
 ______________________________________________________________________________________Iekšējā kvalitātes vadības sistēma _____ 

 

Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

Studējošais 1. Priekšlikumu izteikšana 

pētnieciskā procesa 

uzlabošanai.  

2. Pētniecisko tēmu 

aktualizēšana. 
 

Izsaka priekšlikumus studiju 

procesa uzlabošanai. 

 

 Informācijas 

saņemšana 

(pēc nepieciešamības) 

Nozare 1. Ir saņemta informācija 

par nepieciešamo 

sadarbību. 

Piedalīšanās studiju un pētniecības 

uzdevumu risināšanā.  

 Informācijas 

saņemšana 

(pēc nepieciešamības) 

Lietvedības 

sekretāre 

 Sēžu protokolēšana.   

Katedras 1. Pētniecisko procesu 

plānošana.  

2. Studiju kursu programmu 

aktualizēšana: 

1) plānotie sasniedzamie 

studiju rezultāti (salāgoti 

ar studiju programmas 

plānotajiem 

sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem), 

2) izklāsta metodes,  

3) novērtēšanas metodes, 

4) izmantotā literatūra. 

1. Noteikta studiju kursa īstenošana. 

2. Prioritāro uzdevumu noteikšana. 

3. Priekšlikumu 

iesniegšana/izskatīšana.  

4. Metodisko materiālu izstrādāšana. 

5. Pētniecisko procesu organizēšana.  

6. Normatīvo dokumentu izskatīšana. 

7. Metodiskā atbalsta sniegšana 

jaunpienākušajiem.  

1. Bibliotēkas fonda 

atbilstības studiju 

procesa īstenošanas 

vajadzību analīze. 

2. Studējošo studiju 

rezultātu analīze. 

3. Nozaru pārstāvju, 

darba devēju 

līdzdalību studiju 

un kvalifikācijas 

prakšu programmu 

izstrādē, īstenošanā, 

kvalifikācijas 

1. Ziņošana par 

nepieciešamajiem 

resursiem studiju 

procesa 

nodrošināšanai.  

Procesu virziens PAMATDARBĪBA 

Atbildīgais Katedras vadītājs 

Process Katedras darbība 

Īpašnieks Profilējošās katedras vadītājs 

Dokuments “Katedru nolikums” 

 



Cikli/ 

iesaistītie 

Plānošana Īstenošana Pārraudzība Rīcība 

eksāmenu komisiju 

darbā, pētniecībā 

veicināšanā.  

4. Studiju kursa 

rezultātu 

analizēšana, 

procesa uzlabošana. 

Katedras 

vadītājs 

1. Katedra darba plānošana, 

ievērojot saņemtos 

ieteikumus. 

1. Katedru darba organizēšana un   

vadīšana. 

2. Katedras docētāju metodiskā darba 

grupas darba vadīšana vai 

organizēšana. 

3. Vietnieka informēšana par 

pieņemtajiem lēmumiem.  

4. Nepieciešamās informācijas 

uzkrāšana.  

5. Metodiskās padomes sanāksmes 

piedalīšanās. 

6. Studiju procesa, publicitātes 

pasākumos piedalīšanās. 

7. Studējošo aptauju organizēšana. 

1. Metodiskā darba 

grupas darba 

pārraudzīšana. 

2. Atskaišu par 

Katedras darbu pēc 

Koledžas direktora 

vai Koledžas 

padomes 

pieprasījuma 

sniegšana.  

3. Kvalifikācijas 

eksāmena norises 

gaitas 

pārraudzīšana.  

4. Studējošo aptauju 

analizēšana.  
 

1. Paskaidrojumu 

saņemšana no 

Katedras 

docētājiem, 

studējošajiem par 

Koledžas 

normatīvo aktu 

prasību un 

pieņemto lēmumu 

izpildi/neizpildi. 

2. Reaģēšana uz 

izaicinājumi, 

kuras paradās 

aptaujās. 

Vietnieks 1. Informācijas sniegšana 

katedru vadītājiem, 

docētājiem: 

1)  par aktualitātēm 

pētniecībā, 

2) Par aktualitātēm Eiropas 

un Latvijas  augstākās 

izglītības telpā; 

3) Darba prioritāšu 

akcentēšana. 

 Katedru darba 

pārraudzīšana.  

1. Korektīvo 

darbību: 

1) noteikšana,  

2) izziņošana, 

pārraudzība. 



 


