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LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽA 
Reģ.Nr. 90000022308 

Tomsona iela 37, Rīga, LV – 1013, Tālrunis/Fakss 67371147, e-pasts: medskola@medskola.lv  

 

APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Universitātes  

Rīgas 1.medicīnas koledžas padomes 

16.09.2020. lēmumu Nr.11 

 

Nolikums par 

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas 

regulārajām aptaujām  

 

1. Definīcijas 

1.1. Regulārās aptaujas – Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas (turpmāk – LU 

R1MK) Studiju nodaļas un Administratīvās nodaļas centralizēti organizētās aptaujas 

studējošajiem, absolventiem, docētājiem un darba devējiem, kas norit noteiktā laika periodā katru 

akadēmisko gadu. 

1.2. Studējošo aptaujas – aptaujas, kuru mērķa grupa ir LU R1MK studenti.  

1.3. Absolventu aptaujas – aptaujas, kuru mērķa grupa ir LU R1MK absolventi. 

1.4. Docētāju aptaujas – aptaujas, kuru mērķa grupa ir LU R1MK docētāji. 

1.5. Darba devēju aptaujas – aptaujas, kuru mērķa grupa ir darba devēji, kas nodarbina LU 

R1MK studentus un absolventus. 

1.6. Respondents – persona, kurai jāatbild uz aptaujas jautājumiem.  

1.7. Anketa – elektroniska veidlapa respondentu aptaujāšanai.  

 

2. Vispārējie noteikumi 

2.1. LU R1MK Studiju nodaļa un Administratīvā nodaļa centralizēti organizē regulārās 

aptaujas, lai pilnveidotu studiju procesu un vidi, ņemot vērā no studējošajiem, absolventiem, 

docētājiem un darba devējiem iegūto informāciju par apmierinātību ar studiju procesa organizāciju 

un kvalitāti. Šīs aptaujas ir kvalitātes rīcībpolitikas neatņemama sastāvdaļa, lai veiktu 

nepieciešamos kvalitātes uzlabošanas pasākumus koledžā.  

2.2.  Regulāri tiek organizētas šādas aptaujas: 

2.2.1. topošo studentu aptauja par studiju uzsākšanu;  
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2.2.2. pirmā studiju gada studējošo aptauja par pirmo studiju pieredzi;  

2.2.3. aptauja par studiju kursiem un mācībspēku darbu;  

2.2.4. aptauja par studiju praksi ārpus koledžas;  

2.2.5. pēdējā studiju gada studējošo aptauja par studiju programmu;  

2.2.6. aptauja tiem studējošajiem, kuri izteikuši vēlmi pārtraukt studijas pēc pašu vēlēšanās, 

vai tiem, kuri jau ir pārtraukuši studijas (turpmāk – studijas pārtraukušo aptauja);  

2.2.7. absolventu aptauja;  

2.2.8. darba devēju aptauja; 

2.2.9. docētāju aptauja; 

2.2.10. docētāju aptauja – darba pašvērtējums. 

2.3  Regulāro aptauju anketas tiek izveidotas digitālajā platformā Google veidlapas, bet 

pieļaujama arī citu platformu izmantošana.  

2.4. Respondentu dalība 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. un 2.2.10. 

apakšpunktā minētajās regulārajās aptaujās ir ļoti vēlama, bet ne obligāta.  

2.5. Regulāro aptauju rezultāti tiek izmantoti tikai apkopotā veidā. LU R1MK nodrošina sniegto 

atbilžu anonimitāti.   

2.6.  Regulāro aptauju rezultāti ir ierobežotas pieejamības informācija un ir izmantojami tikai 

šī nolikuma 2.1.apakšpunktā noteiktā mērķa īstenošanai.  

2.7. Dalība visās regulārajās aptaujās, izņemot docētāju aptauju – darba pašvērtējumu, ir 

anonīma tādā ziņā, ka respondentam anketas veidlapā nav jānorāda savs vārds, uzvārds, vecums, 

dzimums. Netiek apkopotas arī respondentu e-pasta adreses. Studējošie anketas veidlapā norāda 

studiju kursu, kurā tie studē, un apgūstamo specialitāti. Darba devēji norāda darba vietas 

nosaukumu.  

2.8. Tā kā docētāju pašvērtējuma aptaujas mērķis atšķiras no citu aptauju mērķiem, docētāju 

darba pašvērtējums nav anonīms, un docētājiem anketā jānorāda savs vārds, uzvārds.  

2.9.  Studējošo un absolventu aptauju norise tiek organizēta sekojoši: 

2.9.1. Studenti studiju līgumu slēgšanas laikā koledžā tiek informēti par visām aptaujām, 

kuras viņiem tiks nosūtītas studiju laikā un pēc studiju pabeigšanas, tajā skaitā par 

absolventu aptauju.  

2.9.2. Pirms aptaujas anketu nosūtīšanas Studiju nodaļas vadītāja uz studentu kursu 

kopējiem e-pastiem vai studentu (arī absolventu) personīgajiem e-pastiem nosūta 

informatīvu paziņojumu, ka tuvākajā laikā respondenti saņems aicinājumu aizpildīt kādu 
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no 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7. punktā minētajām anketām Google 

veidlapu platformā. 

2.9.3. Respondenti kursa kopējā e-pastā vai personīgajā e-pastā saņem sabiedrisko attiecību 

speciālista nosūtītu uzaicinājumu aizpildīt kādu no 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 

2.2.7. punktā minētajām anketām Google veidlapu platformā. Uzaicinājumā ir norādīts 

konkrētās anketas aizpildīšanas termiņš.  

2.9.4. Ja, tuvojoties aptaujas atbilžu iesniegšanas termiņa beigām, tiek konstatēts, ka 

saņemtas nepietiekami daudz respondentu atbildes, Studiju nodaļas vadītāja respondentiem 

nosūta informatīvu atgādinājumu e-pastā par aptaujas aizpildīšanu.  

2.9.5. Pēc aptaujas anketas aizpildīšanas respondents Google veidlapu platformā saņem 

atbildi: “Jūsu atbilde tika reģistrēta.” 

2.10.  Darba devēju aptauju norise tiek organizēta sekojoši: 

2.10.1. Pirms aptaujas anketu nosūtīšanas katedru vadītāji vai citi atbildīgie LU R1MK 

speciālisti darba devējiem nosūta informatīvu ziņojumu e-pastā, ka tuvākajā laikā 

respondenti saņems aicinājumu aizpildīt 2.2.8. punktā minēto anketu Google veidlapu 

platformā. Darba devēji par aptaujas anketām var tikt informēti arī klātienē koledžā (un 

citur) vai telefoniski. 

2.10.2. Respondenti e-pastā saņem sabiedrisko attiecību speciālista nosūtītu uzaicinājumu 

aizpildīt 2.2.8. punktā minēto anketu Google veidlapu platformā. Uzaicinājumā ir norādīts 

anketas aizpildīšanas termiņš.  

2.10.3. Ja, tuvojoties aptaujas atbilžu iesniegšanas termiņa beigām, tiek konstatēts, ka 

saņemtas nepietiekami daudz respondentu atbildes, atbildīgais speciālists respondentiem 

nosūta informatīvu atgādinājumu e-pastā par aptaujas aizpildīšanu.  

2.10.4. Pēc aptaujas anketas aizpildīšanas respondents Google veidlapu platformā saņem 

atbildi: “Jūsu atbilde tika reģistrēta.” 

2.11.  Docētāju aptauju norise tiek organizēta sekojoši: 

2.11.1. Pirms aptaujas anketu nosūtīšanas katedru vadītāji, Studiju nodaļas vadītāja vai citi 

atbildīgie LU R1MK speciālisti docētājiem nosūta informatīvu paziņojumu e-pastā, ka 

tuvākajā laikā respondenti saņems aicinājumu aizpildīt kādu no 2.2.9. vai 2.2.10. punktā 

minētajām anketām Google veidlapu platformā. Docētāji par aptaujas anketām var tikt 

informēti arī klātienē koledžā vai telefoniski. 
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2.11.2. Respondenti e-pastā saņem sabiedrisko attiecību speciālista nosūtītu uzaicinājumu 

aizpildīt kādu no 2.2.9. vai 2.2.10. punktā minētajām anketām Google veidlapu platformā. 

Uzaicinājumā ir norādīts anketas aizpildīšanas termiņš.  

2.11.3. Ja, tuvojoties aptaujas atbilžu iesniegšanas termiņa beigām, tiek konstatēts, ka 

saņemtas nepietiekami daudz respondentu atbildes, atbildīgais speciālists respondentiem 

nosūta informatīvu atgādinājumu e-pastā par aptaujas aizpildīšanu.  

2.11.4. Pēc anketas aizpildīšanas respondents Google veidlapu platformā saņem atbildi: 

“Jūsu atbilde tika reģistrēta.” 

2.12. Regulāro aptauju rezultātus apkopo sabiedrisko attiecību speciālists (2.2.6. un 2.2.10. 

punktā minēto aptauju rezultātus apkopo Studiju nodaļa) un tos analizēšanai iesniedz Studiju 

nodaļai, koledžas vadībai vai citām atbildīgajām struktūrvienībām un darbiniekiem.  

2.13. Studiju nodaļa, pamatojoties uz regulāro aptauju rezultātiem, pēc pieprasījuma sagatavo 

priekšlikumus LU R1MK vadībai un citām struktūrvienībām.  

2.14. Citu aptauju veikšana LU R1MK ir elektroniski saskaņojama ar Studiju nodaļu, iesniegumā 

norādot aptaujas mērķi, mērķa grupu un potenciālo aptaujas norises laiku, kā arī pievienojot 

aptaujas anketu.  

3. Topošo studentu aptauja par studiju uzsākšanu 

3.1.  Topošo studentu aptaujas par studiju uzsākšanu (1. pielikums) mērķis ir noskaidrot 

koledžas un studiju programmas izvēles motivāciju, kā arī informācijas iegūšanas avotus par 

iespēju studēt koledžā. Aptaujas uzdevums arī ir iegūt reflektantu pieteikšanās un uzņemšanas 

procesa novērtējumu. Aptauja palīdz koledžai veidot komunikāciju ar potenciālajiem studentiem 

turpmākajos kopīgajos studiju gados un pilnveidot uzņemšanas kārtību. 

3.2. Aptauju organizē elektroniskā formātā katru gadu augustā studiju līgumu slēgšanas laikā – 

topošie pirmā kursa studenti, parakstot līgumus koledžā, tiek informēti, ka uz viņu e-pasta adresēm 

tiks nosūtīta aptaujas anketa. 

3.3.  LU R1MK sabiedrisko attiecību speciālists sagatavo aptaujas rezultātu apkopojumu līdz 

attiecīgā studiju gada 30.septembrim.  

3.4. Aptaujas rezultātus analizē koledžas Studiju nodaļa. Nepieciešamos pilnveides pasākumus 

ierosina koledžas vadība, katedru vadītāji, programmu metodiskie vadītāji, kā arī tiek ievēroti 

profesionālo asociāciju, darba devēju priekšlikumi. 
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4. Pirmā studiju gada studējošo aptauja par pirmo studiju pieredzi 

4.1.  Pirmā studiju gada studējošo aptaujas par pirmo studiju pieredzi (2. pielikums) mērķis ir 

iegūt pirmās studiju pieredzes LU R1MK un studiju atbalsta pasākumu novērtējumu, lai 

pilnveidotu studiju vidi un veicinātu studentu adaptāciju.  

4.2. Aptauju organizē elektroniskā formātā pirmajā studiju gadā studējošajiem katru gadu 

novembrī.   

4.3.  LU R1MK Sabiedrisko attiecību speciālists sagatavo aptaujas rezultātu apkopojumu līdz 

attiecīgā studiju gada 31.decembrim.   

4.4. Aptaujas rezultātus analizē Studiju nodaļa, ar tiem tiek iepazīstināti studiju programmu 

metodiskie vadītāji, koledžas vadība, katedru vadītāji, kas arī ierosina nepieciešamos pilnveides 

pasākumus. 

 

5. Aptauja par studiju kursiem un mācībspēku darbu 

5.1. Aptaujas par studiju kursiem (3. pielikums) mērķis ir noskaidrot studējošo viedokli par 

studiju kursu saturu un iegūt mācībspēku darba novērtējumu, lai tādējādi pilnveidotu studiju 

procesu.  

5.2. Aptauju organizē elektroniskā formātā katra semestra beigās viena mēneša laikā pēc 

attiecīgā studiju kursa apgūšanas. Studenti aizpilda aptauju par katru apgūto studiju kursu atsevišķi.  

5.3. LU R1MK sabiedrisko attiecību speciālists sagatavo aptaujas rezultātu apkopojumu viena 

mēneša laikā pēc aptaujas atbilžu iesniegšanas termiņa iestāšanās.  

5.4. Aptaujas rezultāti ir pieejami mācībspēkam (par viņa docēto kursu), Studiju nodaļai, 

katedras vadītājam, programmas metodiskajam vadītājam, koledžas administrācijai. Rezultātu 

analīzi veic katedras vadītājs, nepieciešamos pilnveides pasākumus apstiprina Studiju programmu 

padome. Rezultātus izmanto, gatavojot ikgadējos studiju virziena pārskatus, kā arī gatavojot studiju 

programmu attīstības plānus. Aptaujas rezultātus izmanto arī kā papildu kritēriju, izvērtējot visu 

akadēmisko amatu pretendentu atbilstību attiecīgā akadēmiskā amata prasībām.  

 

6. Aptauja par studiju praksi ārpus koledžas 

6.1.  Aptaujas par studiju praksi ārpus koledžas (4. pielikums) mērķis ir noskaidrot studējošo 

pieredzi prakses vietā un iegūt LU R1MK un prakses vietas vadītāju novērtējumu, lai pilnveidotu 

prakšu organizāciju. 

6.2. Aptauju organizē elektroniskā formātā tajos semestros, kuros noris studiju prakses ārpus 

koledžas, un to veic viena mēneša laikā pēc prakses beigām.  
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6.3. LU R1MK sabiedrisko attiecību speciālists sagatavo aptaujas rezultātu apkopojumu viena 

mēneša laikā pēc aptaujas atbilžu iesniegšanas termiņa iestāšanās.  

6.4. Aptaujas rezultāti ir pieejami Studiju nodaļai, prakses vadītājam, katedras vadītājam, 

programmas metodiskajam vadītājam, koledžas administrācijai. Rezultātu analīzi veic katedras 

vadītājs.  

 

7. Pēdējā studiju gada studējošo aptauja par studiju programmu 

7.1. Pēdējā studiju gada studējošo aptaujas (5. pielikums) mērķis ir iegūt studentu vērtējumu 

par studiju programmu tās tālākai attīstībai, studiju procesa pilnveidei, kvalitātes un studiju vides 

uzlabošanai.  

7.2. Aptauju organizē elektroniskā formātā pēdējā studiju gadā studējošajiem katru gadu maijā.   

7.3.  LU R1MK sabiedrisko attiecību speciālists sagatavo aptaujas rezultātu apkopojumu līdz 

attiecīgā studiju gada 30.jūnijam.  

7.4. Aptaujas rezultāti ir pieejami Studiju nodaļai, katedru vadītājiem, programmu 

metodiskajiem vadītājiem, koledžas administrācijai. Nepieciešamos pilnveides pasākumus ierosina 

programmas metodiskais vadītājs, tos izskata Studiju programmu padomē. Rezultātus izmanto, 

gatavojot ikgadējos studiju virzienu pārskatus, kā arī gatavojot studiju programmu un studiju 

virziena attīstības plānus.  

 

8. Studijas pārtraukušo aptauja 

8.1. Studijas pārtraukušo aptaujas (6. pielikums) mērķis ir apzināt galvenos studiju 

pārtraukšanas iemeslus, lai sekmētu studējošo atbiruma samazināšanu.  

8.2.  Aptauju organizē elektroniskā formātā visa akadēmiskā gada laikā – vēršoties koledžā 

Studiju nodaļā ar mērķi izteikt vēlmi pārtraukt studijas, studējošais saņem aicinājumu aizpildīt 

elektronisko aptaujas anketu. Studiju nodaļas uzdevums ir mudināt studējošos aizpildīt anketu.  

8.3. Aptaujas rezultātus Studiju nodaļa apkopo reizi semestrī – līdz konkrētā semestra beigām. 

8.4. Studiju pārtraukušo aptaujas rezultāti analizēšanai pieejami katedru vadītājiem, koledžas 

administrācijai.   
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9. Absolventu aptauja 

9.1. Absolventu aptaujas (7. pielikums) mērķis ir iegūt absolventu apmierinātības novērtējumu 

par apgūtās programmas kvalitāti, par LU R1MK iegūtajām zināšanām, prasmēm un 

kompetencēm, par absolvētās studiju programmas ieguldījumu viņu nodarbinātībā, kā arī par 

studiju turpināšanas plāniem.  

9.2. Aptauju organizē elektroniskā formātā reizi gadā.  

9.3.  Aptaujas rezultātus LU R1MK sabiedrisko attiecību speciālists apkopo reizi gadā – viena 

mēneša laikā pēc aptaujas atbilžu iesniegšanas termiņa iestāšanās.  

9.4. Aptaujas rezultāti ir pieejami Studiju nodaļai, katedru vadītājiem, koledžas administrācijai. 

Rezultātu analīzi veic katedras vadītājs. Rezultātus izmanto, gatavojot studiju programmu attīstības 

plānus. 

 

10. Darba devēju aptauja 

10.1. Darba devēju aptaujas (8. pielikums) mērķis ir noskaidrot, kā darba devēji vērtē koledžas 

absolventu iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī saņemt 

ieteikumus studiju programmas pilnveidei.   

10.2. Aptauju organizē elektroniskā formātā reizi gadā. 

10.3. Aptaujas rezultātus LU R1MK sabiedrisko attiecību speciālists apkopo reizi gadā – viena 

mēneša laikā pēc aptaujas atbilžu iesniegšanas termiņa iestāšanās.  

10.4. Aptaujas rezultāti ir pieejami Studiju nodaļai, katedru vadītājiem, koledžas administrācijai. 

Rezultātu analīzi veic katedras vadītājs. Rezultātus izmanto, gatavojot studiju programmu attīstības 

plānus. 

 

11. Docētāju aptauja 

11.1. Docētāju aptaujas (9. pielikums) mērķis ir noskaidrot docētāju viedokli par darba vidi, 

atbalstu, informētību un kopējo noskaņojumu koledžā, kā arī saņemt respondentu priekšlikumus 

docētāju motivācijai, studiju procesa un programmu pilnveidei. 

11.2. Aptauju organizē elektroniskā formātā reizi gadā. 

11.3. Aptaujas rezultātus LU R1MK sabiedrisko attiecību speciālists apkopo reizi gadā – viena 

mēneša laikā pēc aptaujas atbilžu iesniegšanas termiņa iestāšanās.  

11.4. Aptaujas rezultāti ir pieejami Studiju nodaļai, katedru vadītājiem, koledžas administrācijai, 

Personāla nodaļai.  
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12. Docētāju aptauja – darba pašvērtējums 

12.1. Otras docētāju aptaujas – darba pašvērtējuma (10. pielikums) – mērķis ir noskaidrot, kā 

docētāji paši vērtē savu profesionālo darbību koledžā. Aptaujā ietvertās tēmas – studiju kursa 

saturs, studiju procesa organizācija, darbs un komunikācija ar studējošajiem, pārbaudes darbi un 

vērtēšana, pētnieciskā darbība, personīgā izaugsme. 

12.2. Aptauju organizē elektroniskā formātā reizi gadā. 

12.3. Aptaujas rezultātus LU R1MK Studiju nodaļa apkopo reizi gadā – viena mēneša laikā pēc 

aptaujas atbilžu iesniegšanas termiņa iestāšanās.  

12.4. Aptaujas rezultāti ir pieejami katedru vadītājiem, koledžas administrācijai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


