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Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar LU 22.08.2016.
rīkojumu Nr. 1/334
REGULĀRO APTAUJU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA
STUDIJU PROCESA NOVĒRTĒŠANAI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ
1. Definīcijas
1.1. Regulārās aptaujas – Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta (turpmāk – AkD) centralizēti
organizētās aptaujas, kas mērķa grupām norit noteiktā laika periodā katru akadēmisko gadu vai
atsevišķos gadījumos retāk.
1.2. Studējošo aptaujas – aptaujas, kuru mērķa grupa ir Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) studenti.
1.3. Obligātās aptaujas – aptaujas, kuras norit LU Informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS) un kurās
studējošo līdzdalība ir obligāta.
1.4. Anketa – aptaujas lapa informācijas iegūšanai no mērķa grupām.
1.5. Respondents – persona, kura aizpilda aptaujas anketu.
/LU 01.04.2022. rīkojuma Nr. 1-4/196 redakcijā/; /LU 06.10.2022. rīkojuma Nr. 1-4/515 redakcijā/

2. Vispārējie noteikumi
2.1. Regulāro aptauju veikšanas mērķis ir respondentu (studējošo, absolventu un darba devēju) viedokļu
noskaidrošana par LU īstenoto studiju procesu un to izmantošana studiju kvalitātes pilnveidei.
Aptaujas ir studiju iekšējās kvalitātes vadības sistēmas neatņemama sastāvdaļa.
/LU 01.04.2022. rīkojuma Nr. 1-4/196 redakcijā/

2.2. Regulāri tiek organizētas šādas aptaujas:
2.2.1. aptauja, uzsākot studijas;
2.2.2. pirmā studiju gada studējošo aptauja par studiju pieredzi;
2.2.3. aptauja par studiju kursiem un mācībspēku darbu, tajā skaitā aptauja par studiju praksi
(turpmāk – aptauja par studiju kursiem);
2.2.4. pēdējā studiju gada studējošo aptauja par studiju pieredzi;
2.2.5. aptauja studējošajiem, kuri pārtrauc studijas (turpmāk – studijas pārtraukušo aptauja);
2.2.6. absolventu aptauja;
2.2.7. darba devēju aptauja;

2.2.8. aptauja par otras studiju programmas izmēģināšanu;
2.2.9. aptauja par doktora studiju programmu.
/LU 21.06.2021. rīkojuma Nr. 1-4/312 redakcijā/; /LU 06.10.2022. rīkojuma Nr. 1-4/515 redakcijā/

2.3. Studējošo dalība 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. un 2.2.8. apakšpunktā minētajās aptaujās ir obligāta.
Pirms reģistrēšanās nākamajam studiju semestrim vai pirms noslēguma darba iesniegšanas,
studējošajam jāaizpilda viņam paredzētās aptaujas. /LU 13.01.2017. rīkojuma Nr. 1/8 redakcijā/
2.4. Par studējošo aptauju norisi LUIS tiek automātiski izsūtīti trīs ziņojumi:
2.4.1. uzaicinājums aizpildīt aptauju – kad aptauja tiek aktivizēta;
2.4.2. pirmais atgādinājums par aptauju aizpildīšanu – semestra 17. nedēļā, sākoties studiju kursu
noslēguma pārbaudījumiem (saņem 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. un 2.2.8. apakšpunktā minēto
aptauju mērķa grupas);
2.4.3. otrais atgādinājums par aptauju aizpildīšanu – četras dienas pirms reģistrācijas nedēļas
(saņem 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. un 2.2.8. apakšpunktā minēto aptauju mērķa grupas).
/LU 13.01.2017. rīkojuma Nr. 1/8 redakcijā/; /LU 06.10.2022. rīkojuma Nr. 1-4/515 redakcijā/

2.5. Respondentu sniegtās atbildes aptaujas anketās ir konfidenciālas un tiek izmantotas tikai apkopotā
veidā. Regulāro aptauju rezultāti ir izmantojami tikai šīs kārtības 2.1. apakšpunktā noteiktā mērķa
īstenošanai.
2.6. Veidu, kā tiek apkopoti aptauju rezultāti, nosaka AkD. Izmantojot AkD sagatavoto rezultātu
apkopošanas formu, LUIS automātiski ģenerē 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. un 2.2.4. punktā minēto aptauju
rezultātu kopsavilkumus katrai studiju programmai atsevišķi. Studējošo aptauju rezultāti
kopsavilkumos tiek atspoguļoti, tiklīdz aptaujas aizpildījuši vismaz trīs konkrētajā studiju
programmā studējošie. /LU 01.04.2022. rīkojuma Nr. 1-4/196 redakcijā/
2.7. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/
2.8. Citu aptauju veikšanu LU ir elektroniski saskaņojama ar AkD, norādot iesniegumā aptaujas mērķi,
mērķa grupu un potenciālo aptaujas norises laiku, kā arī pievienojot aptaujas anketu. AkD sniedz
atbildi 5 darba dienu laikā.
3. Aptauja, uzsākot studijas
3.1. Aptaujas, uzsākot studijas (1. pielikums, 22. pielikums) mērķis ir iegūt informāciju studentu
piesaistīšanas pasākumu pilnveidei. Aptaujas uzdevumi ir: (1) noskaidrot studējošo motivāciju
augstskolas un studiju programmas izvēlē, (2) noskaidrot informācijas iegūšanas avotus par studijām
LU, (3) iegūt pieteikšanās un reģistrēšanās procesa novērtējumu un (4) noskaidrot studijas uzsākušo
respondentu sociāli demogrāfisko portretu.
3.2. Aptauju organizē LUIS pirmajā studiju gadā pamatstudijās (koledžas un bakalaura līmeņa studijās)
un augstākā līmeņa studijās (maģistra studijās) studējošajiem katru gadu no brīža, kad studenti tiek
reģistrēti studijām 1. studiju semestrī, līdz nākamā semestra reģistrācijas nedēļas beigām.
3.3. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/
3.4. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/

4. Pirmā studiju gada studējošo aptauja par studiju pieredzi
4.1. Pirmā studiju gada studējošo aptaujas par studiju pieredzi (2. pielikums, 24. pielikums) mērķis ir
iegūt informāciju studiju vides pilnveidei un studentu adaptācijas veicināšanai. Aptaujas uzdevumi
ir: (1) noskaidrot studējošo viedokli par dažādiem studiju aspektiem un (2) noskaidrot studējošo
viedokli par to, kāds atbalsts ir nepieciešams, uzsākot studijas.
4.2. Aptauju organizē LUIS pirmajā studiju gadā pamatstudijās (koledžas un bakalaura līmeņa studijās)
un augstākā līmeņa studijās (maģistra studijās) studējošajiem no pavasara semestra 9. nedēļas līdz
nākamā semestra reģistrācijas nedēļas beigām.
4.3. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/
4.4. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/
5. Aptauja par studiju kursiem
5.1. Aptaujas par studiju kursiem (3. pielikums) mērķis ir iegūt informāciju studiju kursu satura un
mācībspēku darba novērtēšanai un pilnveidošanai. Aptaujas par studiju praksi (5. pielikums) mērķis
ir noskaidrot studējošo pieredzi prakses laikā, lai pilnveidotu prakšu organizāciju.
/LU 06.10.2022. rīkojuma Nr. 1-4/515 redakcijā/

5.2. Aptauju par studiju kursiem organizē LUIS visiem studējošajiem katru semestri no 10. nedēļas līdz
nākamā semestra reģistrācijas nedēļas beigām vai beidzamajā semestrī līdz noslēguma darba
iesniegšanai. LUIS studējošo profilā aktivizē pieeju to kursu aptaujām, uz kuriem studējošais ir
reģistrējies konkrētajā semestrī.
5.3. /Svītrots ar LU 17.07.2020. rīkojumu Nr. 1/302/
5.4. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/
5.5. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/
6. Pēdējā studiju gada studējošo aptauja par studiju pieredzi
6.1. Pēdējā studiju gada studējošo aptaujas par studiju pieredzi (10. pielikums) mērķis ir iegūt
informāciju studiju vides un studiju procesa pilnveidei, kā arī studiju kvalitātes uzlabošanai. Aptaujas
uzdevumi ir: (1) iegūt studējošo viedokli par teju pabeigto studiju programmu un par dažādiem
studiju aspektiem, (2) iegūt informāciju par studējošo nodarbinātību un turpmākiem studiju plāniem.
/LU 01.04.2022. rīkojuma Nr. 1-4/196 redakcijā/

6.2. Aptauju organizē LUIS pēdējā studiju gadā studējošajiem, kuri ir nokārtojuši visas akadēmiskās
saistības, vienu reizi par katru studiju programmu. LUIS aktivizē pieeju studējošā profilā, kad
studējošais
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pārbaudījumiem”. Studējošajam aptauja jāaizpilda līdz noslēguma darba iesniegšanai.
6.3. /Svītrots ar LU 17.07.2020. rīkojumu Nr. 1/302/
6.4. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/
6.5. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/
7. Studijas pārtraukušo aptauja
7.1. Studijas pārtraukušo aptaujas (13. pielikums) mērķis ir apzināt galvenos studiju pārtraukšanas
iemeslus, lai sekmētu studējošo atbiruma samazināšanu.

7.2. Studijas pārtraukušo aptauja norisinās visu akadēmisko gadu. Tā tiek īstenota divos veidos:
7.2.1. elektroniski – LUIS aktivizē pieeju studējošā profilā, kad ir izdots rīkojums par studējošā
eksmatrikulāciju;
7.2.2. papīra formātā – vēršoties fakultātē pie studiju programmas lietveža par studiju pārtraukšanu,
studējošais saņem aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu. Lietveža uzdevums ir mudināt
studējošos aizpildīt anketu. Papīra anketas aizpildīšanas gadījumā lietvedis informē
studentus, ka atkārtoti to darīt LUIS nav nepieciešams.
7.3. Papīra formātā aizpildītās anketas dekāna norīkotā atbildīgā persona iesniedz AkD trīs reizes gadā –
līdz rudens semestra 6. nedēļas beigām, līdz pavasara semestra 4. nedēļas beigām un līdz pavasara
semestra 16. nedēļas beigām.
7.4. AkD apkopo no LUIS saņemtos datus un fakultāšu pārstāvju iesniegto aptaujas anketu datus un
sagatavo rezultātu pārskatu. /LU 01.04.2022. rīkojuma Nr. 1-4/196 redakcijā/
7.5. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/
8. Absolventu aptauja
8.1. Absolventu aptaujas (14. pielikums) mērķis ir apzināt informāciju par absolventu profesionālo
darbību un tālākām dzīves gaitām, kā arī noskaidrot absolventu viedokli par iegūto izglītību LU.
/LU 01.04.2022. rīkojuma Nr. 1-4/196 redakcijā/

8.2. Aptauju organizē ar studiju programmu direktoru starpniecību.
8.3. Studiju programmu direktoriem, saskaņojot ar AkD, var papildināt aptaujas anketu.
8.4. AkD pēc pieprasījuma sniedz atbalstu aptaujas rezultātu apkopošanā.
9. Darba devēju aptauja
9.1. Darba devēju aptaujas (15. pielikums) mērķis ir noskaidrot darba devēju viedokli par LU absolventu
iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī gūt priekšlikumus studiju
kvalitātes uzlabošanai.
/LU 01.04.2022. rīkojuma Nr. 1-4/196 redakcijā/

9.2. Aptauju organizē ar studiju programmu direktoru starpniecību.
9.3. Studiju programmu direktoriem, saskaņojot ar AkD, var papildināt aptaujas anketu.
9.4. AkD pēc pieprasījuma sniedz atbalstu aptaujas rezultātu apkopošanā.
10. Aptauja par otras studiju programmas izmēģināšanu
10.1. Aptaujas (16. pielikums) mērķis ir noskaidrot studējošo viedokli par iespēju izmēģināt otru studiju
programmu šī procesa pilnveidei.
/LU 06.10.2022. rīkojuma Nr. 1-4/515 redakcijā/

10.2. Aptauju organizē LUIS tiem pirmajā studiju gadā pamatstudijās studējošajiem, kuri izmēģina otru
studiju programmu, katru gadu no rudens semestra 7. nedēļas līdz nākamā semestra reģistrācijas nedēļas
beigām.
/LU 06.10.2022. rīkojuma Nr. 1-4/515 redakcijā/

10.3. /Svītrots ar LU 01.04.2022. rīkojumu Nr. 1-4/196/

11. Aptauja par doktora studiju programmu
11.1. Aptaujas par doktora studiju programmu (17. pielikums) mērķis ir noskaidrot studējošo vērtējumu
par doktora studiju programmu, lai pilnveidotu doktorantūras studiju procesu un studiju vidi.
11.2. Aptauju organizē ar doktora studiju programmas direktora starpniecību (iesaistot lietvedi) 2.-4. gada
doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem, aicinot aizpildīt aptauju LUISā vai izmantojot aptaujas
anketas veidlapu papīra formātā (17. pielikums).
11.3. AkD pēc pieprasījuma sniedz atbalstu aptaujas rezultātu apkopošanā.
/LU 17.07.2020. rīkojuma Nr. 1/302 redakcijā/

12. Aptauju rezultātu pieejamība
12.1. LUIS veidotie rezultātu kopsavilkumi aptaujai par studiju kursiem ir ierobežotas pieejamības
informācija, kas pieejama tikai:
12.1.1. katram mācībspēkam par saviem īstenotajiem studiju kursiem un atbildīgajam
mācībspēkam;
12.1.2. struktūrvienību vadītājiem (fakultātes dekānam, prodekānam vai studiju direktoram,
nodaļas vai katedras vadītājam) par savā pakļautībā esošajiem mācībspēkiem;
12.1.3. studiju virzienu vadītājam un studiju programmu direktoram par piesaistītajiem
mācībspēkiem;
12.1.4. rektoram, prorektoriem un AkD direktoram par visiem mācībspēkiem;
12.1.5. parakstot apliecinājumu par ierobežotas pieejamības (konfidenciālas) informācijas
neizpaušanu, LU Studentu padomes (turpmāk – LU SP) priekšsēdētājam un LU SP
Akadēmiskā virziena vadītājam par visiem mācībspēkiem, kā arī fakultāšu studentu
pašpārvalžu vadītājiem par fakultātes mācībspēkiem (25. pielikums).
12.2. LUIS veidotie rezultātu kopsavilkumi 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.4. apakšpunktā minētajām aptaujām ir
pilnībā pieejami:
12.2.1. studiju programmu direktoram par savu vadīto studiju programmu;
12.2.2. fakultātes dekānam, prodekānam vai studiju direktoram, nodaļas vai katedras vadītājam un
virziena vadītājam par amatam piesaistītajām studiju programmām;
12.2.3. rektoram, prorektoriem un AkD direktoram par visām studiju programmām;
12.2.4. parakstot apliecinājumu par ierobežotas pieejamības (konfidenciālas) informācijas
neizpaušanu, LU SP priekšsēdētājam un LU SP Akadēmiskā virziena vadītājam par visām
studiju programmām, kā arī fakultāšu studentu pašpārvalžu vadītājiem par fakultātes studiju
programmām (25. pielikums).
12.3. LUIS veidotie rezultātu kopsavilkumi par 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.4. apakšpunktā minētajām aptaujām ir
daļēji pieejami arī studentiem par savu studiju programmu. Kopsavilkumos nav iekļautas atbildes uz
atvērtajiem jautājumiem.
12.4. AkD, noslēdzoties aptauju norisei, gatavo 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5. un 2.2.8. apakšpunktā minēto
aptauju rezultātu apkopojumus par LU kopumā un pa fakultātēm.

12.5. AkD sagatavotie 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5. un 2.2.8. apakšpunktā minēto aptauju rezultātu
apkopojumi tiek publiskoti LU Informācijas sistēmā – Mans portāls. Tie ir pieejami ikvienam studentam
un LU darbiniekam ar viņam piešķirto LUIS lietotājvārdu un paroli.
/LU 01.04.2022. rīkojuma Nr. 1-4/196 redakcijā/

13. Aptauju rezultātu izmantošana
13.1. Aptauju rezultātus var izmantot mācībspēki, lai izvērtētu savu profesionālo darbību un iespējas
studiju procesa pilnveidei.
13.2. Struktūrvienības vadītāji (fakultātes dekāni, prodekāni vai studiju direktori, nodaļas vai katedras
vadītāji, arī studiju programmas direktori) izmanto aptauju rezultātus, lai vērtētu gan mācībspēku darbu,
gan studiju vidi un procesu savā struktūrvienībā un lai plānotu pasākumus studiju kvalitātes celšanai.
13.3. Aptaujas rezultāti var tikt izmantoti kā papildu kritēriji, izvērtējot akadēmisko amatu pretendentu
atbilstību attiecīgā akadēmiskā amata prasībām.
13.4. Studiju virzienu vadītāji un studiju programmu direktori izmanto aptauju rezultātus, gatavojot
ikgadējos studiju virzienu pārskatus, studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumus virziena akreditācijai un
pārakreditācijai, kā arī gatavojot studiju programmu attīstības plānus.
13.5. AkD izmanto aptauju rezultātus, lai novērtētu studiju kvalitāti LU. Pamatojoties uz regulāro aptauju
rezultātiem, AkD gatavo priekšlikumus LU vadībai, Studiju servisa departamentam, Komunikācijas
departamentam un citām struktūrvienībām.
13.6. LU SP un fakultāšu studentu pašpārvaldes var izmantot aptauju rezultātus, lai gatavotu
priekšlikumus LU vadībai un struktūrvienībām studiju vides un procesa pilnveidei.”
/LU 01.04.2022. rīkojuma Nr. 1-4/196 redakcijā/

