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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti
neapmierinoši, 5- izcili)!

08 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa
apguves (1- studiju kursā neapguvu neko jaunu; 5- studiju kurss

sniedza daudzas jaunas zināšanas)!

07 Cik lielu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?

06 Studiju kurss bija labi organizēts.

05 Mācībspēkam ir labas pedagoģiskās prasmes.

04 Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un
pretimnākoša.

03 Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas.

02 Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas sasaisti ar
praksi.

01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Arhitektūras fakultāte (AF)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!

08 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa
apguves (1- studiju kursā neapguvu neko jaunu; 5- studiju kurss

sniedza daudzas jaunas zināšanas)!

07 Cik lielu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?

06 Studiju kurss bija labi organizēts.

05 Mācībspēkam ir labas pedagoģiskās prasmes.

04 Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un
pretimnākoša.

03 Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas.

02 Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas sasaisti ar
praksi.

01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši, 5- izcili)!

08 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa apguves (1-
studiju kursā neapguvu neko jaunu; 5- studiju kurss sniedza daudzas jaunas
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04 Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un pretimnākoša.

03 Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas.

02 Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas sasaisti ar praksi.

01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot mācīšanos un
studiju rezultātu sasniegšanu.

Cēsu studiju un zinātnes centrs (CSZC)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!

08 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa
apguves (1- studiju kursā neapguvu neko jaunu; 5- studiju kurss
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01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!

08 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa
apguves (1- studiju kursā neapguvu neko jaunu; 5- studiju kurss
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07 Cik lielu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?

06 Studiju kurss bija labi organizēts.

05 Mācībspēkam ir labas pedagoģiskās prasmes.

04 Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un
pretimnākoša.

03 Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas.
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mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Daugavpils studiju un zinātnes centrs (DSZC)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!

08 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa apguves
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praksi.

01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!
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01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zin.fakultāte (ETHZF)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma



 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!
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01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!

08 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa
apguves (1- studiju kursā neapguvu neko jaunu; 5- studiju kurss

sniedza daudzas jaunas zināšanas)!
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Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!
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07 Cik lielu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?

06 Studiju kurss bija labi organizēts.

05 Mācībspēkam ir labas pedagoģiskās prasmes.

04 Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un
pretimnākoša.

03 Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas.
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praksi.
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mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Liepājas studiju un zinātnes centrs (LSZC)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!
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praksi.

01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!
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01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!
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02 Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas sasaisti ar
praksi.
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mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Neklātienes un vakara studiju departaments (NVSD)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!
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praksi.

01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (SSĀSD)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu
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09 Lūdzu, novērtējiet studiju kursu kopumā (1- ļoti neapmierinoši,
5- izcili)!

08 Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa
apguves (1- studiju kursā neapguvu neko jaunu; 5- studiju kurss

sniedza daudzas jaunas zināšanas)!

07 Cik lielu daļu no nodarbībām esat apmeklējis?
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02 Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas sasaisti ar
praksi.

01 Mācībspēks sniedza atbalstu un atgriezenisko saiti, veicinot
mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu.

Ventspils studiju un zinātnes centrs (VSZC)

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma


