
Dati par 2021./2022. studiju gada pavasara semestri 

Kopējais studentu apmierinātībās līmenis ar studiju kvalitāti 

 

Jautājumi: 

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

sasniegšanu. 

2. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas sasaisti ar praksi. 

3. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas. 

4. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija lietišķa un pretimnākoša. 

5. Mācībspēkam ir labas pedagoģiskās prasmes. 

6. Studiju kurss bija labi organizēts. 

7. Cik lielu daļu no nodarbībām esat apmeklējis? 

8. Lūdzu, novērtējiet savu zināšanu pieaugumu pēc šī kursa apguves (1- studiju kursā neapguvu neko 

jaunu; 5- studiju kurss sniedza daudzas jaunas zināšanas)!  

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

 
Studējošajiem bija jāatbild uz augstākminētajiem jautājumiem, kur vispozitīvākā iespējamā 

atbilde bija „pilnīgi piekrītu”. Tāda atbilde liecina par studējošo apmierinātību ar studiju 

kvalitāti. Viduvēja vai precīzāk neitrāla atbilde -„neitrāls vērtējums”. Un iespējamā negatīvākā 

atbilde bija „pilnīgi nepiekrītu”, ar kuru studējošais norāda uz trūkumiem studiju procesā un 

studiju priekšmetu īstenošanā. Visiem jautājumiem atbildes bija vienādi veidotas, t.i., ar sešām 

iespējamām atbildēm –„pilnīgi piekrītu”, „drīzāk piekrītu”, „neitrāls vērtējums”, „drīzāk 

nepiekrītu”, „pilnībā nepiekrītu” un „nevaru pateikt”. 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

               

                    

                   

                    

                 

                  



Statistika par sniegtajām atbildēm struktūrvienībās ( procentos) 

Struktūrvienības 
Pilnībā 

piekrītu 

Daļēji 

piekrītu 

Neitrāls 

vērtējums 

Daļēji 

nepiekrītu 

Pilnībā 

nepiekrītu 

Nav 

vērtējuma 

Arhitektūras fakultāte (AF) 67,89 16,45 7,94 4,96 2,02 0,75 

Būvniecības inženierzinātņu 

fakultāte (BIF) 
49,57 24,60 13,84 3,08 3,95 4,96 

RTU Cēsu filiāle (CSZC) 88,89 2,78 8,33 
   

Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultāte (DITF) 
56,88 19,95 14,25 3,18 2,83 2,91 

RTU Daugavpils filiāle (DSZC) 78,04 19,95 1,04 0,40 0,56 
 

Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultāte 

(ETF) 

64,09 19,28 9,86 2,02 1,66 3,10 

E-studiju tehnoloģiju un 

humanitāro zinātņu fakultāte 

(ETHZF) 

67,57 20,83 7,32 2,25 1,52 0,51 

Elektrotehnikas un vides 

inženierzinātņu fakultāte (EVIF) 
63,00 20,45 10,10 1,80 2,52 2,13 

Inženierekonomikas un 

vadības fakultāte (IEVF) 
60,15 19,74 11,76 3,72 2,37 2,26 

RTU Liepājas filiāle (LSZC) 132,55 23,45 40,82 2,17 0,68 0,34 

Materiālzinātnes un lietišķās 

ķīmijas fakultāte (MLĶF) 
62,79 16,88 11,48 4,19 3,41 1,24 

Mašīnzinību, transporta un 

aeronautikas fakultāte (MTAF) 
58,23 19,85 12,74 3,44 2,09 3,65 

Neklātienes un vakara studiju 

departaments (NVSD) 
70,83 12,62 11,85 1,05 2,56 1,08 

Starptautiskās sadarbības un 

ārzemju studentu departaments 

(SSĀSD) 

58,06 23,80 10,49 2,66 3,64 1,35 

RTU Ventspils filiāle (VSZC) 58,55 8,55 27,63 
 

1,32 3,95 



 
 

 

Struktūrvienības 
No visiem aptaujātiem anketas 

aizpildījuši 
Arhitektūras fakultāte (AF) 13% 

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) 17% 

RTU Cēsu filiāle (CSZC) 12% 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (DITF) 26% 

RTU Daugavpils filiāle (DSZC) 18% 

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF) 19% 

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (ETHZF) 34% 

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF) 18% 

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) 20% 

RTU Liepājas filiāle (LSZC) 17% 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) 21% 

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF) 23% 

Neklātienes un vakara studiju departaments (NVSD) 16% 

Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (SSĀSD) 10% 

RTU Ventspils filiāle (VSZC) 7% 

 

    

    

     

     

     

     

     

     

     

                                                          


