


Maăistra 

Respondentu studiju līmenis

Bakalaura
79%

Maăistra 
21%



40%

32%

L īdzšinējās izglītības pieredzes LKA novērt ējums 
(5 ballu skalā) (%)

Vidējais vērtējums: 3.97

2%
5%

21%

2%

1 (Ĝoti slikti) 2 3 4 5 (Ĝoti labi) Grūti pateikt 



40% 40%

Apgūtās studiju apakšprogrammas atbilstības novērt ējums 
(5 ballu skalā) (%)

Vidējais novērtējums: 3.62 

0%

6%

14%

0%
1 (Ĝoti slikti) 2 3 4 5 (Ĝoti labi) Gr ūti pateikt 



3.87

3.68

4.03

Pārbaudes darbu satura un pārbaudījumu formas 
atbilstība studijās apgūto kursu saturam

Vērt ēšanas sistēma (krit ēriji, norises kārt ība, u.c.)

Atvēlētais laiks studiju darbu sagatavošanai

Absolventu novērt ējums par zemāk minētajiem apakšprogrammu 
raksturojošiem elementiem 

(vidējais novērt ējums 5 ballu skalā) 

3.70

2.76

3.86

3.92

4.00

3.52

3.98

4.43

Studiju priekšmetu atbilstība studiju apakšprogrammai 

Teorijas un prakses līdzsvars apakšprogrammā kopumā 

Studiju kursa satura atbilstība kursu aprakstam 

Lekciju un semināru proporcija studiju 
apakšprogrammā kopumā 

Docētāju darbs kopumā

Nodarbību plānojums

Studentu skaita (nodarbībās) piemērot ība studiju 
materiāla apguvei

Administrat īvā personāla atbalsts studējošajam 

atbilstība studijās apgūto kursu saturam



38%

44%

Studiju priekšmetu atbilstība studiju apakšprogrammai 
(5 ballu skalā) (%)

Vidējais novērtējums: 3.7

0%
3%

14%

0%
1(Ĝoti slikti) 2 3 4 5 (Ĝoti labi) Gr ūti pateikt



38%
33%

Teorijas un prakses līdzsvars apakšprogrammā 
kopumā 

(5 ballu skalā) (%)

Vidējais novērtējums: 2.76

6%

17%

5%
0%

1(Ĝoti slikti) 2 3 4 5 (Ĝoti labi) Gr ūti pateikt



65%

Docētāju darbs kopumā 
(5 ballu skalā) (%)

Vidējais novērtējums: 4.00

0% 2%

14%
17%

2%

1(Ĝoti slikti) 2 3 4 5 (Ĝoti labi) Gr ūti pateikt



38%

54%

Administrat īvā personāla atbalsts studējošajam 
(5 ballu skalā) (%)

Vidējais novērtējums: 4.43

2% 0%

6%

0%
1(Ĝoti slikti) 2 3 4 5 (Ĝoti labi) Gr ūti pateikt



67%

22%

Bakalaura/maăistra darba priekšaizstāvēšana
palīdzēja vai traucēja darba izstādes procesā (%)

22%

6%
0%

5%

Palīdzēja Drīzāk 
palīdzēja 

kā traucēja 

Drīzāk 
traucēja kā 
palīdzēja 

Traucēja Grūti 
pateikt 



60%

35%

Vai absolvents pašreiz strādā algotu darbu (%)

5%

Jā Nē Grūti pateikt 



29%

37%

26%

Vai zināšanas, kompetences un prasmes, kas nepieciešamas 
pašreizējā darbavietā, ir vai nav saistāmas ar studiju 

apakšprogrammas saturu (%)

5%
3%

Ir saistītas Drīzāk ir k ā 
nav saistītas

Dr īzāk nav kā 
ir saistītas

Nav saistītas Grūti pateikt



Novērt ējums par konkur ētspēju darba tirg ū 
pēc LKA absolvēšanas (%)

1 (Ĝoti zema 
konkur ētspēja)

2 3 4 5 (Ĝoti augsta 
konkur ētspēja) 

Grūti pateikt 



24%

41%

24%

Vai pašreiz darba tirgū ir daudz vai maz darbavietu, 
kur ās nepieciešamas apakšprogrammā apgūstamās 

zināšanas, kompetences un prasmes (%)

5% 6%

Daudz 
darbavietu 

Dr īzāk daudz 
kā maz 

darbavietu

Dr īzāk maz 
kā daudz 

darbavietu

Maz 
darbavietu 

Grūti pateikt 



65%

Novērt ējums par LKA iegūtās izglītības nozīmi personības 
attīstībā (5 ballu skalā) (%)

Vidējais novērtējums: 4.49

2% 0%

11%

22%

1 (Ĝoti maza 
nozīme)

2 3 4 5 (Ĝoti liela 
nozīme) 



12%

58%

12%

Turpin āt studijas maăistrantūrā 
ārpus Latvijas

Strādāt algotu darbu Latvij ā 

Strādāt algotu darbu ārpus 
Latvijas 

Pēc LKA bakalaura studiju apakšprogrammas 
absolvēšanas absolvents plāno (%)

24%

10%

18%

22%

Grūti pateikt

Cita atbilde

Turpin āt studijas LKA 
maăistrantūrā 

Turpin āt studijas maăistrantūrā 
kādā citā augstskolā Latvij ā 



8%

0%

62%

23%

Turpin āt studijas maăistrantūrā 
ārpus Latvijas 

Turpin āt studijas doktorantūrā ārpus 
Latvijas 

Strādāt algotu darbu Latvij ā 

Strādāt algotu darbu ārpus Latvijas 

Pēc LKA maăistra studiju programmas absolvēšanas 
absolvents plāno (%)

31%

46%

8%

8%

8%

Grūti pateikt 

Cita atbilde

Turpin āt studijas LKA doktorant ūrā 

Turpin āt studijas doktorantūrā kādā 
citā augstskolā Latvij ā 

ārpus Latvijas 


