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Aģentūras īstenotās kvalitātes novērtēšanas procedūras
Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome
 Jautājumi, kurus eksperti varētu uzdot vizītes laikā

ENQA veiktā AIC ārējā
novērtējuma soļi
 Pašnovērtējuma veikšana un pašnovērtējuma ziņojuma
sagatavošana 2015. gada rudens – 2017. gada novembris
 ENQA ekspertu vizīte AIC 19.02.2018 – 22.02.2018
 Ekspertu atzinuma sagatavošana
 Iespēja AIC sniegt komentārus par faktu kļūdām ekspertu
atzinumā
 ENQA valdes lēmums 2018. gada jūnijs/ jūlijs
 EQAR reģistra komitejas lēmums 2018. gada novembris

ENQA ekspertu vizīte AIC
Vizītes norise
2018. gada 19. februāris – 2018. gada 22. februāris

Ekspertu grupa
Dr. Heli Mattissen,Estonian Quality Agency for Higher and Vocational
Education (EKKA), direktore, Igaunija (ekspertu grupas vadītāja)

Karena Maquire, Quality and Qualifications Ireland (QQI), ārējo sakaru
vadītāja, Īrija (ekspertu grupas sekretāre)
Prof Roger King, the University of Bath, Lielbritānija

Blazhe Todorovski, Ss. Cyril and Methodius University, tiesību zinātņu students,
Maķedonija
Novērtēšanas procedūras koordinatore – Anaïs Gourdin, ENQA Project and
Finance Officer

Pārstāvju grupas, ar kurām eksperti
tiksies vizītes laikā










AIKNP priekšsēdētāja un AIC direktore
Aģentūras vadība un darbinieki
Studiju akreditācijas komisija/ Studiju programmu licencēšanas komisija
Augstākās izglītības padome
Aģentūras sadarbības partneri (stakeholders)
Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nozaru ministrijas
Augstskolas un koledžas
Eksperti, tajā skaitā studējošie, darba devēji un ārvalstu eksperti
Novērotāji

Augstākās izglītības kvalitātes
nodrošināšanas padome

Augstākās izglītības padome


Prof. Jānis Vētra



Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācija



Prof. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija



Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centrs



Prof. Tatjana Volkova, Latvijas Augstskolu profesoru
asociācija, Studiju akreditācijas un Studiju programmu
licencēšanas komisijas priekšsēdētāja



Līga Lejiņa, Izglītības un zinātnes ministrija



Prof. Jānis Vētra, Augstākās izglītības padome



Prof. Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas augstskolu
asociācija



Dr. Jānis Rozenblats, Latvijas koledžu asociācija





Dr. Aivars Mednis, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija

Dr. Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība



Dr. Jānis Rozenblats, Latvijas koledžu asociācija



Prof. Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas augstskolu asociācija



Dr. Āris Žīgurs, Latvijas Darba devēju konfederācija



Maira Belova, Latvijas Studentu apvienība



Dr. Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība



Arvīds Barševskis, Rektoru Padome



Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera



Arkādijs Zvaigzne, Latvijas Studentu apvienība



Jānis Kloviņš, Latvijas Zinātnes padome



Dr. Aldis Baumanis, Privāto augstskolu asociācija



Edgars Treibergs, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome



Dr. Anna Saltikova, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera



Pēteris Apinis, Latvijas Ārstu biedrība



Dace Freimane, Tautsaimniecības padome

Prof. Kārlis Šadurskis, Izglītības un zinātnes ministrs (exofficio)



Almantas Šerpatauskas, Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes
novērtēšanas centrs



ENQA nosacījumi intervijām
 Vienā intervējamo grupā ir ne vairāk kā 6 personas
 Katra persona sarunā ar ekspertiem piedalās tikai vienu reizi

 Intervijas notiek angļu valodā, nepieciešamības gadījumā piesaistot tulku.
 Ja padomē/komisijā ir studējošo pārstāvji, tie piedalās sarunā kopā ar
padomi/komisiju
 ENQA nav lūgusi atsevišķu tikšanos ar Augstākās izglītības kvalitātes
nodrošināšanas padomi (AIKNP), taču ir lūgusi tikšanos ar:
 Augstākās izglītības padomi
 aģentūras sadarbības partneriem, tajā skaitā pārstāvjiem no AIKNP

Augstākās izglītības kvalitātes
nodrošināšanas padome

Augstākās izglītības padome


Prof. Jānis Vētra [SARUNA AR AIP]



Prof. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmija [SARUNA AR AIP]



Prof. Tatjana Volkova, Latvijas Augstskolu profesoru asociācija,
Studiju akreditācijas un Studiju programmu licencēšanas
komisijas priekšsēdētāja [SARUNA AR SAK un SPLK]



Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācija [SARUNA
AR AIKNP PRIEKŠSĒDĒTĀJU UN AIC DIREKTORI]



Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centrs [SARUNA AR
AIKNP PRIEKŠSĒDĒTĀJU UN AIC DIREKTORI]



Līga Lejiņa, Izglītības un zinātnes ministrija [SARUNA AR IZM]



Prof. Jānis Vētra, Augstākās izglītības padome [SARUNA AR AIP]



Dr. Jānis Rozenblats, Latvijas koledžu asociācija [SARUNA AR
PARTNERORGANIZĀCIJĀM]



Prof. Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas augstskolu asociācija
[SARUNA AR AIP]



Dr. Aivars Mednis, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija



Dr. Jānis Rozenblats, Latvijas koledžu asociācija [SARUNA AR
PARTNERORGANIZĀCIJĀM]



Dr. Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība [SARUNA AR PARTNERORGANIZĀCIJĀM]



Dr. Āris Žīgurs, Latvijas Darba devēju konfederācija





Dr. Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība [SARUNA AR PARTNERORGANIZĀCIJĀM]

Prof. Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas augstskolu asociācija
[SARUNA AR AIP]





Arkādijs Zvaigzne, Latvijas Studentu apvienība [SARUNA AR AIP]

Maira Belova, Latvijas Studentu apvienība [SARUNA AR
PARTNERORGANIZĀCIJĀM]



Dr. Aldis Baumanis, Privāto augstskolu asociācija [SARUNA AR
AIP]



Arvīds Barševskis, Rektoru Padome [SARUNA AR
PARTNERORGANICĀCIJĀM]



Dr. Anna Saltikova, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera [SARUNA AR AUGSTSKOLU PĀRSTĀVJIEM]



Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
[SARUNA AR PARTNERORGANIZĀCIJĀM]



Prof. Kārlis Šadurskis, Izglītības un zinātnes ministrs (ex-officio)



Jānis Kloviņš, Latvijas Zinātnes padome



Edgars Treibergs, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome



Pēteris Apinis, Latvijas Ārstu biedrība



Dace Freimane, Tautsaimniecības padome



Almantas Šerpatauskas, Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes

Intervijas ar ENQA ekspertiem [1]
Saruna ar AIC direktori un AIKNP priekšsēdētāju
Piedalās:
 Baiba Ramiņa, AIC direktore
 Līga Meņģelsone, AIKNP priekšsēdētāja

Norises laiks – 2018. gada 20. februāris plkst. 8:30 līdz 9:15
Norises vieta – AIC birojs, Dzirnavu iela 16 – 3. stāvs

Intervijas ar ENQA ekspertiem [2]
Saruna ar Augstākās izglītības padomi
Piedalās:
 Prof. Jānis Vētra, AIP priekšsēdētājs
 Prof. Baiba Rivža, AIP priekšsēdētāja vietniece, deleģējusi Latvijas Zinātņu
akadēmija
 Prof. Andris Teikmanis, deleģējusi Latvijas Mākslas augstskolu asociācija
 Dr. Aldis Baumanis, deleģējusi Privāto augstskolu asociācija
 Arkādijs Zvaigzne, deleģējusi Latvijas Studentu apvienība

Norises laiks – 2018. gada 20. februāris plkst. 14:45 līdz 15:30
Norises vieta – AIC birojs, Dzirnavu iela 16 - 3. stāvs

Intervijas ar ENQA ekspertiem [3]
Saruna ar sadarbības partneriem
Piedalās:
 Maira Belova, Latvijas Studentu apvienība, AIKNP
 Arvīds Barševskis (vai Jānis Bernāts), Rektoru padome, AIKNP
 Dr. Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, AIKNP
 Dr. Jānis Rozenblats, Latvijas Koledžu asociācija, AIKNP
 Dr. Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, AIKNP
 Juris Zīvarts, Izglītības kvalitātes valsts dienests

Norises laiks – 2018. gada 20. februāris plkst. 15:45 līdz 16:45
Norises vieta – AIC birojs, Dzirnavu iela 16 - 3. stāvs

Intervijas ar ENQA ekspertiem [4]
Saruna ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem
Piedalās:
 Līga Lejiņa, valsts sekretāre

 Santa Šmīdlere, Struktūrfondu departamenta direktore
 Dace Jansone, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta
vecākā eksperte
 Linda Upīte, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta
juriskonsulte
 Jānis Paiders, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta
vecākais eksperts

Norises laiks – 2018. gada 21. februāris plkst. 8:45 līdz 9:30
Norises vieta – Izglītības un zinātnes ministrija, Vaļņu iela 2

AIC pašnovērtējums
 Veikts laika posmā no 2015. gada rudens līdz 2017. gada novembrim
 Pašnovērtēšanas procesā notika konsultācijas ar:
 Aģentūras stratēģiskās vadības un lēmumu pieņemšanas institūcijām
(AIKNP un Studiju akreditācijas/Studiju programmu licencēšanas
komisiju)
 Augstskolām/ koledžām
 Citiem sadarbības partneriem, tajā skaitā studējošo un darba devēju
organizācijām
 Ekspertiem, kas iesaistīti kvalitātes novērtēšanas procedūrās
 Citu valstu kvalitātes novērtēšanas aģentūrām ( SKVC (Lietuva))

 Pašnovērtējums sagatavots par AIC Akreditācijas departamentu jeb
Augstākas izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA), pašnovērtējuma ziņojumā
lietots jēdziens «Agency»

Pašnovērtējuma ziņojuma
struktūra
 Vispārīga informācija par kvalitātes novērtēšanu Latvijā, AIC un
Aģentūru

 Aģentūras darbības atbilstība Standartiem un vadlīnijām
kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA)
ESG 2. daļai – standarti ārējām kvalitātes novērtēšanas
procedūrām
ESG 3. daļai – standarti kvalitātes novērtēšanas aģentūrām
 Aģentūras SVID analīze

 Izaicinājumi un turpmākās attīstības iespējas

Akadēmiskās informācijas centra struktūra
WWW.AIC.LV
WWW.AIKA.LV
SVR.AIC.LV

Aģentūras struktūra

Aģentūras vīzija
Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra ir uzticama un
starptautiski atzīta, tā veicina nepārtrauktu augstākās izglītības
kvalitātes pilnveidi Latvijā un iesaistās Eiropas un globālās
augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpas procesos.

Misija
Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra:
 veicina Latvijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un sniedz
ieguldījumu kvalitātes kultūras izveidē un uzturēšanā atbilstoši
standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas
augstākās izglītības telpā;
 veic ekspertīzi un nodrošina uzticamu informāciju par augstākās
izglītības kvalitātes novērtēšanas un pilnveidošanas jautājumiem;
 ir uzticams partneris augstskolām/ koledžām, politikas veidotājiem,
esošajiem un potenciālajiem studentiem un citām iesaistītajām
pusēm Latvijā un ārvalstīs;
 tās augsto reputāciju nodrošina darbinieku un ekspertu
profesionalitāte, uzkrātā pieredze augstākās izglītības pārmaiņu
vadīšanas procesos Eiropā, tajā skaitā Austrumeiropā un
Centrāleiropā.

Vērtības
Objektivitāte
Aģentūra savā darbībā un tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildē nodrošina
neatkarību, caurredzamību, neitralitāti, pamatotību un profesionalitāti, kas tiek
nodrošināta ar atbilstošu personāla un ekspertu atlasi, kā arī iepriekš noteiktām
procedūrām.

Kompetence
Aģentūras īstenoto funkciju un uzdevumu kvalitāti nodrošina darbinieku un
piesaistīto ekspertu atbilstošā kompetence, uzkrātā vietējā un starptautiskā
pieredze, kā arī nepārtraukta kompetences attīstība.

Sadarbība
Aģentūras darbības, tās zīmola un reputācijas pamatā ir efektīva sadarbība
ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā iesaistītajām pusēm vietējā
un starptautiskajā mērogā.

Aģentūras īstenotās novērtēšanas
procedūras
 Studiju programmu licencēšana – vienreizēja procedūra,
lēmumu pieņem Studiju programmu licencēšanas komisija

 Studiju virzienu akreditācija – cikliska procedūra, lēmumu
pieņem Studiju akreditācijas komisija
 Augstskolu/ koledžu novērtēšana – lēmumu pieņem
Augstākās izglītības padome
 Izmaiņu novērtēšana studiju virzienā – ne cikliska, procedūra, kas tiek veikta periodā
starp divām studiju virziena akreditācijas procedūrām, saņemot atbilstošu augstskolas
iesniegumu. Lēmumu pieņem Studiju akreditācijas komisija

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas
padome
1) Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs,
2) Akadēmiskās informācijas centra direktors,
3) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs,
4) Rektoru padomes priekšsēdētājs,
5) Latvijas Koledžu asociācijas priekšsēdētājs,
6) Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors,
7) Latvijas Studentu apvienības prezidents,
8) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs,
9) Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas pārstāvis,
10) Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,
11) Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs,
12) Tautsaimniecības padomes pārstāvis,
13) Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs,
14) Latvijas Ārstu biedrības prezidents,
15) Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā reģistrētas ārvalstu akreditācijas
aģentūras pārstāvis

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas
padomes funkcijas
 veic stratēģisku vadību un plānošanu augstskolu un koledžu akreditācijas organizēšanai un
studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanai, kā arī studiju programmu licencēšanas
organizēšanai centrā;
 apstiprina studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlases
kritērijus;
 apstiprina studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvu,
priekšsēdētāju un vietnieku;
 apstiprina studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas reglamentu.

AIKNP apstiprinātie dokumenti
 Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes reglaments
 Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas
komisijas locekļu atlases kritēriji un vadlīnijas
 Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas
komisijas sastāvu, tās priekšsēdētāju un vietnieku
 Studiju akreditācijas komisijas reglaments
 Studiju programmu licencēšanas komisijas reglaments
 Augstākās izglītības akreditācijas aģentūras attīstības stratēģiskie
virzieni 2017. -2021. gadam

AIKNP izskatītie jautājumi [1]
Nr. Sēdes laiks

Sēdes rezultāts

1

2015. gada 18.augusts

Apstiprināts AIKNP reglaments, par AIKNP
priekšsēdētāju ievēlēta L.Meņģelsone,
priekšsēdētāja vietnieci B.Ramiņa.
Apstiprināti SAK un SPKL locekļu atlases kritēriji un
vadlīnijas

2

2015. gada 16.septembris Apstiprināti grozījumi AIKNP reglamentā, precizēti
SAK un SPKL locekļu atlases kritēriji un vadlīnijas

3

2015. gada 26.oktobris

Apstiprināti SAK un SPLK reglamenti

4

2015. gada 3.novembris

Diskusija par SAK un SPLK kandidātiem

5

2015. gada 10. novembris Apstiprināti grozījumi AIKNP reglamentā, apstiprināts
SAK un SPLK sastāvs, vadītāja T.Volkova, vadītājas
vietnieks I.Lācis

6

2016. gada 13. janvāris

Apstiprināti grozījumi SAK un SPLK reglamentos

7

2016. gada 30. maijs

Izskatīta ESF projekta «Atbalsts EQAR aģentūrai
izvirzīto prasību izpildei» norise

AIKNP izskatītie jautājumi [2]
Nr.

Sēdes laiks

Sēdes rezultāts

8

2016. gada 12.oktobris Atbalstīta grozījumu nepieciešamība normatīvajos
aktos, apstiprināti grozījumi SAK reglamentā

9

2016. gada
16.decembris

Konceptuāli atbalstīti AIKA attīstības stratēģiskie
virzienu 2017. – 2021.gadam

10

2017. gada 8. marts

Apstiprināti AIKA attīstības stratēģiskie virzieni 2017. –
2021. gadam

11

2017. gada 18.oktobris AIKNP pievienojas jauns padomes loceklis Almantas
Šerpatauskas (SKVC)

12

2017. gada 21.
novembris

Izskatīts jautājums par IZM sniegtajiem priekšlikumiem
grozījumiem Augstskolu likumā

13

2017. gada
6.decembris

Apstiprināti grozījumi SAK un SPLK reglamentos

AIKNP izskatītie jautājumi [3]
 ESF projekta "Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei"
aktualitātes un norises gaita

 Informācija par iestāšanās progresu Eiropas Augstākās izglītības
kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR)
 Secinājumi un priekšlikumi pēc veiktajām akreditācijas
procedūrām ESF projekta "Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto
prasību izpildei" ietvaros
 Informācija par organizētajām apmācībām ESF projekta
"Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" ietvaros
 Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras aktualitātes

AIKNP aģentūras pašnovērtējuma
ziņojumā
 Development of the self-evaluation report (p6)
•

Pašnovērtēšanas process tika pārrunāts AIKNP sēdēs

 The status and the organisation structure of the Agency (p11-p13)
•

Aģentūras stratēģiskās vadības institūcija (p11-p12, p63, p64)

•

AIKNP sastāvs/ priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas procedūra (p11)

•

AIKNP funkcijas un reglaments (p11-p12) AIKNP darbu organizē Aģentūra (p13)

•

AIKNP apstiprina procedūru Studiju akreditācijas/Studiju programmu licencēšanas komisijas
izveidei (p13) un apstiprina abas Komisijas (p64)

 Compliance with ESG standard 3.1. Activities, policy and processes for quality assurance (p62)
•

AIKNP pārrunāja un apstiprināja Aģentūras stratēģiskos virzienus (p62)

 Compliance with ESG standard 3.3. Independence (p64)
 Compliance with ESG standard 3.6. Internal quality assurance and professional conduct (p68)
•

AIKNP apstiprināja Aģentūras stratēģiskos virzienus 5 gadiem (p69)

 Information and opinion of stakeholders (p71)

 SWOT analysis of the agency (p73)
•

AIKNP sastāva mainība sakarā ar ieņemamo amatu maiņu (p73)

Jautājumi, kurus eksperti varētu uzdot
intervijas laikā
 Kā notiek Jūsu pārstāvētās organizācijas sadarbība ar aģentūru?
 Kādās aģentūras aktivitātēs Jūsu pārstāvētā organizācija ir iesaistīta/
piedalās?
 Kā Jūs vērtējat aģentūras darbu un ko būtu nepieciešams uzlabot?
 Kā tika izveidota Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome
(AIKNP)?
 Kādas ir AIKNP funkcijas?
 Kādi ir jautājumi, ko AIKNP savās sanāksmēs ir pārrunājusi?
 Kā jūs vērtējat AIKNP lomu, nozīmīgumu Aģentūras darbības
nodrošināšanā?
 Kā notika Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu
licencēšanas komisijas apstiprināšana? Kā tika izvēlēti komisiju locekļi?

Paldies par uzmanību!

jolanta.silka@aic.lv

