2005. gada 13. aprīlī uz sešiem gadiem – līdz 2011.gada 31.decembrim,
(akreditācijas lapas Nr.000-826, akreditācijas komisijas 2005.gada 13. aprīĜa lēmums Nr.
863.)
Studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” ilgums
ir 2 gadi pilna laika studijās un 2,5 gadi nepilna laika (neklātiene) studijās. Studiju
programmas apjoms – 80 kredītpunkti..
Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu, kas
tiek izstrādāts kā projekts konkrētai ražotnei vai arī kā pētījums kādam tehnoloăiskajam
procesam un parāda studentu spējas savienot teorētiskās zināšanas ar praktisko risinājumu,
atspoguĜo studentu profesionālo sagatavotību izvēlētajā specialitātē.
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2. Studiju programmas attīstība.
2.1. IzmaiĦas studiju programmā un studiju plānos
2007./2008. studiju gadā akreditētajā studiju programmā „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” ir veiktas šādas izmaiĦas izmaiĦas:
1) Programmai pievienoti studiju kursi Projektu vadīšana (1KP apjomā) un
Darba tiesības (1KP apjomā), saistībā ar MK noteikumu Nr 141 no
2001.gada, kas grozīti ar MK noteikumiem Nr. 347 no 2007.gada 5.1 punktu
par uzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanu izpildi.
2) Sakarā ar vienošanos starp RUK un LLU PTF nolemts iekaites studiju
priekšmetos Lietišėā komunikācija; Psiholoăija; Socioloăijas pamati;
Elektrotehnikas pamati; Būvniecības pamati; Projektu vadīšana; Darba
tiesības; Aukstuma, siltuma tehnikas pamati; Aukstuma tehnoloăija un
Kvalitātes vadīšana vērtēt ar atzīmi. /Katedras sēde 12.06.2008.
protokols Nr.4/.
3) Tā kā iepriekš minētās izmaiĦas pārmērīgi palielina programmas kredītpunktu
apjomu, ir nolemts sākot ar nākamo studiju gadu, samazināt studiju
priekšmetu grupas Pārtikas produktu pārstrādes tehnoloăija un ražošanas
iekārtas (4 studiju kursi) kredītpunktu apjomu no 2,5KP uz 2KP. /Katedras
sēde 12.06.2008. protokols Nr.4/.

2.2. Studiju programmu atbilstība izglītības un profesijas standartiem
Studiju programma “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” atbilst
1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartam, iegūstamā kvalifikācija – pārtikas
produktu pārstrādes speciālists atbilsts attiecīgās profesijas standartam (reăistrācijas numurs
PS 0125)

2.3.IzmaiĦas studiju programmu realizācijā
IzmaiĦas studiju programmā neskar studiju programmu praktisko realizāciju. Studiju
programmu realizācija notiek saskaĦā ar RUK Nolikumu par studiju un pārbaudījumu
kārtību, kas apstiprināts RUK padomes sēdē (31.augusta 2007.gada protokols Nr.6).
Nolikums reglamentē studiju procesa organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala
pārbaudījumus kvalifikācijas piešėiršanai.

3. Studiju programmu praktiskā realizācija
3.1. Studiju procesa organizācija
Studiju process tiek organizēts tā, lai studenti no vispārīgo zināšanu un prasmju
apgūšanas virzītos uz to padziĜināšanu un paplašināšanu; uzsvars tiek likts uz profesionālo
zināšanu un prasmju ieguvi, kā arī uz patstāvīgām studijām – patstāvīgi darbi, projekti un
kursa darbi individuāli un grupās. Patstāvīgiem darbiem ir praktisks raksturs, tādējādi tiek
demonstrēta studentu prasme savienot teoriju ar praktiskiem risinājumiem. Joprojām liela
uzmanība tiek pievērsta mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanai, veidojas arvien
ciešāka sadarbība ar prakses vietām, uzlabojas prakses atskaišu un aizstāvēšanas kvalitāte,
izmantojot arvien modernākas prezentācijas iespējas. Darba devēji izrāda pieaugošu interese
par mūsu studentiem kā par nākamajiem viĦu uzĦēmumu speciālistiem. Studiju programmu
noslēgumā studenti izstrādā kvalifikācijas darbus, kuru tematika ir Ĝoti plaša.
Studiju procesā gan docētāji, gan studenti plaši pielieto modernos tehniskos
līdzekĜus: datorus, portatīvos datorus, dokumentu kameru, multimediju projektorus, kā arī
izmanto interneta iespējas. Tas padara studiju procesu interesantāku un daudzveidīgāku,
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attīstīta studentu profesionālās, komunikatīvās un prezentāciju prasmes.
Vairāki lektori izmanto internetu kā komunikācijas līdzekli ar studentiem īstenojot
apmaiĦu ar praktiskajiem uzdevumus. Jau vairākus gadus lektori nepieciešamības gadījumā
sniedz konsultācijas studentiem ar interneta palīdzību.
Studiju process tiek organizēts gan auditorijās, laboratorijās, gan arī prakses vietās.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā studijas norit pēc akreditētām studiju programmām.
Koledža nodrošina studiju procesa un praktisko darbu realizēšanai piemērotas auditorijas, tās
ik gadu tiek pilnveidotas, radot estētisku vidi un iespējas izmantot modernās tehnoloăijas.
Sākot ar 2007./2008. studiju gadu bija iespējams 207.kabinetā izmantot jauno inertaktīvo
tāfeli studiju kursu apgūsanai un prezentacijas prasmju pilnveidošanai. Atsevišėus praktiskos
un laboratorijas darbus studenti veic uzĦēmumos saskaĦā ar sadarbības līgumiem (A/S
„Rīgas Alus darītava „Vārpa””, SIA „Jūras veltes 2”, A/S „Rīgas Miesnieks”, SIA „Sventa”
u.c.)

3.2. Programmu realizācijai nepieciešamo resursu analīze
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža ir valsts budžeta finansēta mācību iestāde. Tā kā
valsts budžeta resursi ir ierobežoti, ir jāmobilizē visi pieejamie finansu resursi, kā arī
jāizmanto piesaistītie un pašu finansu resursi. Mācību iestādes infrastruktūras veidošanā
iesaistāmi ieinteresētie sociālie partneri, jo darba tirgus nemitīgā mainība pieprasa
izglītojamam strādāt mūsdienīgi, sadarbojoties ar darba devējiem.
Infrastruktūru nodrošina ne tikai materiāli tehniskā bāze, finanses, studiju materiāli,
bet arī savstarpējās attiecības studentu vidū, starp studentiem un pasniedzējiem.
2005./2006. studiju gada sākumam tika sagatavota viena no jauna izremontēta
auditorija 50 vietām. Iepriekšējā 2006./2007. studiju gadā tā tika pilnvērtīgi izmantota. Šajā
2007./2008. studiju gadā šī auditorija tika nokomplektēta ar stacionāro prezentācijas
aprīkojumu un interaktīvo tāfeli. Tas viss ir palīdzējis studentiem labāk apgūt gan zināšanas
gan arī noteitas prasmes.
2007./2008. studiju gadā vienā datorklasē ir pilnībā atjaunota datortehnika 15 darba
vietām. Šajā studiju gadā vēl esam nopirkusi arī divus pārnēsājamos projektorus un divus
portatīvos datorus. Jaunas datortehnikas un multimēdiju iekārtu iegādāšana palīdz nodrošināt
studentu darba intensitāti un prezentācijas iemaĦu uzlabošanu.
Ir veikta arī nepieciešamo mēbeĜu atjaunošana mācību spēku un administrācijas darba
nodrošināšanai.
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas un divas datorklases. Koledžā ir
45 datori, no tiem 33 paredzēts studiju procesam, 12 – administrācijas vajadzībām un
zinātniskajam darbam. Ir pastāvīgais pieslēgums Internetam, ātrums virs 2 MB/s.
Koledžas studiju procesa nodrošinājums studiju programmai „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” ar kabinetiem, auditorijām un laboratorijām ir dots
1.tabulā.
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1. tabula

Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studiju procesa nodrošinājums ar kabinetiem,
auditorijām, laboratorijām
NPK Telpas
Skaits
Platība m2
1.
2

Ēkas kopējā platība
Mācību kabineti un bibliotēka kopā
Mācību kabineti:
Datortehnikas (217, 216)

2

AngĜu valodas (206)

2

Vācu valodas (113)
Matemātikas (211)
Latviešu valodas (205)
Vēstures (209)
Tehnoloăijas (208, 220, 117., 219.)

1
1
1
1
2

2113

Kopā:
3

Mācību laboratorijas
Ėīmijas

3

Fizikas
Tehnoloăijas
Siltumtehnikas
Kopā:
4
5

10

Auditorijas
Citas telpas
Administrācijas kab.
Bibliotēka
Aktu zāle
Arhīvs
Noliktavas
Ēdnīca
Medpunkts
Kopā:
Pavisam kopā:

1
1
1
6
1
9
2
1
1
4
1
1
19

53,8
49,3
41,6
37,0
25,0
43,4
45,0
37,8
59,0
32,0
423,9
26,2
61,2
58,1
60
32
30
267,5
181,12
163,2
58,3
132,6
43,5
289,9
150,2
12,3
650,0
1522,52

Bibliotēkai, kas atrodas koledžas telpās, ir lasītava, grāmatu krātuve . Grāmatu fondā
ir studijām nepieciešamā literatūra, speciālā literatūra, ir pieejami preses izdevumi, izziĦu
izdevumi u.c. Bibliotēkas fondos ir pāri par 70 000 grāmatu. Atjaunot un papildināt grāmatu
krājumus ir sarežăīti, jo šim mērėim valsts budžets izdala nepietiekošus naudas resursus, arī
grāmatu cenas nemitīgi pieaug, tomēr koledža katru studiju gadu iegādājas jaunāko mācību
(profesionālo) literatūru, kas palīdz nodrošināt studiju procesa īstenošanu Bibliotēkā ir
iespēja izmantot arī datoru, Internetu un kopējamo tehniku.

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mērėis ir īstenot padziĜinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, tāpēc galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai,
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paralēli studenti ir sagatavoti jaunrades un pētnieciskajam darbam. Studiju procesā studentu
darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišėiem pētījumiem, kas tiek veikti tehnologijas un iekārtu
studiju kursos un jo sevišėi studiju kursā „Specializācija tehnoloăijā”. Studenti veic tirgus
izpēti kādam produktam un arī veic pārtikas produktu ražošanas vai pārstrādes tehnoloăijas
izpēti.
Valsts noslēgumu pārbaudījumu komisija atzinīgi novērtēja ne tikai absolventu labo
teorētisko sagatavotību, bet arī gatavību veikt jaunrades darbu un kvalitatīvu pētniecisko
darbu.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
RUK turpina ilggadējo sadarbība ar RTU Inženierekonomikas fakultāti, Informācijas
sistēmu menedžmenta augstskolu un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas
tehnoloăijas fakultāti. Koledža aktīvi darbojas Koledžu asociācijā, ir izveidojusies cieša
sadarbība ar Alberta koledžu, Koledžu RRC, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Celtniecības
koledžu. Docētāji piedalās augstskolu un koledžu organizētājās konferencēs, notiek
pastāvīga pieredzes apmaiĦa.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža aktīvi atbalsta un attīsta kontaktus un sadarbību ar
ārvalstu mācību iestādēm, kas ir nepieciešams komponents mūsdienu profesionālajā
izglītībā.
2007./2008. studiju gadā ERASMUS programmas ietvaros Rīgas UzĦēmējdarbības
koledža aizsāka ciešāku sadarbību ar KauĦas koledžu. Sadarbības mērėis ir iegūt jaunu
pieredzi studiju procesa organizēšanā un nodrošināt studentiem un docētājiem iespējas iegūt
starptautisko piredzi praksēs, studijās un administratīvo pienākumu veikšanā. Šīs attiecības
tiek veidotas ilgstošai sadarbībai abu koledžu starpā.
2006. gadā ar ESF atbalstu izveidotā Interneta lapa ar adresi www.ruk.lv, veiksmīgi
funkcionēja arī šajā studiju gadā, palīdzot organizēt studiju procesu un sniedzot studentiem
nepieciešamo informāciju. Tajā ir iespējams atrast gandrīz visu nepieciešamo informāciju
studiju uzsākšanai un nodrošināšanai gan potenciālajiem, gan arī jau esošajiem Rīgas
UzĦēmējdarbības koledžas studentiem.
Arī nākotnē turpināsim darbu pie jaunu projektu pieteikumu izstrādes Eiropas
Strukturālo fondu projektiem.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Rīgas UzĦēmējdarbības koledža aktīvi sadarbojas ar darba devējiem:
- ik gadu tiek veikta aptauja par absolventu iesaistīšanos darba tirgū, notiek darba tirgus
vajadzību izpēte;
- Rīgas UzĦēmējdarbības koledža piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas komisijas
darbā (direktore Dz. Gaile ir darba drošības komisijas locekle);
- notiek sadarbība ar profesionālajām asociācijām (Latvijas Reklāmas asociāciju, Latvijas
Grāmatvežu asociāciju, GaĜas ražotāju asociāciju, Alus darītāju asociāciju u.c.);
- tiek apkopotas prakšu vietu atsauksmes un ierosinājumi studiju procesa uzlabošanai;
- noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Maiznieku biedrību, A/S „Rīgas piena kombināts”,
SIA „Karmel”, SIA „Alus Nams”, A/S „Hanzas Maiznīca”.
- noslēgtas vienošanās par prakses nodrošināšanu ar A/S „Aldaris”, SIA „BOJA”,
- darba devēji piedalās valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas darbā kvalifikācijas
darbu aizstāvēšanā.
Šī sadarbība palīdz pilnveidot studiju programmas, plānot un realizēt studiju
programmu tālāko attīstību un kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām un attīstības
tendencēm. Sadarbību sekmē studentu mācību un kvalifikācijas prakses īstenošana, labā
studentu teorētiskā un praktiskā sagatavotība, ko studenti parāda prakses laikā; kvalifikācijas
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darbu izstrādes process (tiek izstrādāti darbi, kas ir cieši saistīti ar reālo tirgu); kā arī pirmā
līmeĦa augstākās profesionālās izglītības novērtēšana darba tirgū.
Kā galvenās problēmas profesionālās izglītības sistēmā, kas traucē efektīvu sadarbību ar
sociālajiem partneriem var minēt:
• nav vienotas valdības līmenī akceptētas profesionālās izglītības attīstības stratēăijas;
• valstī realizējamā jauniešu, pieaugušo profesionālā izglītība, kvalifikācijas celšana ir
sadrumstalota;
• nepilnīga profesionālās izglītības sistēmas darbību nodrošinošo institūciju koordinācija;
• nepilnīgs finansu mehānisms (esošie finansējuma mehānismi nestimulē attīstību) u.c..

4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības (LR MK 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141; punkti 9 - 15)
un „Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā”.
Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz studiju gadā tiek apspriesti katedras
sēdēs, tos apkopo un vērtē arī programmas administrācija, Koledžas padome. Īpaša uzmanība
tiek veltīta kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai un Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas
priekšsēdētāju novērtējuma ziĦojumiem. Zināšanu vērtēšanas rezultātu analīze kalpo par
pamatu tālākai studiju programmas un studiju procesa pilnveidošanai.
Studiju programmas ”Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” Valsts
noslēguma pārbaudījumu komisija atzīmēja, ka kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā studenti
parādīja Ĝoti labas zināšanas tehnoloăijā un spēju analizēt un novērtēt situāciju ražošanas
apstākĜos, kā arī praktiskās iemaĦas. Īpaši tika atzīmēti neklātienes studiju studentu veikums.
RUK studenti ar katru gadu pilnveido savas prezentācijas prasmes, kas tiem palīdzēs
veiksmīgāk iekĜauties darba tirgū.
Katru studiju gadu tiek izvērtēti absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti.

Studiju programma:
Piešėiramā kvalifikācija:
NodaĜa:

Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija
Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Dienas

Kvalifikācijas darbu vērtējums

7-17%

8-17%
9-66%

1.att. RUK absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti
Vidējā atzīme: 8,50
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Studiju programma:
Piešėiramā kvalifikācija:
NodaĜa:

Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija
Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Neklātienes

Kvalifikācijas darbu vērtējums

10-26%

6-4%

7-13%

8-26%
9-31%

2.att. RUK absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti
Vidējā atzīme: 8,61
Kvalifikācijas darbu vērtējumi rāda, ka studentu iegūtās zināšanas ir Ĝoti labas pat
izcilas. Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
studējošo sniegums- vidējā atzīme sasniedz 8,61 balli. Turklāt 6 studenti ir saĦēmuši
visaugstāko vērtējumu – 10 balles. Tas ir augsts vērtējums, kas liecina par lektoru ieguldīto
kvalitatīvo darbu un studentu atdevi.
Koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole gan pilna, gan nepilna
laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru, praktisko darbu un prakšu
norises kvalitāti. Studiju programmas kursa noslēgumā studenti vērtē programmas realizāciju
un lietderīgumu.
Valsts noslēguma pārbaudījumu komisija atzīmēja kvalifikācijas darbu plašo
tematiku. Uzteica darbu noformējum, tomēr norādija, ka jāpanāk labāka to atbilstība
metodiskajiem norādijumiem. Komisija atzīmēja studentu Ĝoti labās teorētiskās zināšanas un
tehnoloăiju praktisko izpratni. Atsauksmes un recenzijas ir objektīvas, par ko liecina
komisijas galīgais darbu novērtējums.
Gandrīz visi studenti aizstāvēšanas laikā izmantoja multimediju projektoru,
demonstrējot labas prezentācijas prasmes.

5. Studenti
5.1. Studējošo skaits programmā
Studentu imatrikulācija notiek saskaĦā ar LR Augstskolu likumu un RUK Padomes
apstiprinātiem uzĦemšanas noteikumiem.
Studiju programmā “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
2007./2008.studiju gadā studē 64 studenti, no tiem:
• pilna laika studijās – 24;
• nepilna laika studijās – 40.
Pirmajā kursā tika imatrikulēti 17 studenti, no tiem:
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•
•

pilna laika studijas – 13;
nepilna laika studijas – 4.

Pēdējā gadu laikā studējošo skaits ir nedaudz samazinājies. Studiju programmā
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” 2007./2008. studiju gadā studēja
64 students.
Studējošie
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3.att. RUK studējošo skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloăija”

Vēl joprojām populāras ir nepilna laika studijas, par ko liecina studējošo skaits
neklātienes nodaĜā. Taču šajā studiju gadā bija krass imatrikulēto studentu skaita
samazinājums.
2. tabula
Studentu skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloăija”
Pārtikas produktu pārstrādes un
Studiju gads
ražošanas tehnoloăija
Kopā:
Diena
Neklātiene
2000./2001.
31
31
2001./2002.
29
10
39
43
7
2002./2003.
50
2003./2004.
53
17
70
2004./2005.
37
34
71
2005./2006.
40
41
81
2006./2007.
29
53
82
2007./2008.
24
40
64
Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
saglabājās liels atskaitīto studentu skaits. Atskaitīšanas iemesli ir līdzīgi kā iepriekšējos
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gados: materiālie apstākĜi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus un tāpēc
strādā); nav gatavi patstāvīgajam studijām, neprot organizēt savu studiju darbu; neiztur
intensīvo slodzi – neklātienes nodaĜā (grūti apvienot darbu ar mācībām). Ir arī tādi studenti,
kas iestājas koledžā un sāk studijas taču tad saprot, ka šī profesija tiem nav interesanta un
pamet studijas. Šėiet, ka pats svarīgākais iemesls lielajam atskaitīto studentu skaitam, ir
darba uzsākšana kā rezultātā studijas jaunajam studentam zaudē savu aktualitāti. Taču tas
nākotnē liedz veidot veiksmīgu karjeru, jo trūkst bazes zināšanu.
Koledžā notiek ikgadēja studiju programmas kvalitātes kontrole, viens no tās veidiem
ir studentu aptaujas par studentiem aktuāliem jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un
sadzīves apstākĜiem, sabiedriskajām aktivitātēm, praksēm, nākotnes iecerēm . Aptauju
rezultāti atspoguĜo mūsu koledžas kopējā darba kvalitāti, norāda nepilnības un trūkumus, ko
nepieciešams novērst.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole
gan pilna, gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru,
praktisko darbu un prakšu norises kvalitāti. Katra studiju programmas kursa noslēgumā
studenti vērtē programmas realizāciju, lietderīgumu un veic pašnovērtējumu.
Par studentu darba kvalitāti liecina eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu, praktisko darbu,
projektu un kvalifikācijas darbu vērtējums.
Studenti labprāt iesaistās gan anketu veidošanā, gan aptaujas procesā, gan arī ar
interesi seko līdzi aptauju rezultātiem.
Ikviena aptauja ir anonīma. Aptaujas procesā tiek apzināti dienas un neklātienes
nodaĜas studenti.

5.2. Studentu aptaujas
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā regulāri notiek aptaujas par studentiem aktuāliem
jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un sadzīves apstākĜiem, sabiedriskajām aktivitātēm,
praksēm, nākotnes iecerēm . Aptauju rezultāti atspoguĜo mūsu kopējā darba kvalitāti, norāda
nepilnības un trūkumus, ko nepieciešams novērst.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole
gan pilna, gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru,
praktisko darbu un prakšu norises kvalitāti. Katra studiju programmas kursa noslēgumā
studenti vērtē programmas realizāciju, lietderīgumu un veic pašnovērtējumu.
Par studentu darba kvalitāti liecina eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu, praktisko darbu,
projektu un kvalifikācijas darbu vērtējums.
Ne mazāk svarīgi ir noskaidrot, ko paši studenti domā par studijām Rīgas
UzĦēmējdarbības koledžā, tāpēc jau tradicionāli notiek studentu aptaujas.
Ikviena aptauja ir anonīma. Aptaujas procesā tiek apzināti dienas, vakara un
neklātienes nodaĜas studenti.
Aptauja par jaunuzĦemto I kursu adaptāciju.
Tradicionāli šī aptauja tiek veikta oktobra sākumā. Tās mērėis ir labāk iepazīt
studentus, noskaidrot, kā un vai jaunuzĦemtie studenti ir iejutušies jaunajā vidē, kas viĦiem
te patīk, kas traucē, saskatīt un reaăēt uz viĦu problēmām, palīdzēt iejusties jaunajā
kolektīvā. Aptauju rezultāti grupu kuratoriem sniedz pilnīgāku ieskatu par grupu kopumā,
Ĝauj pamanīt arī dažādas nianses un savlaicīgi novērst trūkumus.
2007./2008. studiju gada oktobrī tika aptaujāti 80% pirmo kursu jaunuzĦemto
studenti.
Pirmajos kursos studenti sāk studijas jaunā vidē, ar jauniem grupas biedriem,
akadēmisko personālu. ViĦi veido savu grupas kolektīvu, mēăina iekĜauties koledžas
studentu kopējā saimē.
Kāds tad ir jaunuzĦemtais Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas students?
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Apkopojot aptauju rezultātus, secinām, ka :


I kursu studenti informāciju par RUK ieguvuši no draugiem -42%, no masu
informācijas līdzekĜiem, izstādes „Skola ”- 36%, karjeras centrā -2 %, cits
variants- 22 %;
 Specialitāti izvēlējušies, jo tā interesē – 26%, jo tā ir pieprasīta darba tirgū–
22%, ir perspektīva–31%, jo ir pieĦemama studiju maksa 21 %,;
 Jaunajā vidē iejutušies ir 96%, daĜēji iejutušies ir 4%, nav iejutušies 0 %;
 Koledžā patīk attiecības starp grupas biedriem, docētāju attieksme pret
studentiem, lekciju plānojums, draudzīgā gaisotne, laba sporta zāle;
 Koledžā nepatīk šaurie gaiteĦi, telpas, sadzīves apstākĜi dienesta viesnīcā, nav
stipendijas visiem;
 Studiju laikā no jaunuzĦemtajiem dienas nodaĜas studentiem pie vecākiem
dzīvo 46 %, dienesta viesnīcā – 23 %, citur (pie radiem, īrē) –31%;
neklātienes nodaĜas jaunuzĦemtie studenti 21% dzīvo pie vecākiem, 79%atsevišėi;
 JaunuzĦemtie dienas nodaĜas studenti 43 % ir rīdzinieki, 57% ir no laukiem;
neklātienes nodaĜā 42% ir rīdzinieki, 58% ir no laukiem.
Aptauju rezultāti gadu no gada ir Ĝoti līdzīgi, tāpēc var runāt par zināmām tendencēm :
 Palielinās studentu īpatsvars no laukiem;
 Dienas nodaĜas studenti jau no pirmā kursa meklē un atrod darbu, cenšas to
savienot ar studijām; neklātienes nodaĜas studenti 100 % strādā;
 Adaptācija jaunajā vidē norisinās veiksmīgi, bez grūtībām. To veicina gan
labvēlīgā gaisotne koledžā, gan atsaucība no administrācijas, akadēmiskā
personāla puses un grupas biedriem, gan arī pašu komunikācijas un
saskarsmes spējas un iemaĦas.
 Adaptāciju traucē vai palēnina pašu neprasme veidot attiecības, biklums,
zems pašvērtējums, personības īpatnības;
 Pozitīvi tiek vērtēts grupu kuratoru ieguldījums kolektīva veidošanā –
neuzkrītoši, bet konsekventi veidojot grupas kopības apziĦu, “ Mēs - sajūtu”;
 Atzinīgi tiek vērtētas arī draudzīgās, izpalīdzīgās attiecības starp grupas
biedriem un citu kursu studentu draudzīgums, atvērtība;

Studiju kvalitātes aptauja.
Šī aptaujas mērėis ir noskaidrot studentu vērtējumu savām studijām un viedokli,
argumentus par akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Aptaujā studenti vērtē konkrētus
docētājus, kuru darbu uzskata/ neuzskata par kvalitatīvu, vērtīgu un nosauc arī sava
vērtējuma argumentus.
Aptaujas rezultāti Ĝauj noskaidrot, kādi ir būtiskākie argumenti, lai docētāja darbs tiktu
vērtēts kā kvalitatīvs, vērtīgs vai arī kāpēc atsevišėu docētāju darbs studentus neapmierina.
2008. gada janvārī veiktajā aptaujā piedalījās 86% dienas nodaĜas un neklātienes
nodaĜas studentu.
Aptaujas rezultāti liecina, ka neviena docētāja darbs netiek vērtēts tikai kā
neapmierinošs- 11 % docētāju ir saĦēmuši vērtējumus abās pozīcijās (docētāju darbs
apmierina /neapmierina), 89 % docētāju tiek vērtēti tikai pozitīvi.
Studenti 3 punktu skalā vērtēja svarīgākos kritērijus kvalitatīvam docētāju darbam:
kompetenci, plašas zināšanas specialitātē, prasmi paskaidrot, interesantas darba metodes,
prasīgumu, godīgu vērtēšanu un attieksmi pret studentiem.
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3. tabula
Docētāju darba kvalitattīvais vērtējums
Vid.vērt.
Dienas nod.

Kritērijs
Kompetence, plašas zināšanas specialitātē
Prasme paskaidrot
Interesantas darba metodes
Prasīgums
Godīga vērtēšana
Attieksme pret studentiem.

2,9
2,5
2,4
2,8
2,8
2,7

Vid.vērt.
Neklātienes
nod.
2,9
2,8
2,4
2,9
2,8
2,9

Aptaujas rezultāti liecina, ka docētāju vērtējumi ir atšėirīgi gan studiju programmās,
gan arī atsevišėos kritērijos.
Par svarīgāko kritēriju, kas neapmierina docētāju darbā studenti uzskata nespēju
ieinteresēt, neinteresantas darba metodes, neprasmi izskaidrot saprotami, docētāja nepilnīgas
zināšanas studiju kursā (sk. 4. attēlu).

20%
15%
10%

Nespēja ieinteresēt
Neprasme izskaidrot

5%

Zināšanas nav plašas
0%
Dienas nodaĜas studenti

Neklātienes nodaĜas studenti

Kritērijs
Dienas nodaĜas studenti
Neklātienes nodaĜas studenti
Nespēja ieinteresēt
14%
6%
Neprasme izskaidrot
19%
12%
Zināšanas nav plašas
6%
5%
4. attēls. Svarīgākie kritēriji nekvalitatīvam docētāju darbam.

Dienas nodaĜas studenti šajā aptaujā arī pauž savu viedokli par studentu sabiedriskās
dzīves aktualitātēm koledžā:
 Studenti ir samērā pasīvi- gatavību aktīvi iesaistīties studentu dzīves
aktivitātēs koledža pauž tikai 53% dienas nodaĜas studentu. Kā galvenie
argumenti tiek minēts laika trūkums, jo daudzi studenti strādā un plašās
izklaides iespējas Rīgā;
 Kā skatītāji pasākumos iesaistītos 56% studentu;
 Pasākumi koledžā nav nepieciešami- tā domā 9% studentu;
 Par Studentu pašpārvaldes darbu informēti ir 81% studentu.
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Koledžā iegūtās zināšanas, prasmes, iemaĦas 5 punktu skalā studenti vērtē sekojoši:

60%
50%
40%
Teicami
30%

Labi

20%

Apmierinoši

10%
0%
Diena

Neklātiene

Vērtējums
Diena
Neklātiene
Teicami
31%
37%
Labi
48%
53%
Apmierinoši
21%
10%
5. attēls. Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studentu iegūto zināšanu un prasmju
vērtējums.

Savu ieguldījumu studijās 5 punktu skalā studenti vērtē sekojoši:

60%
50%
40%

Teicam i

30%

Labi

20%

Apm ierinoši

10%
0%
Diena

Neklātiene

Vērtējums
Diena
Neklātiene
Teicami
26%
31%
Labi
57%
59%
Apmierinoši
17%
10%
6. attēls. Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studentu pašu ieguldījums studiju procesā.

Šī aptauja Ĝauj uzzināt arī studentu ierosinājumus studiju kvalitātes pilnveidošanai.
Studenti ierosina:
 uzaicināt vieslektorus atsevišėu studiju kursiem vai lekcijām;
 ieviest jaunus studiju kursus;
 vairāk izmantot grupu darba un projektu metodes.
Studentu ierosinājumi tiek apspriesti un iespēju robežās tiek arī realizēti.
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Aptauja par praksēm.
Koledžas studentu atsauksmes par praksēm ir dažādas.
Dienas nodaĜas studenti aptaujās kā pozitīvu akcentu min sekojošo:
 Iespēju iepazīt savu izvēlēto specialitāti;
 Apjaust savu „līmeni”;
 Jauni kontakti- gan personiskie, gan lietišėie;
 Sevis kā jaunā speciālista „ prezentācija”;
 Darba piedāvājumi;
 Jauna pieredze, zināšanas un prasmes.
Kā negatīvu akcentu praksēm dienas nodaĜas studenti min sekojošo:
 Par studentu darbu prakses laikā netiek maksāts- studentus bieži vien izmanto
kā lēto darba spēku;
 Ne vienmēr praktikantu kā jaunu, topošu speciālistu uztver „nopietni”;
 Birokrātiska dokumentācija /līgumi, atskaites/;
 Prakses vieta jāmeklē pašiem.
Nepilna laika / neklātienes nodaĜas/ studentu prakses vietas visbiežāk ir viĦu darba
vietas. Kā pozitīvu faktoru nepilna laika studenti uzskata:
 Nav jāapvieno darbs un lekcijas- ir vairāk brīva laika;
 Ir iespējas sevi apliecināt, reāli ieraudzīt savu izaugsmi;
 Ir iespējas teoriju pielietot praksē vai arī no prakses izkristalizēt teoriju.
Studenti izvērtē studiju laikā iegūto zināšanu noderīgumu un praktiskās iemaĦas ne
tikai specialitātē, bet arī sevis kā personības izaugsmē.

100%
80%
60%

Noderīgas

40%

DaĜēji noderīgas

20%
0%
Diena

Vērtējums
Noderīgas
DaĜēji noderīgas

Neklātiene

Diena
Neklātiene
87%
89%
13%
11%
7. attēls. Iegūto zināšanu vērtējums.

100%
80%
60%

Noderīgas

40%

DaĜēji noderīgas

20%
0%
Diena

Neklātiene
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Vērtējums
Noderīgas
DaĜēji noderīgas

Diena
Neklātiene
87%
89%
13%
11%
8.attēls. Iegūto praktisko iemaĦu vērtējums.

5.3. Absolventi
Viens no Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas stratēăiskiem mērėiem ir panākt lielāku
atvērtību darba tirgum. Lai realizētu šo ieceri, ir nepieciešams izprast patreizējo Latvijas
tautsaimniecības situāciju, apzināties, kādas ir sadarbības formas starp koledžu, sociālajiem
partneriem un darba devējiem, izzināt prognozes par speciālistu nepieciešamību tuvākā un
tālākā nākotnē.
Par koledžas piedāvāto speciālistu piemērotību darba tirgum liecina tas, ka lielākā daĜa
absolventu strādā.
Minētie dati liecina, ka Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” absolventiem ir labs reitings darba tirgū.
Pēdējos gados arvien spilgtāk iezīmējās jauna tendence- absolventi vēlās turpināt izglītību,
bet lielākā daĜa no tiem gan strādā, gan studē. Daudzi dienas nodaĜas absolventi iestājās
Latvijas Lauksaimniecības universitātē 3.kursā, jo Rīgas UzĦēmējdarbības koledžai ir
sadarbība ar šo augstskolu. Absolventi turpina studijas arī citās augstskolās Latvijā un
ārzemēs. Nepilna laika studiju absolventi parasti paliek strādāt tajās pašās darba vietās kur
atradās studiju laikā un tikai nedaudzi turpina studijas LLU.
Apkopojot datus par 2007./2008. studiju gada absolventu turpmākajām gaitām, varam
secināt, ka studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
absolventi strādās vadošajos pārtikas rūpniecības un cita rakstura uzĦēmumos, piemēram,
A/S „Tukuma Piens”, A/S „Latvijas Balzāms”, SIA „Alus Nams” u.c. DaĜa no pilna laika
studiju absolventiem ir nolēmuši turpināt studijas LLU Pārtikas tehnoloăijas fakultātē un
biznesa augstskolā Turība.
Studentu perspektīvas darba tirgū parādās jau prakses laikā, kad liela daĜa studentu
saĦem darba piedāvājumus prakses vietās..
Šajā studiju gadā vēl intensīvāk nekā ieprikšējos gados darba devēji izrādīja interesi par
praktikantiem un potenciāliem speciālistiem, piedāvājot viĦiem prakses un darba vietas.
Šādu sadarbību sekmē studentu darbs prakses vietās un koledžas absolventu sekmīgās darba
gaitas, kā arī tas, ka koledžas izglītība tiek atpazīta, bet Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas
studentu profesionālā sagatavotība tiek augsti novērtēta.
Absolventi
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9. att. Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
absolventu skaita dinamika
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Šajā studiju gadā bija pats lielākais absolventu skaits salīdzinot ar visiem
iepriekšējiem studiju gadiem. Galvenokārt tie bija nepilna laika studiju beidzēji. Pilna laika
studijās samērā lielo eksmatrikulēto studentu skaitu var izskaidrot ar faktu, ka pēc pirmās
prakses studenti uzsāk aktīvas darba gaitas un studijas dienā nav iespējams turpināt. Dienas
nodaĜas studentiem ir iespēja turpināt studijas neklātienes nodaĜā.
2000./2001. studiju gadā studijas uzsāka pirmie studenti programmā „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”. Programmu absolvējuši no 2000.gada līdz
2008.gadam ir 137 studenti.
4. tabula
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
absolventu skaits
Studiju gadi
Absolventu skaits
Kopā
Diena Neklātiene
14
2001./2002.
14
8
2002./2003.
8
21
7
2003./2004.
28
16
6
2004./2005.
22
11
6
2005./2006.
17
10
9
2006./2007.
19
6
23
2007./2008.
29
86
51
KOPĀ
137
Joprojām galvenā problēma, strādājot ar studentiem ir zemais eksakto zināšanas
līmenis, kas stipri apgrūtina studiju kursu apguvi. Liela problēma ir lekciju un semināru
apmeklējums, kas krasi pasliktinās pēc pirmās prakses otrajā kursā. Problēmas risinājumam
piedāvājam studijas neklātienes nodaĜās.

Absolventu aptauja.
Absolventu aptaujas mērėis ir noskaidrot, kādas nākotnes ieceres realizē mūsu
sagatavotie jaunie speciālisti, kā viĦi vērtē koledžā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas,
cik konkurēt spējīgi viĦi ir darba tirgū.
Studiju programmu „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” laikā no
2002.gada līdz 2008. gadam ir absolvējuši 137 studenti, t.sk. dienas nodaĜā – 86 un
neklātienes nodaĜā- 51 students.
Ikgadējā absolventu aptauja parādīja, ka visi absolventi studiju programmu vērtē
pozitīvi. Studiju laika iegūtas zināšanas tiek vērtētas kā noderīgas un daĜēji noderīgas.
Praktiskās iemaĦas pamatā tiek vērtētas kā noderīgas un tikai daži studenti atzīmē šīs
iemaĦas kā daĜēji noderīgas.
Augsti tika novērtēta docētāju profesionālā sagatavotība, viĦu prasme savienot teoriju
ar praktiskajām situācijām, attiecības starp akadēmisko personālu un studentiem.
Tāpat kā iepriekšējos studiju gados studenti nav apmierināti ar telpu šaurību,
nepietiekamo mācību literatūras daudzumu bibliotēkā un speciālās literatūras trūkumu valsts
valodā.
Jāatzīmē, ka puse no aptaujātajiem izteica vēlmi turpināt studijas, lai iegūtu augstāku
kvalifikācijas līmeni.
Programmas absolventu perspektīvas darba tirgū
Studentu perspektīvas darba tirgū parādās jau prakses laikā. Mācību iestāde rosina
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studentus pašiem meklēt prakses vietas, jo topošajam speciālistam ir jāprot un jāspēj sevi
piedāvāt potenciālajam darba devējam, atrast prakses vietu. Prakses vietas meklēšana ir
neatĦemama studiju procesa sastāvdaĜa, kas palīdz studentiem jau mācību laikā piedāvāt sevi
darba tirgum un vienlaikus iepazīties ar to, bet koledžai uzturēt saikni ar darba devējiem.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā ir atbildīgā persona par darbu ar absolventiem, kas
regulāri veic aptaujas par viĦu gaitām pēc koledžas absolvēšanas.

5.4. Studiju, atpūtas un sadzīves apstākĜi koledžā
Studiju darba kvalitātes celšanā svarīga ir arī studentu un akadēmiskā personāla
sadarbība. Studiju laikā tiek praktizētas dažādas sadarbības formas (lekcijas, semināri,
diskusijas, mācību ekskursijas u.c.). Koledžas akadēmiskais personāls sniedz regulāras
bezmaksas konsultācijas. Gan grupu kuratori, gan akadēmiskais personāls lielu vērību
pievērš studentiem svarīgiem un aktuāliem jautājumiem :
 Motivācijai izglītoties - ne tikai apgūt konkrētu studiju priekšmetu, specialitāti,
bet - izglītoties visa mūža laikā, pilnveidoties kā personībai un speciālistam, lai
spētu veiksmīgi konkurēt darba tirgū un pielāgoties mainīgajai sociālajai videi;
 Adekvāta, pozitīva pašvērtējuma nozīmīgumam personības attīstībā un
socializācijas procesā , jo ikvienam cilvēkam ir svarīgi apzināties savas spējas
un izvēlēties tām atbilstošus uzdevumus, lai nenāktos vilties sevī, izjust necieĦu
pret sevi vai pat savu mazvērtību. Tas, ko mēs domājam par sevi, ietekmē to,
kā mēs uztveram apkārtējās vides notikumus, realitāti; tas ietekmē mūsu
turpmāko rīcību;
 Personiskajai un sociālajai atbildībai par sevi, savu rīcību, dzīves stilu,
līdzcilvēkiem un sabiedrību kopumā;
 Pozitīvu, kvalitatīvu attiecību veidošanas prasmēm un nozīmīgumam;
 Uzvedības kultūrai;
 Grupas saliedētībai, labvēlīgas vides veidošanai.
Koledža iespēju robežās cenšas uzlabot un pilnveidot auditorijas (kosmētiskie remonti,
tehnisko līdzekĜu iegāde, mēbeles, vizuālais noformējums). Bieži vien kabinetu vizuālajā
noformējumā ar atraktīvām, netradicionālām idejām iesaistās paši studenti, veidojot
mājīgāku, labvēlīgāku vidi.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā darbojas kafejnīca, sporta nodarbības notiek
„Latvenergo” sporta zālē.
Lai sekmīgi risinātos studiju process, nepieciešams radīt arī labvēlīgus apstākĜus
studentu brīvā laika pavadīšanai. Lielu darbu šajā jomā veic koledžas Studentu pašpārvalde,
kuras darbā iesaistās aktīvākie un uzĦēmīgākie studenti . Tās darbības galvenie virzieni ir:
 Studentu un administrācijas interešu saskaĦošana studiju un sadzīves
jautājumos
 Studentu iesaistīšanas ārpusstudiju aktivitātēs
 Organizatorisko prasmju un iemaĦu apgūšana.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde aktīvi iesaistās dialogā ar
koledžas administrāciju risinot studentiem aktuālus jautājumus.
Studentu pašpārvaldei ir savs vēlēts vadītājs un atbildīgie dažādās studentiem svarīgās
jomās. Studentu pašpārvaldē ievēlēto uzmanības lokā ietilpst arī jautājumi par studentu
tiesībām, studiju kvalitāti, sadzīves jautājumi, pasākumu organizēšana, sabiedriskās
attiecības.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde vienmēr ir atvērta darboties
gribošiem, aktīviem un atbildīgiem studentiem. Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas Studentu
pašpārvalde iesaistās un organizē visdažādākās studentu sabiedriskās dzīves aktivitātes.
Tradicionāli tiek rīkotas Veselības dienas, Fukšu iesvētības, labdarības akcijas, konkurss par
RUK Studentiskāko studentu, sporta spēles, sacensības u.c.
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Šīs aktivitātes Ĝauj studentiem pašiem mācīties ne tikai organizēt, plānot, vadīt, bet arī
uzĦemties atbildību par veicamajiem darbiem un gala rezultātu. Koledžas administrācija
allaž atbalsta dažādās studentu aktivitātes. Ne reti studentu organizētajos pasākumos aktīvi
iesaistās arī akadēmiskais personāls.
Studentu pašpārvaldes darbu sekmē pašu uzĦēmība, atbalsts un ieinteresētība aktivizēt,
dažādot ikdienas dzīvi. Studentiem ir iespēja izpausties arī mākslinieciskajā pašdarbībā.
Koledžā darbojas deju kolektīvs ,vokālais ansamblis un teātra grupa. Kolektīvus vada radoši,
atsaucīgi un pieredzējuši vadītāji.
Koledžā aktīvi darbojas vairākas sporta sekcijas – basketbols, volejbols, florbols,
futbols, badmintons u.c. Studenti aktīvi iesaistās Valsts sporta kluba rīkotajās sporta spēlēs
dažādos sporta veidos. Koledžā tiek organizētas sporta spēles starp studentu grupām
(basketbols, florbols, minifutbols u.c.). Tajās Ĝoti aktīvi iesaistās studenti gan kā spēĜu
dalībnieki, gan veicot tiesnešu funkcijas.
Koledžai tikai no 2005. gada augusta ir sava dienesta viesnīca, tā prasa nopietnus
kapitālieguldījumus, lai kĜūtu mājīga /remonti, nepieciešamais aprīkojums, mēbeles/ un spētu
izmitināt visus, kam studiju laikā nepieciešama dienesta viesnīca.

6. Akadēmiskais personāls
6.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs
Kopīgais akadēmiskā personāla skaits – 16 docētāji, no tiem 5 maăistri. Viens ir
ārštata pasniedzējs.
Divi koledžas docētāji turpina studijas pedagoăijas maăistrantūrā LLU.
Viens docētājs turpina studijas doktorantūrā LLU.
Koledžas akadēmiskajam personālam ir starptautisko projektu darba pieredze.
Pasniedzēji ir apguvuši studiju programmu veidošanas metodiku, darba tirgus pētīšanas
metodes, piedaloties ES Phare izglītības programmās.
Apkalpojošais personāls (laboranti, laboratoriju vadītāji u.c. tehniskais personāls) ir
praktiski nokomplektēts pilnībā un atbilstoši kvalifikācijai.
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” mācību
spēki iesaistās pētnieciskajā un metodiskajā darbā:
• aktualizē studiju kursu programmas;
• piedalās zinātniski pētnieciskās konferencēs;
• veido lekciju konspektus un izdales materiālus;
• gatavo prezentācijas materiālus;
• vada kvalifikācijas darbus.
Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā gūtās
atziĦas veiksmīgi izmanto studiju procesā. aplieciot, ka pasniedzēju kvalifikācija atbilst
kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai.
5. tabula
Profesionālās studiju programmas īstenošanai nepieciešamais palīgpersonāls
Palīgpersonāls
Darba
Izglītība
Kompetences
raksturojums
raksturojums
Augstākā vai
Mācību
 sagatavo
 prasme uzturēt
palīgpersonāls:
laboratoriju un
vidējā profesionālā
kārtībā laboratoriju
praktisko mācību
un praktisko mācību
telpas un iekārtas
aprīkojumu,
− laboranti
nodarbībām,

prasme
sagatavot
− speciālisti
darbam laboratorijas
 vada praktisko
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mācību
nodarbības un
laboratorijas
darbus

un praktisko mācību
aprīkojumu,
 prasme mācīt
praktiskos darbos
apgūstamās
iemaĦas,
 spēja sadarboties ar
studentiem un
pasniedzējiem

6.2. Metodiskais un zinātniskais darbs
Koledžas akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās metodiskajā darbā. Katru studiju gadu
akadēmiskais personāls aktualizē studiju kursu programmas, izstrādā pārbaudes un
patstāvīgos darbus, pilnveido izdales materiālus, veido dažādus studiju materiālus. Tas ir
darbietilpīgs process, kas prasa gan laiku, gan ieinteresētību. Akadēmiskā personāla veikums
ir pieejams gan studentiem, gan kolēăiem /bibliotēkā, pie konkrētiem pasniedzējiem,
internetā, katedrā/.
6. tabula
Metodiskais darbs
Aktualizētas studiju kursu programmas
Izstrādāti vai papildināti izdales materiāli studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti patstāvīgie darbi studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti pārbaudes darbi studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti lekciju materiālu apkopojumi
studiju kursā

Studiju programma
6
12
7
9
9

Koledžas akadēmiskais personāls iesaistās arī zinātniskajā darbā. Akadēmiskā
personāla pētniecības virzieni ir ekonomika, darba tirgus un pedagoăija.
Pētnieciskais darbs ir lielā mērā saistīts arī ar studiju darbu. Publikācijas un ziĦojumi
konferencēs un semināros ir tieši saistīti ar programmā nodarbināto pasniedzēju studiju
darbu – lekcijām programmas ietvaros.
RUK mācībspēku un studējošo zinātniskās pētniecības mērėis ir zinātnisku atziĦu
iegūšana, studiju procesa zinātniska pamatošana un tālāka attīstīšana, praktiski svarīgu
uzdevumu risināšana.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžas lektori piedalās starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Ukrainā, Norvēăijā u.c., kā arī zinātniskajās konferencēs Latvijā.
Koledžā katru gadu notiek zinātniski praktiskā konference „Izglītības ekoloăija un
profesionālās studijas ”, tiek izdoti zinātniskie raksti.
Koledžas zinātniski praktiskajās konferencēs „Izglītības ekoloăija un profesionālās
studijas ” piedalās RUK, citu koledžu, LLU, LU, RTU, RPIVA lektori, akadēmiskais
personāls, PIAA pārstāvji.
Koledžas zinātniski praktiskās konferences „Izglītības ekoloăija un profesionālās studijas ”
zinātniskajos rakstos publicēto darbu tematika veltīta gan jaunākajām pedagoăiskajām
atziĦām, gan specifiskiem zinātnes jautājumiem konkrētā jomā, gan profesionālās izglītības
un tās kvalitātes jautājumiem.
Ar akadēmiskā personāla publikācijām ir iespēja iepazīties dažādu konferenču,
semināru materiālos gan latviešu valodā, gan arī svešvalodās.
Akadēmiskais personāls piedalās arī jaunu mācību līdzekĜu un grāmatu veidošanā.
Koledžas lektori piedalās arī kursos un semināros gan kā klausītāji, gan arī kā vadītāji.
Rīgas UzĦēmējdarbības koledžā ir realizēts zinātniskās darbības attīstības projekts
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Pētnieciskā darba kvalitātes un prezentācijas prasmju pilnveidošana Rīgas UzĦēmējdarbības
koledžā, ir izstrādāts jauns projekts IzmaiĦas pārtikas produktos, tos uzglabājot, izpēte un
ekoloăiski tīras pārtikas nozīme.

6.3. Akadēmiskā personāla tālākizglītība un kvalifikācijas celšana
RUK akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās savas kvalifikācijas celšanā. Lektori
apmeklē kursus, seminārus, specializētās izstādes atbilstoši savām interesēm un
specializācijai. Nozares studiju kursu un konkrēto profesiju studiju kursu lektoriem ir cieša
saikne ar uzĦēmumiem, darba devējiem, kas viĦiem būt informētiem par jaunāko un
aktuālāko nozarē.
Vairāki lektori ir aktīvi iesaistījušies dažādos projektos /Erasmus; dabaszinības;
karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā u.c./.
2008.gadā viens docētājs ir ieguvis maăistra grādu, divi docētāji turpināja studēt
pedagoăijas maăistrantūrā, viens docētājs turpina studijas doktorantūrā.

7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Koledža turpina popularizēt sevi kopumā un arī studiju programmas, lai palielinātu
potenciālo studentu skaitu un darba devēju interesi par Rīgas UzĦēmējdarbības koledžu un
tās piedāvātajām studiju programmām.
Kopš 2005./2006. studiju gada sākumā sāka darboties koledžas mājas lapa –
www.ruk.lv, kas veiksmīgi turpina darboties un piesaistīt studentus, Ĝauj koledžai aktīvāk
veikt profesionālās orientācijas pasākumus, mudinot jauniešus apgūt profesionālo augstāko
izglītību, kā arī kvalitatīvāk organizēt komunikāciju visos līmeĦos. Informācija šajā mājas
lapā regulāri tiek aktualizēta.
Koledža informācijas izplatīšanai par studiju programmām un iespējām studēt turpina
izmantot divus galvenos mārketinga komunikācijas līdzekĜus - sabiedriskās attiecības un
reklāmu masu plašsaziĦas līdzekĜi. Sadarbība ar žurnālu „Mērėis” un laikrakstu „Latvijas
Avīze” top raksti un reklāmas materiāli. Latvijas Televīzijā ir izveidoti vairāki reklāmas
materiāli par koledžu, iesaistot tajā koledžas studentus, absolventus, administrāciju un
docētājus. Šaja studiju gadā tika noslēgta vienošanās ar LRI (Labākās Reklāmas Idejas ) par
banneru apmaiĦu, kas arī veicinās mūsu koledžas konkurētspēju citu augstākās izglītības
iestāzu vidū.
Informācija par koledžu un studiju programmām sistemātiski tiek ievietota ikgada
katalogos – „Izglītības ceĜvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c..
Koledža sniedz informāciju BVO Profesionālās izglītības attīstības programmu
aăentūras
Profesionālās
orientācijas
informācijas
centra
mājas
lapai
http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance un citur, līdz ar to informācija par koledžu ir pieejama
Eiropas starptautiskā Euroguidance tīkla ietvaros.
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8. Pašnovērtējums – SVID analīze
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir dots tabulā
7. tabula

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Studiju programmas stiprās un vājās puses 2007./2008. studiju gadā
Stiprās vietas
Vājās vietas
koledžu
studiju
programmu - nepietiekams koledžas jeb pirmā
atpazīstamība;
līmeĦa profesionālās augstākās
darba tirgus atpazīst RUK studentus
izglītības prestižs darba tirgū;
un absolventus;
- nepietiekoši pamatota un skaidra
turpina uzlaboties atgriezeniskā saite
izglītības politikas par koledžu vietu
ar darba devējiem;
augstākas izglītības sistēmā, kas var
labi ir novērtējas praktikantu un
novest pie intereses zudumu par
absolventu zināšanas un profesionālo
koledžas līmeĦa izglītību;
sagatavotību;
- samazinās vidusskolu absolventu
augsti kvalificēts un aktīvi strādājošs
skaits, kas novedīs pie studējošo
akadēmiskais personāls;
skaita samazināšanās koledžās;
docētāji paaugstina savu profesionālo - liels atskaitīto studentu skaits, jo
kompetenci studējot doktorantūrās,
studenti ir spiesti strādāt un nav
maăistrantūrās, profesionālās
gatavi savienot studijas ar darbu;
- nepietiekams valsts finansējums
pilnveides programmās, apmeklējot
kursus un seminārus;
materiāli tehniskās bāzes regulārai
uzlabojas docētāju zinātniskais un
atjaunošanai;
metodiskais darbs;
- nepietiekams finansējums bibliotēkas
fondu paplašināšanai;
docētāji piedalās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārzemēs,
- šauras telpas.
starptautiskajos projektos;
uzlabojies studiju programmas
nodrošinājums ar mācību auditorijām,
datortehniku, prezentācijas aparatūru,
literatūru;
koledžai aktīvāk veikt profesionālās
orientācijas pasākumus, mudinot
jauniešus apgūt profesionālo augstāko
izglītību, ka arī kvalitatīvāk organizēt
komunikāciju visos līmeĦos.
uzlabojusies akadēmiskā personāla
sadarbība ar citu augstskolu un
koledžu docētājiem;
koledžas absolventu teorētiskā
sagatavotība Ĝauj viĦiem turpināt
studijas otrā līmeĦa augstākās
profesionālās izglītības studiju
programmās sadarbības un citās
augstskolās;
nelielais studentu skaits Ĝauj
nodrošināt individuālo pieeju
studējošiem;
labas koleăiālās attiecības starp
docētājiem un studentiem.
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9. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
Darba kvalitātes uzlabošanai 2008./2009. studiju gadā jāveic sekojošais:
-

-

-

2008./2009. studiju gadā palielināt uzĦemto studentu skaitu;
aktualizēt studiju kursu programmas;
uzlabot zinātniski pētniecisko darbību, organizējot Koledžas zinātniski praktisko
konferenci „Pārtika 21. gadsimtā” (2008.gada decembris), studentu zinātnisko konferenci
”Tirgus aktualitātes dažādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs” (2009.gada februārismarts);
sekmēt docētāju piedalīšanos konferencēs Latvijā un ārzemēs, semināros zinātnisko
rakstu un metodisko izstrādĦu publicēšanu;
pilnveidot studiju metodes, metodiskos un izdales materiālus, izmantojot jaunākās
tehnoloăijas.
ievietot studiju materiālus koledžas mājas lapā;
atbalstīt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā un maăistrantūrā, profesionālās
pilnveides programmās; zināšanu un prasmju papildināšanu un pilnveidošanu semināros
un kursos nozares un pedagoăijas jautājumiem;
turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba tirgus pārstāvjiem, saskaĦojot studiju kursu
programmas, aicinot vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;
turpināt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū;
turpināt sekot studiju programmas absolventu gaitām;
uzlabot studiju programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu, papildināt bibliotēkas
fondu ar jaunāko zinātnisko un mācību literatūru svešvalodās;
iespēju robežās aprīkot koledžā vēl vienu kabinetu ar stacionāru prezentācijas iekārtu;
veikt aktīvu pieredzes apmaiĦas darbu ar KauĦas koledžas Tehnoloăijas fakultāti;
aktīvi popularizēt koledžu un iespējas studēt tieši programmā “Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloăija” presē, televīzijā un Internetā.
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10. Plānotie pasākumi nākošajam gadam
Studiju procesa pilnveidošanas jomā:
• Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloăija”
attīstīšana un pārveide.
• Sakarā ar vienošanos starp RUK un LLU PTF no nākamā studiju gada studiju
programmai pievieno studiju kursu Tehniskā mehānika 3KP apjomā /Katedras sēde
24.04.2008. protokols Nr.3/.
• Lekciju konspektu pilnveidošana un publicēšana.
• Studiju līdzekĜu sagatavošana, izmantojot pieejamās jaunākās tehnoloăijas.
• Studentu pētījumu skaita palielināšana.
• Pētniecisko darbu tematikas paplašināšana Ħemot vērā jaunus virzienus ekonomikas
un pārtikas tehnoloăijas zinātnes attīstībā.
• Studentu pētniecisko darbu labāko rezultātu publicēšanas nodrošināšana.
• Katedras darbinieku piedalīšanās reālu projektu izstrādē, t. sk., noslēdzot līgumus ar
uzĦēmumiem un citām izglītības iestādēm Latvijā un citās valstīs.
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas jomā:
• Dalība metodiskajos semināros un zinātniskajās konferencēs.
• Prakses iegūšana citās mūsu un ārzemju augstskolās.
• Kvalifikācijas celšanas kursu apmeklēšana.

Saimnieciskajā jomā:
• Turpināt remontu dienesta viesnīcā GaileĦu ielā 7.
• Uzlabot auditorijās atbilstošu prezentācijas tehniku.
• Veikt remtdarbus koledžas 2. stāva gaitenī

Pašvērtējums apstiprināts
RUK padomes sēdē
4.09.2008.
Protokols Nr.5.

RĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOLEDŽA

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma
“Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
(kods 4154100)

Pašnovērtējuma ziņojums

Rīga 2009

2
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai
sniegtu noteiktam profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
prasībām atbilstošu profesionālo kompetenci.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas īstenotās pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”specializācijas virzieni 2008./2009. studiju gadā:
piena produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
dzērienu ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu pārstrādes speciālists
maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu pārstrādes
speciālists
zivju produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
gaļas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
Studiju programmai “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” licence
izsniegta
2005.gada 28.jūnijā (licences Nr. 041013-3, licences termiņš.2011. gada
31.decembris).
Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” akreditēta
2005. gada 13. aprīlī uz sešiem gadiem – līdz 2011.gada 31.decembrim, (akreditācijas lapas
Nr.000-826, akreditācijas komisijas 2005.gada 13. aprīļa lēmums Nr. 863.)
Studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” ilgums ir
2 gadi pilna laika studijās un 2,5 gadi nepilna laika (neklātiene) studijās. Studiju programmas
apjoms – 80 kredītpunkti..
Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu, kas
tiek izstrādāts kā projekts konkrētai ražotnei vai arī kā pētījums kādam tehnoloģiskajam
procesam un parāda studentu spējas savienot teorētiskās zināšanas ar praktisko risinājumu,
atspoguļo studentu profesionālo sagatavotību izvēlētajā specialitātē.
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2. Studiju programmas attīstība.
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānos
2008./2009. studiju gadā akreditētajā studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes
un ražošanas tehnoloģija” ir veiktas šādas izmaiņas izmaiņas:
1) Nolemts ar nākošo studiju gadu no studiju programmas izslēgt studiju kursu
Projektu vadīšana (1KP apjomā), pamatojoties uz nepieciešamo zināšanu
ieguvi studiju kursā specializācija tehnoloģijā un kvalifikācijas darba
izstrādāšanā. /Katedras sēde 30.06.2009. protokols Nr.4/.
2) Sakarā ar vienošanos starp RUK un LLU PTF šajā studiju gadā ieskaites
studiju priekšmetos Lietišķā komunikācija; Psiholoģija; Socioloģijas pamati;
Elektrotehnikas pamati; Būvniecības pamati; Projektu vadīšana; Darba
tiesības; Aukstuma, siltuma tehnikas pamati; Aukstuma tehnoloģija un
Kvalitātes vadīšana tiek vērtētas ar atzīmi. /Katedras sēde 12.06.2008.
protokols Nr.4/.
3) Samazināts studiju priekšmetu grupas Pārtikas produktu pārstrādes tehnoloģija
un ražošanas iekārtas (4 studiju kursi) kredītpunktu apjomu no 2,5KP uz 2KP.
/Katedras sēde 12.06.2008. protokols Nr.4/.
4) Sakarā ar LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes prasībām studiju programmā
iekļauts studiju kurss Tehniskā mehānika 3KP apjomā. Šī prasība ir saistīta ar
vienošanos starp RUK un LLU par mūsu koledžas studentu tālākās izglītības
nodrošināšanu nākamajos studiju kursos, sakara ar studiju kursu pārskaitīšanu.
/Katedras sēde 24.04.2008. protokols Nr.3/.

2.2. Studiju programmu atbilstība izglītības un profesijas standartiem
Studiju programma “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” atbilst
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam, iegūstamā kvalifikācija – pārtikas
produktu pārstrādes speciālists atbilsts attiecīgās profesijas standartam (reģistrācijas numurs
PS 0125)

2.3.Izmaiņas studiju programmu realizācijā
Izmaiņas studiju programmā neskar studiju programmu praktisko realizāciju. Studiju
programmu realizācija notiek saskaņā ar RUK Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību,
kas apstiprināts RUK padomes sēdē (31.augusta 2007.gada protokols Nr.6). Nolikums
reglamentē studiju procesa organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala
pārbaudījumus kvalifikācijas piešķiršanai.
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3. Studiju programmu praktiskā realizācija
3.1. Studiju procesa organizācija
Studiju process tiek organizēts tā, lai studenti no vispārīgo zināšanu un prasmju
apgūšanas virzītos uz to padziļināšanu un paplašināšanu; uzsvars tiek likts uz profesionālo
zināšanu un prasmju ieguvi, kā arī uz patstāvīgām studijām – patstāvīgi darbi, projekti un
kursa darbi individuāli un grupās. Patstāvīgiem darbiem ir praktisks raksturs, tādējādi tiek
demonstrēta studentu prasme savienot teoriju ar praktiskiem risinājumiem. Joprojām liela
uzmanība tiek pievērsta mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanai, veidojas arvien
ciešāka sadarbība ar prakses vietām, uzlabojas prakses atskaišu un aizstāvēšanas kvalitāte,
izmantojot arvien modernākas prezentācijas iespējas. Darba devēji izrāda pieaugošu interese
par mūsu studentiem kā par nākamajiem viņu uzņēmumu speciālistiem. Studiju programmu
noslēgumā studenti izstrādā kvalifikācijas darbus, kuru tematika ir ļoti plaša.
Studiju procesā gan docētāji, gan studenti plaši pielieto modernos tehniskos līdzekļus:
datorus, portatīvos datorus, dokumentu kameru, multimediju projektorus, kā arī izmanto
interneta iespējas. Tas padara studiju procesu interesantāku un daudzveidīgāku, attīstīta
studentu profesionālās, komunikatīvās un prezentāciju prasmes.
Vairāki lektori izmanto internetu kā komunikācijas līdzekli ar studentiem īstenojot
apmaiņu ar praktiskajiem uzdevumus. Jau vairākus gadus lektori nepieciešamības gadījumā
sniedz konsultācijas studentiem ar interneta palīdzību.
Studiju process tiek organizēts gan auditorijās, laboratorijās, gan arī prakses vietās.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža nodrošina studiju procesa un praktisko darbu
realizēšanai piemērotas auditorijas, tās ik gadu tiek pilnveidotas, radot estētisku vidi un
iespējas izmantot modernās tehnoloģijas. Atsevišķus praktiskos un laboratorijas darbus
studenti veic uzņēmumos saskaņā ar sadarbības līgumiem.

3.2. Programmu realizācijai nepieciešamo resursu analīze
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža ir valsts budžeta finansēta mācību iestāde. Tā kā
valsts budžeta resursi ir ierobežoti, ir jāmobilizē visi pieejamie finansu resursi, kā arī
jāizmanto piesaistītie un pašu finansu resursi.
Koledžā ir kapitāli izremontēts otra stāva gaitenis. Tas rada labvēlīgāku vidi studiju
procesa nodrošināšanai. Ir veikta arī nepieciešamo mēbeļu atjaunošana docētāju un
administrācijas darba nodrošināšanai.
Šajā studiju gadā tika pilnvērtīgi izmantotas iepriekšējos studiju gados izremontētās
auditorijas un iegādātā datortehnika un prezentācijas tehnika.
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas un divas datorklases. Koledžā ir 45
datori, no tiem 33 paredzēts studiju procesam, 12 – administrācijas vajadzībām un
zinātniskajam darbam. Ir pastāvīgais pieslēgums Internetam, ātrums virs 2 MB/s.
Koledžas studiju procesa nodrošinājums studiju programmai „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” ar auditorijām un laboratorijām ir dots 3.1.tabulā.
Bibliotēkai, kas atrodas koledžas telpās, ir lasītava, grāmatu krātuve. Grāmatu fondā ir
studijām nepieciešamā literatūra, speciālā literatūra, ir pieejami preses izdevumi, izziņu
izdevumi u.c. Bibliotēkas fondos ir pāri par 70 000 grāmatu. Atjaunot un papildināt grāmatu
krājumus ir sarežģīti, jo šim mērķim valsts budžets izdala nepietiekošus naudas resursus, arī
grāmatu cenas nemitīgi pieaug, tomēr koledža katru studiju gadu iegādājas jaunāko mācību
(profesionālo) literatūru, kas palīdz nodrošināt studiju procesa īstenošanu Bibliotēkā ir iespēja
izmantot arī datoru, Internetu un kopējamo tehniku.
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3.1. tabula
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studiju procesa nodrošinājums ar kabinetiem,
auditorijām, laboratorijām

NPK Telpas
1.
2

Skaits

Ēkas kopējā platība
Studiju auditorijas un bibliotēka kopā
Studiju auditorijas:
Datortehnikas

2

Angļu valodas

2

Vācu valodas
Matemātikas
Latviešu valodas
Vēstures
Tehnoloģijas

1
1
1
1
2

Lekciju lielā auditorija

1
11

2113

Kopā:
3

Mācību laboratorijas
Ķīmijas

3

Fizikas
Tehnoloģijas
Siltumtehnikas
Kopā:
4

Platība m2

Citas telpas
Administrācijas kab.
Bibliotēka
Aktu zāle
Arhīvs
Noliktavas
Ēdnīca
Medpunkts
Kopā:
Pavisam kopā:

1
1
1
6
9
2
1
1
4
1
1
19

53,8
49,3
41,6
37,0
25,0
43,4
45,0
37,8
59,0
32,0
181,12
605,02
26,2
61,2
58,1
60
32
30
267,5
163,2
58,3
132,6
43,5
289,9
150,2
12,3
650,0
1522,52

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, tāpēc galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai,
paralēli studenti ir sagatavoti jaunrades un pētnieciskajam darbam. Studiju procesā studentu
darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišķiem pētījumiem, kas tiek veikti tehnologijas un iekārtu
studiju kursos un jo sevišķi studiju kursā „Specializācija tehnoloģijā”. Studenti veic tirgus
izpēti kādam produktam un arī veic pārtikas produktu ražošanas vai pārstrādes tehnoloģijas
izpēti.
Valsts noslēgumu pārbaudījumu komisija atzinīgi novērtēja ne tikai absolventu labo
teorētisko sagatavotību, bet arī gatavību veikt jaunrades darbu un kvalitatīvu pētniecisko
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darbu.
Šajā studiju gadā tika organizēta 2. studentu zinātniskā konference ”Tirgus aktualitātes
dažādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs”; uz šo konferenci tika aicināti studenti no
sadarbības partneru un citām koledžām kā arī no augstskolām. No studiju programmas
„Pārtikas produktu pārstrāde un ražošana tehnoloģija” šajā konferencē piedalījās četri studenti
kopā ar trim pētnieciskajiem darbiem. Šo darbu tēmas bija:
- Kausēto sieru iepakošanas materiāli un marķējuma veidi.
- Vītinātas Lielogu dzērvenes.
- Klasiskā alus rūgšana un pēcrūgšana salīdzinājumā ar rūgšanu un pēcrūgšanu
unitankos.
Šādas studentu konferences ir paredzēts rīkot katru gadu. Un katru gadu studiju
programmas „Pārtikas produktu pārstrāde un ražošana tehnoloģija” studentiem būs iespēja
tajās parādīt savas iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
RUK turpina ilggadējo sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas
tehnoloģijas fakultāti.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža aktīvi atbalsta un attīsta kontaktus un sadarbību ar
ārvalstu mācību iestādēm, kas ir nepieciešams komponents mūsdienu profesionālajā izglītībā.
Šajā studiju gadā, saistībā ES Mūžizglītības programmas sektorālo programmu Erasmus,
turpinās sadarbība ar Kauņas koledžas tehnoloģijas fakultāti. Sadarbības mērķis ir iegūt jaunu
pieredzi studiju procesa organizēšanā un nodrošināt studentiem un docētājiem iespējas iegūt
starptautisko pieredzi praksēs, studijās un administratīvo pienākumu veikšanā. Šīs attiecības
tiek veidotas ilgstošai sadarbībai abu koledžu starpā.
Viens docētājs viesojās Kauņas koledžas tehnoloģijas fakultātē pieredzes apmaiņas
vizītē un lasīja pārtikas tehnoloģijas specialitātes apgūstošajiem studentiem arī lekcijas.
Kauņas koledžā pieredzes apmaiņas vizītē bija arī viens administrācijas pārstāvis. Tika
nodibinātas draudzīgas attiecības starp abām koledžām un noslēgs līgums par studentu un
docētāju apmaiņu.
Šajā studiju gadā, saistībā ES Mūžizglītības programmas sektorālo programmu
Erasmus, studiju programmas Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija divi
studenti izgāja kvalifikācijas praksi Kauņā Fazer maiznīcā Fazer Kepyklos Lietuva. Fazer
maiznīca bija ļoti apmierināta ar mūsu studentu profesionālo sagatavotību. Arī mūsu studenti
ļoti augstu novērtēja iespējas iegūt profesionālo pieredzi ārpus Latvijas robežām.
Koledža turpina aktīvi darbojas Koledžu asociācijā, ir izveidojusies cieša sadarbība ar
Alberta koledžu, Koledžu RRC, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Celtniecības koledžu.
Docētāji piedalās augstskolu un koledžu organizētājās konferencēs, notiek pastāvīga pieredzes
apmaiņa. Šajā studiju gadā mūsu koledžas pārstāvis, kopā ar citiem Koledžu asociācijas
pārstāvjiem, devās pieredzes brauciena uz Vāciju (Saksiju), lai iepazītos ar Saksijas izglītības
sistēmu.
2006. gadā ar ESF atbalstu izveidotā Interneta lapa ar adresi www.ruk.lv, veiksmīgi
funkcionēja arī šajā studiju gadā, palīdzot organizēt studiju procesu un sniedzot studentiem
nepieciešamo informāciju. Tajā ir iespējams atrast gandrīz visu nepieciešamo informāciju
studiju uzsākšanai un nodrošināšanai gan potenciālajiem, gan arī jau esošajiem Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžas studentiem.
Arī nākotnē turpināsim darbu pie jaunu projektu pieteikumu izstrādes Eiropas
Strukturālo fondu projektiem.
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3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža aktīvi sadarbojas ar darba devējiem:
- ik gadu tiek veikta aptauja par absolventu iesaistīšanos darba tirgū, notiek darba tirgus
vajadzību izpēte;
- Rīgas Uzņēmējdarbības koledža piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas komisijas
darbā (direktore Dz. Gaile ir darba drošības komisijas locekle);
- notiek sadarbība ar profesionālajām asociācijām (Gaļas ražotāju asociāciju, Alus darītāju
asociāciju u.c.);
- tiek apkopotas prakšu vadītāju atsauksmes un ierosinājumi studiju procesa uzlabošanai;
- noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Maiznieku biedrību, A/S „Rīgas piena kombināts”,
SIA „Karmel”, SIA „Alus Nams”, A/S „Hanzas Maiznīca”.
- noslēgtas vienošanās par prakses nodrošināšanu ar A/S „Aldaris”, SIA „BOJA”,
- darba devēji piedalās valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas darbā kvalifikācijas darbu
aizstāvēšanā.
Šī sadarbība palīdz pilnveidot studiju programmas, plānot un realizēt studiju
programmu tālāko attīstību un kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām un attīstības
tendencēm. Sadarbību sekmē studentu mācību un kvalifikācijas prakses īstenošana, labā
studentu teorētiskā un praktiskā sagatavotība, ko studenti parāda prakses laikā; kvalifikācijas
darbu izstrādes process (tiek izstrādāti darbi, kas ir cieši saistīti ar reālo tirgu); kā arī pirmā
līmeņa augstākās profesionālās izglītības novērtēšana darba tirgū.
Kā galvenās problēmas profesionālās izglītības sistēmā, kas traucē efektīvu sadarbību ar
sociālajiem partneriem var minēt:
nav vienotas valdības līmenī akceptētas profesionālās izglītības attīstības stratēģijas;
valstī realizējamā jauniešu, pieaugušo profesionālā izglītība, kvalifikācijas celšana ir
sadrumstalota;
nepilnīga profesionālās izglītības sistēmas darbību nodrošinošo institūciju koordinācija;
nepilnīgs finansu mehānisms (esošie finansējuma mehānismi nestimulē attīstību) u.c..
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4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības un „Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžā”.
Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz studiju gadā tiek apspriesti katedras
sēdēs, tos apkopo un vērtē arī programmas administrācija. Īpaša uzmanība tiek veltīta
kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai un Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas
priekšsēdētāju novērtējuma ziņojumiem. Zināšanu vērtēšanas rezultātu analīze kalpo par
pamatu tālākai studiju programmas un studiju procesa pilnveidošanai.
Studiju programmas ”Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” Valsts
noslēguma pārbaudījumu komisija atzīmēja, ka kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā studenti
parādīja ļoti labas teorētiskās zināšanas tehnoloģijā un spēju analizēt un novērtēt situāciju
ražošanas apstākļos. Neklātienes nodaļas studenti spēja pārliecināt komisiju arī par
praktiskajām spējām pielietot zināšanas ražošanas apstākļos. Kā parasti īpaši tika atzīmēti
neklātienes studiju studentu veikums.
Katru studiju gadu tiek izvērtēti absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti.

Studiju programma:
Piešķiramā kvalifikācija:
Nodaļa:

Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija
Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Dienas

Kvalifikācijas darbu vērtējums

10-14%
7-43%

9-29%
8-14%

4.1.att. RUK absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti
Vidējā atzīme: 8,14
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Studiju programma:
Piešķiramā kvalifikācija:
Nodaļa:

Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija
Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Neklātienes

Kvalifikācijas darbu vērtējums

10-8%

6-8%

9-33%

7-34%
8-17%

4.2.att. RUK absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti
Vidējā atzīme: 8,00
Kvalifikācijas darbu vērtējumi rāda, ka studentu iegūtās zināšanas ir ļoti labas. Studiju
programmā studējošo sniegums- vidējā atzīme ir 8 balles neklātienes un 8,14 balles dienas
studijās studējošajiem. Turklāt divi studenti ir saņēmuši visaugstāko vērtējumu – 10 balles.
Tas ir augsts vērtējums, kas liecina par lektoru ieguldīto kvalitatīvo darbu un studentu atdevi.
Koledžā katru studiju gadu regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole gan
pilna, gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru, praktisko
darbu un prakšu norises kvalitāti. Studiju programmas kursa noslēgumā studenti vērtē
programmas realizāciju un lietderīgumu.
Valsts noslēguma pārbaudījumu komisija atzīmēja kvalifikācijas darbu plašo tematiku.
Uzteica darbu noformējumu, tomēr norādīja, ka jāpanāk labāka to atbilstība metodiskajiem
norādījumiem. Komisija atzīmēja, ka kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā studenti parādīja ļoti
labas teorētiskās zināšanas tehnoloģijā un spēju analizēt un novērtēt situāciju ražošanas
apstākļos. Neklātienes nodaļas studenti spēja pārliecināt komisiju arī par praktiskajām spējām
pielietot zināšanas ražošanas apstākļos. Kā parasti īpaši tika atzīmēti neklātienes studiju
studentu veikums. Atsauksmes un recenzijas ir objektīvas, par ko liecina komisijas galīgais
darbu novērtējums.
Praktiski visi studenti kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas laikā izmantoja multimediju
projektoru, demonstrējot labas prezentācijas prasmes.
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5. Studenti
5.1. Studējošo skaits programmā
Studentu imatrikulācija notiek saskaņā ar LR Augstskolu likumu un RUK Padomes
apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem.
Studiju programmā “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
2008./2009.studiju gadā studē 42 studenti, no tiem:
pilna laika studijās – 30;
nepilna laika studijās – 12.
Pirmajā kursā pilna laika studijās tika imatrikulēti 20 studenti
Pēdējā gadu laikā studējošo skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloģija” ir nedaudz samazinājies.
Studējošie

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

64

71

70
50

/20
09

20
08

/20
08

20
07

/20
07

20
06

/20
06

20
05

/20
05

20
04

/20
04

20
03

/20
03

20
02

/20
02

20
01

42

39

31

/20
01
20
00

82

81

5.1.att. RUK studējošo skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloģija”
Nepilna laika studijas ir kļuvušas nepopulāras, par ko liecina studējošo skaits
neklātienes nodaļā un tas, ka nepilna laika nodaļā nav nokomplektēts pirmais kurss. Taču
pilna laika studijās dienas nodaļā studentu skaits ir nedaudz pieaudzis.
Šajā studiju gadā studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloģija” atskaitīto studentu skaits bija nenozīmīgs. Pamatā atskaitīšanas iemesli ir līdzīgi
kā iepriekšējos gados: materiālie apstākļi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus
un tāpēc strādā); nav gatavi patstāvīgajam studijām, neprot organizēt savu studiju darbu;
neiztur intensīvo slodzi – neklātienes nodaļā (grūti apvienot darbu ar mācībām). Tāpat ka
citus gadus Ir arī tādi studenti, kas iestājas koledžā un sāk studijas taču tad saprot, ka šī
profesija tiem nav interesanta un pamet studijas.
Šajā studiju gadā tāpat arī kā iepriekšējos koledžā notika ikgadēja studiju programmas
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kvalitātes kontrole, viens no tās veidiem ir studentu aptaujas par studentiem aktuāliem
jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un sadzīves apstākļiem, sabiedriskajām aktivitātēm,
praksēm, nākotnes iecerēm . Aptauju rezultāti atspoguļo mūsu koledžas kopējā darba
kvalitāti, norāda nepilnības un trūkumus, ko nepieciešams novērst.
5.1. tabula
Studentu skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloģija”
Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloģija
Studiju gads
Kopā:
Diena
Neklātiene
2001./2002.
29
10
39
2002./2003.
43
7
50
2003./2004.
53
17
70
2004./2005.
37
34
71
2005./2006.
40
41
81
2006./2007.
29
53
82
2007./2008.
24
40
64
2008./2009.
30
12
42
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole gan
pilna, gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru, praktisko
darbu un prakšu norises kvalitāti. Katra studiju programmas kursa noslēgumā studenti vērtē
programmas realizāciju, lietderīgumu un veic pašnovērtējumu.
Par studentu darba kvalitāti liecina eksāmenu, ieskaišu, studiju darbu, praktisko darbu,
projektu un kvalifikācijas darbu vērtējums.
Studenti labprāt iesaistās gan anketu veidošanā, gan aptaujas procesā, gan arī ar
interesi seko līdzi aptauju rezultātiem.
Ikviena aptauja ir anonīma. Aptaujas procesā tiek apzināti dienas un neklātienes
nodaļas studenti.

5.2. Studentu aptaujas
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā regulāri tiek organizētas aptaujas par studentiem
aktuāliem jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un sadzīves apstākļiem, sabiedriskajām
aktivitātēm, praksēm, nākotnes iecerēm. Aptauju rezultāti atspoguļo mūsu kopējā darba
kvalitāti, norāda nepilnības un trūkumus, ko nepieciešams novērst.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole gan pilna,
gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru, praktisko darbu un
prakšu norises kvalitāti. Katra studiju programmas kursa noslēgumā studenti vērtē
programmas realizāciju, lietderīgumu un veic pašnovērtējumu.
Par studentu darba kvalitāti liecina eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu, praktisko darbu,
projektu un kvalifikācijas darbu vērtējums.
Ne mazāk svarīgi ir noskaidrot, ko paši studenti domā par studijām Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžā, kā tiek vērtēta studiju kvalitāte, kādi ir studentu ierosinājumi darba
pilnveidošanai.
Aptauja par jaunuzņemto I kursu adaptāciju.
Tradicionāli šo aptauju veicam oktobra sākumā. Tās mērķis ir labāk iepazīt studentus,
noskaidrot, kā un vai jaunuzņemtie studenti ir iejutušies jaunajā vidē, kas viņiem te patīk, kas
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traucē, saskatīt un reaģēt uz viņu problēmām, palīdzēt iejusties jaunajā kolektīvā. Aptauju
rezultāti grupu kuratoriem sniedz pilnīgāku ieskatu par grupu kopumā, ļauj pamanīt arī
dažādas nianses un savlaicīgi novērst trūkumus ( ja vien tas ir viņa spēkos un kompetencē).
2008./2009 studiju gadā koledžas studentu skaitu studiju programmā „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” papildināja 20 pilna laika studiju pirmkursnieki.
Aptaujāti tika 85% pirmā kursa studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloģija” studenti.
Pirmajā kursā studenti uzsāk studijas jaunā vidē, ar jauniem grupas biedriem,
akadēmisko personālu. Viņi veido savu grupas kolektīvu, mēģina iekļauties koledžas studentu
kopējā saimē.
Apkopojot aptauju rezultātus, varam secināt, ka :















Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” I
kursu studenti informāciju par RUK ieguvuši no draugiem -58%, no masu
informācijas līdzekļiem- 30%, cits variants- 12%;
Šo specialitāti izvēlējušies, jo tā interesē –43%, jo tā ir pieprasīta darba tirgū –
17%, ir perspektīva – 17%, jo ir pieņemama studiju maksa 17%, jo turpina
ģimenes tradīciju- 6%;
Jaunajā vidē iejutušies ir 94%, daļēji iejutušies ir 6%, nav iejutušies 0%;
Koledžā patīk: attiecības starp grupas biedriem, docētāju attieksme pret
studentiem, lekciju plānojums, draudzīgā gaisotne, laba sporta zāle;
Koledžā nepatīk šaurie gaiteņi, telpas, sadzīves apstākļi dienesta viesnīcā, nav
stipendijas visiem, atsevišķi grupas biedri, docētāji;
Mācību laikā no jaunuzņemtajiem dienas nodaļas studentiem pie vecākiem
dzīvo 55 %, dienesta viesnīcā –15 %, citur (pie radiem, īrē) –30%;
Jaunuzņemtie studenti 45 % ir rīdzinieki, 55 % ir no laukiem
Katru gadu palielinās studentu īpatsvars no laukiem;
Studenti jau no pirmā kursa meklē un atrod darbu, cenšas to savienot ar
studijām;
Adaptācija jaunajā vidē norisinās veiksmīgi, bez grūtībām. To veicina gan
labvēlīgā gaisotne koledžā, gan atsaucība no administrācijas, akadēmiskā
personāla puses un grupas biedriem, gan arī pašu komunikācijas un saskarsmes
spējas un iemaņas.
Adaptāciju traucē vai palēnina pašu neprasme veidot attiecības, biklums, zems
pašvērtējums, personības īpatnības;
Pozitīvi tiek vērtēts grupu kuratoru ieguldījums kolektīva veidošanā –
neuzkrītoši, bet konsekventi veidojot grupas kopības apziņu, “ Mēs - sajūtu”;
Atzinīgi tiek vērtētas arī draudzīgās, izpalīdzīgās attiecības starp grupas
biedriem un citu kursu studentu draudzīgums, atvērtība.

Studiju kvalitātes aptauja.
Šī aptauja tiek veikta divas reizes gadā un tās mērķis ir noskaidrot studentu vērtējumu
savām studijām un viedokli, argumentus par akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Aptaujā
studenti vērtē konkrētus docētājus, kuru darbu uzskata/ neuzskata par kvalitatīvu, vērtīgu un
nosauc arī sava vērtējuma argumentus.
Aptaujas rezultāti ļauj noskaidrot, kādi ir būtiskākie argumenti, lai docētāja darbs tiktu
vērtēts kā kvalitatīvs, vērtīgs vai arī kāpēc atsevišķu docētāju darbs studentus neapmierina.
2009. gada janvārī veiktajā aptaujā piedalījās 81% studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” I un II kursa studentu (82% pilna laika un
75% nepilna laika studentu). Aptaujas rezultāti liecina, ka neviena docētāja darbs netiek
vērtēts tikai kā neapmierinošs, 10% docētāju ir saņēmuši vērtējumus abās pozīcijās (docētāju
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darbs apmierina /neapmierina), 90%docētāju tiek vērtēti tikai pozitīvi.
Studenti 3 punktu skalā vērtēja svarīgākos kritērijus kvalitatīvam docētāju darbam:
kompetenci, plašas zināšanas specialitātē, prasmi paskaidrot, interesantas darba metodes,
prasīgumu, godīgu vērtēšanu un attieksmi pret studentiem.
5.2. tabula
Docētāju darba vērtējums
Vid.vērt.
Kritērijs
Pilna laika
studijas
Kompetence, plašas zināšanas specialitātē
2,8
Prasme paskaidrot
2,4
Interesantas darba metodes
2,3
Prasīgums
2,7
Godīga vērtēšana
2,5
Attieksme pret studentiem.
2,6

Vid.vērt.
Nepilna laika
studijas
2,8
2,6
2,4
2,8
2,8
2,9

Par svarīgāko kritēriju, kas neapmierina docētāju darbā studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” studenti uzskata neprasmi ieinteresēt,
neinteresantas darba metodes, neprasmi izskaidrot .
Pilna laika studenti šajā aptaujā arī pauž savu viedokli par studentu sabiedriskās dzīves
aktualitātēm koledžā:
 Studenti ir samērā pasīvi- gatavību aktīvi iesaistīties studentu dzīves aktivitātēs
koledža pauž tikai 36% studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloģija” studentu. Kā galvenie argumenti tiek minēts laika
trūkums, jo daudzi studenti strādā un plašās izklaides iespējas Rīgā;
 Kā skatītāji pasākumos iesaistās 60% studiju programmas „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” studentu;
 Pasākumi studentiem koledžā nav nepieciešami- tā domā 8% studiju
programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” studentu.
Visoptimistiskāk savu ieguldījumu studijās vērtē pilna laika studiju programmas
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” studenti, tomēr, ja salīdzinām ar
studiju darba rezultātiem semestrī, tad šķiet, ka šādam optimismam nav īsta pamata.
Šī aptauja ļauj uzzināt arī studentu ierosinājumus studiju kvalitātes pilnveidošanai.
Studenti ierosina:
 uzaicināt vieslektorus atsevišķiem studiju kursiem vai lekcijām;
 ieviest jaunus studiju kursus
 vairāk izmantot grupu darba un projektu metodes.
Studentu ierosinājumi tiek apspriesti un iespēju robežās tiek arī realizēti.
Aptauja par praksēm.
Koledžas studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
studentu atsauksmes par praksēm ir dažādas.
Pilna laika studenti aptaujās kā pozitīvu akcentu min sekojošo:
 Iespēju labāk iepazīt savu izvēlēto specialitāti;
 Apjaust savu „līmeni”;
 Jauni kontakti- gan personiskie, gan lietišķie;
 Sevis kā jaunā speciālista „ prezentācija”;
 Darba piedāvājumi;
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 Jauna pieredze, zināšanas un prasmes.
Kā negatīvu akcentu praksēm dienas nodaļas studenti min sekojošo:
 Par studentu darbu prakses laikā visbiežāk netiek maksāts- studentus izmanto
kā lēto darbaspēku;
 Ne vienmēr praktikantu kā jaunu, topošu speciālistu uztver „nopietni”.
Nepilna laika studentu prakses vietas visbiežāk ir viņu darba vietas. Kā pozitīvu faktoru
nepilna laika studenti uzskata:
 Nav jāapvieno darbs un lekcijas- ir vairāk brīva laika;
 Ir iespējas sevi apliecināt, reāli ieraudzīt savu izaugsmi;
 Ir iespējas teoriju pielietot praksē vai arī no prakses izkristalizēt teoriju.

Absolventu aptauja.
Absolventu aptaujas mērķis ir noskaidrot, kādas ir nākotnes ieceres mūsu jaunajiem
speciālistiem, kā viņi vērtē koledžā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, cik konkurēt
spējīgi viņi ir darba tirgū.
Ikgadējā absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka visi absolventi studiju programmu
vērtē pozitīvi. Augsti tiek novērtēta docētāju profesionālā sagatavotība, viņu prasme savienot
teoriju ar praktiskajām situācijām, attiecības starp akadēmisko personālu un studentiem.
Pozitīvi tiek vērtēts arī nelielais studentu skaits grupās, kas nodrošina labāku komunikāciju un
sapratni starp studentiem un docētājiem. Tāpat kā iepriekšējos studiju gados studenti nav
apmierināti ar telpu šaurību, nepietiekamo mācību literatūras piedāvājumu bibliotēkā.

5.3. Absolventi
Viens no Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas stratēģiskiem mērķiem ir panākt lielāku
atvērtību darba tirgum. Lai realizētu šo ieceri, ir nepieciešams izprast patreizējo Latvijas
tautsaimniecības situāciju, apzināties, kādas ir sadarbības formas starp koledžu, sociālajiem
partneriem un darba devējiem, izzināt prognozes par speciālistu nepieciešamību tuvākā un
tālākā nākotnē.
Par koledžas piedāvāto speciālistu piemērotību darba tirgum liecina tas, ka lielākā daļa
absolventu strādā specialitātē.
Aptauju dati liecina, ka Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” absolventiem ir labs reitings darba tirgū.
Pēdējos gados arvien spilgtāk iezīmējās jauna tendence- absolventi vēlās turpināt izglītību un
apvienot studijas ar darbu specialitātē. Daudzi absolventi iestājās Latvijas Lauksaimniecības
universitātē 3.kursā, jo Rīgas Uzņēmējdarbības koledžai ir sadarbība ar šo augstskolu.
Absolventi turpina studijas arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.
Apkopojot datus par 2008./2009. studiju gada absolventu turpmākajām gaitām, varam
secināt, ka studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
absolventi strādā vadošajos pārtikas rūpniecības un cita rakstura uzņēmumos, piemēram, A/S
„Aldaris”, A/S „Vārpa”, A/S „Rīgas Piensaimnieks”, A/S „Fazer Druvas maiznīca” u.c.
Studentu perspektīvas darba tirgū parādās jau prakses laikā, kad liela daļa studentu
saņem darba piedāvājumus prakses vietās..
Pēdējie gadi iezīmējās ar to, ka darba devēji paši sāk interesēties par praktikantiem un
potenciāliem darbiniekiem, piedāvājot viņiem prakses un darba vietas. Šādu sadarbību sekmē
atbildīgs studentu darbs prakses vietās un koledžas absolventu sekmīgās darba gaitas, kā arī
tas, ka koledžas izglītība tiek atpazīta un Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studentu
profesionālā sagatavotība tiek augsti novērtēta.
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5.2. att. Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
absolventu skaita dinamika
Atšķirīgs ir uzņemto studentu un absolventu skaits. Pilna laika studijās samērā lielo
eksmatrikulēto studentu skaitu var izskaidrot ar faktu, ka pēc pirmās prakses studenti uzsāk
aktīvas darba gaitas un pilna laika studijas nav iespējams turpināt., tomēr šiem studentiem ir
iespējamas nepilna laika studijas koledžā.
2000./2001. studiju gadā studijas uzsāka pirmie studenti programmā „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”. Programmu absolvējuši no 2000.gada līdz
2009.gadam ir 159 studenti.
5.3. tabula
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
absolventu skaits
Studiju gadi
2001./2002.
2002./2003.
2003./2004.
2004./2005.
2005./2006.
2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
KOPĀ

Absolventu skaits
Kopā
Diena Neklātiene
14
14
8
8
21
7
28
16
6
22
11
6
17
10
9
19
6
23
29
10
12
22
96
63
159

Gan docētāji, gan arī paši studenti atzīst, ka problēmas atsevišķu studiju kursu apguvē rada
vājas un nepilnīgas zināšanas, īpaši eksaktajās zinātnēs.
Atsevišķiem studējošiem problēmas rada arī lekciju un semināru apmeklējums, jo
daudzi studenti apvieno studijas un darbu. Šī problēma krasi iezīmējas pēc pirmās prakses.
Problēmas risinājumam piedāvājam nepilna laika studijas .
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Programmas absolventu perspektīvas darba tirgū
Pēdējos desmit gados valstī norisinās ļoti sarežģītas sociālās transformācijas process –
pāreja uz tirgus ekonomiku, atbrīvošanās no politiskā un ideoloģiskā totalitārisma.
Tautsaimniecības pārstrukturizācija radīja bezdarba līmeņa paaugstināšanos, bet pāreja uz
tirgus ekonomikas principu realizāciju – krasu sociālo noslāņošanos.
Studentu perspektīvas darba tirgū parādās jau prakses laikā. Mācību iestāde rosina
studentus pašiem meklēt prakses vietas, jo topošajam speciālistam ir jāprot un jāspēj sevi
piedāvāt potenciālajam darba devējam, atrast prakses vietu. Prakses vietas meklēšana ir
neatņemama studiju procesa sastāvdaļa, kas palīdz studentiem jau mācību laikā piedāvāt sevi
darba tirgum un vienlaikus iepazīties ar to, bet koledžai uzturēt saikni ar darba devējiem.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā ir atbildīgā persona par darbu ar absolventiem, kas
regulāri veic aptaujas par viņu gaitām pēc koledžas absolvēšanas.

5.4. Studiju, atpūtas un sadzīves apstākļi koledžā
Studiju darba kvalitātes pilnveidošanā svarīga ir arī studentu un akadēmiskā personāla
sadarbība. Studiju laikā tiek praktizētas dažādas metodes (lekcijas, semināri, diskusijas,
mācību ekskursijas u.c.). Koledžas akadēmiskais personāls sniedz regulāras bezmaksas
konsultācijas. Gan grupu kuratori, gan akadēmiskais personāls lielu vērību pievērš
studentiem svarīgiem un aktuāliem jautājumiem :
 Motivācijai izglītoties - ne tikai apgūt konkrētu studiju priekšmetu, specialitāti,
bet - izglītoties visa mūža laikā, pilnveidoties kā personībai un speciālistam, lai
spētu veiksmīgi konkurēt darba tirgū un pielāgoties mainīgajai sociālajai videi;
 Adekvāta, pozitīva pašvērtējuma nozīmīgumam personības attīstībā un
socializācijas procesā , jo ikvienam cilvēkam ir svarīgi apzināties savas spējas un
izvēlēties tām atbilstošus uzdevumus, lai nenāktos vilties sevī, izjust necieņu pret
sevi vai pat savu mazvērtību. Tas, ko mēs domājam par sevi, ietekmē to, kā mēs
uztveram apkārtējās vides notikumus, realitāti; tas ietekmē mūsu turpmāko
rīcību;
 Personiskajai un sociālajai atbildībai par sevi, savu rīcību, dzīves stilu,
līdzcilvēkiem un sabiedrību kopumā;
 Pozitīvu, kvalitatīvu attiecību veidošanas prasmēm un nozīmīgumam;
 Uzvedības kultūrai;
 Grupas saliedētībai, labvēlīgas vides veidošanai.
Koledža iespēju robežās cenšas uzlabot un pilnveidot auditorijas (kosmētiskie remonti,
tehnisko līdzekļu iegāde, mēbeles, vizuālais noformējums). Bieži vien kabinetu vizuālajā
noformējumā ar atraktīvām, netradicionālām idejām iesaistās paši studenti, veidojot mājīgāku,
labvēlīgāku vidi.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā darbojas kafejnīca, sporta nodarbības notiek
„Latvenergo” sporta zālē.
Lai sekmīgi risinātos studiju process, nepieciešams radīt arī labvēlīgus apstākļus
studentu brīvā laika pavadīšanai. Lielu darbu šajā jomā veic koledžas Studentu pašpārvalde,
kuras darbā iesaistās aktīvākie un uzņēmīgākie studenti . Tās darbības galvenie virzieni ir:
 Studentu un administrācijas interešu saskaņošana studiju un sadzīves jautājumos
 Studentu iesaistīšana ārpusstudiju aktivitātēs
 Organizatorisko prasmju un iemaņu apgūšana.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde aktīvi iesaistās dialogā ar
koledžas administrāciju risinot studentiem aktuālus jautājumus.
Studentu pašpārvaldei ir savs vēlēts vadītājs un atbildīgie dažādās studentiem svarīgās
jomās. Studentu pašpārvaldē ievēlēto uzmanības lokā ietilpst arī jautājumi par studentu
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tiesībām, studiju kvalitāti, sadzīves jautājumi, pasākumu organizēšana, sabiedriskās attiecības.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde vienmēr ir atvērta darboties
gribošiem, aktīviem un atbildīgiem studentiem. Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Studentu
pašpārvalde iesaistās un organizē visdažādākās studentu sabiedriskās dzīves aktivitātes.
Tradicionāli tiek rīkotas Fukšu iesvētības, labdarības akcijas, konkurss par RUK
Studentiskāko studentu, sporta spēles, sacensības u.c.
Šīs aktivitātes ļauj studentiem pašiem mācīties ne tikai organizēt, plānot, vadīt, bet arī
uzņemties atbildību par veicamajiem darbiem un gala rezultātu. Koledžas administrācija allaž
atbalsta dažādās studentu aktivitātes. Ne reti studentu organizētajos pasākumos aktīvi iesaistās
arī akadēmiskais personāls.
Studentu pašpārvaldes darbu sekmē pašu uzņēmība, atbalsts un ieinteresētība aktivizēt,
dažādot ikdienas dzīvi. Studentiem ir iespēja izpausties arī mākslinieciskajā pašdarbībā.
Koledžā darbojas vokālais ansamblis un teātra grupa. Kolektīvus vada radoši, atsaucīgi un
pieredzējuši vadītāji.
Koledžā aktīvi darbojas vairākas sporta sekcijas – basketbols, volejbols, florbols,
futbols, badmintons u.c. Studenti aktīvi iesaistās sporta spēlēs dažādos sporta veidos. Koledžā
tiek organizētas sporta spēles starp studentu grupām (basketbols, florbols, minifutbols u.c.).
Tajās aktīvi iesaistās studenti gan kā spēļu dalībnieki, gan veicot tiesnešu funkcijas.
Koledžai tikai no 2005. gada augusta ir sava dienesta viesnīca, tā prasa nopietnus
kapitālieguldījumus, lai kļūtu mājīga /remonti, nepieciešamais aprīkojums, mēbeles/ un spētu
izmitināt visus, kam studiju laikā nepieciešama dienesta viesnīca. Studiju laikā koledžas
dienesta viesnīcā dzīvo vidēji 8 studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloģija” studenti. Saviem spēkiem studenti veic telpu labiekārtošanu,
dzīvojamo un koplietošanas telpu un interjera uzlabošanu. Arī koledžas Studentu pašpārvalde
savu pilnvaru robežās cenšas risināt dienesta viesnīcas aktuālos jautājumus.
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6. Akadēmiskais personāls
6.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs
Kopīgais akadēmiskā personāla skaits – 15 docētāji, no tiem 5 maģistri, 1 zinātņu
doktors. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža kā pamatdarbavieta ir 12 docētājiem, trīs docētāji ir
ārštata pasniedzēji ar ilggadīgu darba pieredzi.
Trīs koledžas docētāji turpina studijas maģistrantūrā LLU, viens docētājs turpina
studijas doktorantūrā LLU.
Akadēmiskā personāla atlase notiek saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskā personāla
velēšanām.
Apkalpojošais personāls (laboranti, laboratoriju vadītāji u.c. tehniskais personāls) ir
praktiski nokomplektēts pilnībā un atbilstoši kvalifikācijai.
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” mācību
spēki iesaistās pētnieciskajā un metodiskajā darbā:
aktualizē studiju kursu programmas;
piedalās zinātniski pētnieciskās konferencēs;
veido lekciju konspektus un izdales materiālus;
veic pētījumus specializētās laboratorijās;
vada kvalifikācijas darbus.
Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā gūtās
atziņas veiksmīgi izmanto studiju procesā, apliecinot, ka pasniedzēju kvalifikācija atbilst
kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai.
6.1. tabula
Profesionālās studiju programmas īstenošanai nepieciešamais palīgpersonāls
Palīgpersonāls
Darba
Izglītība
Kompetences
raksturojums
raksturojums
Mācību
 sagatavo
Augstākā vai
 prasme uzturēt
palīgpersonāls:
laboratoriju un
vidējā
kārtībā laboratoriju
praktisko mācību
profesionālā
un praktisko
telpas
un
iekārtas
mācību aprīkojumu,
laboranti
nodarbībām,
 prasme sagatavot
speciālisti
 vada praktisko
darbam
mācību
laboratorijas un
nodarbības un
praktisko mācību
laboratorijas
aprīkojumu,
darbus
 prasme mācīt
praktiskos darbos
apgūstamās
iemaņas,
 spēja sadarboties ar
studentiem un
pasniedzējiem

6.2. Metodiskais un zinātniskais darbs
Koledžas mācībspēku un studējošo zinātniskās pētniecības mērķis ir zinātnisku atziņu
iegūšana, studiju procesa zinātniska pamatošana un tālāka attīstīšana, praktiski svarīgu
uzdevumu risināšana. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs galvenokārt ir saistīts ar
studiju darbu, publikācijas un ziņojumi konferencēs un semināros ir saistīti ar docētāju
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vadītajiem studiju kursiem.
Koledžā ir notikušas četras zinātniski praktiskās konferences. Pirmo konferenču tēma
bija „Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas”, trešo zinātniski praktisko konferenci
veidojām kopā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Darba un darba vides
institūtu. 2008. gada IV zinātniski praktiskās konferences tēma -„Pārtika 21.gadsimtā”. Ir
izdoti četri zinātnisko rakstu krājumi. Konferencēs aktīvi piedalās arī citu augstskolu
(Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas) un koledžu docētāji, darba
tirgus pārstāvji. Koledžas zinātniski praktiskās konferences zinātnisko rakstu krājumos
publicēto darbu tematika veltīta gan jaunākajām pedagoģiskajām atziņām, gan specifiskiem,
aktuāliem jautājumiem konkrētā zinātnes jomā, gan augstākās profesionālās izglītības un tās
kvalitātes jautājumiem. Pirmo konferenču tematiku noteica vairāku RUK docētāju veiktie
pētījumi maģistratūras studijās, šobrīd konferences tematiku ir paplašinājusies atbilstoši
zinātniski pētnieciskā darba prioritārajiem virzieniem.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas docētāji piedalās starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārzemēs, vada kursus un seminārus.
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība aktivizēšanos sekmēja 2007. un 2008. gadā
noslēgtie līgumi par zinātniskās darbības attīstību un zinātniskās infrastruktūras
nodrošināšanu starp Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu un Izglītības un zinātnes ministriju.
Koledža ir realizējusi divus Izglītības un zinātnes ministrijas finansētus projektus- 2007.
gadā- „Pētnieciskā darba kvalitātes un prezentācijas prasmju pilnveidošana Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžā” un 2008. gadā- „Izmaiņas pārtikas produktos, tos uzglabājot,
izpēte un ekoloģiski tīras pārtikas nozīme”.
Koledžā ir izstrādāta zinātniskās un pētnieciskās darbības mērķprogramma 2006.-2013.
gadam, kurā ir noteikti zinātniski pētnieciskā darba mērķi, uzdevumi un prioritārie virzieni; ir
izstrādāts zinātniskās darbības attīstības projektu konkursa nolikums.
Koledžas akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās metodiskajā darbā. Katru studiju gadu
akadēmiskais personāls aktualizē studiju kursu programmas, izstrādā pārbaudes un
patstāvīgos darbus, pilnveido izdales materiālus, veido dažādus studiju materiālus. Tas ir
darbietilpīgs process, kas prasa gan laiku, gan ieinteresētību. Akadēmiskā personāla veikums
ir pieejams gan studentiem, gan kolēģiem bibliotēkā, pie konkrētiem pasniedzējiem, internetā,
katedrā.
6.2. tabula
Metodiskais darbs Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrāde un ražošanas
tehnoloģija”
Aktualizētas studiju kursu programmas
8
Izstrādāti vai papildināti izdales materiāli
13
studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti patstāvīgie darbi
12
studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti pārbaudes darbi
15
studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti lekciju materiālu
13
apkopojumi studiju kursā
Ar akadēmiskā personāla publikācijām ir iespēja iepazīties dažādu konferenču, semināru
materiālos gan latviešu valodā, gan arī svešvalodās.
Akadēmiskais personāls piedalās arī jaunu mācību līdzekļu un grāmatu veidošanā.
Koledžas lektori piedalās arī kursos un semināros gan kā klausītāji, gan arī kā vadītāji.
Arī studenti tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā, lai apgūtu jaunas, lietderīgas
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zināšanas, profesionālās prasmes un veidotu saikni starp zināšanām un praksi, praksi un
zināšanām. Studentu iesaistīšanos pētnieciskajos projektos studiju programmas īstenošanas
gaitā sekmē studiju kursos iekļauto studiju darbu un kvalifikācijas darba izstrādāšana.
Studiju procesā studentu darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišķiem pētījumiem,
Studentu pētnieciskā darba aktivizēšanu un pilnveidošanu koledžā nosaka vairāki svarīgi
studiju procesa pilnveidošanas uzdevumi: nepieciešamība pilnveidot studentu prasmes darbā
ar zinātnisko literatūru, iepazīstināt studentus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba
būtību, organizāciju un metodēm, pilnveidot studentu prasmes apstrādāt pētījuma gaitā
iegūtos datus un analizēt rezultātus, pilnveidot studentu prezentācijas prasmes, veidot
studentiem nepieciešamās prasmes un attieksmes zinātniskajai sadarbībai koledžā, valsts un
starptautiskajā mērogā.
2007. gada martā notika pirmā studentu zinātniski praktiskā konference „Ekonomika,
uzņēmējdarbība: teorija un prakse”. Konferencē referēja 12 pilna un nepilna laika studenti.
2009. gada martā notika otrā studentu zinātniski praktiskā konference „Tirgus aktualitātes
dažādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs”, konferencē referēja 16 pilna un nepilna laika
studenti. Studentu pētījumi ir apkopoti Studentu konferences zinātniskajos rakstos, tie ir
pieejami koledžas bibliotēkā.

6.3. Akadēmiskā personāla tālākizglītība un kvalifikācijas celšana
Koledžas vadība atbalsta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un
pilnveidošanos. Personāls ir nodrošināts ar mācību literatūru un datoriem, katra docētāja
pienākums ir regulāri aktualizēt studiju programmas, izstrādāt metodiskos un izdales
materiālus
Nozares studiju kursu un konkrēto profesiju studiju kursu lektoriem ir cieša saikne ar
uzņēmumiem, darba devējiem, kas ļauj viņiem būt informētiem par jaunāko un aktuālāko
nozarē.
Koledžas akadēmiskajam personālam ir starptautisko projektu darba pieredze.
Pasniedzēji ir apguvuši studiju programmu veidošanas metodiku, darba tirgus pētīšanas
metodes, piedaloties ES Phare izglītības programmās.
RUK akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās savas kvalifikācijas pilnveidošanā.
Lektori apmeklē kursus, seminārus, specializētās izstādes atbilstoši savām interesēm un
specializācijai. Būtiska nozīme jaunas pieredzes, zināšanu un prasmju pilnveidē ir akadēmiskā
personāla aktīva līdzdalība starptautiskos mobilitātes projektos, programmās.
Docētāji ir apguvuši profesionālas pilnveides programmu „Augstskolu didaktika”
(LLU) un ieguvuši sertifikātu.
Svarīga ir akadēmiskā personāla tālākizglītībai. Akadēmisko personālu šajā studiju
gadā papildināja 1 maģistrs, 3 lektori turpina studijas maģistrantūrā, viens- doktorantūrā.
Vairāki lektori ir aktīvi iesaistījušies dažādos projektos un programmās /Grundtvig,
Erasmus u.c./
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7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Koledža turpina popularizēt sevi kopumā un arī studiju programmas, lai palielinātu
potenciālo studentu skaitu un darba devēju interesi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu un tās
piedāvātajām studiju programmām.
Kopš 2005./2006. studiju gada sākumā sāka darboties koledžas mājas lapa –
www.ruk.lv, kas veiksmīgi turpina darboties un piesaistīt studentus, ļauj koledžai aktīvāk
veikt profesionālās orientācijas pasākumus, mudinot jauniešus apgūt profesionālo augstāko
izglītību, kā arī kvalitatīvāk organizēt komunikāciju visos līmeņos. Informācija šajā mājas
lapā regulāri tiek aktualizēta.
Koledža informācijas izplatīšanai par studiju programmām un iespējām studēt turpina
izmantot divus galvenos mārketinga komunikācijas līdzekļus - sabiedriskās attiecības un
reklāmu masu plašsaziņas līdzekļi. Sadarbība ar žurnālu „Mērķis” un laikrakstu „Latvijas
Avīze” top raksti un reklāmas materiāli. Latvijas Televīzijā ir izveidoti vairāki reklāmas
materiāli par koledžu, iesaistot tajā koledžas studentus, absolventus, administrāciju un
docētājus.
Informācija par koledžu un studiju programmām sistemātiski tiek ievietota ikgada
katalogos – „Izglītības ceļvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c..
Koledža sniedz informāciju BVO Profesionālās izglītības attīstības programmu
aģentūras
Profesionālās
orientācijas
informācijas
centra
mājas
lapai
http://www.piaa.gov.lv/Euroguidance un citur, līdz ar to informācija par koledžu ir pieejama
Eiropas starptautiskā Euroguidance tīkla ietvaros.
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8. Pašnovērtējums – SVID analīze
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir dots tabulā
8.2. tabula

-

-

-

-

-

Studiju programmas stiprās un vājās puses 2008./2009. studiju gadā
Stiprās vietas
Vājās vietas
koledžu studiju programmu atpazīstamība;
- nepietiekams koledžas jeb pirmā
darba tirgus atpazīst RUK studentus un
līmeņa profesionālās augstākās
absolventus;
izglītības prestižs darba tirgū;
turpina uzlaboties atgriezeniskā saite ar darba
- nepietiekoši pamatota un skaidra
devējiem;
izglītības politikas par koledžu
labi ir novērtējas praktikantu un absolventu
vietu augstākas izglītības sistēmā,
zināšanas un profesionālo sagatavotību;
kas var novest pie intereses
augsti kvalificēts un aktīvi strādājošs
zudumu par koledžas līmeņa
akadēmiskais personāls;
izglītību;
docētāji paaugstina savu profesionālo
- samazinās vidusskolu absolventu
kompetenci studējot doktorantūrās,
skaits, kas novedīs pie studējošo
maģistrantūrās, profesionālās pilnveides
skaita samazināšanās koledžās;
programmās, apmeklējot kursus un seminārus; - liels atskaitīto studentu skaits, jo
uzlabojas docētāju zinātniskais un metodiskais
studenti ir spiesti strādāt un nav
darbs;
gatavi savienot studijas ar darbu;
docētāji piedalās zinātniskajās konferencēs
- nepietiekams valsts finansējums
Latvijā un ārzemēs, starptautiskajos projektos;
materiāli tehniskās bāzes regulārai
uzlabojies studiju programmas nodrošinājums
atjaunošanai;
ar mācību auditorijām, datortehniku,
- nepietiekams finansējums
prezentācijas aparatūru, literatūru;
bibliotēkas fondu paplašināšanai;
koledžai
aktīvāk
veikt
profesionālās - šauras telpas.
orientācijas pasākumus, mudinot jauniešus
apgūt profesionālo augstāko izglītību, ka arī
kvalitatīvāk organizēt komunikāciju visos
līmeņos.
uzlabojusies akadēmiskā personāla sadarbība
ar citu augstskolu un koledžu docētājiem;
koledžas absolventu teorētiskā sagatavotība
ļauj viņiem turpināt studijas otrā līmeņa
augstākās profesionālās izglītības studiju
programmās sadarbības un citās augstskolās;
nelielais studentu skaits ļauj nodrošināt
individuālo pieeju studējošiem;
labas koleģiālās attiecības starp docētājiem un
studentiem.
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9. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
Darba kvalitātes uzlabošanai 2009./2010. studiju gadā jāveic sekojošais:
Studiju procesa pilnveidošanas jomā:
- Mācību līdzekļu sagatavošana, izmantojot jaunākās pieejamās tehnoloģijas;
- Aktualizēt studiju kursu programmas;
- ievietot studiju materiālus koledžas mājas lapā;
- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba tirgus pārstāvjiem, saskaņojot studiju kursu
programmas, aicinot vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;
- turpināt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū;
- turpināt sekot studiju programmas absolventu gaitām;
- uzlabot studiju programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu, papildināt bibliotēkas
fondu ar jaunāko zinātnisko un mācību literatūru svešvalodās;
- iespēju robežās aprīkot koledžā vēl vienu kabinetu ar stacionāru prezentācijas iekārtu;
- veikt aktīvu pieredzes apmaiņas darbu ar Kauņas koledžas un Utenas koledžas
Tehnoloģijas fakultātēm;
- Studiju procesa nodrošināšana ar visu veidu mācību materiāliem
- turpināt mācību telpu remontu, datortehnikas un programmu iegādi.
Zinātniski praktiskā darba jomā:
- Pilnveidot zinātniski pētniecisko darbību, 2010. gadā organizējot kārtējo Koledžas
zinātniski praktisko konferenci;
- sekmēt docētāju piedalīšanos konferencēs Latvijā un ārzemēs, semināros zinātnisko rakstu
un metodisko izstrādņu publicēšanu;
- Turpināt akadēmiskā personāla iesaistīšanu projektu izpildē;
- Tālāk attīstīt starptautisko sadarbību gan noslēgto līgumu ietvaros, gan arī noslēdzot
jaunus līgumus;
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas jomā:
- atbalstīt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā un maģistrantūrā, profesionālās
pilnveides programmās; zināšanu un prasmju papildināšanu un pilnveidošanu semināros
un kursos nozares un pedagoģijas jautājumiem;
- atbalstīt akadēmiskā personāla stažēšanos ārzemju augstskolās;
- kvalifikācijas celšanas kursu apmeklēšana;
- piedalīšanas metodiskos semināros un zinātniskās konferencēs.
Saimnieciskajā jomā:
- Turpināt remontu dienesta viesnīcā Gaileņu ielā 7.
- Uzlabot auditorijās atbilstošu prezentācijas tehniku.

Pašvērtējums apstiprināts
RUK padomes sēdē
14.10.2009.
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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai
sniegtu noteiktam profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
prasībām atbilstošu profesionālo kompetenci.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas īstenotās pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”specializācijas virzieni 2009./2010. studiju gadā:
piena produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
dzērienu ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu pārstrādes speciālists
maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu pārstrādes
speciālists
zivju produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
gaļas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija- kvalifikācija- pārtikas produktu
pārstrādes speciālists
Studiju programmai “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” licence
izsniegta
2005.gada 28.jūnijā (licences Nr. 041013-3, licences termiņš.2011. gada
31.decembris).
Studiju programma „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” akreditēta
2005. gada 13. aprīlī uz sešiem gadiem – līdz 2011.gada 31.decembrim, (akreditācijas lapas
Nr.000-826, akreditācijas komisijas 2005.gada 13. aprīļa lēmums Nr. 863.)
Studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” ilgums ir
2 gadi pilna laika studijās un 2,5 gadi nepilna laika (neklātiene) studijās. Studiju programmas
apjoms – 80 kredītpunkti..
Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu, kas
tiek izstrādāts kā projekts konkrētai ražotnei vai arī kā pētījums kādam tehnoloģiskajam
procesam un parāda studentu spējas savienot teorētiskās zināšanas ar praktisko risinājumu,
atspoguļo studentu profesionālo sagatavotību izvēlētajā specialitātē.
Mērķi un uzdevumi nav mainījušies kopš programmas akreditācijas.
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2. Studiju programmas attīstība.
2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānos
2009./2010. studiju gadā akreditētajā studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes
un ražošanas tehnoloģija” no studiju programmas izslēgts studiju kurss Projektu vadīšana
(1KP apjomā), pamatojoties uz nepieciešamo zināšanu ieguvi studiju kursā specializācija
tehnoloģijā un kvalifikācijas darba izstrādāšanā. /Katedras sēde 30.06.2009. protokols Nr.4/.

2.2. Studiju programmu atbilstība izglītības un profesijas standartiem
Studiju programmas mērķi, saturs un apjoms un ta strukturalais sadalījums atbilst valsts
izglītības standarta noteikumiem - MK noteikumi Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (2001.gada 20.martā). Iegūstamā
kvalifikācija – pārtikas produktu pārstrādes speciālists atbilsts attiecīgās profesijas standartam
(reģistrācijas numurs PS 0125)

2.3.Izmaiņas studiju programmu realizācijā
Izmaiņas studiju programmā neskar studiju programmu praktisko realizāciju. Studiju
programmu realizācija notiek saskaņā ar RUK Nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību,
kas apstiprināts RUK padomes sēdē (31.augusta 2007.gada protokols Nr.6). Nolikums
reglamentē studiju procesa organizāciju, zināšanu pārbaudi un novērtēšanu, gala
pārbaudījumus kvalifikācijas piešķiršanai.
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3. Studiju programmu praktiskā realizācija
3.1. Studiju procesa organizācija
Studiju process tiek organizēts tā, lai studenti no vispārīgo zināšanu un prasmju
apgūšanas virzītos uz to padziļināšanu un paplašināšanu; uzsvars tiek likts uz profesionālo
zināšanu un prasmju ieguvi, kā arī uz patstāvīgām studijām – patstāvīgi darbi, projekti un
kursa darbi individuāli un grupās. Patstāvīgiem darbiem ir praktisks raksturs, tādējādi tiek
demonstrēta studentu prasme savienot teoriju ar praktiskiem risinājumiem. Katru gadu liela
uzmanība tiek pievērsta mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanai, veidojas arvien
ciešāka sadarbība ar prakses vietām, uzlabojas prakses atskaišu un aizstāvēšanas kvalitāte,
izmantojot arvien modernākas prezentācijas iespējas. Darba devēju interese par mūsu
studentiem kā par nākamajiem viņu uzņēmumu speciālistiem nemazinās. Studiju programmu
noslēgumā studenti izstrādā kvalifikācijas darbus, kuru tematika ir ļoti plaša.
Studiju procesā gan docētāji, gan studenti pielieto modernos tehniskos līdzekļus:
datorus, portatīvos datorus, dokumentu kameru, multimediju projektorus, kā arī izmanto
interneta iespējas. Tas padara studiju procesu interesantāku un daudzveidīgāku, attīstīta
studentu profesionālās, komunikatīvās un prezentāciju prasmes.
Vairāki lektori izmanto internetu kā komunikācijas līdzekli ar studentiem īstenojot
apmaiņu ar praktiskajiem uzdevumus. Jau vairākus gadus lektori nepieciešamības gadījumā
sniedz konsultācijas studentiem ar interneta palīdzību.
Studiju process tiek organizēts gan auditorijās, laboratorijās, gan arī prakses vietās.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža nodrošina studiju procesa un praktisko darbu
realizēšanai piemērotas auditorijas, tās pēc iespējas tiek pilnveidotas, radot estētisku vidi un
iespējas izmantot modernās tehnoloģijas. Atsevišķus praktiskos un laboratorijas darbus
studenti veic uzņēmumos saskaņā ar sadarbības līgumiem.

3.2. Programmu realizācijai nepieciešamo resursu analīze
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža ir valsts budžeta finansēta mācību iestāde. Tā kā
valsts budžeta resursi aplūkotajā studiju gadā tika samazināti, bija jāmobilizē visi pieejamie
finansu resursi, kā arī jāizmanto piesaistītie un pašu finansu resursi.
Koledžā ir kapitāli izremontēts tualetas. Tas rada labvēlīgāku vidi studiju procesa
nodrošināšanai. Ir veikta arī nepieciešamo mēbeļu atjaunošana docētāju un administrācijas
darba nodrošināšanai.
Šajā studiju gadā tika pilnvērtīgi izmantotas iepriekšējos studiju gados izremontētās
auditorijas un iegādātā datortehnika un prezentācijas tehnika.
Studiju fizisko vidi veido auditorijas, laboratorijas un divas datorklases. Koledžā ir 45
datori, no tiem 33 paredzēts studiju procesam, 12 – administrācijas vajadzībām un
zinātniskajam darbam. Ir pastāvīgais pieslēgums Internetam, ātrums virs 2 MB/s.
Koledžas studiju procesa nodrošinājums studiju programmai „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” ar auditorijām un laboratorijām ir dots 3.1.tabulā.
Bibliotēkai, kas atrodas koledžas telpās, ir lasītava, grāmatu krātuve. Grāmatu fondā ir
studijām nepieciešamā literatūra, speciālā literatūra, ir pieejami preses izdevumi, izziņu
izdevumi u.c. Bibliotēkas fondos ir pāri par 70 000 grāmatu. Atjaunot un papildināt grāmatu
krājumus ir sarežģīti, jo šim mērķim valsts budžets izdala nepietiekošus naudas resursus, arī
grāmatu cenas nemitīgi pieaug, tomēr koledža katru studiju gadu iegādājas jaunāko mācību
(profesionālo) literatūru, kas palīdz nodrošināt studiju procesa īstenošanu Bibliotēkā ir iespēja
izmantot arī datoru, Internetu un kopējamo tehniku.
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3.1. tabula
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studiju procesa nodrošinājums ar kabinetiem,
auditorijām, laboratorijām

NPK Telpas
1.
2

Skaits

Ēkas kopējā platība
Studiju auditorijas un bibliotēka kopā
Studiju auditorijas:
Datortehnikas

2

Angļu valodas

2

Vācu valodas
Matemātikas
Latviešu valodas
Vēstures
Tehnoloģijas

1
1
1
1
2

Lekciju lielā auditorija

1
11

2113

Kopā:
3

Mācību laboratorijas
Ķīmijas

3

Fizikas
Tehnoloģijas
Siltumtehnikas
Kopā:
4

Platība m2

Citas telpas
Administrācijas kab.
Bibliotēka
Aktu zāle
Arhīvs
Noliktavas
Ēdnīca
Medpunkts
Kopā:
Pavisam kopā:

1
1
1
6
9
2
1
1
4
1
1
19

53,8
49,3
41,6
37,0
25,0
43,4
45,0
37,8
59,0
32,0
181,12
605,02
26,2
61,2
58,1
60
32
30
267,5
163,2
58,3
132,6
43,5
289,9
150,2
12,3
650,0
1522,52

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu
apguvi konkrētā nozarē, tāpēc galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai,
paralēli studenti ir sagatavoti jaunrades un pētnieciskajam darbam. Studiju procesā studentu
darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišķiem pētījumiem, kas tiek veikti tehnologijas un iekārtu
studiju kursos un jo sevišķi studiju kursā „Specializācija tehnoloģijā”. Studenti veic arī tirgus
izpēti kādam produktam un arī veic pārtikas produktu ražošanas vai pārstrādes tehnoloģijas
izpēti.
Valsts noslēgumu pārbaudījumu komisija atzinīgi novērtēja absolventu labo teorētisko
sagatavotību, un arī gatavību veikt jaunrades darbu un kvalitatīvu pētniecisko darbu.
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Pēc iespejas katru gadu paredzētas studentu konferences. Saja studiju gadā konference
nenotika, bet esam nolēmuši to organizē nākošaja studiju gadā, lai studiju programmas
„Pārtikas produktu pārstrāde un ražošana tehnoloģija” studentiem būtu iespēja parādīt savas
iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas.

3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
RUK turpina ilggadējo sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas
tehnoloģijas fakultāti. Šajā studiju gadā tika pārskatīts un no jauna noslēgts sadarbības līgums
ar LLU ar termiņu līdz 2015.gadam.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža aktīvi atbalsta un attīsta kontaktus un sadarbību ar
ārvalstu mācību iestādēm, kas ir nepieciešams komponents mūsdienu profesionālajā izglītībā.
Šajā studiju gadā, saistībā ES Mūžizglītības programmas sektorālo programmu Erasmus,
turpinājās sadarbība ar Kauņas koledžas tehnoloģijas fakultāti. Sadarbības mērķis ir iegūt
jaunu pieredzi studiju procesa organizēšanā un nodrošināt studentiem un docētājiem iespējas
iegūt starptautisko pieredzi praksēs, studijās un administratīvo pienākumu veikšanā. Šīs
attiecības tiek veidotas ilgstošai sadarbībai abu koledžu starpā.
Kauņas koledžā pieredzes apmaiņas vizītē bija viens administrācijas pārstāvis. Tika
nodibinātas draudzīgas attiecības starp abām koledžām un noslēgta vienosanās par studentu
un docētāju apmaiņu.
Šajā studiju gadā, saistībā ES Mūžizglītības programmas sektorālo programmu
Erasmus, studiju programmas Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija trīs
studenti izgāja praksi Kauņā aulus darītavā Kauno Alus. Lietuvas alus darītava bija ļoti
apmierināta ar mūsu studentu profesionālo sagatavotību. Arī mūsu studenti ļoti augstu
novērtēja iespējas iegūt profesionālo pieredzi ārpus Latvijas robežām. Studenti tomēr norādija
uz šīs alus darītavas ne tik jauno aprīkojumu, kas neļāva apgūt pašas jaunākās alus darīšanas
tehnoloģijas.
Koledža turpina aktīvi darbojas Koledžu asociācijā, ir izveidojusies cieša sadarbība ar
Alberta koledžu, Koledžu RRC, Rīgas Tehnisko koledžu, Rīgas Celtniecības koledžu.
Docētāji piedalās augstskolu un koledžu organizētājās konferencēs, notiek pastāvīga pieredzes
apmaiņa.
2006. gadā ar ESF atbalstu izveidotā Interneta lapa ar adresi www.ruk.lv, veiksmīgi
funkcionēja arī šajā studiju gadā, palīdzot organizēt studiju procesu un sniedzot studentiem
nepieciešamo informāciju. Tajā ir iespējams atrast gandrīz visu nepieciešamo informāciju
studiju uzsākšanai un nodrošināšanai gan potenciālajiem, gan arī jau esošajiem Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžas studentiem.
Arī nākotnē turpināsim darbu pie jaunu projektu pieteikumu izstrādes Eiropas
Strukturālo fondu projektiem.

3.5. Sadarbība ar darba devējiem
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža aktīvi sadarbojas ar darba devējiem:
- ik gadu tiek veikta aptauja par absolventu iesaistīšanos darba tirgū, notiek darba tirgus
vajadzību izpēte;
- tiek apkopotas prakšu vadītāju atsauksmes un ierosinājumi studiju procesa uzlabošanai;
- noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Maiznieku biedrību, A/S „Rīgas piena kombināts”,
SIA „Karmel”, SIA „Alus Nams”, A/S „Hanzas Maiznīca”.
- noslēgtas vienošanās par prakses nodrošināšanu ar A/S „Aldaris”, SIA „BOJA”,
- darba devēji piedalās valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas darbā kvalifikācijas darbu
aizstāvēšanā.
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Šī sadarbība palīdz pilnveidot studiju programmas, plānot un realizēt studiju
programmu tālāko attīstību un kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām un attīstības
tendencēm. Sadarbību sekmē studentu mācību un kvalifikācijas prakses īstenošana, labā
studentu teorētiskā un praktiskā sagatavotība, ko studenti parāda prakses laikā; kvalifikācijas
darbu izstrādes process (tiek izstrādāti darbi, kas ir cieši saistīti ar reālo tirgu); kā arī pirmā
līmeņa augstākās profesionālās izglītības novērtēšana darba tirgū.
Kā galvenās problēmas profesionālās izglītības sistēmā, kas traucē efektīvu sadarbību ar
sociālajiem partneriem var minēt:
vēl joprojām nav vienotas valdības līmenī akceptētas profesionālās izglītības attīstības
stratēģijas;
valstī realizējamā jauniešu, pieaugušo profesionālā izglītība, kvalifikācijas celšana ir
sadrumstalota un nav pietiekami virzīta;
nepilnīga profesionālās izglītības sistēmas darbību nodrošinošo institūciju koordinācija;
nepilnīgs finansu mehānisms (esošie finansējuma mehānismi nestimulē attīstību) u.c..

4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības standarta prasības un „Nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžā”.
Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz studiju gadā tiek apspriesti katedras
sēdēs, tos apkopo un vērtē arī programmas administrācija. Īpaša uzmanība tiek veltīta
kvalifikācijas darbu aizstāvēšanai un Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas
priekšsēdētāju novērtējuma ziņojumiem. Zināšanu vērtēšanas rezultātu analīze kalpo par
pamatu tālākai studiju programmas un studiju procesa pilnveidošanai.
Studiju programmas ”Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” Valsts
noslēguma pārbaudījumu komisija atzīmēja, ka kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā studenti
parādīja labas teorētiskās zināšanas tehnoloģijā un spēju analizēt un novērtēt situāciju
ražošanas apstākļos.
Katru studiju gadu tiek izvērtēti absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti.
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Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija
Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Dienas

Studiju programma:
Piešķiramā kvalifikācija:
Nodaļa:

Kvalifikācijas darbu vērtējums

5-2
9-3

6-1
8-1

4.1.att. RUK absolventu kvalifikācijas darbu rezultāti
Vidējā atzīme: 7,29
Kvalifikācijas darbu vērtējumi rāda, ka studentu iegūtās zināšanas ir labas. Studiju
programmā studējošo sniegums- vidējā atzīme ir 7,29 balles dienas studijās studējošajiem.
Turklāt trīs studenti ir saņēmuši augstu vērtējumu – 9 balles. Tas ir augsts vērtējums, kas
liecina par lektoru ieguldīto kvalitatīvo darbu un studentu atdevi.
Koledžā katru studiju gadu regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole gan
pilna, gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru, praktisko
darbu un prakšu norises kvalitāti. Studiju programmas kursa noslēgumā studenti vērtē
programmas realizāciju un lietderīgumu.
Valsts noslēguma pārbaudījumu komisija atzīmēja kvalifikācijas darbu plašo tematiku.
Uzteica darbu noformējumu, tomēr norādīja, ka jāpanāk labāka to atbilstība metodiskajiem
norādījumiem. Komisija atzīmēja, ka kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā daži studenti parādīja
ļoti labas teorētiskās zināšanas tehnoloģijā un spēju analizēt un novērtēt situāciju ražošanas
apstākļos. Taču daļai studentu zināšanas bija stipri viduvējas.
Visi studenti kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas laikā izmantoja multimediju
projektoru, demonstrējot pietiekami labas prezentācijas prasmes.

5. Studenti
5.1. Studējošo skaits programmā
Studentu imatrikulācija notiek saskaņā ar LR Augstskolu likumu un RUK Padomes
apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem.
Studiju programmā “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
2009./2010.studiju gadā studē 46 studenti, no tiem:
pilna laika studijās – 34;
nepilna laika studijās – 9.
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Pirmajā kursā pilna laika studijās tika imatrikulēti 23 studenti
Pēdējo gadu laikā studējošo skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes
un ražošanas tehnoloģija” ir nedaudz samazinājies.
Studējošie
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90
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5.1.att. RUK studējošo skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloģija”
Nepilna laika studijas ir kļuvušas nepopulāras, par ko liecina studējošo skaits
neklātienes nodaļā. Taču pilna laika studijās dienas nodaļā studentu skaits ir nedaudz
pieaudziss.
Šajā studiju gadā studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloģija” atskaitīto studentu skaits bija nenozīmīgs. Pamatā atskaitīšanas iemesli ir līdzīgi
kā iepriekšējos gados: materiālie apstākļi (studenti nespēj segt ar studijām saistītos izdevumus
un tāpēc strādā); nav gatavi patstāvīgajam studijām, neprot organizēt savu studiju darbu;
neiztur intensīvo slodzi – neklātienes nodaļā (grūti apvienot darbu ar mācībām). Tāpat ka
citus gadus Ir arī tādi studenti, kas iestājas koledžā un sāk studijas taču tad saprot, ka šī
profesija tiem nav interesanta un pamet studijas.
Šajā studiju gadā tāpat arī kā iepriekšējos koledžā notika ikgadēja studiju programmas
kvalitātes kontrole, viens no tās veidiem ir studentu aptaujas par studentiem aktuāliem
jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un sadzīves apstākļiem, sabiedriskajām aktivitātēm,
praksēm, nākotnes iecerēm . Aptauju rezultāti atspoguļo mūsu koledžas kopējā darba
kvalitāti, norāda nepilnības un trūkumus, ko nepieciešams novērst.
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5.1. tabula
Studentu skaits studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas
tehnoloģija”
Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloģija
Studiju gads
Kopā:
Diena
Neklātiene
2001./2002.
29
10
39
2002./2003.
43
7
50
2003./2004.
53
17
70
2004./2005.
37
34
71
2005./2006.
40
41
81
2006./2007.
29
53
82
2007./2008.
24
40
64
2008./2009.
30
12
42
2009./2010.
34
9
43
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā regulāri tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole gan
pilna, gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru, praktisko
darbu un prakšu norises kvalitāti. Katra studiju programmas kursa noslēgumā studenti vērtē
programmas realizāciju, lietderīgumu un veic pašnovērtējumu.
Par studentu darba kvalitāti liecina eksāmenu, ieskaišu, studiju darbu, praktisko darbu,
projektu un kvalifikācijas darbu vērtējums.
Studenti labprāt iesaistās gan anketu veidošanā, gan aptaujas procesā, gan arī ar
interesi seko līdzi aptauju rezultātiem.
Ikviena aptauja ir anonīma. Aptaujas procesā tiek apzināti dienas un neklātienes
nodaļas studenti.

5.2. Studentu aptaujas
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā regulāri tiek organizētas aptaujas par studentiem
aktuāliem jautājumiem- studiju kvalitāti, studiju un sadzīves apstākļiem, sabiedriskajām
aktivitātēm, praksēm, nākotnes iecerēm. Aptauju rezultāti atspoguļo mūsu kopējā darba
kvalitāti, norāda nepilnības un trūkumus, ko nepieciešams novērst.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā tiek veikta studiju procesa iekšējā kontrole gan pilna,
gan nepilna laika studijās, lai apkopotu informāciju par lekciju, semināru, praktisko darbu un
prakšu norises kvalitāti. Katra studiju programmas kursa noslēgumā studenti vērtē
programmas realizāciju, lietderīgumu un veic pašnovērtējumu.
Par studentu darba kvalitāti liecina eksāmenu, ieskaišu, kursa darbu, praktisko darbu,
projektu un kvalifikācijas darbu vērtējums.
Ne mazāk svarīgi ir noskaidrot, ko paši studenti domā par studijām Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžā, kā tiek vērtēta studiju kvalitāte, kādi ir studentu ierosinājumi darba
pilnveidošanai.
Aptauja par jaunuzņemto I kursu adaptāciju.
Tradicionāli šo aptauju veicam oktobra sākumā. Tās mērķis ir labāk iepazīt studentus,
noskaidrot, kā un vai jaunuzņemtie studenti ir iejutušies jaunajā vidē, kas viņiem te patīk, kas
traucē, saskatīt un reaģēt uz viņu problēmām, palīdzēt iejusties jaunajā kolektīvā. Aptauju
rezultāti grupu kuratoriem sniedz pilnīgāku ieskatu par grupu kopumā, ļauj pamanīt arī
dažādas nianses un savlaicīgi novērst trūkumus ( ja vien tas ir viņa spēkos un kompetencē).
2009./2010 studiju gadā koledžas studentu skaitu studiju programmā „Pārtikas produktu

12

pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” papildināja 16 pilna laika studiju pirmkursnieki.
Aptaujāti tika 100% pirmā kursa studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloģija” studenti.
Pirmajā kursā studenti uzsāk studijas jaunā vidē, ar jauniem grupas biedriem,
akadēmisko personālu. Viņi veido savu grupas kolektīvu, mēģina iekļauties koledžas studentu
kopējā saimē.
Apkopojot aptauju rezultātus, varam secināt, ka :















Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” I
kursu studenti informāciju par RUK ieguvuši no draugiem -58%, no masu
informācijas līdzekļiem- 30%, cits variants- 12%;
Šo specialitāti izvēlējušies, jo tā interesē –43%, jo tā ir pieprasīta darba tirgū –
17%, ir perspektīva – 17%, jo ir pieņemama studiju maksa 17%, jo turpina
ģimenes tradīciju- 6%;
Jaunajā vidē iejutušies ir 94%, daļēji iejutušies ir 6%, nav iejutušies 0%;
Koledžā patīk: attiecības starp grupas biedriem, docētāju attieksme pret
studentiem, lekciju plānojums, draudzīgā gaisotne, laba sporta zāle;
Koledžā nepatīk šaurie gaiteņi, telpas, sadzīves apstākļi dienesta viesnīcā, nav
stipendijas visiem, atsevišķi grupas biedri, docētāji;
Mācību laikā no jaunuzņemtajiem dienas nodaļas studentiem pie vecākiem
dzīvo 55 %, dienesta viesnīcā –15 %, citur (pie radiem, īrē) –30%;
Jaunuzņemtie studenti 45 % ir rīdzinieki, 55 % ir no laukiem
Katru gadu palielinās studentu īpatsvars no laukiem;
Studenti jau no pirmā kursa meklē un atrod darbu, cenšas to savienot ar
studijām;
Adaptācija jaunajā vidē norisinās veiksmīgi, bez grūtībām. To veicina gan
labvēlīgā gaisotne koledžā, gan atsaucība no administrācijas, akadēmiskā
personāla puses un grupas biedriem, gan arī pašu komunikācijas un saskarsmes
spējas un iemaņas.
Adaptāciju traucē vai palēnina pašu neprasme veidot attiecības, biklums, zems
pašvērtējums, personības īpatnības;
Pozitīvi tiek vērtēts grupu kuratoru ieguldījums kolektīva veidošanā –
neuzkrītoši, bet konsekventi veidojot grupas kopības apziņu, “ Mēs - sajūtu”;
Atzinīgi tiek vērtētas arī draudzīgās, izpalīdzīgās attiecības starp grupas
biedriem un citu kursu studentu draudzīgums, atvērtība.

Studiju kvalitātes aptauja.
Šī aptauja tiek veikta divas reizes gadā un tās mērķis ir noskaidrot studentu vērtējumu
savām studijām un viedokli, argumentus par akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Aptaujā
studenti vērtē konkrētus docētājus, kuru darbu uzskata/ neuzskata par kvalitatīvu, vērtīgu un
nosauc arī sava vērtējuma argumentus.
Aptaujas rezultāti ļauj noskaidrot, kādi ir būtiskākie argumenti, lai docētāja darbs tiktu
vērtēts kā kvalitatīvs, vērtīgs vai arī kāpēc atsevišķu docētāju darbs studentus neapmierina.
2009. gada janvārī veiktajā aptaujā piedalījās 81% studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” I un II kursa studentu (82% pilna laika un
75% nepilna laika studentu). Aptaujas rezultāti liecina, ka neviena docētāja darbs netiek
vērtēts tikai kā neapmierinošs, 10% docētāju ir saņēmuši vērtējumus abās pozīcijās (docētāju
darbs apmierina /neapmierina), 90%docētāju tiek vērtēti tikai pozitīvi.
Studenti 3 punktu skalā vērtēja svarīgākos kritērijus kvalitatīvam docētāju darbam:
kompetenci, plašas zināšanas specialitātē, prasmi paskaidrot, interesantas darba metodes,
prasīgumu, godīgu vērtēšanu un attieksmi pret studentiem.
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5.2. tabula
Docētāju darba vērtējums
Vid.vērt.
Kritērijs
Pilna laika
studijas
Kompetence, plašas zināšanas specialitātē
2,8
Prasme paskaidrot
2,4
Interesantas darba metodes
2,3
Prasīgums
2,7
Godīga vērtēšana
2,5
Attieksme pret studentiem.
2,6

Vid.vērt.
Nepilna laika
studijas
2,8
2,6
2,4
2,8
2,8
2,9

Par svarīgāko kritēriju, kas neapmierina docētāju darbā studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” studenti uzskata neprasmi ieinteresēt,
neinteresantas darba metodes, neprasmi izskaidrot .
Pilna laika studenti šajā aptaujā arī pauž savu viedokli par studentu sabiedriskās dzīves
aktualitātēm koledžā:
 Studenti ir samērā pasīvi- gatavību aktīvi iesaistīties studentu dzīves aktivitātēs
koledža pauž tikai 36% studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloģija” studentu. Kā galvenie argumenti tiek minēts laika
trūkums, jo daudzi studenti strādā un plašās izklaides iespējas Rīgā;
 Kā skatītāji pasākumos iesaistās 60% studiju programmas „Pārtikas produktu
pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” studentu;
 Pasākumi studentiem koledžā nav nepieciešami- tā domā 8% studiju
programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” studentu.
Visoptimistiskāk savu ieguldījumu studijās vērtē pilna laika studiju programmas
„Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” studenti, tomēr, ja salīdzinām ar
studiju darba rezultātiem semestrī, tad šķiet, ka šādam optimismam nav īsta pamata.
Šī aptauja ļauj uzzināt arī studentu ierosinājumus studiju kvalitātes pilnveidošanai.
Studenti ierosina:
 uzaicināt vieslektorus atsevišķiem studiju kursiem vai lekcijām;
 ieviest jaunus studiju kursus
 vairāk izmantot grupu darba un projektu metodes.
Studentu ierosinājumi tiek apspriesti un iespēju robežās tiek arī realizēti.
Aptauja par praksēm.
Koledžas studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
studentu atsauksmes par praksēm ir dažādas.
Pilna laika studenti aptaujās kā pozitīvu akcentu min sekojošo:
 Iespēju labāk iepazīt savu izvēlēto specialitāti;
 Apjaust savu „līmeni”;
 Jauni kontakti- gan personiskie, gan lietišķie;
 Sevis kā jaunā speciālista „ prezentācija”;
 Darba piedāvājumi;
 Jauna pieredze, zināšanas un prasmes.
Kā negatīvu akcentu praksēm dienas nodaļas studenti min sekojošo:
 Par studentu darbu prakses laikā visbiežāk netiek maksāts- studentus izmanto
kā lēto darbaspēku;
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 Ne vienmēr praktikantu kā jaunu, topošu speciālistu uztver „nopietni”.
Nepilna laika studentu prakses vietas visbiežāk ir viņu darba vietas. Kā pozitīvu faktoru
nepilna laika studenti uzskata:
 Nav jāapvieno darbs un lekcijas- ir vairāk brīva laika;
 Ir iespējas sevi apliecināt, reāli ieraudzīt savu izaugsmi;
 Ir iespējas teoriju pielietot praksē vai arī no prakses izkristalizēt teoriju.

Absolventu aptauja.
Absolventu aptaujas mērķis ir noskaidrot, kādas ir nākotnes ieceres mūsu jaunajiem
speciālistiem, kā viņi vērtē koledžā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, cik konkurēt
spējīgi viņi ir darba tirgū.
Ikgadējā absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka visi absolventi studiju programmu
vērtē pozitīvi. Augsti tiek novērtēta docētāju profesionālā sagatavotība, viņu prasme savienot
teoriju ar praktiskajām situācijām, attiecības starp akadēmisko personālu un studentiem.
Pozitīvi tiek vērtēts arī nelielais studentu skaits grupās, kas nodrošina labāku komunikāciju un
sapratni starp studentiem un docētājiem. Tāpat kā iepriekšējos studiju gados studenti nav
apmierināti ar telpu šaurību, nepietiekamo mācību literatūras piedāvājumu bibliotēkā.

5.3. Absolventi
Lai panāktu lielāku atvērtību darba tirgum, ir nepieciešams izprast patreizējo Latvijas
tautsaimniecības situāciju, apzināties, kādas ir sadarbības formas starp koledžu, sociālajiem
partneriem un darba devējiem, izzināt prognozes par speciālistu nepieciešamību tuvākā un
tālākā nākotnē.
Par koledžas piedāvāto speciālistu piemērotību darba tirgum liecina tas, ka lielākā daļa
absolventu strādā specialitātē.
Aptauju dati liecina, ka Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studiju programmas „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” absolventiem ir labs reitings darba tirgū.
Pēdējos gados arvien spilgtāk iezīmējās jauna tendence- absolventi vēlās turpināt izglītību un
apvienot studijas ar darbu specialitātē. Daudzi absolventi iestājās Latvijas Lauksaimniecības
universitātē 3.kursā, jo Rīgas Uzņēmējdarbības koledžai ir sadarbība ar šo augstskolu.
Absolventi turpina studijas arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.
Apkopojot datus par 2009./2010. studiju gada absolventu turpmākajām gaitām, varam
secināt, ka studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
absolventi strādā vadošajos pārtikas rūpniecības un cita rakstura uzņēmumos, piemēram, A/S
„Aldaris”, A/S „Vārpa”, A/S „Rīgas Piensaimnieks”, A/S „Fazer Druvas maiznīca” u.c.
Studentu perspektīvas darba tirgū parādās jau prakses laikā, kad liela daļa studentu
saņem darba piedāvājumus prakses vietās..
Iepriekšējie gadi iezīmējās ar to, ka darba devēji paši sāka interesēties par praktikantiem
un potenciāliem darbiniekiem, piedāvājot viņiem prakses un darba vietas. Taču tagad recesijas
situācijā šī interese ir mazinājusies. Šādu sadarbību sekmē atbildīgs studentu darbs prakses
vietās un koledžas absolventu sekmīgās darba gaitas, kā arī tas, ka koledžas izglītība tiek
atpazīta un Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas studentu profesionālā sagatavotība tiek augsti
novērtēta.
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5.2. att. Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
absolventu skaita dinamika
Atšķirīgs ir uzņemto studentu un absolventu skaits. Pilna laika studijās samērā lielo
eksmatrikulēto studentu skaitu var izskaidrot ar faktu, ka pēc pirmās prakses studenti uzsāk
aktīvas darba gaitas un pilna laika studijas nav iespējams turpināt., tomēr šiem studentiem ir
iespējamas nepilna laika studijas koledžā.
2000./2001. studiju gadā studijas uzsāka pirmie studenti programmā „Pārtikas
produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”. Programmu absolvējuši no 2000.gada līdz
2010.gadam ir 166 studenti.
5.3. tabula
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija”
absolventu skaits
Studiju gadi
2001./2002.
2002./2003.
2003./2004.
2004./2005.
2005./2006.
2006./2007.
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
KOPĀ

Absolventu skaits
Kopā
Diena Neklātiene
14
14
8
8
21
7
28
16
6
22
11
6
17
10
9
19
6
23
29
10
12
22
7
7
103
63
166

Gan docētāji, gan arī paši studenti atzīst, ka problēmas atsevišķu studiju kursu apguvē rada
vājas un nepilnīgas zināšanas, īpaši eksaktajās zinātnēs.
Atsevišķiem studējošiem problēmas rada arī lekciju un semināru apmeklējums, jo
daudzi studenti apvieno studijas un darbu. Šī problēma krasi iezīmējas pēc pirmās prakses.
Problēmas risinājumam piedāvājam nepilna laika studijas .
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Programmas absolventu perspektīvas darba tirgū
Pēdējos desmit gados valstī norisinās ļoti sarežģītas sociālās transformācijas process –
pāreja uz tirgus ekonomiku, atbrīvošanās no politiskā un ideoloģiskā totalitārisma.
Tautsaimniecības pārstrukturizācija radīja bezdarba līmeņa paaugstināšanos, bet pāreja uz
tirgus ekonomikas principu realizāciju – krasu sociālo noslāņošanos.
Studentu perspektīvas darba tirgū parādās jau prakses laikā. Mācību iestāde rosina
studentus pašiem meklēt prakses vietas, jo topošajam speciālistam ir jāprot un jāspēj sevi
piedāvāt potenciālajam darba devējam, atrast prakses vietu. Prakses vietas meklēšana ir
neatņemama studiju procesa sastāvdaļa, kas palīdz studentiem jau mācību laikā piedāvāt sevi
darba tirgum un vienlaikus iepazīties ar to, bet koledžai uzturēt saikni ar darba devējiem.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā ir atbildīgā persona par darbu ar absolventiem, kas
regulāri veic aptaujas par viņu gaitām pēc koledžas absolvēšanas.

5.4. Studiju, atpūtas un sadzīves apstākļi koledžā
Studiju darba kvalitātes pilnveidošanā svarīga ir arī studentu un akadēmiskā personāla
sadarbība. Studiju laikā tiek praktizētas dažādas metodes (lekcijas, semināri, diskusijas,
mācību ekskursijas u.c.). Koledžas akadēmiskais personāls sniedz regulāras bezmaksas
konsultācijas. Gan grupu kuratori, gan akadēmiskais personāls lielu vērību pievērš
studentiem svarīgiem un aktuāliem jautājumiem :
 Motivācijai izglītoties - ne tikai apgūt konkrētu studiju priekšmetu, specialitāti,
bet - izglītoties visa mūža laikā, pilnveidoties kā personībai un speciālistam, lai
spētu veiksmīgi konkurēt darba tirgū un pielāgoties mainīgajai sociālajai videi;
 Adekvāta, pozitīva pašvērtējuma nozīmīgumam personības attīstībā un
socializācijas procesā , jo ikvienam cilvēkam ir svarīgi apzināties savas spējas un
izvēlēties tām atbilstošus uzdevumus, lai nenāktos vilties sevī, izjust necieņu pret
sevi vai pat savu mazvērtību. Tas, ko mēs domājam par sevi, ietekmē to, kā mēs
uztveram apkārtējās vides notikumus, realitāti; tas ietekmē mūsu turpmāko
rīcību;
 Personiskajai un sociālajai atbildībai par sevi, savu rīcību, dzīves stilu,
līdzcilvēkiem un sabiedrību kopumā;
 Pozitīvu, kvalitatīvu attiecību veidošanas prasmēm un nozīmīgumam;
 Uzvedības kultūrai;
 Grupas saliedētībai, labvēlīgas vides veidošanai.
Koledža iespēju robežās cenšas uzlabot un pilnveidot auditorijas (kosmētiskie remonti,
tehnisko līdzekļu iegāde, mēbeles, vizuālais noformējums). Bieži vien kabinetu vizuālajā
noformējumā ar atraktīvām, netradicionālām idejām iesaistās paši studenti, veidojot mājīgāku,
labvēlīgāku vidi.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžā darbojas kafejnīca, sporta nodarbības notiek
„Latvenergo” sporta zālē.
Lai sekmīgi risinātos studiju process, nepieciešams radīt arī labvēlīgus apstākļus
studentu brīvā laika pavadīšanai. Lielu darbu šajā jomā veic koledžas Studentu pašpārvalde,
kuras darbā iesaistās aktīvākie un uzņēmīgākie studenti . Tās darbības galvenie virzieni ir:
 Studentu un administrācijas interešu saskaņošana studiju un sadzīves jautājumos
 Studentu iesaistīšana ārpusstudiju aktivitātēs
 Organizatorisko prasmju un iemaņu apgūšana.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde aktīvi iesaistās dialogā ar
koledžas administrāciju risinot studentiem aktuālus jautājumus.
Studentu pašpārvaldei ir savs vēlēts vadītājs un atbildīgie dažādās studentiem svarīgās
jomās. Studentu pašpārvaldē ievēlēto uzmanības lokā ietilpst arī jautājumi par studentu
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tiesībām, studiju kvalitāti, sadzīves jautājumi, pasākumu organizēšana, sabiedriskās attiecības.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Studentu pašpārvalde vienmēr ir atvērta darboties
gribošiem, aktīviem un atbildīgiem studentiem. Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Studentu
pašpārvalde iesaistās un organizē visdažādākās studentu sabiedriskās dzīves aktivitātes.
Tradicionāli tiek rīkotas Fukšu iesvētības, labdarības akcijas, konkurss par RUK
Studentiskāko studentu, sporta spēles, sacensības u.c.
Šīs aktivitātes ļauj studentiem pašiem mācīties ne tikai organizēt, plānot, vadīt, bet arī
uzņemties atbildību par veicamajiem darbiem un gala rezultātu. Koledžas administrācija allaž
atbalsta dažādās studentu aktivitātes. Ne reti studentu organizētajos pasākumos aktīvi iesaistās
arī akadēmiskais personāls.
Studentu pašpārvaldes darbu sekmē pašu uzņēmība, atbalsts un ieinteresētība aktivizēt,
dažādot ikdienas dzīvi. Studentiem ir iespēja izpausties arī mākslinieciskajā pašdarbībā.
Koledžā darbojas vokālais ansamblis un teātra grupa. Kolektīvus vada radoši, atsaucīgi un
pieredzējuši vadītāji.
Koledžā aktīvi darbojas vairākas sporta sekcijas – basketbols, volejbols, florbols,
futbols, badmintons u.c. Studenti aktīvi iesaistās sporta spēlēs dažādos sporta veidos. Koledžā
tiek organizētas sporta spēles starp studentu grupām (basketbols, florbols, minifutbols u.c.).
Tajās aktīvi iesaistās studenti gan kā spēļu dalībnieki, gan veicot tiesnešu funkcijas.
Koledžai tikai no 2005. gada augusta ir sava dienesta viesnīca, tā prasa nopietnus
kapitālieguldījumus, lai kļūtu mājīga /remonti, nepieciešamais aprīkojums, mēbeles/ un spētu
izmitināt visus, kam studiju laikā nepieciešama dienesta viesnīca. Studiju laikā koledžas
dienesta viesnīcā dzīvo vidēji 8 studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un
ražošanas tehnoloģija” studenti. Saviem spēkiem studenti veic telpu labiekārtošanu,
dzīvojamo un koplietošanas telpu un interjera uzlabošanu. Arī koledžas Studentu pašpārvalde
savu pilnvaru robežās cenšas risināt dienesta viesnīcas aktuālos jautājumus.

6. Akadēmiskais personāls
6.1. Akadēmiskā personāla skaits un sastāvs
Kopīgais akadēmiskā personāla skaits – 12 docētāji, no tiem 5 maģistri, 1 zinātņu
doktors. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža kā pamatdarbavieta ir 12 docētājiem, trīs docētāji ir
ārštata pasniedzēji ar ilggadīgu darba pieredzi.
Trīs koledžas docētāji turpina studijas maģistrantūrā LLU, viens docētājs turpina
studijas doktorantūrā LLU.
Akadēmiskā personāla atlase notiek saskaņā ar Nolikumu par akadēmiskā personāla
velēšanām.
Apkalpojošais personāls (laboranti, laboratoriju vadītāji u.c. tehniskais personāls) ir
praktiski nokomplektēts pilnībā un atbilstoši kvalifikācijai.
Studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” mācību
spēki iesaistās pētnieciskajā un metodiskajā darbā:
aktualizē studiju kursu programmas;
piedalās zinātniski pētnieciskās konferencēs;
veido lekciju konspektus un izdales materiālus;
veic pētījumus specializētās laboratorijās;
vada kvalifikācijas darbus.
Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā gūtās
atziņas veiksmīgi izmanto studiju procesā, apliecinot, ka pasniedzēju kvalifikācija atbilst
kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai.
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6.1. tabula
Profesionālās studiju programmas īstenošanai nepieciešamais palīgpersonāls
Palīgpersonāls
Darba
Izglītība
Kompetences
raksturojums
raksturojums
Mācību
 sagatavo
Augstākā vai
 prasme uzturēt
palīgpersonāls:
laboratoriju un
vidējā
kārtībā laboratoriju
praktisko mācību
profesionālā
un praktisko
telpas
un
iekārtas
mācību aprīkojumu,
laboranti
nodarbībām,
 prasme sagatavot
speciālisti
 vada praktisko
darbam
mācību
laboratorijas un
nodarbības un
praktisko mācību
laboratorijas
aprīkojumu,
darbus
 prasme mācīt
praktiskos darbos
apgūstamās
iemaņas,
 spēja sadarboties ar
studentiem un
pasniedzējiem

6.2. Metodiskais un zinātniskais darbs
Koledžas mācībspēku un studējošo zinātniskās pētniecības mērķis ir zinātnisku atziņu
iegūšana, studiju procesa zinātniska pamatošana un tālāka attīstīšana, praktiski svarīgu
uzdevumu risināšana. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs galvenokārt ir saistīts ar
studiju darbu, publikācijas un ziņojumi konferencēs un semināros ir saistīti ar docētāju
vadītajiem studiju kursiem.
Koledžā ir notikušas četras zinātniski praktiskās konferences. Pirmo konferenču tēma
bija „Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas”, trešo zinātniski praktisko konferenci
veidojām kopā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Darba un darba vides
institūtu. 2008. gada IV zinātniski praktiskās konferences tēma -„Pārtika 21.gadsimtā”. Ir
izdoti četri zinātnisko rakstu krājumi. Konferencēs aktīvi piedalās arī citu augstskolu
(Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas) un koledžu docētāji, darba
tirgus pārstāvji. Koledžas zinātniski praktiskās konferences zinātnisko rakstu krājumos
publicēto darbu tematika veltīta gan jaunākajām pedagoģiskajām atziņām, gan specifiskiem,
aktuāliem jautājumiem konkrētā zinātnes jomā, gan augstākās profesionālās izglītības un tās
kvalitātes jautājumiem. Pirmo konferenču tematiku noteica vairāku RUK docētāju veiktie
pētījumi maģistratūras studijās, šobrīd konferences tematiku ir paplašinājusies atbilstoši
zinātniski pētnieciskā darba prioritārajiem virzieniem.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas docētāji piedalās starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs Latvijā un ārzemēs, vada kursus un seminārus.
Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība aktivizēšanos sekmēja 2007. un 2008. gadā
noslēgtie līgumi par zinātniskās darbības attīstību un zinātniskās infrastruktūras
nodrošināšanu starp Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu un Izglītības un zinātnes ministriju.
Koledža ir realizējusi divus Izglītības un zinātnes ministrijas finansētus projektus- 2007.
gadā- „Pētnieciskā darba kvalitātes un prezentācijas prasmju pilnveidošana Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžā” un 2008. gadā- „Izmaiņas pārtikas produktos, tos uzglabājot,
izpēte un ekoloģiski tīras pārtikas nozīme”.
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Koledžā ir izstrādāta zinātniskās un pētnieciskās darbības mērķprogramma 2006.-2013.
gadam, kurā ir noteikti zinātniski pētnieciskā darba mērķi, uzdevumi un prioritārie virzieni; ir
izstrādāts zinātniskās darbības attīstības projektu konkursa nolikums.
Koledžas akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās metodiskajā darbā. Katru studiju gadu
akadēmiskais personāls aktualizē studiju kursu programmas, izstrādā pārbaudes un
patstāvīgos darbus, pilnveido izdales materiālus, veido dažādus studiju materiālus. Tas ir
darbietilpīgs process, kas prasa gan laiku, gan ieinteresētību. Akadēmiskā personāla veikums
ir pieejams gan studentiem, gan kolēģiem bibliotēkā, pie konkrētiem pasniedzējiem, internetā,
katedrā.
6.2. tabula
Metodiskais darbs Studiju programmā „Pārtikas produktu pārstrāde un ražošanas
tehnoloģija”
Aktualizētas studiju kursu programmas
5
Izstrādāti vai papildināti izdales materiāli
15
studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti patstāvīgie darbi
11
studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti pārbaudes darbi
14
studiju kursā
Izstrādāti vai papildināti lekciju materiālu
10
apkopojumi studiju kursā
Ar akadēmiskā personāla publikācijām ir iespēja iepazīties dažādu konferenču, semināru
materiālos gan latviešu valodā, gan arī svešvalodās.
Akadēmiskais personāls piedalās arī jaunu mācību līdzekļu un grāmatu veidošanā.
Koledžas lektori piedalās arī kursos un semināros gan kā klausītāji, gan arī kā vadītāji.
Arī studenti tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā, lai apgūtu jaunas, lietderīgas
zināšanas, profesionālās prasmes un veidotu saikni starp zināšanām un praksi, praksi un
zināšanām. Studentu iesaistīšanos pētnieciskajos projektos studiju programmas īstenošanas
gaitā sekmē studiju kursos iekļauto studiju darbu un kvalifikācijas darba izstrādāšana.
Studiju procesā studentu darbība pastāvīgi tiek virzīta uz lietišķiem pētījumiem,
Studentu pētnieciskā darba aktivizēšanu un pilnveidošanu koledžā nosaka vairāki svarīgi
studiju procesa pilnveidošanas uzdevumi: nepieciešamība pilnveidot studentu prasmes darbā
ar zinātnisko literatūru, iepazīstināt studentus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba
būtību, organizāciju un metodēm, pilnveidot studentu prasmes apstrādāt pētījuma gaitā
iegūtos datus un analizēt rezultātus, pilnveidot studentu prezentācijas prasmes, veidot
studentiem nepieciešamās prasmes un attieksmes zinātniskajai sadarbībai koledžā, valsts un
starptautiskajā mērogā.
2007. gada martā notika pirmā studentu zinātniski praktiskā konference „Ekonomika,
uzņēmējdarbība: teorija un prakse”. Konferencē referēja 12 pilna un nepilna laika studenti.
2009. gada martā notika otrā studentu zinātniski praktiskā konference „Tirgus aktualitātes
dažādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs”, konferencē referēja 16 pilna un nepilna laika
studenti. Studentu pētījumi ir apkopoti Studentu konferences zinātniskajos rakstos, tie ir
pieejami koledžas bibliotēkā.

6.3. Akadēmiskā personāla tālākizglītība un kvalifikācijas celšana
Koledžas vadība atbalsta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un
pilnveidošanos. Personāls ir nodrošināts ar mācību literatūru un datoriem, katra docētāja
pienākums ir regulāri aktualizēt studiju programmas, izstrādāt metodiskos un izdales
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materiālus
Nozares studiju kursu un konkrēto profesiju studiju kursu lektoriem ir cieša saikne ar
uzņēmumiem, darba devējiem, kas ļauj viņiem būt informētiem par jaunāko un aktuālāko
nozarē.
Koledžas akadēmiskajam personālam ir starptautisko projektu darba pieredze.
Pasniedzēji ir apguvuši studiju programmu veidošanas metodiku, darba tirgus pētīšanas
metodes, piedaloties ES Phare izglītības programmās.
RUK akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās savas kvalifikācijas pilnveidošanā.
Lektori apmeklē kursus, seminārus, specializētās izstādes atbilstoši savām interesēm un
specializācijai. Būtiska nozīme jaunas pieredzes, zināšanu un prasmju pilnveidē ir akadēmiskā
personāla aktīva līdzdalība starptautiskos mobilitātes projektos, programmās.
Docētāji ir apguvuši profesionālas pilnveides programmu „Augstskolu didaktika”
(LLU) un ieguvuši sertifikātu.
Svarīga ir akadēmiskā personāla tālākizglītībai. Akadēmisko personālu šajā studiju
gadā papildināja 1 maģistrs, 3 lektori turpina studijas maģistrantūrā, viens- doktorantūrā.
Vairāki lektori ir aktīvi iesaistījušies dažādos projektos un programmās /Grundtvig,
Erasmus u.c./

7. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Koledža turpina popularizēt sevi kopumā un arī studiju programmas, lai palielinātu
potenciālo studentu skaitu un darba devēju interesi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu un tās
piedāvātajām studiju programmām.
Kopš 2005./2006. studiju gada sākumā sāka darboties koledžas mājas lapa –
www.ruk.lv, kas veiksmīgi turpina darboties. Tajā tiek publicēta informācija, kas piesaista
studentus, ļauj koledžai aktīvāk veikt profesionālās orientācijas pasākumus, mudinot
jauniešus apgūt profesionālo augstāko izglītību, kā arī kvalitatīvāk organizēt komunikāciju
visos līmeņos. Informācija šajā mājas lapā regulāri tiek aktualizēta.
Koledža informācijas izplatīšanai par studiju programmām un iespējām studēt turpina
izmantot divus galvenos mārketinga komunikācijas līdzekļus - sabiedriskās attiecības un
reklāmu masu plašsaziņas līdzekļi. Sadarbība ar žurnālu „Mērķis” un laikrakstu „Latvijas
Avīze” top raksti un reklāmas materiāli. Latvijas Televīzijā ir izveidoti vairāki reklāmas
materiāli par koledžu, iesaistot tajā koledžas studentus, absolventus, administrāciju un
docētājus.
Koledža izmanto arī publiskos tīklus studiju programmas reklamēšanai un studentu
piesaistīšanai.
Informācija par koledžu un studiju programmām sistemātiski tiek ievietota ikgada
katalogos – „Izglītības ceļvedis”, „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs” u.c..
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8. Pašnovērtējums – SVID analīze
Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums ir dots tabulā
8.2. tabula

-

-

-

-

-

Studiju programmas stiprās un vājās puses 2009./2010. studiju gadā
Stiprās vietas
Vājās vietas
koledžu studiju programmu atpazīstamība;
- nepietiekams koledžas jeb pirmā
darba tirgus atpazīst RUK studentus un
līmeņa profesionālās augstākās
absolventus;
izglītības prestižs darba tirgū;
turpina uzlaboties atgriezeniskā saite ar darba
- nepietiekoši pamatota un skaidra
devējiem;
izglītības politikas par koledžu
labi ir novērtētas praktikantu un absolventu
vietu augstākas izglītības sistēmā,
zināšanas un profesionālo sagatavotību;
kas var novest pie intereses
augsti kvalificēts un aktīvi strādājošs
zudumu par koledžas līmeņa
akadēmiskais personāls;
izglītību;
docētāji paaugstina savu profesionālo
- samazinās vidusskolu absolventu
kompetenci studējot doktorantūrās,
skaits, kas novedīs pie studējošo
maģistrantūrās, profesionālās pilnveides
skaita samazināšanās koledžās;
programmās, apmeklējot kursus un seminārus; - liels atskaitīto studentu skaits, jo
uzlabojas docētāju zinātniskais un metodiskais
studenti ir spiesti strādāt un nav
darbs;
gatavi savienot studijas ar darbu;
docētāji piedalās zinātniskajās konferencēs
- nepietiekams valsts finansējums
Latvijā un ārzemēs, starptautiskajos projektos;
materiāli tehniskās bāzes regulārai
uzlabojies studiju programmas nodrošinājums
atjaunošanai;
ar mācību auditorijām, datortehniku,
- nepietiekams finansējums
prezentācijas aparatūru, literatūru;
bibliotēkas fondu paplašināšanai;
koledžai
aktīvāk
veikt
profesionālās - šauras telpas.
orientācijas pasākumus, mudinot jauniešus
apgūt profesionālo augstāko izglītību, ka arī
kvalitatīvāk organizēt komunikāciju visos
līmeņos.
uzlabojusies akadēmiskā personāla sadarbība
ar citu augstskolu un koledžu docētājiem;
koledžas absolventu teorētiskā sagatavotība
ļauj viņiem turpināt studijas otrā līmeņa
augstākās profesionālās izglītības studiju
programmās sadarbības un citās augstskolās;
nelielais studentu skaits ļauj nodrošināt
individuālo pieeju studējošiem;
labas koleģiālās attiecības starp docētājiem un
studentiem.
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9. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai
Darba kvalitātes uzlabošanai 2010./2011. studiju gadā jāveic sekojošais:
Studiju procesa pilnveidošanas jomā:
- Mācību līdzekļu sagatavošana, izmantojot jaunākās pieejamās tehnoloģijas;
- Aktualizēt studiju kursu programmas;
- Īstenot uz Moodle platformas balstītu apmācību;
- ievietot studiju materiālus koledžas mājas lapā;
- turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba tirgus pārstāvjiem, saskaņojot studiju kursu
programmas, aicinot vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus;
- turpināt regulāras aptaujas studentu, pasniedzēju, darba devēju un absolventu vidū;
- turpināt sekot studiju programmas absolventu gaitām;
- uzlabot studiju programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu, papildināt bibliotēkas
fondu ar jaunāko zinātnisko un mācību literatūru svešvalodās;
- iespēju robežās aprīkot koledžā vēl vienu kabinetu ar stacionāru prezentācijas iekārtu;
- veikt aktīvu pieredzes apmaiņas darbu ar Kauņas koledžas un Utenas koledžas
Tehnoloģijas fakultātēm;
- Studiju procesa nodrošināšana ar visu veidu mācību materiāliem
- turpināt mācību telpu remontu, datortehnikas un programmu iegādi.
Zinātniski praktiskā darba jomā:
- Pilnveidot zinātniski pētniecisko darbību, 2011. gadā organizējot kārtējo Koledžas
zinātniski praktisko konferenci;
- sekmēt docētāju piedalīšanos konferencēs Latvijā un ārzemēs, semināros zinātnisko rakstu
un metodisko izstrādņu publicēšanu;
- Turpināt akadēmiskā personāla iesaistīšanu projektu izpildē;
- Tālāk attīstīt starptautisko sadarbību gan noslēgto līgumu ietvaros, gan arī noslēdzot
jaunus līgumus;
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas jomā:
- atbalstīt akadēmiskā personāla studijas doktorantūrā un maģistrantūrā, profesionālās
pilnveides programmās; zināšanu un prasmju papildināšanu un pilnveidošanu semināros
un kursos nozares un pedagoģijas jautājumiem;
- atbalstīt akadēmiskā personāla stažēšanos ārzemju augstskolās;
- kvalifikācijas celšanas kursu apmeklēšana;
- piedalīšanas metodiskos semināros un zinātniskās konferencēs.
Saimnieciskajā jomā:
- Turpināt remontu dienesta viesnīcā Gaileņu ielā 7.
- Uzlabot auditorijās atbilstošu prezentācijas tehniku.

