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Ievads
Kvalitātes pārvaldību augstākajā izglītībā kā prioritāti izvirza gan Eiropas dokumenti un prakse
Eiropas augstākās izglītības telpas standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanā, gan
nacionālie dokumenti. Šajos dokumentos uzsvērta nepieciešamība augstākās izglītības iestādēs
ieviest iekšējo kvalitātes pārvaldības sistēmu.
Tā kā Baltijas Starptautiskās akadēmijas kvalitātes politika ir nepārtraukta attīstība virzībā uz
izcilību, lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu vajadzībām atbilstošu līdzsvarotu un ilgtspējīgu
rezultātu sasniegšanu, un viena no Baltijas Starptautiskās akadēmijas stratēģiskās attīstības
pamatnostādnēm ir noteikta starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko
pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju.
BSA studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma tiek īsteno, balstoties uz Eiropas Kvalitātes
vadības fonda izcilības modelis (EFQM).
Baltijas Starptautiskās akadēmijas vieta augstākās izglītības un zinātnes jomā, saskaņā ar
pasaules, Eiropas un Latvijas plānošanas studiju virzienu dokumentiem:
- Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst ENQA izstrādāto Eiropas standartu
un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām.
Vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, resursi un partnerattiecības,
vadības sistēma tiek regulāri pārskatīti;
- 2015 – Eiropas augstākās izglītības telpas standarti un vadlīnijas kvalitātes
nodrošināšanā;
- Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) definēti līmeņi;
- Starptautisko profesionālo organizācijas standarti;
- Valsts izglītības standarti;
- Profesiju standarti;
- Studiju procesa atbilsts 4 galvenajiem augstakās izglītības mērķiem (personības,
demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanai, darba tirgus
prasību apmierināšanai, ilgspējīgas attīstības nodrošināšana).
Latvijas plānošanas dokumenti:
- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam;
- Latvijas nacionālā reformu programma „Eiropa 2020” stratēģija;
- Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam;
- Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādnēm 2012. – 2018.gadam;
- Zinātnes un tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam;
- Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam.
Studiju virzienus reglamentējošies plānošanas dokumenti:
- Augstskolu likums;
- Profesionālās izglītības likums;
- Izglītības likums;
- Zinātniskās darbības likums;
- Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu;
- Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu;
- Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu;
- Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi;
- Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi;
- Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas.
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Izcilības koncepcija
Baltijas Starptautiskās akadēmijas izcilības modelis ietver sevī Baltijas Starptautiskās
akadēmijas kvalitātes pārvaldības sistēmas struktūru un nosaka vadlīnijas kvalitātes pārvaldības
sistēmas izveidei, uzturēšanai, pilnveidošanai un novērtēšanai, kuras ir saistošas ikvienam
Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbiniekam. Izcilības modeļa būtība balstās uz
priekšnoteikumu, ka, pilnībā īstenojot noteiktās vadlīnijas, ir sasniedzami izcili rezultāti.

Orientācija uz rezultātu
Izcilība nozīmē visas organizācijas darbībā ieinteresētās puses apmierinošu rezultātu
sasniegšanu.

Fokuss uz klientu
Izcilība organizācijas darbībā nozīmē pastāvīgu vērtības radīšanu tās klientiem (students,
klausītājs, absolvents, prakses devējs, darba devējs.

Līderība (leadership) un mērķtiecība
Izcilības sasniegšanai nepieciešami iedvesmot spējīgi vadītāji ar skaidru nākotnes redzējumu
(vīziju) un mērķtiecību to realizēt praksē.

Uz faktiem balstīta procesu vadība
Izcilība nozīmē savstarpēji saistītu un savstarpēji atkarīgu sistēmu un procesu vadīšanu,
balstoties uz to labu pārzināšanu (faktiem).

Personāla iesaistīšana un attīstība
Izcilība nozīmē darbinieku ieguldījuma maksimizēšanu caur viņu iesaistīšanu un attīstību.

Nepārtraukta mācīšanās, uzlabojumi un jauninājumi
Izcilas organizācijas nesamierinās ar savu status quo, tās pieņem izaicinājumus un ievieš
izmaiņas, nepārtraukti mācoties un izmantojot iegūtās zināšanas jauninājumu un uzlabojumu
iespēju meklēšanai.

Partnerattiecību veidošana
Izcilas organizācijas veido un uztur vērtību pievienojošas partnerattiecības.

Korporatīvā sociālā atbildība
Izcilība ir vairāk kā tikai saistošo normatīvo prasību izpilde organizācijas darbības sfērā. Tā
ietver organizācijas darbībā ieinteresēto sabiedrības locekļu vēlmju izpratni un atsaucību uz
tām.
Sagaidāms, ka Baltijas Starptautiskā akadēmija izcilības modeļa efektīva funkcionēšana un
noteikto vadlīniju piemērošana nodrošinās, ka:
- uzlabojas Baltijas Starptautiskās akadēmijas sniegto pakalpojumu kvalitāte;
- palielinās izpratne par katra darbinieka ieguldījuma nozīmīgumu kvalitātes nodrošināšanā;
- paaugstinās Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības efektivitāte;
- pieaug Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentu un sadarbības partneru apmierinātība un
lojalitāte;
- veic regulāru Baltijas Starptautiskās akadēmijas darbības pašnovērtējumu un pilnveidošanās
virzienu apzināšanu.
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Pašvērtēšana kā ciklisks, visaptverošs, sistemātisks un
regulārs process
Pašvērtējums ka metode sniedz informāciju par to, kā akadēmijā tiek organizēts studiju,
zinātniskais un akadēmiskais darbs, tā ir iespēja izvērtēt akadēmijas ilgtspējīgas attīstības,
studiju programmu, studiju virzienu īstenošanas kvalitāti atbilstoši akadēmijas darbībai un
noteikt tās turpmāko attīstību.
Par akadēmijas kvalitātes vadības sistēmas pamatu var uzskatīt nepārtrauktu pilnveidošanas
procesu. Deminga apli, kas ir cikliski secīgu aktivitāšu kopums

PLĀNO-DARI-PĀRBAUDI-RĪKOJIES!
PLĀNO nozīmē noteikt mērķus, definēt un paredzēt veicamās darbības;
DARĪT ieviest procesus vai ieviest izmaiņas procesos atbilstoši plānotajam;
PĀRBAUDĪT mērīt, salīdzināt darbības rezultātus, to atbilstību plānotajiem;
RĪKOTIES nozīmē meklēt un analizēt cēloņus neatbilstībām, kā arī tās novērst, lai
uzlabotu procesu izpildījumu.
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EQAVET kvalitātes cikls

Plānošanas procesā tiek novērtēts šī brīža akadēmijas sasniegums, tās nākotnes vēlmes
un noskaidrots, kā tiek plānots iecerēto sasniegt, izvirzot labi pārdomātus, precīzi formulētus
un sasniedzamus mērķus. Mērķu noteikšanai izmantojot piecus principus konkrētu mērķu
formulēšanai, t.i., mērķiem jābūt konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, nozīmīgiem un
noteiktā laikā paveicamiem. SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely).
Ieviešanas posmā, lai sasniegtu mērķus, tiek nodrošināts kvalitatīvs studiju process, kas
ietver mācīšanas un mācīšanās darbu. Tādējādi akadēmija nonāk pie studiju rezultāta, kas
studējošā iegūti zināšanu, prasmju, kompetenču, attieksmju, kultūrvērtības un personības
īpašību kopuma.
Attīstības novērtēšanas posmam ir raksturīga datu apkopošana, analīze un
balstīšanās uz faktiem, akadēmijas darbības uzlabošanai var būt nepieciešama virkne darbību,
kas palīdz identificēt problēmas un to cēloņus, pieņemt lēmumus, aprakstīt un analizēt.
Pēc datu apkopošanas un analīzes akadēmija pati pēc saviem ieskatiem, vēlmēm un
iespējām var pielietot jebkuru no kvalitātes vadības atzītām metodēm savas darbības
pilnveidošanai. Situācijas analīze SVID (stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi) vai
cēloņu – seku analīzes metode (Išikavas metode).Metodi iespējams arī veidot pozitīvā formā,
proti, par centrālo elementu izvēloties nevis problēmu, bet sasniedzamo mērķi un analizējot ar
tā sasniegšanu saistītos aspektus.
Studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēmā tiek izvērtēt ieguldījumi, procesi un rezultāti.
Galvenajiem kritērijiem (tāpat kā EFQM): līderība (vadība, administrācija), cilvēki (studenti,
absolventi, akadēmiskais personāls, zinātnieki, vispārējais personāls), stratēģija un plānošana
(BSA, struktūrvienību, studiju virzienu, studiju programmu), partnerība un resursi (prakses
vadītāji, darba devēji, infrastruktūra, e-vide), cilvēku rezultāti (studentu sasniegumi,
akadēmiskā personāla, zinātnieku u.c.), iedzīvotāju/klientu rezultāti, sabiedrības rezultāti un
galvenie darbības rezultāti. Akadēmija izmanto pašnovērtējuma modeli, apkopo
“pierādījumus” – aptauju datus (studentu, absolventu, akadēmiskais personāls, struktūrvienību,
prakses vadītāji, darba devēji), finansiālos rādītājus, mērījumus un citu informāciju, kas tiek
apspoguļoti pārskatos un pašnovērtējuma ziņojumos.
Studiju kvalitātes vadītāju apstiprina BSA Senāts. Studiju kvalitātes vadītājs sadarbībā ar
struktūrvienību vadītājiem identificē un dokumentē procesus.
Lai nodrošinātu akadēmijas darbības kvalitāti, vadība ir veikusi virkni pasākumus,
sekmējusi akadēmijas kopīgas kvalitātes politikas izstrādi, kā arī būtiskāku atsevišķu procesu
politikas un mērķu izstrādi.
Ir izstrādātas un atbilstoši apstiprinātas:
- Studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma;
- Kvalitātes politika;
- Privātuma politika;
-Akadēmiskā personāla politika;
- Internacionalizācijas politika.
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BSA darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2016. – 2021.gadam
Studiju kvalitātes vadības procesa atbilstība BSA attīstības stratēģijai (attīstības politikai).
BSA misija, vīzija, mērķi un uzdevumi
BSA darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģija 2016.-2021.gadam
SVID – analīze
BSA studiju virzienu attīstības stratēģija 2016.-2021.gadam.

BSA Studiju kvalitātes vadība
Inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu
risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana.
Konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana.
Zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa
pilnveidošanai.
Studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar studiju
programmas saturu), studentu zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, speciālās
stipendijas), konferences.
Starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studentu prakses iespējas
Latvijā un ārzemēs.
Studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.;
konsultāciju iespējas; informācijas pieejamība; studiju kursa saturs, studiju kursu izvietojuma
struktūra un to pēctecība, fleksibilitāte, novitāte.
Studenta pašsajūta akadēmijā:
a. apmierinātība ar iegūtajām zināšanām, prasmēm, attiecībām, sociālajiem
kontaktiem,
b. studenta sociālā statusa (sociālās lomas) izmantošanas plašums (iespējas),
c. pedagoģiskā procesa subjektu (studentu) individuālo interešu, vajadzību
respektēšana,
d. studenta pašrealizēšanās un pašnoteikšanās līmenis.

Sadarbības ar studenti un absolventiem kvalitāte
a) studenti
Sadarbība ar vidējās izglītības mācību iestādēm mērķtiecīgai kontingenta un studiju
motivācijas veidošanai (pirmsstudiju darba formu attīstīšana: konkursu, olimpiāžu rīkošana
vidusskolēniem, līdzdalība izstādēs „Skola 200…”, sadarbība ar profesion. orient.
centriem,karjeras konultantiem, informācijas dienas u.c.).
Diskusijas ar skolēniem par studiju iespējām un pieprasījumu darba tirgū, informatīvi
raidījumi un raksti masu informācijas līdzekļos, karjeras dienas, sociālie tīkli un bsa.edu.lv
b) absolventi
- absolventu nodrošinājums (%) ar darbu,
- absolventu konkurētspēja,
- absolevntu līdzdalība studiju procesa pilnveidē,
- tālākizglītība, t.sk. BSA.
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Pārvaldības
pārskats
V1

Priekšlikumi plānošanai

Studiju virziena un programmu pašnovērtējumu izstrāde

Uzdevumi izpildei

Vispārējā vadība

BSA Studiju kvalitātes vadība

Attīstības
plānošana
V2

Koriģējošās

Iekšējās
kvalitātes
audits
V3

un preventīvās
darbības
V4

SVP un SPP
darbība
V5

SV un SP
pašnovērtējumi
V6

Sadarbība ar
nozari, LM
un IZM
V7

Uzdevums

Studiju process

Nodarbību saraksts, metodiskie plāni
studējošo patstāvīgā darba plāni

Uzņemšanas
plāns

Atskaites

Studiju plāns

Vajadzību un
apmierinātības
novērtējums

Studējošo,
absolventu,
darba devēju
prasību un
apmierinātības
izpēte
S1

Studiju darba grafiks

Studiju
programmu un
to metodisko
kompleksu
izstrāde un
aktualizācija
S2

Studējošo
uzņemšana
un
reģistrācija
S3

Studiju
procesa un
slodzes
plānošana
S4

Studiju
nodrošinājums
studiju
kursos
S5

Resursu
vadība

Studiju programmas (izmaiņas)
studiju kursu tematiskie plāni

Personāla
vadība
R1

Mācību
līdzekļu
izstrāde
R2

Mācību un
metodiskās literatūras
fonda vadīšana
R3

Studiju
programmas
realizācija
un kontrole
S6

Resursu
nodrošinājums

Infrastruktūras
vadīšana
R4

Dokumentācijas
vadīšana
R5

Studējošo
un
absolventu
absolvēšana
S7

Sagatavošanās
izlaidumam

Pierakstu un
IT-resursu
vadīšana
R6
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Vispārējās vadības procesi (V1 līdz V7):
Pārvaldības pārskats (V1),
Attīstības plānošana (V2),
Iekšējie kvalitātes auditi (V3),
Koriģējošās un preventīvās darbības (V4),
Fakultātes padomes darbība (V5),
Studiju virizenu un studiju programmu pašnovērtējums (V6),
Sadarbība ar nozari, EM, FM un IZM (V7).

Studiju procesi (no S1 līdz S7),
Studējošo, absolventu, darba devēju prasību un apmierinātības izpēte (S1);
Studiju programmu un to metodisko kompleksu izstrāde un aktualizācija (S2);
Studējošo uzņemšana un reģistrācija (S3);
Studiju procesa un slodzes plānošana (S4);
Studiju nodrošinājums studiju kursos (S5);
Studiju programmas realizācija un kontrole (S6);
Studējošo absolvēšana (S7).

Cilvēku, materiālo un informatīvo resursu vadīšanas procesi (R1 līdz R7):
Personāla vadīšana (R1),
Mācību līdzekļu izstrāde (R2),
Mācību un metodiskās literatūras fonda vadīšana (R3),
Infrastruktūras vadīšana (R4),
Dokumentācijas pārvaldība (R6),
Pierakstu un IT resursu vadīšana (R7).

Akadēmiskā personāla kvalitāte
- akadēmiskā personāla kvalifikācija,
- zinātniskais darbs,
- profesionālā kompetence.
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Zinātniskā darba tematikas aktualitāte. Zinātniskā darba koordinācija un sadarbība ar
zinātniskām institūcijām Latvijā un ārvalstīs.
Zinātniskais grāds; profesionālā un akadēmiskā darba stāžs; sagatavoti maģistri, doktori;
starptautiski un valstī atzīti darbi; izstrādātie mācību līdzekļi; zinātniskās publikācijas, pētījumu
praktiskā ieviešana; projektu vadīšana, līdzdalība; līdzdalība studiju programmu izstrādē;
sadarbība ar ārzemju un Latvijas augstskolām; darbs ar ārzemju studentiem; studiju kursa
zināšanas, inovācijas, metodika, profesionālās darbības pašnovērtējums, atzīšana ārpus BSA,
darba disciplīnas un profesionālās ētikas kodeksa ievērošana.

Infrastruktūras kvalitāte
a. Studiju procesa un zinātniskā darba infrastruktūras kvalitāte ( telpas, to
iekārtojums, bibliotēkas pakalpojumi, informācijas pieejamība, atgriezeniskās
saiknes nodrošinājums u.c.),
b. Suprastruktūras kvalitāte (viesnīcas pakalpojumi, kafejnīcas pakalpojumi,
nodarbošanās ar sportu iespējas u.c.).
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Studiju virzienu un programmu kvalitāte
-

Studiju programmu mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība BSA
attīstības stratēģijai.
Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem
aktiem.
Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā
personāla savstarpējās attiecībās.
Studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie
plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums.
Ikgadējs studiju programmu pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu,
izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide.
Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā.
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2020./2021.akadēmiskā gada aktuālie pasākumi studiju kvalitātes sistēmas nodrošināšanā un vadībā BSA
BSA stratēģija un studiju politika
Kvalitātes
rādītājs
BSA
studiju
politikas
īstenošana

Kvalitātes
kontrolē
iesaistītās
personas
BSA valde,
Rektors,
Auditors

Kvalitātes
kontrolei
pakļautās
personas
Zinātņu prorektors,
Studiju prorektors,
personāls,
Starptautisko
attiecību

Kontroles indikators
Studiju
progammu
atbilstība BSA stratēģijai,
īstermiņa, ilgtermiņa plāni
studiju un zinātniskajā
jomā,
Personāla līdzdalība BSA
politikas īstenošanā.

Normatīvie un informatīvie
dokumenti
Augstskolu likums, BSA
Satversme, BSA stratēģija,
Zinātnes padomes darba plāni,
Senāta
lēmumi
par
stratēģiskajiem studiju un
zinātniskā darba jautājumiem,
Nolikums par BSA docētāju
ievēlēšanu

Aktuālie pasākumi 2020./2021.akad.gadā
Izvērtēt BSA akreditētos studiju virzienus un plānot
to attīstību pamatojoties uz BSA attīstības stratēģiju
Izstradāta BSA attīstības stratēģija 2016.2021.gadam.

Studiju virziens, studiju programma
Kvalitātes
rādītājs
Studiju
programmu
starpdisciplināritāte,
specifikācija

Kvalitātes
kontrolē
iesaistītās
personas
Studiju
prorektors,
studiju
virzienu
vadītāji,
studiju
programmu
direktori

Kvalitātes
kontrolei
pakļautās
personas
Studiju
programmas
direktors

Kontroles indikators
Atbilstība standartiem,
Moduļi/specializācijas,
Starpnozaru,
starpaugstskolu,
starpvalstu īstenošanu

Normatīvie un informatīvie
dokumenti

Aktuālie pasākumi 2020./2021.akad.gadā

Augstskolu
likums,
MK Studiju virzienu stratēģiskajā plānošanā balstīties
noteikumi
par
valsts uz inovāciju un tehnoloģiju apguvi, izstrādi un
akadēmiskās
izglītības pārnesi, attālinātās studijas
standartu, MK noteikumi par
2.līm. prof. augstākās izglītības
valsts
standartu,
BSA
Satversme, BSA stratēģija,
Nolikums par studijām BSA
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Studiju
programmas
licencēšana/
novērtēšana

Studiju
prorektors,
Studiju
virziena
vadītājs,
Studiju
programma
s direktors

Studiju
programmas
direktors,
darba grupa
licencēšanas/
akreditācijas
materiālu
izstrādei

Programmas uzsākšanas
un īstenošanas atbilstība
licencēšanas, novērtēšanas
materiāliem,
profesijas standarti

Ikgadējie studiju
virzienu
un
programmu
pašnovērtējuma
ziņojumi

Studiju
prorektors,
Studiju
virziena
padome

Studiju
virziena
vadītājs,
Studiju
programmas
direktors
Studiju
programmas
direktors,
Filiāles
vadītājs
Studiju
programmas
direktors

Atbilstoši kalendārajam
grafikam un Nolikumam
par studiju virzienu un
programmas
pašnovērtējumu

Studiju
programmas
direktors

Studiju
kursa
īsās
programmas,
izvērstās
programmas, kalendārie
plāni, studentu patstāvīgā
darba organizācija

Studējošo skaits Studiju
programmā
prorektors,
Studiju
daļas
vadītāja
Profesijas
Studiju
standarts
virziena
(profesionālās
vadītājs
programmās) un
Valsts standarti
Studiju materiāli Studiju
virziena
vadītājs

Augstskolu
likums,
MK BSA studiju virziens sagatavošana novērtēšanas
noteikumi
par
studiju procesam
progammu
licencēšanu/novērtēšana,
Nolikums par akadēmiskajām
un profesionālajām studiju
programmām,
Augstākās
izglītības valsts standarti

Augstskolu likums, Studiju
padomes lēmums par studiju
progammu
pašnovērtējumu
ziņojumiem,
Dokumentu
sagatavošanas un iesniegšanas
grafiks
studējošo
skaits Iksemestra studējošo kustības
programmā, tā dinamika
uzskaite, ikgadējie statistiskie
pārskati,

Ieviest standartizētu pašnovērtējumu formu:
Studiju virzienu un programmu ziņojumiem

Studējošo kustības analīze
Ārzemju studentu piesaiste.

Programmas
atbilstība Profesijas standarti un Valsts Profesijas standartu aktualizēšana
profesijas
standartam, standarti
iesaistīšanās
standarta
izstrādes darba grupā
Nolikums par BSA docētāju,
Nolikums par akadēmiskajiem
amatiem
BSA,
Studiju
padomes lēmums par studējošo
patstāvīgā darba organizēšanu
BSA

Darbs pie elektroniskās apmācības sistēmas
izstrādes MOODLE vidē (visu gadu) angļu valodā.
Attīstīt e-vidē pieejamo studiju resusrsu apjomu un
kvalitāti. Veicināt jaunu mācību grāmatu un
līdzekļu izstrādi
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Kvalitātes
Kvalitātes
kontrolē
rādītājs
iesaistītās
personas
Prakses
Studiju
metodoloģiskais virziena
un metodiskais vadītājs
nodrošinājums

Kvalitātes
kontrolei
pakļautās
personas
Studiju
programmas
direktors

Studiju
programmas
novērtējums
(iekšējais,
ārējais)

Studiju
prograAmmas
direktors

Studiju
virziena
vadītājs

Kontroles indikators
Prakses garantijas, līgumi
ar
prakses
vietām,
metodiskie
ieteikumi
prakses
īstenošanai/
prakses programmas
Darba devēju, ekspertuprofesionāļu, absolventu
atsauksmes

Normatīvie un informatīvie
dokumenti

Aktuālie pasākumi 2020./2021.akad.gadā

Nolikums par praksēm BSA, Sadarbība ar
Studiju padomes lēmums par nodrošināšanu
ieteikumiem
par
prakses
organizēšanu

darba

devējiem

par

prakšu

Studiju
programmu Studiju programmu novērtēšanas rezultātu analīze,
pašnovērtējumu ziņojumi
priekšlikumu
izstrāde
studiju
virzienu
pašnovērtējumu ziņojumu ietvaros. Veicināt BSA
studiju programmu un mūžizglītības programmu
eksportspēju.
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Akadēmiskais personāls
Kvalitātes
rādītājs
Akadēmiskā
personāla
atbilstība
studiju
programmas
mērķiem un
uzdevumiem
Akadēmiskā
personāla
kvalifikācijas
paaugstināšana

Kvalitātes
kontrolē
iesaistītās
personas
BSA
Senāts,
Personāla
daļa
Personāla
daļas
vadītāja

Akadēmiskā
personāla
profesionālā
izaugsme

Zinātņu
prorektors,
Studiju
prorektors,
Personāla
daļa

Akadēmiskā
personāla
sagatavotie
mācību
līdzekļi

Zinātņu
prorektors,
Studiju
prorektors,

Akadēmiskā
personāla
novērtējums

Zinātņu
prorektors,
Studiju
prorektors,

Kvalitātes
kontrolei
pakļautās
personas
Studiju
programmas
direktors,

Studiju
virziena
vadītajs,
Studiju
programmas
direktors,
Docētāji
Studiju
virziena
vadītajs,
Studiju
programmas
direktors,
Docētāji
Studiju
virziena
vadītajs,
Studiju
programmas
direktors,
Docētāji
Studiju
virziena
vadītajs,

Kontroles indikators

Normatīvie un informatīvie
dokumenti

Aktuālie pasākumi 2020./2021.akad.gadā

Pamatdarbā
strādājošo Augstskolu
likums,
MK
procentuālais daudzums, noteikumi
par
studiju
doktoru
procentuālais programmu akreditāciju
daudzums,
Profesionālā
un
akadēmiskā darba stāžs

BSA akadēmiskā personālā skaita izvērtēšana atbilstoši
pārstāvētajiem studiju virzieniem, ārzemju docētāju
piesaiste darbam BSA, nodrošinot 3% īpatsvaru no
kopējā akadēmiskā personāla skaita.

Pedagoģiskās meistarības BSA akadēmiskā personāla
kursi, citi kvalifikācijas stratēģiskais attīstības plāns,
paaugstināšanas kursi
Studiju virziena, programmu
darba plāni

Profesionālās pilnveides programmas „Augstskolu
didaktika” īstenošana.
Profesionālās pilnveides kursi „Angļu valoda” (dažādiem
zināšanu līmeņiem) (oktobris-jūnijs).
Atbalsts doktorantūras studentiem.

Zinātniskās publikācijas,
līdzdalība konferencēs,
Projektu
vadība,
līdzdalība, Sadarbība ar
citām augstskolām,
darbs
ar
ārzemju
studentiem
Docētāju
izstrādātās
mācību grāmatas, citi
mācību līdzekļi

Individuālie
darba
plāni, atskaites un darba plāni SP sēdē
docētāju atskaites
studiju
programmu un studiju virzienu
sēdē. Zinātniskās darbības
nolikums.
Studiju padomes un Zinātnes Mācību metodisko izstrādņu un zinātnisko pētījumu
padomes lēmumi, darba plāni, plānošanas, uzskaites, kontroles un apmaksas noteikumi
akadēmiskā personāla slodzes
kartes

Profesionālā darbība
Studiju
programmu Akadēmiskā personāla darba kvalitātes novērtēšanas
Ieguldījums
studiju pašnovērtējumu ziņojumi, BSA sistēmas pilnveidošana
virziena,
studiju ētikas kodekss, atskaites
programmas attīstībā,
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Studiju
programmas
direktors,
Docētāji

d/disciplīna un
normu ievērošana

ētikas

Studējošie un absolventi
Kvalitātes
rādītājs

Kvalitātes
kontrolē
iesaistītās
personas

Sadarbība
ar vidējās
izglītības
iestādēm

Mārketinga
pasākumi

BSA valde

Absolventu
konkurētspēja

Rektors,
Studiju
prorekrotrs

Kvalitātes
kontrolei
pakļautās
personas
Studiju
virziena
vadītajs,
Studiju
programmas
direktors,
Docētāji
Studiju
virzienu
vadītaji,
Studiju
programmas
direktors,
Studiju
virzienu
vadītaji,
Studiju
programmas
direktors,

Kontroles indikators
Pirmsstudiju sadarbība

Normatīvie un informatīvie
dokumenti

Aktuālie pasākumi 2020./2021.akad.gadā

Studiju padomes lēmums par
pirmsstudiju darba formām,
SAN nolikums, Studiju daļas
informācija par reflektantu
uzņemšanu

Publikācijas,
raidījumi, Sabiedrisko attiecību
publiskās
uzstāšanās, plāns Rīgā un filialēs
karjeras dienas u.c.

Zinātnieku nakts Reklāmbraucieni pa skolām.
Informācijas
diena,.
informatīvie
pasākumi
vidusskolēniem sadarbībā ar skolām. radošo pasākumu
organizēšana vidusskolēniem – konkursi, viktorīnas,
„Karjeras dienas „ Latvijas vispārizglītojošajās skolās.
Starptautiskā izstāde „Skola....” Interešu izglītības
pasākumi dažādām mērķa grupām (visu gadu).
darba Sabiedrisko attiecību darba plāns

Nodrošinājums ar darbu Studiju
programmu
pieprasījums, reklamācija, pašnovērtējumu
ziņojumi,
Tālākizglītība, t.sk. BSA
analīze par sabiedrības viedokli
par BSA

Informācija no Valsts nodarbinātības aģentūras. Darba
dēvēju aptaujas pašnovērtējumu izstrādē. Pašreizējās
situācijas par absolventiem izanalizēšana, izmantojot
elektronisko aptauju.
Darba tirgus pētījumi.
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Studējošie studiju procesā
Kvalitātes
rādītājs

Kvalitātes
kontrolē
iesaistītās
personas
Docētāju
Studiju virzienu
un studentu vadītaji, Studiju
sadarbības programmas
efektivitāte direktors,
Docētāju
un studentu
sadarbība
zinātniskajā darbā
Studentu
patstāvīgā
darba
efektivitāte

Zinātņu
prorektors

Studiju
satura
mērķtiecīg
ums

Studiju prorektors
Studiju daļas
vadītāja

Studiju virzienu
vadītāji, Studiju
programmas
direktors,

Kvalitātes
kontrolei
pakļautās
personas
Docētāji,
Studenti

Kontroles indikators

Studiju
metožu
efektivitāte,
IT
izmantošana
Konsultāciju
pieejamība
Zinātnisko
Studentu iesaistīšana
darbu vadītāji zinātniski pētnieciskajā
darbā,
kopīgas
publikācijas,
Apbalvojumi, granti
Docētāji,
Studiju slodze
Studenti
Patstāvīgā
darba
plānojums, apjoms
Pārbaudes
veidi,
novērtēšana
Studiju
virzienu
vadītāji,
Studiju
programmas
direktors,
Docētāji

Normatīvie un
informatīvie dokumenti

Aktuālie pasākumi 2020./2021.akad.gadā

semināri,
aptaujas,
grafiki

studējošo Studējošo aptaujas akadēmiskā personāla un sadarbības
konsultāciju ar to izvērtēšanai studiju programmās.

Studējošo
darba plāni

konferences, Studējošo konferences saskaņā ar Zinātnes padomes
darba plānu. Studējošo iesaistīšana zinātniskajos
projektos.

Mācību padomes lēmums Metodiskie ieteikumu studentu pastāvīgā darba
par studējošo patstāvīgā organizēšanai BSA pārskatīšana, novērtēšanas kritēriji
darba
organizēšanu,
studējošo patstāvīgā darba
apjoma
uzskaite
un
novērtēšana katedrā
Kursa saturs, saistība Studiju kursu programmu Studiju virzienu attīstības stratēģijas
un
saturs un analīze un
pēctecīgums,
atbilstība
studiju
fleksibilitāte, novitāte
programmu specifikai
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Studentu
apmierinātība ar
studiju
procesu

Studiju virzienu
vadītaji, Studiju
programmas
direktors,,
studējošo
pašpārvalde

Studenti

Studentu
apmierinātība ar
ārpusstudiju
darbību

Studējošo
pašpārvalde

Studenti

Studiju
procesa
organizācijas
materiāli

Studiju prorektors Studiju
Studiju
daļas programmu
vadītāja
direktori

Apmierinātība
ar
nodarbību kvalitāti, ar
iegūtajām zināšanām,
prasmēm, attiecībām ar
personālu
Individuālo interešu,
vajadzību respektēšana
Apmierinātība
ar
sociālajiem
kontaktiem,
Ar studenta sociālā
statusa izmantošanas
iespējām,
Pašrealizēšanās,
pašnoteikšanās
iespējas
Pāsnovērtējuma
ziņojumi

Regulāras
studējošo Studējošo aptaujas
aptaujas (vienreiz semestrī), līdzdalību.
atskaites par studējošo
aptaujas rezultātiem un
priekšlikumi par studiju
procesa uzlabošanu

ar

Studējošo

pašpārvaldes

Studējošo aptaujas

Studējošo
līdzdalību

ar

Studējošo

pašpārvaldes

MK noteikumi par studējošā
personas lietu, BSA rektora
rīkojums, regulāri semināri,
Lietu
nomenklatūra,
Lietvedība

Elektroniskās sistēmas pilnveidošana (visu gadu).
Ieviest elektronisko datu bāzi studentu darbu
sistematizēšanai.
Mans BSA, Nexus

aptaujas
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Infrastruktūra (Studiju vide)
Kvalitātes
rādītājs

Kvalitātes
kontrolē
iesaistītās
personas
Studiju
Studiju
procesa un prorektors
zinātniskā
Zinātnes
darba
prorektors
infrastruktūra

Kvalitātes
kontrolei
pakļautās
personas
Studenti,
Docētāji

Studējošo
pašpārvalde,

Apkalpojošais
personāls,
Studenti

Suprastruktūra

Sagatavoja:
Andra Mite
andra.mite@bsa.edu.lv

Kontroles indikators

Telpas,
to
atbilstība
studiju
procesa
vajadzībām,
Bibliotēka,
BSA
datorzāles, laboratorijas,
metodiskie
kabineti,
zinātniski
pētnieciskie
centriun institūti,
Informācijas pieejamība,
atgriezeniskās
saiknes
nodrošinājums
Studentu dienesta
viesnīcas,
Kafejnīcas
BSA telpas, sporta
komplekss

Normatīvie un
informatīvie dokumenti

Aktuālie pasākumi 2020./2021.akad.gadā

Aptaujas, Akreditācijas Studiju procesa organizēšanas uzsākšana
komisijas
novērtējums,
atbilstošo struktūrvienību
nolikumi, BSA dialogi,
BSA mājas lapa

Iekšējās
kārtības Studiju telpu labiekārtošana
noteikumi, aptaujas

