4.2.pielikums. Latgales reģiona pašvaldībām nosūtītā anketa

Eiropas Sociālā fonda projekts
”Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi
kvalitātes paaugstināšanai”
Vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001

Labdien!
Augstākās izglītības padome ESF projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana
un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001
ietvaros veic pētījumu par augstskolu un koledžu studiju programmu kvalitāti, tai skaitā
aptaujājot Latvijas pašvaldības. Anketas aizpildīšana sniegs ievērojamu ieguldījumu augstākās
izglītības attīstībā Latgalē, kā arī veicinās valsts budžeta finansējuma sadali atbilstoši reģiona
vajadzībām. Iegūtās atbildes tiks apkopotas un izmantotas pētījumā reģionālā griezumā.
1. Lūdzu, novērtējiet Jūsu pašvaldības sadarbību ar augstākās izglītības
institūcijām Jūsu reģionā
Sadarbības aspekti (lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā
Jā
Dažreiz Nē
rindiņā)
1.1. Kopīgi sadarbības līgumi (izņemot sadarbību projektu
ietvaros)
1.2. Kopīgu projektu īstenošana
1.3. Sadarbība prakses vietu nodrošināšanas ietvaros
1.4. Augstākās izglītības institūciju pārstāvju regulāru
konsultāciju nodrošināšana pašvaldībām
1.5. Augstskolu un koledžu pasniedzēju darbs vidusskolās un
vidējās profesionālās izglītības iestādēs
1.6. Karjeras izglītības programmas ietvaros (augstskolu un
koledžu mācībspēku regulāras vizītes vidusskolās u.c., lai
iepazīstinātu skolēnus ar konkrēto augstskolu un koledžu)
1.7. Kopīgi kultūras un sporta pasākumi
1.8. Augstākās izglītības institūciju sadarbība ar pašvaldību tās
attīstības dokumentu izstrādē
1.9. Piešķirtās stipendijas studijām pašvaldībā deklarētiem
jauniešiem
1.10. Sadarbība Augstākās Izglītības Institūciju aktivitātēs
zināšanu un tehnoloģiju pārnesē attiecīgajā teritorijā
1.11. Cita veida sadarbība (lūdzam, nosaukt)....
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2. Lūdzu, novērtējiet reģionālo augstākās izglītības institūciju, tai skaitā to filiāļu pastāvēšanas nepieciešamību un to
darbības kvalitāti (vērtējot augstskolu un koledžu, kā arī to filiāļu kvalitāti, lūdzu, novērtējiet katru no tām skalā
1 – 5, kur 5 – ļoti laba kvalitāte, 4 – laba, 3 – vidēja, 2 - zema, 1 – ļoti zema, ja nevarat novērtēt, lūdzu, norādiet
nevaru novērtēt)
Reģionālo augstskolu,
Reģionālo augstskolu, tai skaitā filiāļu un koledžu
tai skaitā filiāļu un
pastāvēšanas nepieciešamība teritorijā
koledžu darbības
kvalitāte
Lūdzu, sniedziet viedokli par katru no zemāk
Nav
norādītajām augstskolām un koledžām
Ļoti
Vidēji
MazNepienepieNav
Nevaru
nepienepienepiecie
1 2 3 4 5
ciešama
ciešama viedokļa
novērtēt
ciešama
ciešama -šama
2.1. Augstskolas un koledžas
2.1.1. Daugavpils Universitāte, Daugavpils
2.1.2. Rēzeknes Augstskola, Rēzekne
2.1.3. Valsts Robežsardzes koledža, Rēzekne
2.1.4. Daugavpils medicīnas koledža , Daugavpils
2.1.5. Malnavas koledža, Kārsavas novads
2.1.6. Cita:
2.2. Augstskolu un koledžu filiāles
2.2.1. Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils
2.2.2. Latvijas Universitāte, Daugavpils
2.2.3. Daugavpils Universitāte, Balvi
2.2.4. Latvijas Mākslas akadēmija, Rēzekne
2.2.5. Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta
augstskola, Daugavpils
2.2.6. Baltijas Starptautiskā akadēmija,
Daugavpils
2.2.8. Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rēzekne
2.2.9. Rīgas Starptautiskās ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola, Daugavpils
2.2.10. Transporta un sakaru institūts, Daugavpils
113

2.2.11. Informācijas sistēmu menedžmenta
augstskola, Daugavpils
2.2.12. Rīgas Aironavigācijas institūts,
Daugavpils
2.2.11. Rīgas Aironavigācijas institūts, Rēzekne
2.2.12. Vadības un sociālā darba augstskola
„Attīstība”, Daugavpils
2.2.13. Vadības un sociālā darba augstskola
„Attīstība”, Rēzekne
2.2.14. Sociālo tehnoloģiju augstskola,
Daugavpils
2.2.15. Latvijas Universitātes P. Stradiņa
medicīnas koledža, Rēzekne
2.2.16. Valts policijas koledža, Daugavpils
2.2.17. Grāmatvedības un finanšu koledža,
Daugavpils
2.2.18. Grāmatvedības un finanšu koledža, Balvi
2.2.19. Grāmatvedības un finanšu koledža,
Rēzekne
2.2.20. Cita:
Komentāri par konkrētām augstskolām,
koledžām un to filiālēm(ja vēlaties pievienot):
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3. Lūdzam atbildēt uz jautājumu par darbaspēka pieprasījuma potenciālajām
izmaiņām pašvaldības teritorijā, atbilstošo atbildi apzīmējot ar x (iespējamas
vairākas atbildes)
Kuru studiju virzienu speciālistiem
pašvaldības teritorijā būs vakantas vai
radīsies jaunas darbavietas?
Studiju virzieni
5 gadu
1 gada perspektīvā
perspektīvā
3.1. Izglītība, tai skaitā pedagoģija, un sports
3.2. Mākslas
3.3. Reliģija un teoloģija
3.4. Vēsture un filozofija
3.5. Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu),
Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas
3.6. Tulkošana
3.7. Psiholoģija
3.8. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
3.9. Ekonomika
3.10. Informācijas un komunikācijas zinātnes
(žurnālistika, sabiedriskās attiecības, un tml.)
3.11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu
pārvaldība
3.12. Tiesību zinātne
3.13. Dzīvās dabas zinātnes (bioloģija)
3.14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes
3.15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
3.16. Fizika, matemātika un statistika
3.17. Mehānika un metālapstrāde, izņemot
materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un
mašīnzinības
3.18.Enerģētika, Elektronika un automātika
3.19. Materiālzinātne, visa veida ražošana un pārstrāde,
izņemot pārtikas higiēnu
3.20. Arhitektūra un būvniecība
3.21. Lauksaimniecība, zivsaimniecība
3.21.1. Mežsaimniecība
3.21.2. Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna
3.22. Veselības aprūpe
3.23. Sociālā labklājība
3.24. Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas
organizācija
3.25. Transporta pakalpojumi
3.26. Vides aizsardzība
3. 27. Civilā un militārā aizsardzība
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3.28. Informācijas tehnoloģijas (datorika) un
inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas
tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika,
telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne,
signālapstrāde)
Komentāri (ja vēlaties pievienot):
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4. Kā uzlabot augstskolu un koledžu sadarbību ar pašvaldībām? Lūdzu,
sniedziet priekšlikumus

5. Pašvaldību ieteikumi augstskolām, koledžām un to filiālēm studiju kvalitātes
pilnveidei? Lūdzu, sniedziet priekšlikumus

pašvaldība: _______________________
Viedokļus apkopoja un anketu aizpildīja
vārds:____________________________
uzvārds:__________________________
amats:___________________________
e-pasts: ___________________________
tālrunis: __________________________
datums:___________________________
Pateicamies par sniegto informāciju un ieguldīto laiku anketas aizpildīšanai! Apkopotie rezultāti
būs pieejami mājas lapā www.aip.lv.
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