
Abiturientu aptauja 2018

Sagatavoja Agnese Treimane



• Aptaujāti abiturienti, kas maija beigās/jūnija sākumā iesniedza bakalaura/maģistra 
darbus

• Anketas papīra formā bija jāaizpilda uzreiz pie darba nodošanas

• Daļēji strukturētā anketa sastāv no 23 jautājuma

• Iegūtas 101 derīga anketa, kas uzskatāms par reprezentatīvu apjomu (2018.gadā 
esošās apakšprogrammas absolvēja 119 abiturienti)

• Kā redzams nākamajā slaidā, ir redzamas dažas neatbilstības starp absolventu skaitu 
un anketu skaitu, kas vedina domāt, ka respondenti neuzmanīgi aizpildījuši anketas 
vai bijušas nekonkrēti formulētas apakšprogrammas (ņemto vērā, ka absolvē atsevišķi 
studenti arī no iepriekšējo gadu apakšprogrammām). Tāpēc, ņemot vērā to, ka nav 
zināma datu precizitāte, turpmāk detalizētā analīzē netiks apskatītas 
apakšprogrammas «Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija», «Kultūras un 
starpkultūru sakari», «Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana». Atsevišķi 
netiks analizētas arī apakšprogrammas «Kultūras socioloģija un menedžments» un 
«Starpkultūru sakari Latvija-Vācija/ Nīderlande», jo tajās ir tikai 1 respondents.
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Saņemtās anketas pret 
abiturientu skaitu
Apakšprogramma Absolventi Anketu skaits

Drāmas un teksta studijas 8 8

Kultūras teorija un menedžments 20 19

Kultūras socioloģija un menedžments 1 1

Starpkultūru sakari Latvija-Vācija/ Nīderlande 1 1

Starpkultūru sakari Latvija-Vācija 7 6

Starpkultūru sakari Latvija-Francija/ Beļģija 10 10

Starpkultūru sakari Latvija-Dānija 9 8

Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija 3 4

Audiovizuālā un skatuves mākslas producēšana 19 14

Laikmetīgās dejas māksla 13 8

Muzeju un kultūras mantojuma studijas 6 6

Kultūras menedžments un radošās industrijas 7 6

Kultūras un starpkultūru sakari 1 2

Teātra māksla 6 0

Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana 5 7



Plāni pēc absolvēšanas: top 3 atbildes

MAĢISTRI
Strādāšu algotu darbu 

Latvijā (turpināšu strādāt 
darbavietā, kurā strādāju 

šobrīd) 
Strādāšu algotu darbu 
Latvijā (meklēšu citu/ 

jaunu darbavietu) 

BAKALAURI
Strādāšu algotu darbu Latvijā 

(turpināšu strādāt 
darbavietā, kurā strādāju 

šobrīd)
Strādāšu algotu darbu Latvijā 

(meklēšu citu/ jaunu 
darbavietu) 

Turpināšu studijas 
maģistrantūrā kādā citā 

augstskolā Latvijā 



Izglītības novērtējums



Līdzšinējās izglītības 
pieredzes novērtējums

3,81
Vidējais vērtējums 5 ballu skalā (5 – ļoti labi, 1 

– ļoti slikti)



LKA iegūtās izglītības nozīme 
abiturienta personības attīstībā

4,44
Vidējais 

vērtējums 5 
ballu skalā 

(5 – ļoti liela 
nozīme, 1 –

ļoti maza 
nozīme)



Studiju kvalitātes 
novērtējums 



Dažādu studiju elementu novērtējums 5 
ballu skalā (5 – ļoti labi, 1 – ļoti slikti)
vidējais vērtējums absolūtos skaitļos

Elements Vērtējums 

Administratīvā personāla atbalsts studējošajam 4,49

Docētāju (pasniedzēju) darbs kopumā 4,06

Atvēlētais laiks studiju darbu (patstāvīgie darbi) sagatavošanai 4,01

Vērtēšanas sistēma (kritēriji, norises kārtība u.c.) 3,93

Metodiskā un informatīvā materiāla nodrošinājums 3,78

Materiāli tehniskais nodrošinājums 3,76

Studiju priekšmetu atbilstība studiju apakšprogrammai 3,71

Nodarbību  plānojums 3,40

Teorijas un praktisko nodarbību līdzsvars apakšprogrammā kopumā 3,17



Administratīvā personāla darba 
un pieejamības novērtējums

• administratīvais personāls ļoti atsaucīgs un izpalīdzīgs, 
žēl tikai, ka ne vienmēr pie viņiem jau ir nonākusi 

aktuālā informācija par studiju grafikiem utt.

• Super atsaucīgi cilvēki :)

• Laipni un pretimnākoši cilvēki 

• Vislabākais ir 31. kab. - vienmēr atsaucīgas, laipnas, un 
smaidošas! 

• Visi vienmēr ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi

• Jaunās meitenes ir foršas un atsaucīgas! 

• Ļoti atsaucīgi cilvēki 

• Aijas ir lieliskas! 

• Haotiski 

• Super atsaucīgas meitenes, vienmēr palīdz, pat, kad 
situācijās nav iespējams palīdzēt 

• Pasniedzēji ir ļoti pretimnākoši, taču aizņemti

• Ļoti laba komunikācija ar Aijām, Danu, jaunajām 
meitenēm un 3.stāvu

• Vienmēr laipni, saprotoši, pretimnākoši

• Vienmēr smaidīgas, atsaucīgas

• Ātri atbild, atsaucīgi; varbūt svarīgus ziņojumus 
studentiem var sūtīt ātrāk

• Pretimnākoši, atsaucīgi!

4,62
Vidējais vērtējums 5 ballu skalā 
(1 - ļoti slikti, nepietiekami, 5 –

ļoti labi, pietiekami)



Bakalaura/ maģistra darba 
izstrādes process

4,55

Sadarbības ar sava darba 
vadītāju novērtējums 5 

ballu skalā



Starptautiskās sadarbības 
novērtējums



LKA starptautiskās sadarbības dažādu 
aspektu novērtējums 5 ballu skalā (5 – ļoti 

augsta kvalitāte, 1 – ļoti zema kvalitāte)

*Datu analīzē jāņem vērā, ka liela daļa abiturientu bija atzīmējuši grūti pateikt/ neesmu 
pieredzējusi (-is), attiecīgi 34 cilvēki par studentu apmaiņu, 60 cilvēki par praksēm, 17 par 
vieslekcijām, 27 par viespasniedzējiem. Šīs atbilde nav ņemtas vērā, rēķinot vidējo vērtējumu

Starptautiskā 
studentu 
apmaiņa

Starptautiskās 
prakšu iespējas

Vieslekcijas, 
nodarbības

Ārzemju 
viespasniedzēju 
nodrošinājums

4,30 3,95 3,67 3,38



Viedoklis par 
studējošo pašpārvaldi



Abiturienti un studējošo 
pašpārvalde 

4,10
Cik kopumā būtiski 5 ballu 

skalā,  respondentuprāt, ir tas, 
ka augstskolā darbojas SP (5 –
ļoti būtiski, 1 – ļoti nebūtiski)

13%

Respondenti, kas paši 
piedalījušies studējošo 

pašpārvaldē



Darba tirgus un 
abiturienti



Šī brīža nodarbinātība

• Cita atbilde: Brīvprātīgi; mikrouzņēmumā; praktikants; auklēju bērnus



Šī brīža nodarbinātība



Konkurētspēja darba tirgū

3,52
Savas konkurētspējas darba 

tirgū novērtējums 5 ballu 
skalā (5 – ļoti augsta 

konkurētspēja, 1 – ļoti zema 
konkurētspēja)


