
 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Anketas aizpildījušie studenti struktūrvienībās (procentos) 
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt studiju
priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas izmantošanu
praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte (APF) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt studiju
priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas izmantošanu
praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

Ārzemju studentu departaments (ĀSD) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt studiju
priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

BALTECH studiju centrs 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates
līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

Būvniecības fakultāte (BF) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates
līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un
izskaidrotas saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo,
lai sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

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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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates
līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates
līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (ETF) 

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%

11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt studiju
priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) 

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%

11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

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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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

Neklātienes un vakara studiju departaments (NVSD) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

Transporta un mašīnzinību fakultāte (TMF) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates
līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

Lietišķās valodniecības institūts (LVI) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu
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08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates
līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un
izskaidrotas saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo,
lai sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

RTU Daugavpils filiāle (DF) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates
līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un
izskaidrotas saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo,
lai sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

RTU Liepājas filiāle (LF) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

4-daļēji nepiekrītu

5-pilnībā nepiekrītu

6-nav vērtējuma
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11. Mācībspēka attieksme pret studentiem bija pozitīva un
pretimnākoša

10. Studiju priekšmets nedublējās ar citu priekšmetu

09. Bija iespējams savlaicīgi saņemt mācībspēka konsultācijas

08. Studiju priekšmeta materiāli bija pieejami e-studiju vidē

07. Ieteiktie mācību līdzekļi bija pieejami un palīdzēja apgūt
studiju priekšmetu

06. Mācībspēks veicināja radošu domāšanu un teorijas
izmantošanu praksē

05. Mācībspēks efektīvi izmantoja audiovizuālos uzskates līdzekļus

04. Mācībspēks bija labi sagatavojies nodarbībām

03. Studiju priekšmeta tēmas bija labi strukturētas un izskaidrotas
saprotami

02. Mācībspēks studiju priekšmetā aptvēra visu nepieciešamo, lai
sasniegtu definētos studiju rezultātus

01. Ievadnodarbībā mācībspēks iepazīstināja ar priekšmeta
programmu un informēja par to, kā tiks vērtēti studiju rezultāti

RTU Ventspils filiāle (VF) 

1-pilnībā piekrītu

2-daļēji piekrītu

3-neitrāls vērtējums

6-nav vērtējuma


