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10 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā!

09 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa
apguves!

08 Mācībspēkam ir labas pedagoģiskās prasmes.

07 Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un
pretimnākoša.

06 Studiju kursa saturs nedublējās ar citu priekšmetu. Ja dublējās, 
sadaļā “Komentāri” norādiet, ar kuru.

05 Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas
(konsultāciju laiki bija norādīti arī e-studiju vidē).

04 Mācībspēks ieteica mācību līdzekļus (videolekcijas, grāmatas
u.c.), ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami (RTU ZB, e-studiju vidē

vai citur) un tie palīdzēja apgūt studiju priekšmetu.

03 Mācībspēks veicināja radošu domāšanu (inovācijas, zinātniskā
pētniecība) un teorijas sasaisti ar praksi.

02 Mācībspēks studiju kursā sniedza visu nepieciešamo atbalstu, lai
palīdzētu studentam sasniegt definētos studiju rezultātus.

01 Pirmajā nodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar studiju kursa
programmu, informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti, un

izskaidroja, kur tie būs nepieciešami nākotnē.
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1-pilnībā piekrītu
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3-neitrāls vērtējums
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5-pilnībā nepiekrītu
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10 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā!

09 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa
apguves!

08 Mācībspēkam ir labas pedagoģiskās prasmes.

07 Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un
pretimnākoša.

06 Studiju kursa saturs nedublējās ar citu priekšmetu. Ja dublējās, 
sadaļā “Komentāri” norādiet, ar kuru.

05 Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas
(konsultāciju laiki bija norādīti arī e-studiju vidē).

04 Mācībspēks ieteica mācību līdzekļus (videolekcijas, grāmatas
u.c.), ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami (RTU ZB, e-studiju vidē

vai citur) un tie palīdzēja apgūt studiju priekšmetu.

03 Mācībspēks veicināja radošu domāšanu (inovācijas, zinātniskā
pētniecība) un teorijas sasaisti ar praksi.

02 Mācībspēks studiju kursā sniedza visu nepieciešamo atbalstu, lai
palīdzētu studentam sasniegt definētos studiju rezultātus.
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apguves!

08 Mācībspēkam ir labas pedagoģiskās prasmes.

07 Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un
pretimnākoša.

06 Studiju kursa saturs nedublējās ar citu priekšmetu. Ja dublējās, 
sadaļā “Komentāri” norādiet, ar kuru.

05 Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas
(konsultāciju laiki bija norādīti arī e-studiju vidē).

04 Mācībspēks ieteica mācību līdzekļus (videolekcijas, grāmatas
u.c.), ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami (RTU ZB, e-studiju vidē

vai citur) un tie palīdzēja apgūt studiju priekšmetu.

03 Mācībspēks veicināja radošu domāšanu (inovācijas, zinātniskā
pētniecība) un teorijas sasaisti ar praksi.

02 Mācībspēks studiju kursā sniedza visu nepieciešamo atbalstu, lai
palīdzētu studentam sasniegt definētos studiju rezultātus.
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09 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa
apguves!

08 Mācībspēkam ir labas pedagoģiskās prasmes.

07 Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un
pretimnākoša.

06 Studiju kursa saturs nedublējās ar citu priekšmetu. Ja dublējās, 
sadaļā “Komentāri” norādiet, ar kuru.

05 Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas
(konsultāciju laiki bija norādīti arī e-studiju vidē).

04 Mācībspēks ieteica mācību līdzekļus (videolekcijas, grāmatas
u.c.), ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami (RTU ZB, e-studiju vidē

vai citur) un tie palīdzēja apgūt studiju priekšmetu.

03 Mācībspēks veicināja radošu domāšanu (inovācijas, zinātniskā
pētniecība) un teorijas sasaisti ar praksi.

02 Mācībspēks studiju kursā sniedza visu nepieciešamo atbalstu, lai
palīdzētu studentam sasniegt definētos studiju rezultātus.
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