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Ievads 

• Abiturientu aptauja notika 2016.gada maija beigās – jūnijā

• Uzaicinājums piedalīties: nosūtīts personiski caur epastu vai mutiski gala darba 
nodošanas brīdī

• Saņemtas 55 pilnas atbildes// LKA absolvējuši 136 cilvēki (41 – Mag, 95 – Bak)

• Saņemto atbilžu skaits vērtējams kā nepilnīgs, lai datus uzskatītu par pilnībā 
reprezentatīviem

• Vismazāk reprezentētās apakšprogrammas: Teātra režija (0% no absolventiem), 
Audiovizuālā māksla (13% no absolventiem), Kult. men. un radošās industrijas 
(nedaudz mazāk par pusi), Kultūras un starpkultūru studijas (nedaudz mazāk par 
pusi), Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana(11%)

• Dati derīgi kā tendenču novērtēšanas instruments



Bakalaura programma (39) Maģistra programma (16)

Kultūras teorijas un 
menedžments

14 Muzeju un kultūras 
mantojuma studijas

6

Tradicionālā kultūra un 
latviešu folklora

4 Kultūras menedžments un 
radošas industrijas

6

SKS Latvija - Ziemeļvalstis
7 Kultūras un starpkultūru 

studijas
3

SKS Latvija - Francija

9
Audiovizuālā māksla: filmu 
režija un producēšana

3

Audiovizuālā māksla 1 Teātra māksla 0

Cita apakšprogramma 2

KOPĀ 37 18

39 absolventi norādījuši, ka 
absolvēs bakalaura 
programmu, no tiem 2 
snieguši «citu atbildi», tādēļ 
šīs atbildes nav 
klasificējamas pie konkrētas 
apakšprogrammas. Savukārt 
16 absolventi norādījuši 
maģistra programmu.
Tomēr, norādot 
apakšprogrammu, bakalaura 
programmā trūkst 2 atbilžu, 
tādēļ ka 2 respondenti 
līdzīgā nosaukuma dēļ 
sajaukuši maģistra 
audiovizuālo 
apakšprogrammu ar 
bakalaura audiovizuālo 
apakšprogrammu



Pieredzes LKA vispārējs 
novērtējums



Pieredzes LKA vispārējs novērtējums

0% 2%

22%

49%

27%

1 (ļoti slikti) 2 3 4 5 (ļoti labi)

Novērtējums: līdzšinējā izglītības pieredze LKA (%)
1-ļoti slikti, 5 - ļoti labi

n=55



Pieredzes LKA vispārējs novērtējums

7%

16%

13%

36%

36%

31%

42%

15%

2%

2%

Augstskola

Apakšprogramma

Novērtējums: atbilstība gaidītajam (ekspektācijas pirms studiju uzsākšanas) (%)
1-pilnībā neatbilst, 5-pilnībā atbilst

1 (pilnībā neatbilst) 2 3 4 5 (pilnībā atbilst) Grūti pateikt

n=55



Pieredzes LKA vispārējs novērtējums

0% 0%

13%

29%

58%

1 (ļoti slikti, nepietiekami) 2 3 4 5 (ļoti labi, pietiekami)

Novērtējums: administratīvā personāla pieejamība (%)

n=55



Iespējas ietekmēt studiju procesu

20%

29%

33%

4%

15%

Ir bijušas (vairākas) iespējas Drīzāk ir bijušas kā nav
bijušas iespējas

Drīzāk nav bijušas kā ir
bijušas iespējas

Nav bijušas šādas iespējas Grūti pateikt/ nav bijusi
šāda nepieciešamība

Novērtējums: iespēja piedalīties apakšprogrammas pilnveidošanā (%)

n=55



Ietekme uz personību

0% 0%

15%

24%

60%

2%

1 (ļoti maza nozīme) 2 3 4 5 (ļoti liela nozīme) Grūti pateikt

Novērtējums: LKA iegūtās izglītības nozīme personības attīstībā (%)

n=55



Studiju kvalitātes novērtējums



Studiju kvalitāte

24%

15%

33%

56%

42%

55%

15%

31%

11%

2%

9% 2%

4%

2%

2%

LKA kopumā

Apakšprogrammā kopumā

Akadēmiskais personāls

Novērtējums: studiju kvalitāte (%)
5-ļoti augsta, 1-ļoti zema

5 (ļoti augsta kvalitāte) 4 3 2 1 (ļoti zema kvalitāte) Grūti pateikt

n=55



Studiju kvalitāte

4,27

4,22

4,14

3,89

3,87

3,72

3,68

3,67

3,63

3,57

3,39

2,87

Administratīvā personāla atbalsts studējošajam

Studentu skaita (nodarbībās) piemērotība studiju materiāla apguvei

Docētāju darbs kopumā

Atvēlētais laiks patstāvīgo darbu izstrādei

Pārbaudes darbu satura un pārbaudījumu formas atbilstība studijās apgūto kursu…

Lekciju un semināru proporcija studiju apakšprogrammā kopumā

Nodarbību plānojums

Studiju priekšmetu atbilstība studiju apakšprogrammai

Vērtēšanas sistēma

Metodiskā un informatīvā materiāla nodrošinājums

Materiāli tehniskais nodrošinājums

Teorijas un praktisko nodarbību līdzsvars apakšprogrammā kopumā

Novērtējums: studiju elementi
vidējais vērtējums (1-ļoti slikti, 5-ļoti labi)



Gala darbu izstrāde



Priekšaizstāvēšana

55%

27%

5%
2%

11%

Palīdzēja Drīzāk palīdzēja kā
traucēja

Drīzāk traucēja kā
palīdzēja

Traucēja Grūti pateikt

Bakalaura/ maģistra darba priekšaizstāvēšanas nozīme darba izstrādes 
procesā (%)

n=55



Sadarbība ar vadītāju

62%

22%

9%

2% 0%
5%

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

Novērtējums: sadarbība ar bakalaura/ maģistra darba vadītāju (%)

n=55



• Ātra komunikācija, daudz ieteikumi

• Daiga Brasliņa ir lieliska bakalaura darba vadītāja, kas ļoti daudz palīdz, motivē un 
iesaka.

• Daina Teters bija lieliska bakalaura vadītāja, sniedza visu nepieciešamo palīdzību un 
ieteikumus tēmas izvēlē kā arī bakalaura izstrādē.

• Darba vadītāja bija ļoti atsaucīga un ieinteresēta darba tapšanas gaitā.

• Darba vadītāja bija ļoti atsaucīga un piedāvāja noderīgu informāciju, kā arī norādīja 
uz kļūdām

• darbs bija lielākoties patstāvīgs

• Empātisks, atsaucīgs, pretimnākošs, izpalīdzīgs  (R.Briedis)

• Esmu priecīga par sadarbību.

• Gribētos, lai vadītājs vairāk uzmundrina, nevis kaunina, kas dažkārt tikai atņem cīņas 
sparu.

• Īsti nejutu lielu atbalstu vai iespēju konsultēties ar darba vadītāju.

• Juris Goldmanis vadītājs, ļoti kvalitatīvi padomi, izcili palīdzējis

• Kompetence, disciplīna, izpratne par procesu un prasībām, ieinteresētība rezultātā.

• laba sadarbība un konstruktīvas konsultācijas, lai veicinātu darba gaitas veiksmīgu 
attīstību.

• Labākais vadītājs, ko var vēlēties.

• Lieliska sadarbība, noderīgi padomi un ieteikumi, vadītāja vienmēr bija pieejama.

• Lieliski!

• Ļoti atsaucīgs!

Sadarbība ar vadītāju: komentāri
• Mana bakalaura darba vadītāja Zane Grigoroviča prata motivēt, iedrošināt un kompaktā 

veidā sniegt ļoti rosinošus padomus. nekad nebija grūti vērsties pēc padoma, ļoti atsaucīga! 
Liels viņai paldies!

• mana darba vadītāja ir fantastiska - ļoti cilvēcīga pieeja, konstruktīva kritika un nekad 
neatteica padomu, kad tas bija nepieciešams.

• Manas vainas dēļ nav 5

• Neparedzētu notikumu dēļ pēdējā brīdī darba vadītājs bija jānomaina, tāpēc neatlika laika, 
lai izveidotu ciešāku sadarbību.

• Palīdzēja, ieteica un motiveja

• Palīdzēja, kad lūdzu, bet savu viedokli neuzspieda.

• Problemas radija tas, ka es nedzīvoju Latvija. Bet kopuma ir ok!

• Sadarboties ar Agnesi Hermani ir ļoti viegli

• Uzskatu, ka ļoti pieredzējis un objektīvs vadītājs un savas nozares profesionālis.

• Uzskatu, ka man bija laba sadarbība ar manu bakalaura darba vadītāju. Viņa aktīvi iesaistījās 
darba procesā kā arī atbalstīja un palīdzēja darba tapšanā. Es droši varēju vērsties pie darba 
vadītājas neskaidrību gadījumos. 

• Uzskatu, ka Una Sedleniece bija izcila darba vadītāja, darbam viņa piegāja pietiekami stingri 
un uzstājīgi, bet arī ar cieņu. Viņa rūpīgi iedziļinājās un sniedza ļoti konstruktīvu kritiku, ne 
visi darba vadītāji studentu darbiem pieietu tik nopietni.

• Vadītāja bija atsaucīga un pretimnākoša 

• Virzīja, koriģēja, nekad neuzspieda savu viedokli

• Viss atkarīgs no studenta paša.



Starptautiskā sadarbība



31%

16%

15%

16%

25%

16%

29%

29%

5%

7%

24%

20%

4%

11%

7%

2%

7%

38%

55%

22%

20%

Starptautiskā studentu apmaiņ

Starptautiskās prakšu iespējas

Vieslekcijas, nodarbības

Ārzemju viespasniedzēju nodrošinājums

Novērtējums: LKA starptautiskā sadarbība (%)

5 (ļoti augsta kvalitāte) 4 3 2 1 (ļoti zema kvalitāte) Grūti pateikt/ neesmu pieredzējis(-usi)

n=55



Studijas un darbs



Darbs paralēli studijām

71%

22%

7%

Jā Nē Grūti pateikt

Vai šobrīd strādā pastāvīgu algotu darbu (%)

n=55



15

9

12

3

Ir saistītas Drīzāk ir nekā nav saistītas Drīzāk nav nekā ir saistītas Nav saistītas

Esošajā darbavietā nepieciešamos zināšananu un prasmju saikne ar 
apakšprogrammas saturu (absolūti skaitļi)

n=39 (absolventi, kas strādā pastāvīgu darbu)



Izglītība un darba tirgus

4%

13%

33%

27%

9%

15%

1 (ļoti zema
konkurētspēja)

2 3 4 5 (ļoti augsta
konkurētspēja)

Grūti pateikt

Pašovērtējums: konkurētspēja darba tirgū pēc LKA absolvēšanas (%)

n=55



Izglītība un darba tirgus

4%

20%

38%

27%

11%

Daudz darbavietu Drīzāk daudz kā maz darbavietu Drīzāk maz kā daudz darbavietu Maz darbavietu Grūti pateikt

Vai darba tirgū šobrīd maz/daudz vietas, kur nepieciešamas apakšprogrammā apgūtās 
zināsanas un prasmes (%)

n=55



Pēc absolvēšanas 



3

3

4

4

5

10

22

Grūti pateikt

Cita atbilde

Turpināt studijas LKA maģistrantūrā

Turpināt studijas maģistrantūrā ārpus Latvijas

Strādāt algotu darbu ārpus Latvijas

Turpināt studijas maģistrantūrā kādā citā
augstskolā Latvijā

Strādāt algotu darbu Latvijā

Plāni pēc absolvēšanas: bakalauri (absolūti skaitļi)

1

1

2

2

13

Turpināt studijas LKA doktorantūrā

Strādāt algotu darbu ārpus Latvijas

Turpināt studijas doktorantūrā kādā citā
augstskolā Latvijā

Cita atbilde

Strādāt algotu darbu Latvijā

Plāni pēc absolvēšana: maģistra programma (absolūti 
skaitļi)


