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IEVADS
IEVADS

Ekonomikas un kultūras augstskola (turpmāk – EKA) savas pastāvēšanas 30. gadskārtā ieiet ar labi
padarīta darba sajūtu un spēcīgu studiju programmu piedāvājumu. Kā apliecina mūsu uzņemšanas
rezultāti, pieprasījums pēc EKA augstākās izglītības piedāvājuma stabili aug katru gadu. Mums ir
izdevies attīstīt mūsdienu darba tirgus un tautsaimniecības vajadzībām aktuālas studiju programmas,
veidojot sinerģiju starp EKA īstenotajiem studiju virzieniem – izmantojot starpdisciplinaritāti,
starpkultūru vidi un inovatīvu mācību metožu pielietošanu, tai skaitā maksimālu digitālo iespēju
izmantošanu studiju procesā.
Ekonomika, vadības zinātnes, kultūra un māksla, tiesības, valodniecība un tulkošana, informācijas
tehnoloģijas ir tie seši studiju virzieni, kurus EKA ievij savā logo stilizētajā Mēbiusa lentā, simbolizējot
dinamisku sadarbību, savstarpēju papildināšanos un bezgalīgu attīstību. Arī nākamajā stratēģiskajā
periodā esam nolēmuši turpināt attīstīt un spēcināt mūsu studiju programmas esošo studiju virzienu
ietvaros.
Jaunajā stratēģijā esam apliecinājuši savu stingro apņemšanos būtiski stiprināt zinātni un pētniecību,
kā arī turpināt celt augstskolas reputāciju caur pētniecībā balstītām studijām, jaunradi un docētājiem,
kuru zinātniskais darbs ir atzīts pasaules līmenī un sniedz praktisku pienesumu industrijai.
Raugoties nākotnē, esam atvērti aktuāliem mūžizglītības veidiem, kurus iespējams nodrošināt ar
esošajiem resursiem un sadarbojoties ar partneriem.
Nākamajiem pieciem gadiem EKA ir izvirzījusi mērķus trijos virzienos: augstākās izglītības piedāvājums
un saturs, pētniecība un jaunrade, mūžizglītība. Mērķu sasniegšanai esam noteikuši sasniedzamos
rādītājus kvalitātes nodrošināšanai, personāla attīstībai, internacionalizācijai, partnerībai, tēlam un
reputācijai, kā arī resursiem.
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4. lpp.

1. MISIJA
1. MISIJA

Vīzija
EKA attīstās kā starpnozaru multikulturāla augstskola, kas globālajam darba tirgum sagatavo zinošas,
radošas un patstāvīgi domājošas personības, kuras ir nozaru līderi. EKA asociējas ar konkurētspējīgu,
izcilu izglītību, starptautiski atzītiem diplomiem, augstu absolventu profesionālo kvalitāti, attīstītu
zinātniski pētniecisko bāzi un augsti kvalificētu personālu.

Misija
Ekonomikas un kultūras augstskola ir augstākās izglītības iestāde, kas, balstoties uz inovatīvām
metodēm un multikulturālo pieeju, nodrošina akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības ieguvi
atbilstoši Eiropas Savienības līmenim, sekmē studējošo radošā potenciāla un uzņēmīguma attīstību un
viņu motivāciju mūžizglītībai.

Vērtības







5. lpp.

Godīgums un atbildība
Ētika un sociālā atbildība
Sadarbība un atbalsts
Profesionalitāte un iespēja
Nemitīga attīstība, radošums un inovācijas
Daudzveidība un mūžizglītība

2. STRATĒĢISKO MĒRĶU, PRIORITĀŠU UN GALVENO DARBĪBAS
INDIKATORU 2019.–2023. GADAM KOPSAVILKUMS
2. STRATĒĢISKO MĒRĶU, PRIORITĀŠU UN GALVENO DARBĪBAS INDIKATORU 2019.-2013.GADAM RAKSTUROJUMS

Ekonomikas un kultūras augstskolas stratēģiskais mērķis 2023 ir būt par vienu no vadošām augstskolām
Latvijā ar izcilu reputāciju studiju un zinātniskā un jaunrades procesu nodrošināšanā un attīstībā.
Ekonomikas un kultūras augstskolas attīstībā ir trīs prioritātes:
1) Studiju procesa un satura nodrošināšana un attīstība atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
tendencēm augstākajā izglītībā un darba tirgū.
Mērķis: Sagatavot aktuālajām Latvijas un starptautiskajām tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus,
konkurētspējīgus profesionāļus biznesa, informācijas tehnoloģiju, kultūras un mākslas jomās, kuri
var izmantot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas veiksmīgai karjerai un sasniegumiem.
2) Zinātniskā un jaunrades procesa nodrošināšana un attīstība atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
tendencēm pasaulē.
Mērķis: Sasniegt augsta līmeņa starptautiski atzītus pētnieciskos un jaunrades rezultātus, kas tiek
veicināti mērķtiecīgā docētāju, studējošo, vietēju un starptautisku sadarbības partneraugstskolu, kā
arī industrijas pārstāvju sadarbībā, tādējādi nodrošinot pētniecībā balstītas studijas, atbilstošu
docētāju zinātnisko kvalifikāciju un industrijai nepieciešamos pētījumus.
3) Mūžizglītības attīstība.
Mērķis: Būt atvērtai un dinamiskai augstskolai, kas ir elastīga attiecībā uz tirgus aktualitātēm un
pretimnākoša dažādām vietēja, kā arī starptautiska mēroga kompetenču pilnveides un atzīšanas
vajadzībām.
Noteiktās prioritātes atbilst Latvijas stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem, tostarp Izglītības attīstības
pamatnostādnēm līdz 2020. gadam, Latvijas Nacionālas attīstības plānam (sk. 7. p.).
Atbilstoši noteiktajām prioritātēm tiek definēti rīcības virzieni šādās darbības jomās:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

6. lpp.

Kvalitātes nodrošināšana
Personāla attīstība
Internacionalizācija
Stratēģiskā partnerība
Tēls un reputācija
Resursi (materiāltehniskā bāze un infrastruktūra)

2. STRATĒĢISKO MĒRĶU, PRIORITĀŠU UN GALVENO DARBĪBAS INDIKATORU
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Prioritātes
2. ZINĀTNE UN JAUNRADE (P2)

1. AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS UN SATURS (P1)

3. MŪŽIZGLĪTĪBA (P3)

Mērķi
1. Sagatavot aktuālajām Latvijas un starptautiskajām tautsaimniecības
vajadzībām atbilstošus, konkurētspējīgus profesionāļus biznesa,
informācijas tehnoloģiju, kultūras un mākslas jomās, kuri var izmantot
iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas veiksmīgai karjerai un
sasniegumiem.

2. Sasniegt augsta līmeņa starptautiski atzītus pētnieciskos un jaunrades
rezultātus, kas tiek veicināti mērķtiecīgā docētāju, studējošo, vietēju un
starptautisku sadarbības partneraugstskolu, kā arī industrijas pārstāvju
sadarbībā, tādējādi nodrošinot pētniecībā balstītas studijas, atbilstošu
docētāju zinātnisko kvalifikāciju un industrijai nepieciešamos pētījumus.

3. Būt atvērtai un dinamiskai augstskolai, kas ir elastīga attiecībā uz
tirgus aktualitātēm un pretimnākoša dažādām vietēja, kā arī
starptautiska mēroga kompetenču pilnveides un atzīšanas
vajadzībām.

Līdz 2023. gadam sasniedzamie rādītāji pēc jomām
I. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA (J1)
Akreditācijas rezultāti visām studiju programmām, piešķirtais
akreditācijas termiņš, gados

6

Publikāciju skaits Scopus vai Web of Science gadā

35

Ikgadējā darba devēju apmierinātība, procentos

95%

Izdoto grāmatu/monogrāfiju skaits stratēģiskajā periodā

Absolventu nodarbinātības un apmierinātība, procentos

97%

Cita veida publikāciju skaits gadā

Ikgadējā studējošo apmierinātība, procentos

90%

Studējošo atbiruma vidējais rādītājs gadā, procentos
Studējošo dalība valsts, starptautiskos, profesionālo asociāciju
rīkotajos konkursos gadā, skaits

Studējošo skaita pieaugums gadā, procentos

Brīvklausītāju skaits gadā

25

4

Brīvklausītājiem pieejamo kursu skaits gadā

30

15

Pasūtījuma apmācību pasākumu skaits stratēģiskajā periodā

3

Pasūtījuma pētījumu/jaunrades projektu skaits gadā

2

18%

Kopīgo sadarbības pētījumu/projektu skaits gadā

6

Ikgadējā mūžizglītības pakalpojumu dalībnieku kopējā
apmierinātība, procentos

90%

3

Pētniecībai piesaistītā ārējā finansējuma īpatsvars kopējā pētniecības
budžetā gadā

5%

Reģistrēto tehnoloģiju tiesību skaits (dizainparaugu tiesības,
programmatūras autortiesības, patenti) gadā

2

Studējošo publikāciju skaits gadā

40

5%

Studējošo īpatsvars gadā, kas izmantojuši iepriekš iegūto
studiju rezultātu atzīšanas iespējas, procentos no kopējā
studējošo skaita

30%

Ieņēmumu īpatsvars no mūžizglītības pakalpojumiem gadā,
procentos no kopējiem ieņēmumiem

1%

Mācībspēku īpatsvars, kas iesaistīti mūžizglītības
pakalpojumu sniegšanā stratēģiskajā periodā, procentos no
kopējā docētāju skaita

20%

EKA personāla īpatsvars, kuri izmantojuši mūžizglītības
pakalpojumus stratēģiskajā periodā, procentos no kopējā
personāla skaita

95%

II. PERSONĀLA ATTĪSTĪBA (J2)
Profesoru un asociēto profesoru skaits

20

Mācībspēku ar doktora grādu īpatsvars

60%

Mācībspēku īpatsvars, kas iesaistījušies EKA organizētajos
metodiskajos pasākumos, procentos no kopējā docētāju skaita

100%

Latvijas Zinātņu padomes ekspertu īpatsvars, procentos no kopējā
mācībspēku ar doktora grādu skaita

40%

Mācībspēku īpatsvars, kas stratēģiskajā periodā stažējušies
industrijā

10%

Mācībspēku īpatsvars, kas iesaistīti zinātniskajā un radošajā darbībā,
procentos no kopējā mācībspēku skaita

100%

Mācībspēku īpatsvars, kas stratēģiskajā periodā piedalījušies vietēja
vai starptautiska mēroga konkursos

20%

Mācībspēku īpatsvars, kuriem ir publikācijas Scopus vai Web of
Science indeksētos zinātniskos izdevumos, procentos no kopējā
mācībspēku skaita

60%

Starptautisku pētniecības un jaunrades projektu skaits

4

Mācībspēku īpatsvars, kuri piedalās starptautiskajās zinātniskajās
konferences gadā, procentos no kopējā mācībspēku skaita

80%

Mācībspēku īpatsvars, kas stratēģiskajā periodā īstenojuši vismaz
divus starptautiska līmeņa kvalifikācijas pilnveides pasākumus ārpus
EKA, procentos no kopējā docētāju skaita

7. lpp.

90%

2. STRATĒĢISKO MĒRĶU, PRIORITĀŠU UN GALVENO DARBĪBAS INDIKATORU
2019.–2023. GADAM KOPSAVILKUMS
Virzieni
1.

2.

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS UN SATURS (P1)

ZINĀTNE UN JAUNRADE (P2)

3. MŪŽIZGLĪTĪBA (P3)

Mērķi
1.

Sagatavot aktuālajām Latvijas un starptautiskajām tautsaimniecības
vajadzībām atbilstošus, konkurētspējīgus profesionāļus biznesa,
informācijas tehnoloģiju, kultūras un mākslas jomās, kuri var izmantot
iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas veiksmīgai karjerai un
sasniegumiem.

2.

Sasniegt augsta līmeņa starptautiski atzītus pētnieciskos un jaunrades
rezultātus, kas tiek veicināti mērķtiecīgā docētāju, studējošo, vietēju un
starptautisku sadarbības partneraugstskolu, kā arī industrijas pārstāvju
sadarbībā, tādējādi nodrošinot pētniecībā balstītas studijas, atbilstošu
docētāju zinātnisko kvalifikāciju un industrijai nepieciešamos pētījumus.

3. Būt atvērtai un dinamiskai augstskolai, kas ir elastīga attiecībā uz
tirgus aktualitātēm un pretimnākoša dažādām vietēja, kā arī
starptautiska mēroga kompetenču pilnveides un atzīšanas
vajadzībām.

Līdz 2023. gadam sasniedzamie rādītāji pēc jomām
III.

INTERNACIONALIZĀCIJA (J3)

Studiju programmu piedāvājums svešvalodās, programmu skaits

8

Ārvalstu pētnieku skaits, procentuāli no kopējā pētnieku skaita

2%

Studiju programmu īstenošana svešvalodā katrā studiju virzienā,
studiju programmu īpatsvars

50%

Ārvalstu augstskolu studējošo skaits, kuri piedalās EKA Studējošo
konferencē

5

Studiju moduļu vai atsevišķu studiju kursu īstenošana svešvalodā
katra studiju virzienā

100%

Starptautisko projektu, t. sk. Erasmus+ un K107 īstenošanu,
minimālais projektu skaits gadā

1

Ārvalstu studējošo īpatsvars, procentos no kopējā studējošo skaita

30%

Starptautisku partnerību skaits pētījumos (kopīgi pētījumi)

4

Studējošo īpatsvars, kas izmantojuši kādu no Erasmus+ iespējām,
t. sk. apmeklējuši starptautisko vieslektoru nedēļu

10%

Mācībspēku īpatsvars, kas stažējušies industrijā un/vai piedalījušies
kvalifikācijas pilnveides pasākumos ārvalstīs

10%

Ārvalstu mācībspēku īpatsvars

5%

EKA dalība starptautiskajos projektos, kuros EKA darbojas kā
koordinators vai partneris, minimālais projektu skaits gadā

Starptautisku mūžizglītības projektu skaits

1

Starptautisko studējošo vasaras skolu skaits gadā

1

Starptautisko mācībspēku vasaras skolu skaits gadā

1

Starptautisko partneru skaits mūžizglītības projektu
īstenošanā

2

Starptautisko partneru skaits EKA starptautisko vasaras skolu
dalībnieku piesaistei

10

1

IV. PARTNERĪBA (J4)
Sadarbības partneru skaits starptautiskās mobilitātes veikšanai

100

Stratēģisko partneru iesaistes veicināšana studiju virzienu
īstenošana, partneru skaits

65

Kopīgās studiju programmas izveide, programmu skaits

1

Kopīgo studiju moduļu izveide un īstenošana studiju programmās,
moduļu skaits

6

Kopīgā resursu izmantošana ar stratēģiskiem partneriem, partneru
skaits

6

8. lpp.

Sadarbības līgumu ar ārvalstu augstskolām un organizācijām skaits

4

Ārējo interesentu dalības īpatsvars EKA Starptautiskajā zinātniskajā
konferencē ETECH, procentos no kopējā dalībnieku skaita

50%

Starptautisku sadarbības partneru skaits kopīgajos pētījumos

15

2. STRATĒĢISKO MĒRĶU, PRIORITĀŠU UN GALVENO DARBĪBAS INDIKATORU
2019.–2023. GADAM KOPSAVILKUMS
Virzieni
2.

1.

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS UN SATURS (P1)

1.

Sagatavot aktuālajām Latvijas un starptautiskajām tautsaimniecības
vajadzībām atbilstošus, konkurētspējīgus profesionāļus biznesa,
informācijas tehnoloģiju, kultūras un mākslas jomās, kuri var
izmantot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas veiksmīgai
karjerai un sasniegumiem.

ZINĀTNE UN JAUNRADE (P2)

3. MŪŽIZGLĪTĪBA (P3)

Mērķi
2.

Sasniegt augsta līmeņa starptautiski atzītus pētnieciskos un jaunrades
rezultātus, kas tiek veicināti mērķtiecīgā docētāju, studējošo, vietēju un
starptautisku sadarbības partneraugstskolu, kā arī industrijas pārstāvju
sadarbībā, tādējādi nodrošinot pētniecībā balstītas studijas, atbilstošu
docētāju zinātnisko kvalifikāciju un industrijai nepieciešamos pētījumus.

3. Būt atvērtai un dinamiskai augstskolai, kas ir elastīga attiecībā uz
tirgus aktualitātēm un pretimnākoša dažādām vietēja, kā arī
starptautiska mēroga kompetenču pilnveides un atzīšanas
vajadzībām.

Līdz 2023. gadam sasniedzamie rādītāji pa jomām
V. TĒLS UN REPUTĀCIJA (J5)
Uzņemšanas rezultātu pieaugums, procentos pret iepriekšējo gadu

5%

EKA zinātniskais žurnāls iekļauts Scopus datubāzē

1

Studējošo īpatsvars, kuri pēc Alberta koledžas turpina studijas EKA

25%

Rakstu skaits EKA zinātniskajā žurnālā gadā

30

EKA vai atsevišķu programmu dalība kādā starptautiskā reitingā

1

Vidusskolēnu dalības skaits EKA organizētajos pasākumos gadā

400

Mācībspēku īpatsvars ar aktīvu ResearchGate un/vai Orcid kontu,
procentos no kopējā mācībspēku skaita

40%

EKA pasākumu skaits vidusskolās

40

EKA patstāvīgo mecenātu skaits

15

Mācībspēku īpatsvars, kuri uzaicināti par starptautisko konferenču
sekciju vadītājiem vai key-note speaker

2%

Mūžizglītības pakalpojumu dalībnieku skaits gadā

50

EKA pārstāvniecība citu organizētajos mūžizglītības
pasākumos stratēģiskajā periodā

4

Kopējās investīcijas mūžizglītības jomas attīstīšanai
(administratīvās, telpu, īstenošanas personāla un citas
izmaksas) procentos no kopējiem izdevumiem

0,4%

VI. RESURSI (MATERIĀLI TEHNISKĀ BĀZE UN INFRASTRUKTŪRA (J6)
Attīstīta e-studiju vide interaktīvu studiju kursu un integrētu mācību
metožu izmantošanai, studiju kursu īpatsvars

95%

Specializētās telpas un laboratorijas

9

Investīcijas materiāltehniskās bāzes pilnveidei gadā, procentos no
kopējiem izdevumiem

5%

Pieejamās zinātniskās datubāzes, minimālais skaits

1

Investīcijas infrastruktūras attīstībai gadā, procentos no kopējiem
izdevumiem

5%

Bibliotēkas krājumu palielināšana, procentos no kopējiem
izdevumiem gadā

1,5%

Lietvedības procesu digitalizācija

100%

9. lpp.

Atvērto zinātnisko datubāžu skaits

10

Specializētas pētniecībā izmantojamās programmatūras

2
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EKA dibināta 1998. gada 28. maijā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ekonomikas un kultūras
augstskola”. Tai piešķirta beztermiņa akreditācija. Uz stratēģijas izstrādes brīdi EKA īsteno 6 studiju
virzienus ar 14 studiju programmām.
EKA īstenotie studiju virzieni un programmas, 2018. gada dati
Studiju virziens

Programmas
veids

Studiju programma
„Biznesa vadība” (A)

MAĢISTRA
VADĪBA,
ADMINISTRĒŠANA UN
NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA
PĀRVALDĪBA

„Vadības zinības” (A)
BAKALAURA
„Kultūras vadība” (P)

1. LĪMEŅA

BAKALAURA

„Radošais mārketings un
pārdošanas vadība”
„Izklaides un atpūtas
industrijas vadība”
„Grāmatvedība un audits”
(P)
„Biznesa ekonomika” (A)

EKONOMIKA
1. LĪMEŅA

MĀKSLAS

„Kultūras diplomātija un
starptautiskais
menedžments” (P)

Studiju formas

Studiju ilgums

Studiju
valoda

Pilna un nepilna
laika

2 – 2,2 gadi

Latviešu,
angļu

Nepilna laika

1,5 – 2,5 gadi

Latviešu

Pilna un nepilna
laika, e-studijas

3 – 4 gadi

Latviešu,
angļu,
krievu

4 – 4,5 gadi

Latviešu

2 – 2,5 gadi

Latviešu

2 – 2,5 gadi

Latviešu

4 – 4,5 gadi

Latviešu

3 – 4 gadi

Latviešu,
krievu

Pilna un nepilna
laika
Pilna un nepilna
laika
Pilna un nepilna
laika
Pilna un nepilna
laika
Pilna un nepilna
laika, e-studijas

„Starptautiskie tirdzniecības
darījumi un loģistika”

Pilna un nepilna
laika

2 – 2,5 gadi

Latviešu

„Interjera dizains” (P)

Pilna un nepilna
laika

4 – 4,5 gadi

Latviešu

„Datorspēļu dizains un
grafika” (P)

Pilna un nepilna
laika

4 – 4,5 gadi

Latviešu

BAKALAURA

TULKOŠANA

BAKALAURA

„Tulkošana” (P)

Pilna un nepilna
laika

4 – 4,5 gadi

Latviešu

TIESĪBU ZINĀTNE

BAKALAURA

„Tiesību zinātne” (P)

Pilna un nepilna
laika, e-studijas

3 – 3,5 gadi

Latviešu

INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJA,
DATORTEHNIKA,
ELEKTRONIKA,
TELEKOMUNIKĀCIJAS,
DATORVADĪBA UN
DATORZINĀTNE

BAKALAURA

„Informācijas tehnoloģijas”
(P)

Pilna un nepilna
laika, e-studijas

4 – 4,5 gadi

Latviešu,
angļu

10. lpp.
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3.1. SPECIALIZĀCIJA UN KONKURĒTSPĒJA
EKA stratēģisko speciālizāciju nosaka starpdisciplinārā pieeja, gatavojot speciālistus biznesam (kas ietver
sevī arī speciālistus tiesību zinātnē), informācijas tehnoloģiju, kultūras un mākslas jomās, kā arī veicot
zinātnisko un jaunrades darbību augstāk minētajās jomās.
Kultūra
Kultūras vadība
Tulkošana

Izklaides un atpūtas industrijas vadība

Informācijas tehnoloģijas

Datorspēļu
dizains un grafika

Interjera dizains

Loģistika
Grāmatvedība un audits

Biznesa vadība
Vadības zinības
Biznesa ekonomika
Radošais mārketings
Tiesību zinātne

Bizness

Informācijas
tehnoloģijas

Mākslas

EKA specializācija, 2018. gada dati
EKA sekmē starpdisciplināru pieeju, īstenojot studiju programmas trīs tematiskajās grupās:
1. Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības
2. Dabas zinātnes, matemātika, informācijas tehnoloģijas
3. Humanitārās zinātnes un māksla
Visas studiju programmās ir veidotas, balstoties uz starpdisciplināro pieeju, tādējādi nodrošinot
speciālistiem papildu zināšanas un prasmes profesijā. Piem., studiju programmās „Tulkošana”,
„Loģistika”, „Grāmatvedība un audits” ir nodrošināta tādu speciālizēto datorprogrammu apgūšana, kuras
ir nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai. Studiju programma „Datorspēļu dizains un grafika”
ietver studiju kursus, kuri nodrošina zināšanas un prasmes gan mākslas, gan arī informācijas tehnoloģiju
jomās. Interjera dizaineru studijās uzmanība pievērsta arī tādām prasmēm kā vadīšana un plānošana, lai
topošie dizianeri varētu veiksmīgi uzsākt uzņēmējdarbību.
Zinātniskā un radošā darbība arī ir balstīta uz starpdisciplināro pieeju, definējot pētniecības virzienus,
kuri apvieno dažādas jomas (sk. 3.6.p.).

11. lpp.
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EKA konkurētspēju nosaka starpdisciplinaritātes, starpkultūru vides un inovatīvu mācību metožu
sinerģija.

EKA konkurences priekšrocības, 2018. gada dati
Apvienojot savā koncepcijā ekonomiku ar kultūru, piedāvājot studiju programmas dažādās valodās,
nodrošinot saviem studējošajiem iespēju piedalīties ārvalstu mācībspēku semināros un apgūt studiju
kursus ārzemēs, organizējot starptautiskos zinātniskus un radošus pasākumus, EKA gatavo speciālistus
darbam starptautiskajā vidē un nodrošina saviem studējošajiem mūsdienu globalizācijas apstākļos
veiksmīgai darbībai nepieciešamo starpkultūru pratību (Crosscultural Literacy).
Radošai un inovatīvai pieejai EKA nodrošina studiju procesu gan klātienē, gan arī e-vidē, piedāvājot estudijas, kurās lekcijas, semināri un konsultācijas ar pasniedzējiem, kā arī eksāmenu kārtošana notiek
virtuālās auditorijās tiešsaistes režīmā. Studiju programmu īstenošanā ir izmantotas vairākas inovatīvas
mācību metodes un tehnoloģijas, piem., virtuālie testi un viktorīnas, biznesa simulācijas, spēļošana
(gamification) u. tml. Studiju laikā studējošie izmanto EKA infrastruktūras iespējas un apgūst specifiskās
prasmes profesijā un modernās tehnoloģijas.
EKA katrai studiju programmai ir definētas un regulāri pārskatītas konkurences priekšrocības.
EKA studiju programmu konkurences priekšrocības, 2018. gada dati
Programmas

Biznesa vadība
Kultūras diplomātija un
starptautiskais menedžments
Vadības zinības
Kultūras vadība

12. lpp.

Konkurences priekšrocības
Maģistra studiju programma
Moduļu programma, studiju process organizēts kā „blended learning”, īstenota divās
valodās ar ārvalstu mācībspēku piesaisti, pētniecībā balstītas studijas, unikāli studiju
kursi
Starpdisciplināra programma, moduļu programma
Bakalaura studiju programmas
Īstenota trīs valodās, pētniecībā balstītas studijas, inovatīvas mācību metodes,
internacionalizācija
Sasaiste ar nozari, praktiskās vieslekcijas un radošas darbnīcas, iespēja īstenot projektus,
speciālā infrastruktūra
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Programmas
Biznesa ekonomika
Grāmatvedība un audits
Interjera dizains
Datorspēļu dizains un grafika
Informācijas tehnoloģijas
Tiesību zinātne
Tulkošana

Starptautiskie tirdzniecības
darījumi un loģistika
Radošais mārketings un
pārdošanas vadība
Izklaides un atpūtas industrijas
vadība

Konkurences priekšrocības
Pētniecībā balstītas studijas, inovatīvas mācību metodes, studējošo motivācija uzsākt
uzņēmējdarbību, speciālā infrastruktūra
Mākoņu risinājumi grāmatvedībā, studiju kursi, kuri nodrošina profesionālās zināšanas
vairākos grāmatvedības aspektos, grāmatvedības programmas
Praktiskie projekti studiju laikā, dalība profesionālajos konkursos, praktiskās vieslekcijas
un radošas darbnīcas, speciālā infrastruktūra
Unikālā studiju programma, sasaiste ar nozari, praktiski projekti studiju laikā, dalība
profesionālajos konkursos, izstādēs un darbnīcās Latvijā un ārvalstīs, speciālā
infrastruktūra
Īstenota divās valodās, nepilna laika studijas un e-studijas, atvērto tehnoloģiju
risinājumi, speciālā infrastruktūra
Pētniecībā balstītas studijas, inovatīvas mācību metodes, speciālā infrastruktūra
Rakstiskā un mutiskā tulkošana, mašīntulkošana, sasaiste ar nozari, dalība
profesionālajos konkursos, izstādēs un darbnīcās Latvijā un ārvalstīs, speciāla
infrastruktūra
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
Sasaiste ar nozari, praktiskās vieslekcijas, vizītes uz uzņēmumiem, speciālā infrastruktūra
Sasaiste ar nozari, praktiskās vieslekcijas, , vizītes uz uzņēmumiem
Sasaiste ar nozari, praktiskās vieslekcijas un radošās darbnīcas, , vizītes uz uzņēmumiem,
iespēja īstenot projektus un piedalīties uzņēmumu projektos

EKA studiju programmās imatrikulēto studējošo kopskaits ik gadu stabili pieaudzis. Pieprasījums pēc
studiju programmām paaugstinājies, kas ir saistīts ar vairākiem faktoriem, tostarp jaunu studiju
programmu uzsākšanu, ārvalstu studējošo piesaisti un EKA reputācijas un tēla uzlabošanu.

EKA studējošo piesaistes rezultāti 2013.–2018. gados (2018. gada 1. oktobra dati)
EKA īstenotās starptautiskās studiju programmas (angļu valodā) konkurē ne tikai Latvijas tirgū, bet arī
starptautiskajā mērogā. Informāciju par ārvalstu studējošo uzņemšanu sk. 18. lpp.
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EKA pamatstudiju programmu mērķauditorija ir vidusskolēni un viņu vecāki, skolotāji, vidusskolu
absolventi un koledžu absolventi. Augstākā līmeņa studiju programmu mērķauditorija ir bakalaura
studiju programmu absolventi un personas ar radniecīgu izglītību, kuri vēlas paaugstināt savu
kvalifikāciju, iegūstot vadītāja kompetences.
EKA katru gadu īsteno mārketinga aktivitāšu plānu, kurš ietver pasākumus katrai mērķauditorijas grupai.
Katras programmas popularizēšanai ir organizēti 2-3 tematiskie pasākumi gadā ar nozaru profesionāļu
piesaisti. EKA piedalās arī tematiskās izstādēs Latvijā un ārzemēs.
EKA aktīvi sadarbojas ar visām Latvijas koledžām, kuru absolventi turpina studijas bakalaura studiju
programmās. Šāda iespēja ir nodrošināta pateicoties iepriekšējā izglītībā un ārpus formālās izglītības
studiju rezultātu atzīšanas sistēmai, kura darbojas augstskolā gandrīz septiņus gadus. EKA stratēģiskais
partneris ir Alberta koledža, kuras absolventi turpina studijas EKA gandrīz visos studiju virzienos un
kuras studējošie un docētāji piedalās EKA aktivitātes un projektos.
EKA piedāvā arī pakalpojumus, kuri ir saistīti ar zinātni un pētniecību, kā arī ar profesionālās
kompetences paaugstināšanu.
Citi EKA pakalpojumi, 2018. gada dati
Veids

Pakalpojumi

Zinātne, pētniecība

Komercpētījumi

Mūžizglītība

Brīvklausītāju kursi

Pieprasījuma tendences
Līdz 2018. gadam šādi pētījumi netika veikti. Sākot ar 2018./2019. studiju
gadu notiek pasūtījumu izpilde.
Brīvklausītāju skaits pieaug. Pieprasītākie studiju kursi ir studiju virziena
„Mākslas” kursi.

Kopš 2014. gada EKA īstenoja stratēģiskas pārmaiņas, kuras tika vērstas uz studiju un zinātniskās
pētniecības procesu sistematizēšanu un optimizēšanu. Šajā laika posmā notika EKA personāla un citu
resursu kapacitātes stiprināšana, lai nākotnē dažādotu un palielinātu EKA sniegto pakalpojumu klāstu un
apjomu.
Plānojot savu darbību, EKA ņem vērā nacionālos un Eiropas Savienības plānošanas dokumentus.
Galvenās jomas, kuras EKA monitorē augstskolas attīstībai, ir studiju procesa digitalizācija,
studentcentrēta pieeja, uz studiju rezultātiem orientētas studijas, darbs ar iesaistītām pusēm un
korporatīvā sociālā atbildība, darba tirgum atbilstošas profesionālās iemaņas u. c. Īpaša uzmanība ir
pievērsta arī personisko īpašību attīstībai (komunikācija, laika plānošana, darbs komandā, kritiskā
domāšana, pašorganizācija, pašmotivācija), kuru nozīmi atzīst starptautiskās organizācijas, tostarp OECD,
veicot pētījumus par darba tirgum nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Tautsaimniecības un darba
tirgus galvenās attīstības tendences EKA analizē, veicot studiju programmu pašnovērtējumus, studiju
virzienu pašnovērtējumus un zinātnisko prioritāšu pārskatīšanu.
Liela nozīme tiek pievērsta kvalitātes nodrošināšanai, pielietojot integrētas vadības sistēmas un procesu
pieeju, kura nodrošina sistēmisku augstskolas un studiju virzienu pārvaldību. EKA darbojas iekšējās
kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kuras pamatā ir ESG (European Standards and Guidlines for Quality
Assurance in European Higher Education Area) pamatprincipi. Šī sistēma ietver kvalitātes politiku,
nolikumu par iekšējās kvalitātes sistēmas nodrošināšanu, procesu aprakstus, studējošo un docētāju
rokasgrāmatas, kā arī aptaujas. EKA pastāv Ētikas un akadēmiskā godīguma kodekss studējošajiem un
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personālam, kurā ietverti arī plaģiāta jautājumi. Visi nolikumi un citi iekšējie normatīvie akti ir pieejami
EKA e-vidē.
Katru gadu tiek gatavoti pārskati par studiju virziena darbības pilnveidi, kuri ietver informāciju par
sasniegumiem, tai skaitā par akreditācijas laikā saņemto ieteikumu ieviešanu. Balstoties uz pārskata
apkopoto informāciju, tiek noteiktas attīstības aktivitātes nākamajam studiju gadam. Sākot ar
2017. gadu ieteikumu izpilde tiek kontrolēta arī saskaņā ar ieteikumu ieviešanas plānu, kurš ir iesniegts
Akadēmiskās informācijas centrā.

3.2.

STUDIJU VIRZIENU ATTĪSTĪBA

EKA īsteno 14 studiju programmas sešos studiju virzienos. Trīs studiju virzienos tiek īstenots pa vienai
studiju programmai.
Maģistra programmas
Kultūras diplomātija un
starptautiskais menedžments

Biznesa vadība

Bakalaura programmas
Kultūras vadība

Vadības zinības

Tiesību zinātne

Interjera dizians

Tulkošana

Grāmatvedība un audits

Datorspēļu dizains un grafika

Informācijas tehnoloģijas

Biznesa ekonomika

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
Izklaides un atpūtas industrijas
vadība

Radošais mārketings un
pārdošanas vadība

Starptautiskie tirdzniecības
darījumi un loģistika

EKA studiju programmu pēctecība, 2018. gada dati
Kopējais studējošo skaits uz 2018. gada 1. oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir nedaudz
samazinājies: 2015. gadā tas ir 1001 studējošais, 2016. gadā – 1080 studējošie, 2017. gadā – 1122
studējošie, 2018. gadā – 1101 studējošais. Taču atsevišķās studiju programmas ir vērojams būtisks
studējošo skaita pieaugums. Studējošo skaita pozitīva dinamika panākta, mainot studiju saturu, ieviešot
15. lpp.
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jaunas mācību metodes, kā arī pilnveidojot mārketinga stratēģiju, atverot jaunas studiju programmas un
uzsākot ārvalstu studējošo piesaisti.
Pēdējo četru gadu laikā EKA ir atvērti divi jauni studiju virzieni „Informācijas tehnoloģija, datortehnika,
elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” un „Tiesību zinātne” un viena jauna
profesionālā bakalaura programma studiju virziena „Mākslas” – „Datorspēļu dizains un grafika”.
Iepriekšējā stratēģiskajā periodā ir uzsākta arī piecu studiju programmu īstenošana svešvalodās, kas
nodrošināja studējošo pieaugumu šajās studiju programmās. Šajā laika posmā mainīta visu studiju
programmu struktūra un saturs, lai nodrošinātu to atbilstību modernajām tendencēm darba un izglītības
tirgū.
2017./2018. studiju gadā divām studiju programmām ir mainīts programmas veids no profesionālajām
uz akadēmiskajām profesiju standartu izmaiņu dēļ: studiju programmas „Tiesību zinātne” un „Biznesa
ekonomika”.

Studējošo skaita dinamika 2014.–2018. gados (2018. gada 1. oktobra dati)
Studējošo skaita struktūras izmaiņas liecina, ka palielinās pilna laika studējošo skaits, nepilna laika
studējošo skaitam paliekot nemainīgam. Šī tendence ir skaidrojama ar ārvalstu studējošo skaita
palielināšanos, kuru īpatsvars kopējā studējošo skaitā veido 15%.
Vidējais atbiruma rādītājs EKA ir 19%, latviešu plūsmā šis rādītājs ir zem 15%, taču angļu un krievu
plūsmās pārsniedz 25%. Galvenie atbiruma iemesli latviešu plūsmā ir sociālie un ekonomiskie faktori
(nespēja apvienot studijas ar darbu, finanšu līdzekļu trūkums u. c.), savukārt ārvalstu studējošo plūsmā
– studēšanas motivācijas trūkums un nepietiekams priekšzināšanu apjoms. Nākamajā stratēģiskās
plānošanas posmā EKA plāno speciālo pasākumu kopumu priekšzināšanu apjoma palielināšanai.
Populārākās EKA studiju programmas ir „Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika”, „Vadības
zinības”, „Biznesa vadība” un „Datorspēļu dizains un grafika”. Atsevišķās studiju programmās
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novērojamā studējošo skaita samazināšanās tendence saistīta galvenokārt ar demogrāfiskiem, sociāliem
un ekonomiskiem faktoriem, kā arī atkarīga no valsts budžeta finansēto studiju vietu īpatsvara
atbilstošos virzienos valsts augstskolās (piem., studiju programmā „Tulkošana”).
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Studējošo skaits EKA pa studiju programmām 2014.–2018. gados (2018. gada 1. oktobra dati)
Sasaistei ar darba vidi, nozares iesaistei studiju programmu plānošanā, īstenošanā, novērtēšanā EKA
sadarbojas ar vairāk nekā 60 darba devējiem un 8 profesionālajām asociācijām. Atsevišķām studiju
programmām ir izveidota stratēģiskā partnerība ar attiecīgās industrijas organizācijām. Aktīvākie EKA
sadarbības partneri ir darba devēji, kuri pēc studiju virzieniem uzskaitīti zemāk.
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Studiju virzienu sasaiste ar darba vidi, 2018. gada dati
Virzieni
Vadība,
administrēšana un
nekustamo
īpašumu
pārvaldība

Ekonomika

Aktīvākie darba devēji
Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Kinematogrāfistu
savienība,
Ģertrūdes ielas teātris, Talsu Tautas nams,
SIA „PinsLab”, biedrība „CULTURELAB”,
AS „Latio”, AS „Latvijas Gāze”
Finanšu tirgus un kapitāla komisija, SIA „Rettenmeier Baltic
Timber”, Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, Latvijas Darba
devēju konfederācija, SIA „4PL Solutions”, SIA Auditorfirma
„Padoms”, AS „ELKO Grupa”, Latvijas Grāmatvežu asociācija, AS
„Norvik banka”

Mākslas

Latvijas Mākslinieku savienība, Latvijas Dizaineru savienība,
Latvijas Spēļu asociācija, SIA „Stikla māja”

Tulkošana

Pearson Central Europe Representative Office in Latvia, SIA „SDI
Media”, SIA „Skrivanek”, SIA „Linearis”, SIA „Nordtext”, SIA „Ad
Verbum”, SIA „Abyling”

Informācijas
tehnoloģijas
Tiesību zinātne

Sasaistes ar darba vidi veidi

Prakses nodrošināšana, dalība
studiju programmu padomēs,
dalība valsts vai gala noslēguma
pārbaudījuma komisijās,
recenzenti, mācībspēki,
vieslekcijas, ekskursijas,
diskusijas EKA starptautiskās
zinātniskās konferences ietvaros,
konkursu un olimpiāžu
organizēšana, EKA dalība
profesionālo asociāciju darbā

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija
Latvijas Darba devēju konfederācija

Prakses vietas tiek nodrošinātas noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, kā arī studējošo darba vietās, ja
darba vieta atbilst studiju programmas profilam un tajā var izpildīt visus prakses programmas
uzdevumus.
Prakses nodrošināšanai ir sagatavota prakses programma, kura apstiprināta Studiju virziena padomē. Šo
programmu vēlāk studējošais saskaņo ar savu prakses vietu, tad tiek noslēgts trīspusējs līgums par
praksi. Pēc prakses studējošais sagatavo pārskatu par praksi saskaņā ar apstiprināto programmu. Prakses
noslēgumā prakses devēji sniedz atsauksmi par katru praktikantu, kā arī piedalās apmierinātības aptaujā
par prakses norisi.

3.3.

CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA

Akadēmiskā personāla plānošana tiek īstenota saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, studiju procesa
nodrošināšanas vajadzībām un EKA Zinātnes un radošās darbības attīstības stratēģiju 2016.–
2020. gadam (turpmāk – ZRDAS2020).
Ņemot vērā EKA straujo attīstību iepriekšējā stratēģiskajā periodā (palielinājies studiju programmu
skaits, piesaistīti ārvalstu studējošie angļu un krievu plūsmās u. c.), par galveno prioritāti tika izvirzīta
akadēmiskā personāla skaita palielināšana katrā studiju virzienā un mācībspēku ar doktora grādu un
zinātnisko pieredzi piesaiste. Šim nolūkam, izstrādājot ZRDAS2020, ir aprēķināts minimālais atbilstošas
kvalifikācijas mācībspēku skaits katram virzienam.
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EKA akadēmisko personālu 2017./2018. studiju gadā veidoja vairāk nekā 130 darbinieki, no kuriem 47
tika ievēlēti EKA akadēmiskajos amatos (30 darbinieki (62 %) ar doktora grādu).
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EKA akadēmiskais personāls 2015.–2018. gados
Lai sekmētu mācībspēku ataudzi, EKA veicina mācībspēku studijas doktorantūrā, atbalstot zinātniskās un
pētnieciskās aktivitātes. Arī maģistrantūras absolventi tiek motivēti studijām doktorantūrā. Ir noslēgtas
vienošanās ar dažām Latvijas augstskolām par EKA absolventu studiju turpināšanas iespējām doktora
studiju programmās (piem., RTU, RISEBA).
Vairāk kā pusei EKA akadēmiskajos amatos vēlētajiem docētājiem ar doktora grādu ir piešķirtas Latvijas
Zinātņu padomes ekspertu tiesības (pēc 20.06.2018. datiem – 52%).

EKA akadēmiskā personāla Latvijas Zinātņu padomes
ekspertu skaits 2015.–2018. gados
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Augstskolas akadēmiskais personāls: zinātņu
nozares un LZP ekspertu skaits 2017./2018. gadā
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EKA regulāri analizē mācībspēku sasniegumus akadēmiskajā un zinātniskajā darbā. Balstoties uz
sasniegumiem, mācībspēki var pretendēt uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem.
EKA personāla atlasē ņem vērā normatīvo aktu prasības, noteiktās prioritātes augstskolas stratēģijā un
citos plānošanas dokumentos, kā arī veicamos pienākumus saskaņā ar amata aprakstiem. Galvenie
mācībspēku atlases kritēriji ir atbilstoša izglītība, zinātniskā un/vai profesionālā, pedagoģiskā
starptautiskā un organizatoriskā pieredze. Uz EKA akadēmisko amatu vakancēm tiek izsludināts
konkurss. Pieteikumus izskata un lēmumu par kandidātu virzīšanu akadēmiskajam amatam pieņem EKA
Senāts.
Mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanai EKA organizē virkni metodisko un zinātnisko pasākumu
(semināri, konferences, lekcijas u. tml.), tāpat mācībspēkiem tiek nodrošināti kvalifikācijas celšanas kursi
un pasākumi ārpus augstskolas, t. sk. starptautiskās mobilitātes projektu un Erasmus+ programmas
ietvaros. EKA organizē ikgadēju mācību metodisko konferenci, kuras mērķis ir analizēt aktualitātes
studiju procesa organizēšanā, studiju kursu docēšanā, mācību metožu lietošanā, digitālo risinājumu
izmantošanā studiju procesā u. tml.
Katru gadu EKA notiek starptautiskā zinātniskā konference ETECH, kurā piedalās EKA mācībspēki, kā arī
dalībnieki no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.
EKA piedalās starptautisku projektu īstenošanā, iesaistot tajos EKA mācībspēkus atbilstoši viņu
zinātniskajām un profesionālajām interesēm.
EKA atalgojuma sistēma veidota uz normatīvo aktu prasību pamata, paredzot atalgojuma diferenciāciju
atkarībā no mācībspēka izglītības, akadēmiskā amata un studiju virziena un studiju programmas, kurā
mācībspēks ir nodarbināts (piem., studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” ir piemērojams
noteikts koeficients, aprēķinot mācībspēka atalgojumu).
Iepriekšējā stratēģiskajā periodā EKA darbojas motivēšanas sistēma, saskaņā ar kuru tiek atbalstīta
mācībspēku aktīva darbība EKA e-vidē, veidojot e-kursus. Lai veicinātu mācībspēku iesaisti zinātniskajā
un pētnieciskajā darbā, saskaņā ar ZRDAS2020 tiek īstenots atbalsts par pētījumu veikšanu pētniecības
virzienu ietvaros un to rezultātu publicēšanu Scopus un Web of Science datubāzēs.
EKA ir izstrādāta personāla novērtēšanas sistēma, kuru plānots ieviest nākamajā plānošanas periodā.

3.4.

INTERNACIONALIZĀCIJA

EKA galvenais mērķis internacionalizācijā ir paaugstināt augstskolas starptautisko konkurētspēju,
veicinot studējošo un docētāju starptautisko mobilitāti, stiprinot starptautisko sadarbību un nodrošinot
tās ilgtspēju, piesaistot ārvalstu mācībspēkus un atbalstot ārvalstu studējošo integrēšanos augstskolā,
tādējādi sekmējot EKA starptautisko atpazīstamību un veidojot augstas kvalitātes multikulturālo
izglītības vidi.
EKA internacionalizācijas vīzija: Ekonomikas un kultūras augstskola ir starptautiski konkurētspējīga un
atzīta, uz zinātni un inovācijām orientēta augstskola:
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kurā zinātniskajam un akadēmiskajam darbam tiek piesaistīti starptautiski novērtēti un
kvalificēti darbinieki;
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kurā ir izveidota multikulturāla vide un kuras studējošie un docētāji ir konkurētspējīgi gan
vietējā, gan ārvalstu darba tirgū;
kurā regulāri notiek starptautiskā mēroga zinātniskie un radošie pasākumi;
kura aktīvi sadarbojas pētniecībā un studiju procesā ar citām augstskolām, institūcijām un darba
devējiem Latvijā un ārvalstīs.

2017. gadā tika izstrādāta EKA Internacionalizācijas stratēģija 2018.–2020. gadam (EKAIS2020), kurā tika
definētas EKA prioritātes internacionalizācijā:





starptautiskā studējošo un darbinieku mobilitāte;
starptautiskā sadarbība studiju jomā, pētniecībā un radošās darbības jomā;
starptautiskās dimensijas paplašināšana;
starptautiskā atpazīstamība.

Kopš 2015. gada atsākta vairāku studiju programmu īstenošana svešvalodās: krievu un angļu. Studiju
programmu piedāvājums svešvalodās orientēts uz ārvalstu studējošo piesaisti. Iepriekšējā stratēģiskajā
periodā svešvalodās tika īstenotas šādas studiju programmas:
1) Maģistra studiju programma „Biznesa vadība” – angļu valodā.
2) Profesionālā bakalaura studiju programma „Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība” – krievu
valodā (no 2018. gada 4. septembra ir akreditētas izmaiņas studiju programmā: mainījās
programmas nosaukums „Biznesa ekonomika” un veids – akadēmiskā bakalaura studiju
programma).
3) Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinības” – angļu un krievu valodā.
4) Profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” – angļu valodā (pirmā
uzņemšana notika 2018./2019. studiju gadam).

EKA ārvalstu studējošo skaita dinamika 2015.–2018. gados (2018. gada 1. oktobra dati)
EKA ārvalstu studējošie pārstāv Uzbekistānu, Indiju, Kazahstānu, Armēniju, Baltkrieviju, Ukrainu,
Krieviju, Azerbaidžānu, Maroku, Jordāniju, Nigēriju, Gruziju.
Iepriekšējā stratēģiskajā periodā EKA tika nodarbināti četri ārvalstu mācībspēki, divi no kuriem vadīja
studiju kursus maģistra studiju programmā „Biznesa vadība”, un divi mācībspēki tika iesaistīti studiju
programmā „Informācijas tehnoloģijas”, piedaloties starptautiskajos projektos.
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Ik gadu EKA norisinās Starptautiskā nedēļa (International Academic Week), kuras ietvaros notiek
vairākas ārvalstu mācībspēku lekcijas visu studiju virzienu studējošajiem. Piem., 2017./2018. studiju
gadā 12 ārvalstu mācībspēki no Ungārijas, Lietuvas, Polijas, Francijas, Krievijas vadīja nodarbības EKA
studējošajiem.
Nākamajā stratēģiskajā periodā plānots piesaistīt ārvalstu mācībspēkus visiem virzieniem, tostarp
izmantojot ārējos finansēšanas avotus.
EKA starptautiskās sadarbības veidi ir personāla un studējošo apmaiņa mobilitātes programmu un
projektu ietvaros, starptautiskie projekti, starptautiskās zinātniskās konferences un semināri,
starptautiskās akadēmiskās nedēļas, dalība starptautiskajās asociācijās.
EKA ir noslēgti līgumi par sadarbību kopīgos zinātniskos projektos, konferenču un semināru rīkošanā,
pieredzes apmaiņā studiju virziena ietvaros ar vairākām ārvalstu augstskolām: Vroclavas Ekonomikas
universitāti (Polija), Skopjes Integrētā biznesa institūtu (Maķedonija) Viļņas Universitātes Kauņas
Humanitāro fakultāti (Lietuva), Šauļu Augstākās izglītības koledžu (Lietuva), Klaipēdas Augstākās
izglītības koledžu (Lietuva), Volšas koledžu (ASV), Kazan National Research Technical University named
after A.N. Tupolev – KAI (Krievija) u. c.
Kopumā par studējošo un personāla apmaiņu ir parakstīti vairāk kā 70 sadarbības līgumi ar Vācijas,
Francijas, Lielbritānijas, Slovēnijas, Ungārijas, Polijas, Spānijas, Turcijas, Bulgārijas, Lietuvas, Horvātijas,
Itālijas, Holandes un citu valstu augstskolām.

EKA starptautisko partneraugstskolu ģeogrāfija 2014.–2018. gados
2018. gadā ir parakstīts līgums par sadarbību pētniecības un studiju jomā ar Lithuanian Accounting
Educators and Researchers Association. EKA ir aktīvs Baltic Management and Development Asociation
biedrs.
Studējošo un personāla Erasmus+ mobilitātes statistika liecina, ka pēdējos gados ir palielinājies ārvalstu
personāla skaits, kurš brauc uz EKA gan vadīt nodarbības, gan arī piedalīties apmācībās (piem., Staff
Training Week ietvaros, kuru kopš 2015. gada EKA rīko sadarbībā ar Alberta koledžu).
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EKA studējošo un personāla mobilitātes Erasmus+ ietvaros 2015./2016. – 2017./2018. studiju gados
Nākamajā stratēģiskajā periodā EKA turpinās attīstīt starptautisko sadarbību šādos virzienos: ārvalstu
mācībspēku piesaiste studiju kursu docēšanai un zinātnisko pētījumu veikšanai, starptautisko projektu
īstenošana, kopīgu studiju programmu izveide, vasaras skolu organizēšana.

3.5.

SADARBĪBA

Latvijā EKA sadarbojas ar vairākām organizācijām: uzņēmumiem, valsts un nevalstiskajām organizācijām,
profesionālajām asociācijām, augstskolām, koledžām, vidusskolām u. c. (detalizētāka informācija ir
studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumos). Galvenie sadarbības virzieni:










dalība studiju virzienu un studiju programmu pilnveidē;
prakšu vietu nodrošināšana;
bakalaura tēmu nodrošināšana;
dalība zinātnes, pētniecības un radošajās aktivitātēs;
vieslekciju un radošo darbnīcu organizēšana;
dalība valsts noslēguma pārbaudījumos;
olimpiādes un konkursi vidusskolēniem;
karjeras dienas vidusskolās;
stipendijas studējošiem.

Stratēģiskie partneri Latvijā:




23. lpp.

izglītības iestādes: Alberta koledža (resursu koplietošana, dalība zinātnes, pētniecības un
radošajās aktivitātēs), Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” (dalība zinātnes,
pētniecības un radošajās aktivitātēs);
darba devēji: Pearson Central Europe Representative Office in Latvia, „Like A Coffee”,
„SKRIVANEK Baltija”, „Mēness Aptieka” u. c. (sk. Pārskatos par studiju virziena pilnveidi –
pieejams: www.augstskola.lv);
nozaru asociācijas: Latvijas darba dēvēju konfederācija, Privāto augstskolu asociācija, Rektoru
padome, Augstākās izglītības eksporta asociācija, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija,
Latvijas Dizaineru savienība, Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācija;
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Valsts un pašvaldības institūcijas: Rīgas dome („Rīgas drosmes grants”), Izglītības un zinātnes
ministrija;
Citas organizācijas: Latvijas Banka (Finanšu olimpiāde), Finanšu un kapitāla tirgus komisija
(Finanšu olimpiāde, projekts par finanšu lietpratību), Akadēmiskās informācijas centrs (diplomu
atzīšana), Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (akreditācijas jautājumi), Vītolu fonds
(stipendijas studiju programmā „Datorspēļu dizains un grafika”).
Vidusskolas (olimpiādes, konkursi, vieslekcijas, karjeras dienas).

Ārvalstīs EKA sadarbojas ar vairākām augstskolām un organizācijām, iesaistoties zinātniskajās,
pētnieciskajās un radošajās aktivitātēs. Sadarbība notiek gan parakstīto līgumu un memorandu ietvaros,
gan arī piedaloties starptautiskajos pasākumos un konferences.
Sadarbības formas un piemēri sadarbībai ar ārvalstu stratēģiskajiem partneriem 2017./2018. gadā
Aktivitāte

Aktivitātes nosaukums

Partneris

Konference
Konference

Starptautiskās konferences ETECH 2018 līdzorganizatori
Starptautiskās konferences ETECH 2018 līdzorganizatori

Projekts

„Strategic Partnership for Innovation and Development of
Entrepreneurship” (SPIDE)

Projekts

„InVent – Partnership to develop VET educators in event
management with learner-centred approach”

Projekts

„Promoting E-Learning for Adults to Improve Quality and
Availability of Life-Long Education”

Projekts

„Online Master Programme for Circular Economy” (CIRCECO)

Walsh College (ASV)
University of Economics in Katowice
(Polija)
1. Integrated Business Institute
(Maķedonija)
2. University of Ljubljana
(Slovēnija)
3. Hochschule für öffentliche
Verwaltung Kehl (Vācija)
Koordinators: Gecko Programmes
Ltd (Lielbritānija). Partneri:
1. Television and Radio Industries
Club of the Milands
(Lielbritānija)
2. Fakulteta za komercialne in
poslovne vede (Slovēnija)
3. EKTC Maribor (Slovēnija)
4. Hochschule Hannover (Vācija)
5. The German Entertainment
Technology Association (Vācija)
6. Centro Superior De Formacion
Europa Sur – CESUR (Spānija)
7. Fundación Coremsa (Spānija)
8. Latvijas Kulturas darbinieku
biedrība (Latvija)
1. Insurance and Risk
Management Institute (Lietuva)
2. Copenhagen Business School
(Dānija)
1. European University – Skopje
(Maķedonija)
2. Green Infrastructure (Horvātija)
3. Fakulteta za komercialne in
poslovne vede (Slovēnija)
4. YES Foundation (Maķedonija)
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Aktivitāte

Aktivitātes nosaukums

Partneris

Projekts

„Personu mobilitāte starp programmas valstīm un
partnervalstīm augstākās izglītības sektorā”
„Creating of educational quest”, prof. A. Svirina

Kazan National Research Technical
University named after A.N. Tupolev
– KNRTUKAI (Krievija)

1. „Paaudzes Z vērtības”, kas tiek veikts Tatarstānas
Republikas koordinētajā projektā „Talantu stratēģiskā
vadīšana Tatarstānas Republikā”
2. „E-teaching perception by the academic staff” EKA
pētniecības virziena „Digitālās mācību vide: izaicinājumi
un iespējas” ietvaros
3. „Datu bāzu vadības sistēmas (klastera un paralēlo datu
bāzu sistēmas)”, kas ir viena no svarīgajiem pētniecības
virzieniem datu masīvu analīzē (Data Mining, OLAP)
1. „Intellectual capital investments”, asoc. prof.
O. Lentjušenkova
2. „Data Minig”, lekt. D. Finaškins
1. Studiju kursi: „Management theories”, „Business Risk
Management”, prof. A. Svirina
2. „User image analysis in contemporary it technology”,
lekt. J. Jefimova
3. „Inter-Vehicle cooperative perception system”, lekt.
A. Gavrilovs
EKA docētāju dalība kā Keynote Speaker „25th International
Scientific Conference on Economic and Social Development”

Russian State Social University –
RGSU (Krievija)

Darbnīca
mācībspēkiem
Pētījums

Vieslekcijas
ārzemju augstskolā
Ārvalstu
viesdocētāja
iesaiste studiju
programmā

Starptautiskā
zinātniskā
konference
Starptautiskā
studējošo
konference
Docētāju pieredzes
apmaiņas vizīte
Personāla
apmācība
Konference
Ārvalstu docētāju
vieslekcijas
Vieslekcijas
ārzemju augstskolā
Ārvalstu docētāju
vieslekcijas
Tehniskais
nodrošinājums
Pieredzes apmaiņa
Seminārs

Pieredzes apmaiņa
Ārvalstu docētāju
vieslekcijas
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RGSU studējošo dalība EKA organizētāja Studējošo
konferencē
RGSU docētāju pieredzes apmaiņas vizīte EKA
Staff Training Week 2017
Dalība EKA Starptautiskajā zinātniskajā konference
ETECH2018
„Evaluation of investment projects”, prof. R. Kanapickiene
„Accounting of fixed assets, valuation, revaluation,
depreciation and taxation”, prof. V. Zariņa
„Navigable spaces and the management of communicative
resources by translators", „Image and the profession of
translation”, lekt. Marlena Iwona Bielak
Tulkošanas mākoņplatforma „Memsource Academic Edition”
Meeting with representatives of the department, discussion
on collaboration opportunities
Translating Europe Workshop „Eurolects: language contact
and variational dynamics across European legislative
corpora”, asoc. prof. G. Dilāns
Docētāju vizīte EKA
„Administration of new degree programme in
el.engeneering”, prof. Marcus Hornung

Lithuanian accounting educators
and researchers association

Vilnius University

Stanislaw Staszic University of
Applied Sciences (Polija)
„Memsource" (Čehija)
University of Split (Horvātija)
Università degli Studi Internazionali
di Roma – UNINT (Itālija)
Schmalkalden University of Applied
Sciences (Vācija)
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Aktivitāte

Aktivitātes nosaukums

Partneris

Pieredze apmaiņa
Ārvalstu
viesdocētāja
iesaiste studiju
programmā
Ārvalstu docētāju
vieslekcijas
Pieredzes apmaiņa

Studiju programmas realizācijas pieredze, lekt. J. Radionovs
Studiju kursa tēmas: Software Engineering, prof.
A. Targamadze

Kaunas University of Technology

„International Business Law”, lekt. Solene Ringler

The University of Valenciennes and
Hainaut-Cambresis (Francija)
Vilnius Gediminas Technical
University (Lietuva)

Mācību metodes, dalība konferencē, doc. I. Stankeviča

EKA uztur saikni ar absolventiem, sekojot līdzi viņu gaitām. Regulāri tiek organizētas absolventu aptaujas
nolūkā noskaidrot absolventu sasniegumus profesionālajā dzīvē. Vairāki EKA absolventi ir nodarbināti
EKA kā mācībspēki (piem., lektors E. Čerkovskis) vai kā vispārējā personāla darbinieki (piem., EKA
Biznesa inkubatora vadītāja D. Kristiņa). EKA darbojas absolventu asociācija, ar kuras atbalstu notiek
absolventu vieslekcijas studējošajiem (piem., K. Mažānes vieslekcija), radošās darbnīcas, kā arī
absolventu iesaiste studējošo noslēguma darbu recenzēšanā un valsts pārbaudījuma komisijās. Vairāki
absolventi, kuri ir kļuvuši par darba devējiem, nodrošina prakses studējošiem, kā arī uzņem studējošos
savos uzņēmumos mācību ekskursiju laikā. Nākamajā stratēģiskajā periodā plānots paplašināt sadarbību
ar absolventiem, organizējot mērķtiecīgus studiju un radošos pasākumus.

3.6.

ZINĀTNE UN PĒTNIECĪBA

2015./2016. gadā tika izstrādāta ZRDAS2020, kurā tika noteikts galvenais mērķis: paaugstināt
Augstskolas konkurētspēju, veidojot stipru zinātnes infrastruktūras un cilvēkresursu bāzi, stiprinot
sadarbību starp zinātni un biznesa sektoru, attīstot pētniecības rezultātu pārnesi uzņēmējdarbībā,
tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas valsts attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā. ZRDAS2020 ir
izstrādāta, balstoties uz nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas Nacionālajā
attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP2020) iekļautā prioritārā virziena „Attīstīta pētniecība,
inovācija un augstākā izglītība”, „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam” un „Zinātnes,
tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam” – mērķiem un uzdevumiem.
EKA definējusi savu zinātnisko vīziju 2020. gadam: Ekonomikas un kultūras augstskola 2020. gadā ir
Latvijā un Eiropā atzīta, uz zinātni un inovācijām orientēta augstskola:
-

kurā zinātniskajam un akadēmiskajam darbam tiek piesaistīti augsti motivēti un kvalificēti
darbinieki (pārsvarā ar doktora grādu),
kurā ir attīstīti starpdisciplināri pētniecības virzieni,
kuras studējošie aktīvi iesaistās pētniecībā un radošajā darbā,
kurā regulāri notiek starptautiskā mēroga zinātniski un radošie pasākumi,
kura aktīvi sadarbojas ar citām augstskolām, institūcijām un darba devējiem Latvijā un ārvalstīs,
lai nodrošinātu pētnieciskās kapacitātes stiprināšanu.

ZRDAS2020 tiek definētas prioritātes zinātnē, pētniecībā un radošajā darbībā:
1. akadēmiskā personāla zinātniskā potenciāla palielināšana;
2. zīmola vērtības un atpazīstamības paaugstināšana Latvijas un starptautiskajā zinātnieku
kopienā;
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3. pētniecības un radošās darbības attīstība katrā studiju virzienā;
4. augstskolas inovatīvā potenciāla celšana un zinātniskās infrastruktūras uzlabošana.
EKA zinātnes prioritātes 2020. gadam
Prioritāte

Pamatojums

Prioritātes mērķis:

Prioritātes rīcības
virzieni (RV)

EKA personāls

Augstskolu pienākums ir veikt zinātnisko
darbību (Zinātniskās darbības likums,
19. pants). Zinātniskās darbības veikšanai
augstskolai ir nepieciešams akadēmiskais
personāls ar zinātnisko kvalifikāciju.

Palielināt zinātnē iesaistītā
augstskolas akadēmiskā
personāla skaitu

„Zinātnē iesaistītā
akadēmiskā personāla
skaita palielināšana”
„EKA akadēmiskā
personāla zinātniskās
kvalifikācijas
paaugstināšana”

EKA zinātniskā
reputācija

Zinātniskā reputācija ir priekšnosacījums
augstskolas kopējās reputācijas
uzlabošanai akadēmiskajā vidē, kas
savukārt veicina augstskolas
atpazīstamības palielināšanu studējošo
vidū, veicina sadarbību ar citām
augstskolām un institūcijām, nodrošina
akadēmiskā personāla lojalitāti.
Viens no augstskolas vērtēšanas kritērijiem
ir „studējošo zinātniskās pētniecības
darbība un/vai mākslinieciskā jaunrade kā
studiju procesa sastāvdaļa” (MK noteikumi
Nr. 407, 3. pielikums „Augstskolas un
koledžas vērtēšanas kritēriji”, 6. panta
6. punkts).

Nodrošināt EKA atpazīstamību
Latvijā un Eiropā

„EKA organizēto
zinātnisko pasākumu
popularitātes
paaugstināšana”
„EKA izdevniecības
darbības
pilnveidošana”

Palielināt pētniecisko jaudu katrā
EKA studiju virzienā; nodrošināt
katras studiju programmas
akadēmiskā personāla un
studējošo aktīvo iesaistīšanos
pētnieciskajā un radošajā darbā.

Pētniecības infrastruktūrām ir būtiska
nozīme pētniecības un inovācijas
kapacitātes celšanā un konkurētspējas
nodrošināšanā.

Attīstīt pētniecības
infrastruktūru un
materiāltehnisko bāzi EKA.

„Pētniecības attīstība
katrā studiju virzienā”
„EKA akadēmiskā
personāla iesaistīšanās
pētnieciskajā un
radošajā darbā”
„EKA studējošo
iesaistīšanās
pētnieciskajā un
radošajā darbā”
„Pētniecības
infrastruktūras un
materiāltehnisko bāzes
attīstība katrā studiju
virzienā”

Pētniecība un
radošā darbība
EKA studiju
virzienos

Infrastruktūra

Ņemot vērā EKA realizējamas studiju programmas un balstoties uz prioritārajiem virzieniem zinātnē,

periodam no 2018. līdz 2021. gadam (Izglītības un zinātnes ministrija, 2017) EKA tiek definēti prioritārie
pētniecības virzieni.
EKA pētniecības virzieni 2018.–2021. gadiem
Pētniecības virziena nosaukums
Datorlingvistika
Valoda, literatūra un tulkošana
Digitālās mācību vides izaicinājumi un iespējas
Finanšu pratība
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Studiju virziens
Tulkošana
Informācijas tehnoloģijas
Tulkošana
Informācijas tehnoloģijas
Vadība, administrēšana un nekustāmā īpašuma pārvaldība
Ekonomika
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Pētniecības virziena nosaukums
Intelektuālais kapitāls: izpratne, pārvaldība, aizsardzība
Korporatīvā sociālā atbildība: izpratne un pārvaldība
Sociokultūras faktoru ietekme uz uzņēmējdarbības
attīstību
Radošās industrijas attīstība kā Latvijas reģionu
ilgtspējīgās attīstības priekšnosacījums
Kiberdrošība
Aktuālās tendences jurisprudencē

Studiju virziens
Vadība, administrēšana un nekustāmā īpašuma pārvaldība
Vadība, administrēšana un nekustāmā īpašuma pārvaldība
Tiesību zinātnes
Vadība, administrēšana un nekustāmā īpašuma pārvaldība
Tiesību zinātnes
Vadība, administrēšana un nekustāmā īpašuma pārvaldība
Vadība, administrēšana un nekustāmā īpašuma pārvaldība
Ekonomika
Informācijas tehnoloģijas
Tiesību zinātnes
Tiesību zinātnes

EKA prioritāte zinātnē ir starpdisciplināro pētījumu veikšana. Vienā pētniecības virzienā var tikt īstenoti
pētījumi, kuros piedalās docētāji un studējošie no dažādiem studiju virzieniem. Pētniecības virzienus
apstiprina attiecīgā Studiju virziena padomē. Pētniecības virzienu sarakstu apstiprina EKA Zinātņu
prorektors. Katram pētniecības virzienam tiek nozīmēts koordinators, kurš vada pētnieciskās grupas
darbu un ir atbildīgs par pētījumu rezultātiem virziena ietvaros. Pētniecības virzieni, kas ir aktuāli
akadēmiskajam gadam, tiek definēti ZRDAS2020 rīcības plānā.
Katru gadu EKA notiek Studējošo konference, kurā piedalās studējošie no visiem EKA studiju virzieniem.
2017./2018. studiju gadā konferences darbs notika 10 sekcijās. Kopumā pētījumu anotācijas iesniedza
41 EKA studējošais. Sekcijā „Māksla” tika prezentēti 14 EKA programmas „Interjera dizains” studējošo
radošie darbi – gleznas un dizaina objekti. EKA studējošie iesniedza 27 pilna teksta rakstus EKA/AK
Studējošo rakstu krājumam.
Studiju laikā studējošajiem ir nodrošināta iespēja piedalīties dažādās radošajās aktivitātēs: projektos
(piem., projekta „Demola Latvija”), konkursos (piem., „Skrivanek Baltija” tulku konkurss – 2017. gadā
pirmo vietu ieguva EKA studente), izstādēs (piem., EKA studenti rīkoja gleznu izstādi kultūras pilī
„Ziemeļblāzma”) u. c.
Studiju procesa ietvaros studējošie izstrādā studiju darbus un noslēguma darbu, kas ir pētījums par
dažādām ar studiju jomu saistītām aktualitātēm. Darbu struktūra, izmantojamās pētniecības metodes ir
reglamentēti Nolikumā par studiju, projekta un noslēguma darbu izstrādi un aizstāvēšanu. Maģistra
studiju programmu studējošajiem ir pienākums piedalīties Studējošo konferencē ar zinātnisko rakstu,
kurā ir atspoguļoti maģistra darba izstrādes gaitā veiktā pētījuma rezultāti.
Labākie studējošo darbi tiek virzīti dalībai dažādos Latvijas konkursos, piem., 2018. gadā Latvijas
Dizaineru savienības balvu ir saņēmis EKA absolvents Patriks Leo Palins kategorijā „Dizains pētniecībā”.
EKA darbojas ētikas un akadēmiskā godīguma ievērošanas un kontroles politika. Ir izstrādāts Ētikas un
akadēmiskā godīguma kodekss, kurš ir jāievēro visiem studējošajiem un mācībspēkiem studiju,
zinātniskajā un pētnieciskajā darbībā. Visi studējošo noslēguma darbi pirms aizstāvēšanas, kā arī
zinātniskie raksti, kuri iesniegti EKA zinātniskajam žurnālam, tiek pārbaudīti antiplaģiāta sistēmā.
EKA ir pieejamas datubāzes un materiālais un tehniskais nodrošinājums, kuru var izmantot ikviens
studējošais un mācībspēks. Ir nodrošināta attālināta piekļuve datubāzēm.
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Atsevišķās programmās ir notikusi veiksmīga sadarbība starp nozari un augstskolu, kuras rezultātā ir
izveidots produkts, kuru uzņēmums izmantos savā darbībā (piem., bērnu datorspēlē par veselīgu
dzīvesveidu „Mēness Aptiekai”).
Kopš 2016. gada EKA darbojas biznesa inkubators. Divi studējošie veiksmīgi strādāja pie savu ideju
attīstības, un idejas transformējās uzņēmējdarbībā: Wooden toys (www.facebook.com/busyboard.riga),
Costume rental (www.facebook.com/Kostimunoma). 2018. gadā inkubators darbojas Rīgas Drosmes
Granta programmā, kuru īsteno Rīgas dome.
Nākotnē plānots turpināt attīstīt biznesa inkubatora darbību, kā arī veicināt sadarbību ar nozari lietišķo
pētījumu veikšanā.

3.7.

PĀRVALDĪBA

EKA tiek ievēroti demokrātijas un ieinteresēto pušu iesaistes principi. EKA lēmējinstitūcijās ir iesaistīti
administratīvais personāls, vispārējais personāls, akadēmiskais personāls, studējošie un darba devēju
pārstāvji. Piem., EKA Senāts ir veidots pēc noteiktiem principiem, par senatoriem izvirzot gan
administrācijas pārstāvjus, gan akadēmiskā personāla un studējošo pārstāvjus.
Katrā studiju virzienā ir izveidota studiju virziena padome, kuras sastāvā arī ir iekļauti administratīvais
personāls, vispārējais personāls, akadēmiskais personāls, studējošie un darba devēju pārstāvji.
Izstrādājot budžetu, rektors konsultējas ar visām EKA struktūrvienībām par materiāltehniskās bāzes un
resursu apjoma palielināšanas nepieciešamību plānošanas periodā. Pēc konsultācijām tiek veidots EKA
budžeta plāns, kuru rektors saskaņo ar struktūrvienībām un iesniedz apstiprināšanai valdē.
EKA regulāri notiek sapulces, kurās piedalās tās struktūrvienības, kuru kompetencē ir sapulcē skatītie
jautājumi, kā arī citas struktūrvienības, kuras ietekmē pieņemtie lēmumi. Par pieņemtajiem lēmumiem
tiek informētas visas iesaistītas puses, izmantojot EKA e-vidi.
EKA ir izstrādāta Kvalitātes politika un Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kura balstīta uz ESG
vadlīnijām. Kvalitātes kontrole notiek, izmantojot aptauju sistēmu, akreditācijas komisiju ieteikumu
ieviešanas plānošanu, kā arī regulāru rezultātu monitoringu. Monitoringa laikā tiek analizēti studējošo
studiju rezultāti, mācībspēku viedoklis, darba devēju un prakšu vadītāju viedoklis.
Pirms studiju gada sākuma notiek konkrēta studiju gada mērķu un uzdevuma plānošana, sagatavojot
gada kalendāru ar aktivitātēm un atbildīgajām personām. Plāni tiek apspriesti sapulcēs ar personālu
(kopsapulce, administrācijas un zinātnes sapulces). Gada mērķu sasniegšanas kontrole notiek reizi
mēnesī. Katru gadu notiek iepriekš definēto mērķu un uzdevumu sasniegšanas līmeņa kontrole.
Nepieciešamības gadījumā mērķi tiek koriģēti.
EKA budžetu pamatā veido studiju maksa. Izmantojot iegūtos līdzekļus, tiek finansēta augstskolas
darbība, ievērojot noteiktas attīstības prioritātes. Finansējums zinātniskai un pētnieciskai darbībai
paredzēts atbilstoši izstrādātajai ZRDAS2020, savukārt finansējums studējošo pašpārvaldes darbības
nodrošināšanai paredzēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un studējošo pašpārvaldes iesniegtajam
budžeta pieprasījumam.
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EKA ienākumu struktūra 2018. gadā

Papildus augstskolas budžetā tiek paredzēts finansējums akadēmiskā personāla kvalifikācijas
paaugstināšanai, t. sk. zinātniskai un pētnieciskai darbībai, apmācību programmām u. c.

EKA izdevumu struktūra 2018. gadā

Katru gadu analizējot budžeta izpildi tiek izvērtēti katra studiju virziena ieņēmumi un izdevumi, ņemot
vērā studiju virziena ieguldījumu kopējā ieņēmumu struktūrā. Balstoties uz šīs analīzes rezultātiem, tiek
pieņemti stratēģiskie lēmumi par augstskolas darbību.

3.8.

RESURSI

3.8.1.

INFRASTRUKTŪRA UN NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

EKA atrodas ēkā, kuras kopējā platība ir 3 107 kv. m., uz tai piederošā zemesgabala (platība
5 747 kv. m.). Šo ēku EKA iznomā saskaņā ar nekustamā īpašuma nomas līgumu līdz 2026. gada beigām.
Pēdējo piecu gadu laikā tiek veiktas plašas investīcijas EKA telpu modernizācijā un specializēto telpu
izveidē. Augstskolas infrastruktūra katru gadu tiek uzlabota, par pamatu ņemot studējošo aptaujas
rezultātus, docētāju un cita personāla ieteikumus, ka arī studiju programmu vajadzības. Augstskolas
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telpās darbojas kafejnīca, kā arī apmeklētāju vajadzībām uzstādīti kafijas automāti. Ir pieejamas četras
datorklases, konferenču zāle ar sinhronās tulkošanas aprīkojumu, kā arī zīmēšanas zāle.
Izvērtējot augstskolas darbību un tās attīstības virzienus, kā arī studējošo un mācībspēku ieteikumus
laika posmā no 2014. gada līdz 2018. gadam, EKA ir izveidojusi atpūtas stūrīšus studējošajiem, atpūtas
telpu mācībspēkiem un administratīvajam personālam, ar Swedbank atbalstu iekārtots papildu atpūtas
stūris studējošajiem. Studiju procesa vajadzībām izveidota tiesu zāle, biznesa inkubatora telpas,
kultūras telpa, loģistikas kabinets, papildu datorklases un datorspēļu testēšanas laboratorija DigLab.
Iepriekšējā stratēģiskajā periodā veikts visu telpu remonts, visās auditorijās ir nomainīta datortehnika
un multimediju projektori, kā arī ieviestas e-studijas ar e-platformu un tiešsaistes lekcijām. Veikto
investīciju avots ir dibinātāja finansējums. Novērtējot telpu noslodzi ir secināts, ka telpas gandrīz pilnībā
ir noslogotas sestdienās un daļēji noslogotas darba dienās. Joprojām nepietiekamas ir brīvās platības
specializēto telpu un darbnīcu izveidei.
Investīcijas infrastruktūrā nodrošinājušas augstskolas darbības kvalitātes līmeņa paaugstināšanos, jo
studiju procesā tiek izmantota jaunā datortehnika un citi risinājumi, piem., e-studijas. Tāpat veiktās
investīcijas nodrošinājušas jaunu studiju virzienu un jaunu studiju formu piedāvājumu EKA.
3.8.2.

MATERIĀLI TEHNISKĀ BĀZE

EKA ir izveidotas speciālās telpas katram studiju virzienam un iegādāts speciāls aprīkojums, lai nodrošinātu
iespēju praktiskām apmācībām, piem., studiju virziena „Tulkošana” studējošajiem un mācībspēkiem ir
pieejams sinhronas tulkošanas kabinets un tulkošanas platformas „Memsourse”, „Trados”.
EKA ir attīstīta e-vide (Moodle, videokonferenču sistēma un tīmekļvietne), kurā tiek nodrošināta visa
metodiskā informācija katrā studiju kursā, kā arī studējošajiem ir iespējas iepazīties ar saviem
vērtējumiem par studiju darbiem un gala vērtējumiem studiju kursos. Videolekciju vadīšanai tiešraidē un
to ierakstīšanai tiek izmantota videokonferenču sistēma Big Blue Button.
Augstskolā ir sava bibliotēka, kurā darbojas lasītava un abonements. EKA bibliotēka nodrošina
informatīvos resursus studiju un zinātniskajam darbam. Tā ir automatizēta, brīvas pieejas bibliotēka ar
elektronisku lietotāju apkalpošanu. Studiju procesa sākumā visi studējošie tiek iepazīstināti ar bibliotēkas
lietošanas noteikumiem, brīvpieejas elektroniskajiem resursiem un abonētajiem resursiem, tiek
organizēta ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku ar nolūku iepazīties ar tās informatīvo resursu
izmantošanas iespējām. Lasītājiem ir pieejami mācību materiāli latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un
citās valodās. Iespieddarbi bibliotēkā ir brīvi pieejami lasītavā, kā arī izsniegšanai uz mājām. Bibliotēkā ir
pieejama arī EBSCO datubāze, kuru iespējams izmantot attālināti. Tāpat ir pieejami citi Open Access
informatīvie resursi, par kuriem informācija ir pieejama EKA e-vidē. Izstrādes procesā ir studiju darbu
elektroniskā bibliotēka, lai studējošie varētu iepazīties ar citu studējošo darbiem un to veidošanas
principiem, kā arī publicēt savus labākos darbus.
EKA ir noslēgti līgumi par sadarbību, tostarp resursu koplietošanu, ar vairākām Latvijas augstākās izglītības
iestādēm. EKA stratēģiskais partneris resursu koplietošanā ir Alberta koledžu, ar kuru EKA ir kopīga e-vide
studiju un pētnieciskam darbam, abu iestāžu studējošie un mācībspēki var kopīgi izmantot bibliotēku
resursus, telpas un citu infrastruktūru un aprīkojumu.
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3. DARBĪBAS RAKSTUROJUMS
Papildus iepriekš uzskaitītajiem infrastruktūras uzlabojumiem ir modernizēts esošais materiāltehniskais
aprīkojums, iegādātas jaunas iekārtas un programmatūras, t. sk.:













nomainīti visi datori un to programmnodrošinājums gan studiju un zinātniskajam darbam, gan
administratīvajam darbam;
visas mācību telpas ir aprīkotas ar multimediju projektoriem;
izveidots bezvadu interneta pieslēgums;
nomainīta programmatūra administratīvajam darbam, tostarp studējošo datu bāze;
izveidota e-vide, kas ietver tīmekļvietni, Moodle, videokonferenču sistēmu, personāla datu bāzi
un mācībspēku zinātnisko darbu repozitoriju;
izveidota datorspēļu testēšanas laboratorija ar nepieciešamām ierīcēm (viedtālruņi, planšetes,
datori, televizors u. tml.);
izveidota informācijas tehnoloģiju laboratorija (aprīkojums studiju kursiem „Datortīkli” un
„Datoru arhitektūra”);
izveidota papildu datorklase (20 datori ar programmnodrošinājumu);
izveidots loģistikas kabinets ar iespēju studēt loģistikas informācijas sistēmas (t. sk. papildu 20
datori ar speciālo programmatūru);
izveidota kultūras telpa ar skatuvi un speciālo apgaismojumu un skaņas aprīkojumu;
izveidota tiesu zāle (speciāli izstrādātas mēbeles);
iegādātas specializētas programmatūras dizaina un datorspēļu studiju programmām.

Veiktās investīcijas ir finansētas ar dibinātāja finanšu resursiem, nepiesaistot papildu ārējo finansējumu.
Atsevišķi jāizceļ, ka EKA saņēmusi dāvinājumā tulkošanas platformu „Memsource” un
mākoņdatorprogrammu „Pay Traq” grāmatvedības uzskaitei.
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4. STRATĒĢIJAS 2014.–2018. GADAM IZVĒRTĒJUMS
STRA4.-2018.GADAM IZVĒRTĒJUMS

Iepriekšējās EKA stratēģijas, kas tika izstrādāta 2014.–2018. gadam, īstenošanas izvērtējums veikts, lai noteiktu
izvirzīto stratēģisko uzdevumu sasniegšanas līmeni, apkopotu informāciju par galvenajiem jaunievedumiem un
pilnveidojumiem, kā arī konstatētu vajadzības turpināt īstenot uzdevumus stratēģijā nākošajam periodam.
Stratēģijas izvērtējums veikts stratēģiskās plānošanas ietvaros, piedaloties augstskolas rektoram un valdes
locekļiem, kā arī izvērtējuma projektu pārrunājot struktūrvienībās.
Stratēģijas izpildes līmeņa izvērtēšanai tika pieņemts raksturot izvērtēšanā iesaistīto dalībnieku subjektīvo
viedokli par uzdevumu sasniegšanas līmeni skalā „sasniegts pilnībā, drīzāk sasniegts, sasniegts daļēji, drīzāk
nesasniegts, nesasniegts, netika īstenots”. Stratēģijas nākamajam periodam izstrādē stratēģijas īstenošanas
līmeņa izvērtēšanai tiks iekļauti indikatīvie rādītāji.
Turpmāk šajā nodaļā sniegts stratēģijas 2013.–2018. gadam sasniegšanas izvērtējuma apkopojums pa
stratēģiskajiem virzieniem, jomām un uzdevumiem.

4.1. STUDĒJOŠO SKAITS, STUDIJU PROGRAMMU UN STUDIJU FORMU PIEDĀVĀJUMS
Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam

Studējošo skaits
4.1.1. Palielināt
jaunuzņemto studējošo
skaitu EKA (500 studenti
gadā).

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DAĻĒJI SASNIEGTS”.



Iepriekšējā stratēģiskajā periodā jaunuzņemto studējošo skaits nav pārsniedzis 400 gadā, taču
ik gadu ir stabili palielinājies par 3%, salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu.
Tiek pieņemts, ka īstenot uzdevumu plānotā apjomā kavēja galvenokārt:
o 20. gs. 90. gadu Latvijas demogrāfiskās krīzes sekas;
o visu līmeņu un jomu darbinieku mainība EKA īpašnieku maiņas procesā;
o studiju maksas palielināšana.

Nākamajā stratēģiskajā periodā atbilstoši esošajai situācijai nepieciešams izvērtēt iespējas esošo studiju
virzienu ietvaros ik gadu piesaistīt par 5% vairāk imatrikulēto studējošo skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo
akadēmisko gadu apstākļos, kad tiek turpināts pakāpeniski palielināt studiju maksu, lai finansētu
atpazīstamības un augstas kvalitātes nodrošināšanu.
4.1.2. Meklēt jaunu
Uzdevumu izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
mērķauditoriju piesaistes
iespējas.

Stratēģiskajā periodā jaunas mērķauditorijas piesaistei īstenoti šādi jaunievedumi:
4.1.3. Meklēt ārzemju
o ieviestas studiju programmas angļu valodā,
studentu piesaistes iespējas.
o izveidota jauna štata vieta ārvalstu studentu piesaistei, kā arī piesaistīts LIAA
atbalsts;
o ieviestas studiju programmas divos jaunos studiju virzienos tiesību un IT jomā;
o ieviesta jauna e-studiju forma;
o radīts mūžizglītības piedāvājums un klausītāju kursi;
o specializēts piedāvājums koledžu apsolventiem.

Veiktie jaunievedumi sekmējuši jaunu mērķauditoriju un tirgus paplašināšanu šādos virzienos:
o ārvalstu studētgribētāju piesaiste pilna laika studijām no bijušās NVS, Āzijas un
Indijas reģioniem (2017./2018. studiju gadā EKA studēja vairāk par 200 studējošiem
no šiem reģioniem);
o Latvijas studētgribētāju piesaiste, kuri ieinteresēti iegūt augstāko izglītību bakalaura
līmenī tiesību un IT jomā (2018./2019. studiju gadā jaunuzņemto studējošo skaita
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4. STRATĒĢIJAS 2014.–2018. GADAM IZVĒRTĒJUMS
Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam
o

o
o

pieaugums par 20%);
Latvijas studētgribētāju piesaiste, kuri ieinteresēti maģistra līmenī studiju apguvē
izmantot e-studiju metodes (kopš 2016. gada studējošo skaits palielinājās vismaz
par 30%);
Alberta koledžas un citu Latvijas koledžu absolventu piesaiste (atsevišķās
profesionālajās bakalura programmās šo studējošo īpatsvars ir 30%);
EKA studējošo un sadarbības partneru piesaiste mūžizglītības pasākumiem
(2017./2018. studiju gadā pieci cilvēki apguva vairakus studiju kursus studiju virzienā
„Mākslas”).

Studējošo piesaistes jomā nākamajā periodā nepieciešams izvērtēt iespējas turpināt darbu esošās
mērķauditorijas piesaistei, pilnveidojot metodes un nodrošinot nepieciešamās investīcijas.
Mūžizglītības jomā nākamajā periodā nepieciešams izvērtēt iespējas turpināt attīstīt brīvklausītāju kursu
piedāvājumu un dalībnieku piesaisti no studējošo un sadarbības partneru (organizāciju), kā arī veikt
pielāgotu pārkvalifikācijas programmu vai kvalifikācijas celšanas pasākumu (profesionālo sertifikātu
piedāvājuma ieviešana) izveides izpēti un izstrādi atbilstoši studējošo un sadarbības partneru
vajadzībām un interesēm.
4.1.4. Veicināt atbiruma
Uzdevumu izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
samazināšanos (iespējas:
elastīgāka maksājumu

Nodrošinot sistemātisku atbiruma iemeslu analīzi katram gadījumam atsevišķi, iepriekšējā
sistēma, apmierinātība ar
stratēģiskajā periodā samazināts studējošo atbiruma rādītājs tādā līmenī, lai nekaitētu augstas
studiju procesa kvalitāti,
studiju kvalitātes nodrošināšanai (vidējais atbiruma rādītājs, ieskaitot ārvalstu studējošos,
informētība par
2017./2018. studiju gadā veidoja 20%).
alternatīvām iespējām,

Stratēģiskajā periodā biežākais ar studiju kvalitāti nesaistītais atbiruma iemesls ir studējošo
individuāla pieeja jautājumu
pārcelšanās uz ārvalstīm finansiālu grūtību dēļ. Salīdzinoši liels ir ārvalstu studējošo atbirums,
risināšanai).
kura risināšanu ierobežo noteikts atjaunošanās studijām reižu skaits. Ārzemju studējošo
atbiruma mazināšana var tikt risināta, pilnveidojot atlases procesu studējošo piesaistes
ietvaros.
Studiju programmu konkurētspēja
4.1.5. Studiju programmu
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
aktualizācija kā reakcija uz
aktuālām tirgus prasībām.

Iepriekšējā stratēģiskajā perioda laikā veikta visu studiju programmu restrukturizācija 20%
4.1.6. Jaunu studiju virzienu
ietvaros.
atvēršana un attīstība: rūpīgi

2014. gadā, reaģējot uz ārējā tirgus pieprasījumu atvērti divi jauni studiju virzieni tiesību un IT
izvērtēt jaunu studiju
jomā, kā arī 2018. gadā viena jauna studiju progamma esošajā virzienā – datorspēļu izstrāde
programmu vai
un attīstība.
specializāciju atvēršanas

Reaģējot uz izmaiņām normatīvajos aktos, tiesību zinātnes un ekonomikas bakalaura studiju
iespējas, orientēties uz
programmas pārveidotas no profesionālajām par akadēmiskajām.
jauno pieprasītu speciālistu

Ik gadu pirms katra semestra sistemātiski aktualizēts studiju kursu saturs.
sagatavošanu, ko

2018. gadā aktualizētas studiju kursu izstrādes vadlīnijas, būtiski pilnveidojot visu studiju
nesagatavo vai sagatavo
kursu mācīšanās rezultātu formulējumus un to novērtēšanu.
nepietiekamā apjomā citas
Nākamajā periodā ir jākoncentrējas uz esošajiem studiju virzieniem, esošo studiju programmu
izglītības iestādes Latvijā.
modernizēšanu, starpdisciplināru un aktuālu studiju programmu izveidi atbilstoši darba tirgus aktuālām
tendencēm. Nozīmīga ir maģistra līmeņa studiju programmu attīstība un ārvalstu sadarbības partneru
piesaiste programmu īstenošanai abos īstenotajos studiju līmeņos.
4.1.7. Studiju programmu
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
atšķirību no konkurentiem
noteikšana un izcelšana
2014. gadā veikta katras studiju programmas padziļināta tirgus analīze, specializācijas precizēšana un
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Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam
konkurētspējīgo priekšrocību noteikšana, kuru aktualitāte tiek nodrošināta, veicot ikgadējos studiju
programmu pašnovērtējumus.

4.1.8. Jaunu, interaktīvu, uz
praktisko iemaņu attīstību
orientēto mācību metožu
ieviešana/ izmantošana.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.




Kopš 2013. gada katrai studiju programmai nodrošināta e-vide pilna laika un nepilna laika
studiju formām.
Kopš 2014. gada nodrošināta iespēja mācīties nepilna laika studiju formā ar e-studiju
elementiem, kā arī vieslekciju tiešraide e-vidē.
Veicināta aktuālu mācību metožu izmantošana, kopš 2013. gada ieviešot ikgadēju metodisko
konferenci, kā arī pastiprinot docētāju pieredzes apmaiņu metodisko komisiju sēžu ietvaros.

Stratēģiskajā periodā ikgadējās studējošo aptaujas rezultāti uzrāda vairāk nekā 85% kopējo
apmierinātību ar studiju kursu saturu un izmantotajām mācību metodēm.
Nākamajā periodā jāturpina koncentrēties uz aktuālu un modernu mācību metožu izmantošanu studiju
procesā (t. sk. ieviešot biznesa simulācijas un zinātniskus kvestus), to sekmēšanai efektīvāk izmantot
docētāju novērtēšanas un motivēšanas instrumentus, nodrošinot akadēmiskā personāla starptautiskas
pieredzes apmaiņas, kā arī izvērtējot un organizējot alternatīvus pasākumus radošuma un
starpdisciplinaritātes veicināšanai, kā arī veicinot studējošo dalību šajos pasākumos.
4.1.9. Viena studiju virziena
studiju programmu
sadarbības attīstība.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.


Sadarbība viena studiju virziena programmu ietvaros veicināta, īstenojot strukturālas izmaiņas
2014. gadā, tāpat arī pastiprinot docētāju pieredzes apmaiņu Studiju padomes sēžu ietvaros
un docētāju pieredzes apmaiņas neformālo aktivitāšu ietvaros.

Nākamajā periodā būtiski meklēt starpdisciplināras sadarbības iespējas arī starp dažādu virzienu studiju
programmām.
Jaunu studiju formu attīstība
4.1.10. E-studiju klātienē
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
formas ieviešana.

Katrai studiju programmai pilna laika un nepilna laika studiju formām nodrošināta e-vide
(kopš 2014. gada), kā arī vieslekciju tiešraide e-vidē sadarbībā ar Alberta koledžu (2017./2018.
studiju gadā notika deviņas vieslekcijas e-vidē).
Pamatojoties uz e-studiju formas popularitāti maģistra studiju līmenī, nākamajā stratēģiskajā periodā
būtiski šo studiju formu turpināt attīstīt un popularizēt tieši maģistra studiju līmeņa vajadzībām, bet
bakalaura studijās turpināt to izmantot efektīvu mācīšanās metožu nodrošināšanai.
4.1.11. Izveidot EKA mācību
centru un ieviest jaunas
alternatīvas studiju formas
(brīvklausītāji, mūžizglītība,
tālākizglītība, interešu
izglītība, EKA un AK
absolventu kvalifikācijas
celšana.

4.1.12. Izveidot studiju
programmas svešvalodā
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Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā “SASNIEGTS DAĻĒJI”.



Mācību centra izveide netika uzsākta, konstatējot situācijas izpētes un jauna formāta
nepieciešamību.
Kopš 2014. gada ieviesti brīvklausītāju kursi un mūžizglītības pakalpojumu virziens
(stratēģiskaja periodā tika piedāvati 13 kursi).

Nākamajā stratēģiskajā periodā nepieciešams plānot turpināt iesaistīties iepriekš iegūtās izglītības
atzīšanas procesā, kā arī mūžizglītības pakalpojumu un mācību centra ideju attīstīt absolventu aktivitāšu
centra izveides virzienā.
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.

4. STRATĒĢIJAS 2014.–2018. GADAM IZVĒRTĒJUMS
Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam

(pilna laika – krievu plūsma,
e-studijas – angļu plūsma.




Studiju programmas svešvalodās ieviestas plānotā apmērā. Uz stratēģijas izstrādes brīdi EKA
īstenotas četras studiju programmas angļu valodā, visās nodrošinot arī e-studiju vides
izmantošanu.
No 2019. gada 1. janvāra studējošo uzņemšana programmās ar studijām krievu valodā
privātajās augstskolās Latvijā aizliegta. Nākamajā periodā būtiski paplašināt studiju
programmu skaitu ES valodās gan bakalaura, gan maģistra studiju līmenī.

4.2. MATERIĀLI TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam

Telpas
4.2.1. Veikt telpu auditu un noteikt
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
kosmētiskā remonta prioritātes.
4.2.2. Palielināt auditoriju skaitu, ņemot
• Telpu audits veikts 2013. gadā, balstoties uz to līdz 2018. gadā veikti apjomīgi
vērā jaunu studiju virzienu atvēršanas
iltermiņa ieguldījumi visu EKA telpu atjaunošanā un modernizēšanā.
vajadzības.
• Uz stratēģijas izstrādes brīdi visiem studiju virzieniem ir izveidotas specializētās
4.2.3. Ar mērķi atbrīvot telpas auditorijām
studiju telpas (tiesu zāle, sinhronās tulkošanas kabinets, zīmēšanas zāle, datorspēļu
un sakarā ar administrācijas darbinieku
testēšanas laboratorija u. c.).
skaita palielināšanos (jaunu studiju
• Kopš 2014. gada reformēta administrācijas kabinetu sistēma, veikts telpu remonts
virzienu atvēršanas rezultātā), reformēt
un uzlaboti darbinieku darba apstākļi (t. sk. izveidojot darbinieku atpūtas telpu).
administrācijas kabinetu sistēmu, veikt
remontus.
4.2.4. Organizēt un izremontēt personāla
atpūtas telpu.
Tehniskais nodrošinājums
4.2.5. Attīstīt materiāli tehnisko bāzi
studiju procesa nodrošināšana.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Stratēģiskajā periodā tika nodrošināta esošās materiāltehniskās bāzes modernizēšana
plānotajā apjomā. Nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums visās telpās, ik gadu
modernizēta e-vides platforma un iekšējā informācijas sistēma, kā arī nodrošināta visa
studiju procesam un pārvaldībai nepieciešamā programmatūra. Nodrošināta visu mācību
telpu aprīkošana ar datoriem un projektoriem, kā arī datorparka modernizēšana, tai
skaitā bibliotēkā. Atbilstoši plānotajam 2017. gadā tika izveidotas papildu divas jaunas
datorklases ar 19 un 20 jaunām darba vietām, 2018. gadā izveidots loģistikas kabinets
loģistikas un informācijas sistēmu apmācībām, atjaunots programmas nodrošinājums
dizaineriem, iegādāts aprīkojums datorspēļu laboratorijai, aprīkota tiesu zāle,
modernizēta kultūras telpa.
2017. gadā iegādāta jauna grāmatvedības programma izmantošanai mācību vajadzībām
studiju programmu ietvaros, kā arī 2015. gadā nomainīta grāmatvedības programma EKA
finašu vadības vajadzībām.
Stratēģiskajā periodā studējošo aptauju rezultāti uzrāda vidēji 80 % kopējo apmierinātību
ar studiju procesa īstenošanai nodrošināto materiāltehnisko bāzi.
Nākamajā periodā būtiskus ieguldījumus prasīs modernu studiju metožu īstenošanai
nepieciešamo programmatūru iegāde vai uzturēšana, kā arī esošo e-risinājumu pilnveide.

4.2.6. Piesaistīt sponsorus un sadarbības
partnerus dažādu aprīkojumu iegādei,
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Izpildes līmenis novērtēts kā „NETIKA ĪSTENOTS”.
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programmatūras un bibliotēkas
paplašināšanai.

Stratēģiskajā periodā sistēmātisks darbs sponsoru piesaistei netika uzsākts. Studējošo
praktisko iemaņu veicināšanai vairākas organizācijas veica dāvinājumus EKA, piem., čehu
IT uzņēmuma „Memsource” dāvinājums EKA studējošajiem un darbiniekiem bezmaksas
pieeja tulkošanas mākoņplatformai, „Mikrotik” dāvinājums – datu pārraides ierīces.
Sadarbības partneru atbalsts saņemts dažādu pasākumu organizēšanai, to skaitā no
tādām organizācijām kā Latvijas Banka, FKTK, Latvijas Atvērto tehnoloģu asociācija u. c.
Tradicionāli studējošajiem tika nodrošinātas iespējas pieteikties sešiem (G. Veismanes, E.
Levita, A. Saltikovas, Z. Gailes, J. Jurkāna, G. Ķeniņa-Kinga) izcilu personību 11
individuālajiem studiju grantiem vadības, tiesību, tulkošanas, interjera dizaina un
ekonomikas virziena studējošajiem.
Nākamajā periodā nepieciešams aktivizēt Aberta koledžas un EKA kopīgā atbalsta fonda
darbību, izstrādājot mecenātisma programmu, kā arī ieviest sadarbības vadīšanu,
veicinot abpusēji izdevīgu, t. sk. koplietošanas, pētniecības u. c. projektu īstenošanu ar
darba devējiem un citām augstskolām.

4.2.7. Meklēt iespējas piesaistīt
finansējumu no dažādiem fondiem.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS DAĻĒJI”.
Ārējais finansējums tika piesaistīts Erasmus+ programmu ietvaros, kā arī tādu īstenoto
starptautisko projektu ietvaros kā Nordplus.
Nākamajā periodā nepieciešams sekmēt Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti
pasniedzēju kvalifikācijas celšanai un pētniecības projektiem.

Bibliotēka
4.2.8. Uzturēt ieviesto grāmatu uzskaites
elektronisko sistēmu, iemācīt personālu
un visus studējošos strādāt ar to.
4.2.9. Izveidot studējošo un akadēmiskā
personāla zinātnisko un radošo darbu
krājumu e-vidē, ar EKA tīmekļvietnes
palīdzību nodrošinot labāko darbu
publicitāti.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Grāmatu uzskaites elektroniskās sistēmas pilnveide un personāla apmācība veikta
plānotā apjomā. Studējošo apmācība iekļauta 1. studiju gada programmā.
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Studējošo un akadēmiskā personāla zinātnisko un radošo darbu krājums izveidots un
nodrošināta tā publiska piejamība, kā arī regulārs atjaunošanas process. Uzdevuma
īstenošanu apgrūtina autortiesību aizsardzības jautājumi, kad ne visas iesaistītās puses
sniedz piekrišanu informācijas publicēšanai. Akadēmiskais personāls savus zinātniskos
darbus tiek aicināts publicēt arī Research Gate platformā, tādējādi veicinot citējamības
rādītājus.
Nākamajā periodā būtiski ieviest uzticamu plaģiāta kontroles sistēmu, tai skaitā izvērtējot
iespējas sadarboties ar citām augstākās izglītības iestādēm.

4.2.10. Izstrādāt un izvietot EKA Moodle
sistēmā konspektus, mājas uzdevumus un
eksāmena uzdevumus visiem studiju
kursiem, kā arī prakšu uzdevumus un
kvalifikācijas, bakalaura un maģistra
darbu paraugtematus; veicināt Moodle ekursu izveidi.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Kopš 2014. gada nodrošināta visu studiju kursu izstrāde Moodle, to aizpildīšanas līmeni
novērtējot trijās pakāpēs: 1) obligātais minimums, 2) vidējais līmenis – pasīvs studiju
kurss, 3) maksimālais līmenis – interaktīvs studiju kurss. Uz stratēģijas izstrādes brīdi
visvairāk (60%) no studiju kursiem atbilst vidējam līmenim. Patstāvīgo darbu uzdevumu,
eksāmena uzdevumu, kā arī prakšu uzdevumu, kvalifikācijas, bakalaura un maģistra
darbu paraugtematu ievietošana Moodle sistēmā atbilst obligātā minimuma prasībām.
Kopš 2015. gada gada konspektu izstrāde tikusi atcelta.
Nākamajā periodā ir būtiski tuprināt ar novērtēšanas un motivācijas instrumentiem
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veicināt maksimālajam līmenim atbilstošu Moodle studiju kursu izstrādi (ar augstu
interaktivitāti, komunikācijas iespējām u. c.).

4.2.11. Regulāri paplašināt EKA
bibliotēkas krājumu, uzsvaru liekot uz egrāmatu krājuma veidošanu.

4.2.12. Izveidot plašu „brīvo datu bāzu”
saišu sarakstu EKA tīmekļvietnē.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Stratēģiskajā periodā bibliotēkas krājums paplašināts plānotā apmērā par 30%. Egrāmatu nesamērīgi dārgo izmaksu dēļ nākamajā periodā nepieciešams izvērtēt egrāmatu iegādes racionalitāti un alternatīvas, t. sk. brīvo datubāzu un publiski pieejamo
Latvijas Nacionālo bibliotēkas zinātnisko datubāzu izmantošanas popularizēšanu un
studējošo motivēšanu kļūt par Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītājiem.
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Brīvo datubāzu saraksts EKA tīmekļvietnē izveidots un tiek regulāri atjaunots kopš
2015. gada.

4.2.14. Veicināt zinātnisko datu bāžu
aktīvu izmantošanu.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Zinātnisko datubāzu aktīva izmantošana tiek veicināta, izmantojot studiju metodes, kuras
paredz darbu ar zinātniskajām publikācijām, situāciju analīzi u. c., tāpat studiju kursu
ietvaros – motivējot studējošos izmantot EKA bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā pieejamās zinātniskās datubāzes.

4.2.15. Organizēt bibliotēkas darbu
atbilstoši studiju procesa vajadzībām.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Studiju procesa vajadzības tiek ņemtas vērā bibliotēkas krājuma papildināšanā un darba
laika plānošanā.

4.3. STUDIJU PROCESA KVALITĀTE
Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam

Dokumenti un rīki
4.3.1.Izstrādāt EKA rokasgrāmatu „EKA
darbības pamats”.
4.3.2. Ieviest aktualizētu kvalitātes
vadības sistēmu, aktualizēt „Nolikumu
par iekšējās kvalitātes sistēmas
nodrošināšanu EKA” un ar to saistītos
dokumentus.
4.3.3. Ieviest programmu „EKA biznesa
kalendārs”.
4.3.4. Ieviest NEXUS sistēmu; datorizētu
personāla vadības sistēmu, nodarbību
saraksta sagatavošanu un izplatīšanu
u. c. procesus.
4.3.5. Izstrādāt jaunas studiju virzienu un
studiju programmu attīstības stratēģijas,
saskaņojot ar EKA un AK attīstības
stratēģijām un vērtībām.
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Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Stratēģiskajā periodā nodrošināta nepārtraukta kvalitātes vadības sistēmas pilnveide, bet
Nolikums par iekšējās kvalitātes sistēmas nodrošināšanu EKA un rokasgrāmata „EKA darbības
pamats” aktualizēšana uz stratēģiju maiņas laiku ir izstrādes stadijā.
Nākamajā periodā ir būtiski izvērtēt esošo biznesa kalendāra izmantošanas praksi un izvērtēt
tā pielāgošanas iespējas.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
EKA Studiju virzienu un programmu attīstības plānošanā tiek ņemta vērā mērķtirgus
segmentācija, pēctecība, starpdisciplināra sadarbība un resursu koplietošana. Nodrošināta
visu augstskolas programmu pēctecība. Studiju virzienu un studiju programmu attīstības
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stratēģijas fiksētas sēžu protokolos.

4.3.6. Ņemot vērā jaunus studiju
programmu/ virzienu akreditācijas
noteikumus, pilnveidot ikgadējā studiju
programmu un iestādes pašnovērtējuma
ziņojuma formu, t. sk. ietverot atskaiti
par stratēģisko uzdevumu izpildi un EKA
vērtību un PRME inkorporāciju visos
procesos.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Stratēģiskajā periodā izstrādāta aktuāla ikgadējo studiju programmu un augstskolas
pašnovērtējuma ziņojuma forma (šablons), kura aktualizēta saskaņā ar akutālajām
akreditācijas prasībām un iekšējām vajadzībām. Atbilstoši šai formai tiek regulāri uzkrāti
nepieciešamie dati un informācija.

Studiju programmu un studiju kursu saturs
4.3.7. Esošo studiju programmu attīstībai
celt personāla kvalifikāciju, t. sk.
apmācība, radošo projektu izstrāde un
realizācija, starpkursu sadarbība,
starpprogrammu sadarbība u. tml.
4.3.8. Pārskatīt studiju programmu
apvienošanas principus ar mērķi veicināt
viena virziena programmu saskaņotību
un virziena attīstību

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Stratēģiskajā periodā plānveidā tiek piesaistīti atbilstošas kvalitātes docētāji, kā arī
nodrošināti esošo docētāju kvalifikācijas celšanas pasākumi. Regulāri tiek organizēti
metodiskie semināri par inovatīvām mācību metodēm, macību rezultātiem u. c. tēmām. Tiek
nodrošināti docētāju svešvalodu prasmju pilnveides pasākumi.
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Viena virziena programmu saskaņotība ir nodrošināta vienādojot studiju kursu nosaukumus,
novēršot sadrumstalotību. Studiju programmas pielāgotas koledžas absolventu integrēšanai,
izstrādājot atsevišķus pārejas kursus.

4.3.9. Katru gadu aktualizēt studiju
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
programmu un studiju kursu saturu,
nodrošinot atbilstību Augstskolas likuma,
Pirms katra studiju kursa sākuma notiek studiju kursu aktualizācija.
Profesionālās izglītības likuma, Profesiju
standarta, augstākās izglītības standartu
u. c. normatīvo aktu prasībām.
4.3.10. Iesaistīties, iestāties ANO PRME
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „NETIKA ĪSTENOTS”.
aktivitātēs.
EKA nav iesaistījusies ANO iniciatīvā PRME – Principles for Responsible Management
Education sakarā ar prioritāžu maiņu.
Docētāji un mācību metodes
4.3.11. Pilnveidot studiju programmu
padomes darbu.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
2016. gadā izstrādāts jauns Studiju padomes nolikums, atbilstoši kuram izveidotas studiju
padomes. Tajās tiek iesaistīti studiju programmas docētāji, kā arī studējošo, absolventu un
darba devēju pārstāvji.

4.3.12. Veicināt aktīvāku sadarbību
starp vienas studiju jomas docētājiem.
4.3.13. Nodrošināt lielāku studiju kursu
satura, pārbaudes darbu satura un
veida, kā arī eksāmenu (ieskaišu) satura
un veida saskaņotību.
4.3.14. Veicināt docētāju pieredzes
apmaiņu: interesantu, jaunu,
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Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Stratēģiskajā periodā vismaz divas reizes gadā tiek organizēti metodiskie semināri, kā arī reizi
gadā – metodiskā konference docētāju savstarpējai pieredzes apmaiņai un informēšanai par
citu augstskolu labās prakses piemēriem. Starptautiska projekta SPIDE ietvaros tika īstenota
pieredzes apmaiņa datorizētu biznesa simulāciju spēļu izmantošanā ar Kēlas Universitāti
Vācijā.
Studiju kursu satura, pārbaudes darbu satura un veida, kā arī eksāmenu satura un veida
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interaktīvu uz praktisko iemaņu
attīstību orientētu mācību metožu
pārņemšanu.

saskaņotība tiek nodrošināta studiju virziena vadītāja vadībā, organizējot metodiskos
seminārus par studiju rezultātu formulēšanas jautājumiem, kā arī nodrošinot docētāju
sadarbību studiju kursu aprakstu izstrādē.

Aktivitātes: vieslekcijas, mācību ekskursijas, radošie un jaunrades projekti, meistarklase, lietišķas spēles u. c.:
4.3.15. Izveidot stabilu sistēmu un
pasākumu programmu.
4.3.16. Veicināt pasākumu satura
kvalitāti, nodrošinot atbilstību studiju
programmu specializācijām.
4.3.17. Nodrošināt lielāku pasākumu
apmeklētību, t. sk. nodrošināt
pieejamību sestdienas grupu un estudiju studējošajiem.
4.3.18. Nodrošināt pasākumu laika
plānojuma saskaņotību, izslēdzot
vienlaicīgi notiekošo pasākumu skaitu,
ieviest „koplietošanas kalendāru”.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS DAĻĒJI”.
Vieslekcijas, mācību ekskursijas, radošie un jaunrades projekti, meistarklases, lietišķās spēles
tiek organizētas atbilstoši katras studiju programmas vajadzībām, atsevišķas aktivitātes
reglamentējot kā obligātas. Aktivitāšu grafiki tiek saskaņoti administrativajās sēdēs,
izstrādājot pasākumu programmas projektu (augustā).
Kā pilnveidojama joma atzīstama kopīgu aktivitāšu organizēšana EKA un Alberta koledžas
studējošajiem, tai skaitā „Zvaigžņu lekciju”, lietišķo spēļu u. c., kā arī tādu formātu
meklēšana, kura nodrošinātu pasākumu pieejamību sestdienas grupu un e-studiju
studējošajiem.

Studiju procesa kvalitātes standarti un kvalitātes vērtēšanas metodes un rādītāji
4.3.19. Veikt ikgadējo aptauju par
studējošo apmierinātību ar studiju
procesa kvalitāti.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
2014. gadā modernizēta ikgadējā studējošo apmierinātības aptauja. Stratēģiskajā periodā
aptaujas (notiek ik gadu janvārī) respondentu skaits bija vidēji 15% no kopējā studējošo
skaita. Pēc aptaujas tiek nodrošināta atgriezeniskā saite, publiskojot studējošajiem rektora
atklātu vēstuli. Nākamajā periodā nepieciešams:
-

4.3.20. Veikt ikgadējo aptauju par
sadarbības partneru, īpaši darba devēju
apmierinātību ar studiju rezultātiem.

4.3.21. Veikt ikgadējo vidējā vērtējuma
radītāja (atzīmju) analīzi visam studiju
procesam kopumā, kā arī Valsts
noslēguma pārbaudījumam.

4.3.22. Veikt ikgadējo studējošo
atbiruma rādītāju un to iemeslu analīzi.
4.3.23. Veikt administratīvā un
akadēmiskā personāla novērtēšanu.
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palielināt respondentu skaitu,
veikt starptautisko aktivitāšu dalībnieku (no studējošo vidus) aptauju (Erasmus+ un citi
pasākumi).

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Papildu darba devēju aptaujai, kas tiek veikta pēc katra studējošā prakses noslēguma, reizi
sešos gados tiek veikta arī kopējā darba devēju aptauja. Pēdējā aptauja veikta 2013. gadā.
Darba devēju apmierinātības analīzi veic virzienu vadītāji un programmu direktori. Nākamā
periodā nepieciešamas ieviest darba devēju ikgadējo kopējo apmierinātības aptauju reizi
trijos gados (AIP prasības).
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Ik gadu tika veikta valsts noslēguma pārbaudījumu un kvalifikācijas darbu kvalitātes analīze,
kā arī pilnveides priekšlikumu izstrāde, apspriešana un ieviešana. Studējošo sekmju
tendences studiju rezultātu sasniegšanā tiek analizētas specifiskos gadījumos.

Sk. 4.1.4.
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK NESASNIEGTS”.
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4.3.24. Veikt studējošo un personāla
apmierinātības ar EKA vidi novērtēšanu.

Stratēģiskajā periodā strukturālo pārmaiņu un personāla mainības dēļ personāla
novērtēšana netika īstenota pilnībā. Līdzšinējā praksē personāla novērtēšana īstenota
akadēmiskajam personālam – izvērtējot pētniecisko darbību, studējošo viedokli un divas
reizes gadā e-vidē pārbaudot metodiskos materiālus. 2018. gadā tika izstrādāta 360 grādu
novērtēšanas metodoloģija, kuras īstenošana plānota jaunajā stratēģiskajā periodā.

Budžeta vietu programmas mērķi
4.3.25. Programmu mērķi: EKA tēla
veidošana; zinošāku un aktīvāku
studējošo piesaistīšana.
4.3.26. Sekmju rādītāju paaugstināšana,
pilnveidot budžeta vietu programmu
tās mērķu sasniegšana.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Kopš 2015. gada nodrošinātas iespējas pieteikties sešām (G. Veismanes, E. Levita,
A. Saltikovas, Z. Gailes, J. Jurkāna, G. Ķeniņa-Kinga) izcilu personību 11 individuālajiem
studiju grantiem vadības, tiesību, tulkošanas, interjera dizaina un ekonomikas virziena
studējošajiem.
Kopš 2015. gada ievesta atlaižu sistēma abiturientiem, saskaņā ar kuru studiju maksas
atlaides apmērs ir atkarīgs no sekmēm vidusskolas atestāta un centralizēto eksāmenu
rezultātiem.
Tapāt ir atlaides Studējošo pašpārvaldes locekļiem, aktīviem studējošajiem, studentu un
profesionālo konkursu uzvarētājiem.

4.4. KOMUNIKĀCIJA AR DOCĒTĀJIEM, STUDENTIEM UN SADARBĪBAS PARTNERIEM,
INFORMĀCIJAS UZKRĀŠANA
Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam

Komunikācija ar studentiem
4.4.1. Aktualizēt tīmekļvietnes
struktūru atbilstoši
aktuālajām tendencēm.
4.4.2. Veicināt EKA
tīmekļvietnes kā aktīva
komunikācijas līdzekļa
izmantošanu.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Būtiski tīmekļvietnes pilnveides darbi īstenoti 2017. gadā. Pamatojoties uz satura un vietnes
apmeklētības analīzes, tika pilnveidota vietnes navigācija un satura aktualitāte, kā arī izveidota ērti
lietojama mobilā versija. Šobrīd tīmekļvietnes informācija pieejama trijās valodās.
Kopš 2014. gada studējošo iekšējā datortīkla sistēmā izveidots ātrās saziņas logs „Uzdod jautājumu”,
kas paredz ātru un ērtu studējošo un interesentu saziņu ar EKA.
Iekšējais informācijas tīkls un Moodle studējošo un darbinieku vajadzībām integrēts EKA timekļvietnē.

4.4.3. Izstrādāt un ieviest
datorizētu studējošo aptauju
sistēmu.

41. lpp.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Kopš 2015. gada studējošo aptauju sistēma kā atsevišķs modulis integrēta EKA datu vadības
programmā, nodrošinot tās automatizētu sagatavošanu, kā arī rezultātu apstrādi un nosūtīšanu
atbildīgajiem darbiniekiem (t. sk. turpmākai apstrādei). Studējošo aptaujas rezultātus iespējams
analizēt pa studiju grupām. Tomēr studējošo aptauju sistēmas pilnveide atrodas izstrādes procesā.
Nākamajā periodā ir būtiski turpināt attīstīt datorizētu studējošo aptauju sistēmu, pielāgojot to
kvalitātes vadības sistēmas vajadzībām un uzlabojot tās lietošanas ērtumu (t. sk. iestrādājot iespējas
automātiski iegūt rezultātu tendences pa gadiem u. c.). Tāpat pastāv nepieciešamība pēc studējošo
aptauju sistēmas parauga izveidot datorizētu absolventu un darba devēju aptauju sistēmas, kurās tiktu
iestrādāti arī automātiskie atgādinājumi par aptaujas veikšanas laiku (atbilstoši aktuālajām IZM un AIP
prasībām).

4. STRATĒĢIJAS 2014.–2018. GADAM IZVĒRTĒJUMS
Uzdevums
4.4.4. Ar mērķi nodrošināt
studentu lielāku informētību
par studiju procesa norisi,
iekšējiem normatīvajiem
dokumentiem, metodiskajiem
materiāliem u. tml.,
konsultējoties ar
studējošajiem, noteikt, kādi
procesi un kādā veidā varētu
būt pilnveidoti un datorizēti.

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Atbilstoši studējošo vajadzībām, stratēģiskajā periodā pilnveidoti šādi studiju procesi un
dokumentācija:
-

patstāvīgo darbu elektroniskā iesniegšana;
elektroniskās konultācijas pie pasniedzējiem;
elektroniskas instrukcijas galvenajiem studiju procesiem;
lekciju videotiešraides;
iespēja izmantot e-parakstu;
studiju programmu forumi e-vidē;
lietvedības apgrozījuma sistēma e-dokumentiem.

Nākamajā periodā nepieciešams izvērtēt iespējas digitalizēt visus procesus un nodrošināt iesniegumu,
rīkojumu un citu dokumentu parakstīšanas iespējas elektroniski.
4.4.5. Veicināt lielāku studentu
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
līdzdalību un atgriezeniskās
saites veidošanu, (t. sk. izskatīt Ideju biržas/bankas iniciatīva EKA netika īstenota, izvērtējot šādas sistēmas ieviešanas pieredzi Alberta
iespēju izstrādāt un ieviest
Koledžā.
„Ideju biržu /banku”).
Ik gadu studējošiem tiek nosūtīta EKA rektora atklātā vēstule par studējošo aptauju rezultātiem un
aizvadītā akadēmiskā gada novērtējumu, kā arī plāniem un uzsvariem nākamajā akadēmiskajā gadā.
Tiek nodrošināta aktīva sadarbība ar Studējošo pašpārvaldi iesaistot studējošo pārstāvjus EKA
lēmējinstitūciju darbībā, procesu pilnveidē, ārpusstudiju aktivitāšu plānošanā, studējošo piesaistē un
sabiedrisko attiecību aktivitātēs u. c. Stratēģiskajā periodā visbiežāk studējošie ar priekšlikumiem
vērsušies pie EKA vadības ar Studējošo pašpārvaldes starpniecību.
Paplašinoties studiju digitālizācijas iespējām un nepilna laika studiju formas popularitātei, kļūst arvien
sarežģītāka studējošo līdzdalības un atgriezeniskās saites veidošana klātienē. Tādēļ nākamajā
stratēģiskajā periodā nepieciešams turpināt izvērtēt iespējas ērtai un efektīvai studējošo informēšanai
un iesaistei.
Komunikācija ar personālu
4.4.6. Izstrādāt un ieviest
stabilu sistēmu regulārai
komunikācijai ar personālu
(abpusēja informēšana par
jaunumiem, izmaiņām,
aktualitātēm).

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Kopš 2015. gada izveidots darbinieku e-kurss Moodle sistēmā, kurā pieejama visa darbam saistošā
informācija, aktualitātes, instrukcijas un dokumentācija, kā arī iespēja komunicēt forumā. Kopš
2013. gada tiek organizētas sapulces ar administratīvo personālu divas reizes mēnesī un kopsapulces
vismaz trīs reizes gadā. Tapāt katrs programmas direktors rīko regulāras sapulces ar docētajiem, kuri
iesastīti studiju programmas realizācijā. Ne rētāk kā divas reizes gada notiek Studiju padomes sēdes
katrā virzienā.
Nākamajā stratēģiskajā periodā nepieciešams veikt personāla apmierinātības līmeņa regulāru
pētījumu, ik gadu veicot personāla aptauju, ar rektora atklātu vēstuli informējot darbiniekus par tās
rezultātiem un sniedzot skaidrojumu par tiem. Nākamajā periodā ir būtiski regulāri organizēt arī
stratēģiskos seminārus, iesaistot visus darbiniekus stratēģiskās plānošanas un kontroles procesā.

4.4.7. Veicināt E-nexus
ieviešanu un aktīvu
izmantošanu.
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Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS DAĻĒJI”.
Stratēģiskajā periodā veicināta E-nexus izmantošana, docētājiem veidojot pētniecisko darbu
repozitoriju. E-Nexus’ā katrs docētājs individuāli uzkrāj un ievada informāciju par pētījumiem,
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Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam
profesionāla kvalifikācijas celšanas pasākumiem, apmeklētām konferencēm, publikācijām u. c.,
tādējādi veidojot arī kopēju datubāzi. E-nexus tiek izmantots arī pasniedzēju nodarbību saraksta,
stundu likmes un citas informācijas individuālai pieejamībai.

4.5. ZINĀTNE UN JAUNRADES PROJEKTI
Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam

Zinātniski pētnieciskā darbība
4.5.1. Dibināt zinātnisko
institūciju, attīstīt tās darbību.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „NETIKA ĪSTENOTS”.
Uzdevums stratēģiskajā periodā netika īstenots sakarā ar nepieciešamo priekšnosacījumu izpildes
nodrošināšanu, veidojot pētniecības atbalsta sistēmu.
Uzdevums saglabās aktualitāti nākamajā periodā, veicinot EKA iespējas ārējā finansējuma piesaistei
pētniecībai.

4.5.2. Pilnveidot zinātniski
pētnieciskā darba stratēģiju,
izstrādāt stratēģijas realizācijas
plānu trīs gadiem.
4.5.3. Regulāri organizēt
starptautisko zinātnisko
konferenci un studējošo
konferenci.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „PILNĪBĀ SASNIEGTS”.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „PILNĪBĀ SASNIEGTS”.
Kopš 2011. gada katru gadu tiek organizēta Starptautiskā zinātniskā konference. Kopš 2017. gada
konferences organizēšanai tiek piesaistīti ārvalstu partneri (Walsh College (ASV) un Katovices
Ekonomikas universitāte (Polija)) un mainīts konferences zīmols.
Kopš 2013. gada katru gadu tiek rīkota Studentu zinātniski praktiskā konference sadarbībā ar
Alberta koledžu. Kopš 2017./2018. studiju gadā šī konference tiek organizēta starptautiskajā
līmenī, organizējot atsevišķu sekciju ārvalstu studējošajiem un aicinot ārvalstu partneraugstskolu
studējošos piedalīties konferencē.

4.5.4. Ieviest grantu sistēmu
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
dažādu lietišķo pētījumu veikšanai,
kuros būtu iesaistīti docētāji,
Grantu sistēma docētājiem ieviesta no 2017. gada. Līdz ar pētniecisko grupu izveidi ieviests
studējošie un darba devēji.
atsevišķs finansējums katrai pētnieciskajai grupai, kuras kompetencē ir konkrēts pētniecības
virziens. Pētnieciskās grupas rezultātos ir noteikti obligāti izpildāmi nosacījumi – studējošo
pētījums, divas publikācijas un uzstāšanās studējošo konferencē, referāts un viena publikācija
starptautiskajā zinātniskajā konferencē, divi raksti Scopus vai Web of Science. Diemžēl stratēģiskajā
periodā ne visos pētniecībos virzienos ir sasniegti plānotie rezultāti, tādēļ uzdevums saglabā
aktualitāti nākamajā stratēģiskajā periodā.
4.5.5. Attīstīt sadarbību ar darba
devējiem, veicot pētījumu pēc
pasūtījuma vai sadarbībā ar
uzņēmumiem/ iestādēm.
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Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „NAV SASNIEGTS”.
Stratēģiskajā periodā pasūtījuma pētījumi nav tikuši veikti zinātniskās darbības pārmaiņu dēļ.
Pētījumi, kas veikti pēc darba devēju pasūtījuma vai sadarbībā ar organizācijām, veicina studējošo
praktiskās iemaņas, tādēļ nākamajā stratēģiskajā periodā nepieciešams nodrošināt katrā
programmā divu šādu pētījumu veikšanu, katra studējošā dalību šādā pētījumā vismaz vienu reizi
visā studiju laikā, kā arī izvērtēt iespējas un ieviest metodiku šādu pētījumu augstas kvalitātes
nodrošināšanai.
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Uzdevums

4.5.6. Izdot ikgadējus pētījumu un
zinātnisko darbu krājumus.
4.5.7. Veicināt starptautiski
citējama rakstu krājuma izdošanu.

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Ik gadu sadarbībā ar Alberta koledžu tiek izdots studējošo pētījumu un zinātnisko darbu krājums,
kas pieejams elektroniski abu augstākās izglītības iestāžu mājas lapās.
EKA docētājiem ir iespēja publicēt pētījumu rezultātus EKA un AK konferences (ETECH) tēžu
krājumā EKA zinātniskajā žurnālā „Economics and Culture”, kurš ir starptautiski citējams vairāk kā
10 datubāzēs, tostarp EBSCO, ProQuest u. c.
Nākamajā stratēģiskajā periodā nepieciešams izvērtēt EKA zinātniskā žurnāla virzīšanu iekļaušanai
Scopus datubāzē.

4.5.8. Veicināt starptautiskās
sadarbības attīstību.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences (ETECH) organizēšanā tiek īstenota ilgtermiņa
sadarbība ar Volšas koledžu (Walsh College), ASV (sadarbības līgums noslēgts 2012./2013.
akadēmiskajā gadā) un Katovices Ekonomikas universitētes Vadības fakultāti, Polija (sadarbības
līgums noslēgts 2016. gadā).
Stratēģiskajā periodā starptautisko projektu ietvaros EKA sadarbojas ar ārvalstu augstskolām no
Dānijas, Maķedonijas, Slovēnijas, Vācijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Krievijas u. c. valstīm.
Nākamajā stratēģiskajā periodā nepieciešams izvērtēt iespējas iniciēt vai iesaistīties arī
starptautiska mēroga pētījumos, kas īstenojami kopīgi ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.

4.5.9. Veicināt starptautisko
publikāciju skaita pieaugumu
4.5.10. Veicināt starptautiski
citējamo publikāciju
sagatavošanu.
4.5.11. Celt pētījumu zinātnisko
vadītāju kvalifikāciju.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Zinātniskā un pētnieciskā darba organizēšana notiek saskaņā ar Zinātnes un pētniecības stratēģiju
[2016-2020]. Stratēģiskajā periodā 80% EKA docētāju publicējuši vismaz vienu publikāciju. Kopā tās
ir 150 Starptautiskas publikācijas piecu gadu laikā, no kurām 57 ir indeksētas Scopus vai Web of
Science. Starptautisko publikāciju skaita pieauguma veicināšanai tika pilnveidota pētniecības
grantu sistēma, kā arī izveidotas pētnieciskās grupas, kurās iesaistīti EKA docētāji.

Jaunrades darbība
4.5.12. Visām programmām
organizēt radošus un jaunrades
projektus, atbilstoši specialitātei.
4.5.13. Attīstīt sadarbību ar darba
devējiem, realizējot projektus
sadarbībā ar uzņēmumiem/
iestādēm.
4.5.14. Organizēt konkursus,
radošās darbnīcas, nometnes,
piešķirt grantus dažādu projektu
realizācijai.
4.5.15. Veicināt starptautiskās
sadarbības attīstību.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS DAĻĒJI”.
Radošie un jaunrades projekti stratēģiskajā periodā organizēti ne visās studiju programmās.
Jaunajās studiju programmās jaunrades projektu skaits ir minimāls vai nav, kas saistīts ar
programmu attīstības sākumu.
Nākamajā stratēgiskajā periodā ir jāīsteno pētnieciskie vai jaunrades projekti katrā studiju
programmā, paredzot atsevišķu finansējumu un cilvēkresursus šādu projektu īstenošanai.

4.5.16. Ieviešot aktīvu e-kursu (Moodle) izstrādi, pilnveidot EKA intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmu
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Intelektuālā īpašuma aizsardzība nodrošināta, ieviešot aktīvu e-kursu izstrādi Moodle vidē, kas sniedz dažādas informācijas izsekošanas
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Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam

iespējas. Intelektuālais īpašums aizsargāts arī ar konfidencialitātes atrunām studiju un darba līgumos. Citu autoru intelektuālā īpašuma
izmantošana atrunāta EKA iekšējos normatīvajos aktos, tostarp Ētikas un akadēmiska godīguma kodeksā.

4.6. PERSONĀLA KVALITĀTE
Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam

Docētāju un administratīvā personāla kvalifikācijas celšana
4.6.1. Celt personāla kvalifikāciju,
piedāvājot iespēju EKA apgūt
dažāda līmeņa un specializācijas
kvalifikācijas celšanas pasākumus
(piem., Moodle izmantošana
studiju procesā), kā arī sniedzot
atbalstu kvalifikācijas pilnveidei
ārpus EKA.
4.6.2. Veicināt vēlētā akadēmiskā
un administratīvā personāla
starptautiskās pieredzes
iegūšanu.

4.6.3. Veicināt docētāju un
administratīvā personāla angļu
valodas (u. c. svešvalodu)
zināšanas līmeņa
paaugstināšanu.
4.6.4. Veicināt vēlētā
akadēmiskā personāla aktīvāku
iesaistīšanos pētniecības un
jaunrades darbā.
4.6.5. Veicināt docētāju ar
doktora grādu piesaisti (t. sk.
stimulēt esošos doktorantus
aizstāvēt disertācijas): noteikt
kvantitatīvus kritērijus katram
studiju virzienam vēlēto
atbilstošās specializācijas
docentu ar doktora grādu
piesaistei pamatdarbam EKA.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Stratēģiskajā periodā kā prioritāri kvalifikācijas celšanas pasākumi tika noteikti saistībā ar jauno
mācību metožu izmantošanu studiju procesā, studiju procesa digitalizāciju un zinātniskās
kvalifikācijas celšanu. Katru gadu ik semestrī tika rīkoti semināri docētajiem par Moodle
izmantošanu studiju procesā. Vismaz reizi gadā tikai organizēti metodiskie un zinātniskie semināri.
Personāla starptautiskās pieredzes gūšana tiek īstenota Erasmus+ projekta ietvaros, kā arī
kompetences celšanas pasākumos atbilstoši identificētājām darbinieka vajadzībām, līdzfinansējot
dalību konferencēs, meistarklasēs, semināros un kursos Latvijā un ārvalstīs.
Stratēģiskajā periodā 10% vēlēto docētāju un 10% administrācijas izmantojuši Erasmus+ mobilitātes
iespējas, kā arī 90% darbinieku apmeklējuši vismaz vienu kvalifikācijas celšanas pasākumu.
Nākamajā stratēģiskajā periodā nepieciešams nodrošināt katra docētāja un administrācijas pārstāvja
dalību kvalifikācijas celšanas pasākumā ārzemēs vismaz vienu reizi stratēģiskajā periodā.
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Stratēģiskajā periodā EKA organizēti divi kursi angļu valodas zināšanu līmeņa paaugstināšanai
docētājiem aktuālās tēmās, piem., lekciju gatavošanai dalībai Erasmus+ docētāju mobilitātē, kā arī
studiju apraksta izstrādei un īstenošanai.
Sk. 4.5. nodaļu.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Docētāju ar doktora grādu piesaiste stratēģiskajā periodā nodrošināta izvērtējot katrā studiju
virzienā nepieciešamo docētāju ar doktora grādu skaitu. Uz stratēģijas izstrādes brīdi 30% EKA
vēlēto docētāju ir ar doktora grādu, un četri docētāji studē doktorantūrā. Iepriekšējā stratēģiskajā
periodā doktora grādus ieguvuši divi EKA docētāji.

Personāla vadība
4.6.7. Izstrādāt un ieviest
personāla novērtēšanas
sistēmu.
4.6.8. Pilnveidot personāla algu,
prēmiju, piemaksu sistēmu.
4.6.9. Izstrādāt un ieviest jaunu
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Sk. uzdevumus 4.3.23. un 4.3.24.
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Stratēģiskajā periodā pilnveidota docētāju un mācību palīgpersonāla atalgojuma, piemaksu un
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Uzdevums

Izpildes izvērtējums un rekomendācijas nākamajam stratēģiskajam periodam

personāla motivācijas sistēmu.

prēmiju sistēma, pielāgojot to darba rezultātiem. Darba samaksas mainīgā daļa noteikta docētājiem
atbilstoši studiju kursu izstrādes un īstenošanas pakāpei, kā arī studējošo novērtējumam un īpašam
ieguldījumam.
Nākamajā periodā būtiski aktualizēt Darba samaksas mainīgās daļas kritērijus, lai sekmētu jaunajā
stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī pilnveidot Darba samaksas sistēmu administratīvajam
personālam, nosakot darba samaksas mainīgās daļas kritērijus.

4.7. SADARBĪBA
Uzdevums

Izpildes
līmenis

Rekomendācijas

4.7.1. Attīstīt aktīvu, pilnvērtīgu, lietderīgu sadarbību ar darba devējiem, asociācijām, augstskolām un vidusskolām
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS DAĻĒJI”.
Sadarbības plānošana un īstenošana EKA notiek kontekstā ar studiju virzienim un programmām, tāpēc lielā mērā atkarīga no studiju
programmu direktoru aktivitātes. Kopš 2017. gada sadarbības īstenošana studiju programmu ietvaros izcelta kā prioritāte.
Konstatēts, ka nākamajā stratēģiskajā periodā nepieciešams aktivizēt sadarbību mākslas, informācijas tehnoloģiju un tiesību zinātnes
jomās. Tāpat nepieciešams izvērtēt iespējas efektīvas sadarbības vadīšanas nodrošināšanai, ieviest koplietojamu sadarbības partneru
datubāzi, kurā būtu aktuāla informācija par sadarbības aktivitātēm.
Darba devēji un asociācijas
4.7.2. Profesijas standarta
aktualizēšana.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „NETIKA ĪSTENOTS”.
Stratēģiskajā periodā uzdevumu nav bijis iespējams īstenot ārējo apstākļu dēļ.

4.7.3. Studiju programmu un
studiju kursu aktualizēšana.
4.7.4. Prakses uzdevumu un
kvalifikācijas darbu un
eksāmenu tematu izstrāde.
4.7.5. Prakses vietu
nodrošināšana.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Studiju kvalitātes jautājumi tiek apspriesti ar darba devēju pārstāvjiem atsevišķās šim mērķim EKA
un Alberta koledžā organizētās tikšanās (apaļais galds), kas tiek organizētas katram studiju virzienam
atsevišķi, kā arī Studiju padomēs un veicot darba devēju aptaujas. Visas studiju programmu satura
izmaiņas (20% ietvaros), kā arī prakses uzdevumu, kvalifikācijas darbu un eksāmenu tematu izvēle
tiek veikta, saskaņojot ar darba devēju pārstāvjiem Studiju programmu padomēs vai atsevišķās
intervijās. Prakses vietu nodrošināšanā EKA sadarbojas ar vairāk kā 100 iestādēm un uzņēmumiem.
Stratēģiska sadarbība dažādās jomās EKA attīstīta ar kopumā 50 organizācijām, tai skaitā LATA,
FKTK, „Pearson Latvia”, „MikroTik” u. c.
Nākamajā periodā nepieciešams izvērtēt un ieviest ikgadēju katra studiju virziena auditu ar
studējošo, absolventu un darba devēju pārstāvju dalību Studiju padomes paplašinātā sēdē, kā arī
palielināt industrijas stratēģisko partneru skaitu un sadarbības aktivitāšu skaitu.

4.7.6. Dalība vieslekcijās,
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
konferencēs, konkursu un lietišķo
spēļu vērtēšanā u. tml.
Vieslekcijās uzstājušies vidēji gadā 12 industrijas pārstāvju. Vairākās studiju programmās sadarbībā
ar industrijas pārstāvjiem tika īstenoti jaunrades un pētniecības projekti. Darba devēju pārstāvji tiek
iesaistīti vidusskolu olimpliāžu un dažādu studējošo konkursu žūrijas komisiju darbā.
4.7.7. Pētījumu veikšana pēc
darba devēju pasūtījuma.
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Izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK NESASNIEGTS”.
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Uzdevums

Izpildes
Rekomendācijas
līmenis
Stratēģiskajā periodā petījumi pēc darba devēju pasūtījuma, iesaistot EKA docētājus un studējošos,
tikuši veikti fragmentāri, pieprasījuma trūkuma dēļ.
Nākamajā periodā stratēģiski ir jānodrošina šīs sadarbības jomas attīstība. Lai veicinātu darba devēju
interesi un uzticību pasūtījumu pētījumiem, nepieciešams izstrādāt EKA pētniecības sadarbības
piedāvājumu organizācijām, tai skaitā izskaidrojot norises gaitu, konfidencialitātes nosacījumus un
ieguvumus visām iesaistītajām pusēm.

Sadarbība ar absolventiem
4.7.8. Regulāri aktualizēt
absolventu datu bāzi.
4.7.9. Izveidot aktīvu
komunikāciju ar absolventiem,
t. sk. aicinot absolventus uz
konferencēm, vieslekcijām u. c.
Projektiem.

4.7.10. Organizēt pieredzes
apmaiņas tikšanās ar esošajiem
studentiem, piem., aicināt
absolventus uzstāties
konferencēs, organizēt
vieslekcijas, iesaistīt eksāmenu,
prakses aizstāvēšanas u. c.
komisijās, iesaistīt profesijas
standartu un studiju programmu
satura aktualizācijā u. tml.
4.7.11. Piesaistīt EKA
maģistrantus studentus un
absolventus dažādu studiju kursu
izstrādei, aktualizācijai un
docēšanai.

Izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS DAĻĒJI”.
Stratēģiskajā periodā datubāzu maiņas dēļ neatgriezeniski zaudēta 2013. gada absolventu datubāze.
Kopš 2014. gada absolventu datubāze tiek uzturēta nepārtraukti un izmantota, lai veiktu absolventu
aptaujas un nosūtītu uzaicinājumus uz absolventu pasākumiem. Absolventu aptauja tiek veikta reizi
trīs gados, kā arī reizi gadā uzreiz pēc absolvēšanas.
Nākamajā periodā nepieciešams meklēt iespējas nodrošināt absolventu kontaktinformācijas
aktualitāti; veidot uz absolventiem mērķētus regulārus e-jaunumus un nodrošināt to nosūtīšanu, kā
arī nodrošināt absolventu iesaistes palielināšanu studiju kvalitātes vērtēšanā, t. sk. respondentu
pieaugumu absolventu aptaujās.

Izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Stratēģiskajā periodā aktivizēta komunikācija ar EKA Absolventu asociāciju. Maģistra studiju
programmu absolventi tiek aktīvi iesaistīti EKA akadēmiskajā un administratīvajā darbībā, kā arī EKA
popularizēšanā.

Sadarbības augstskolas Latvijā
4.7.12. Studiju turpināšana
maģistrantūrā un doktorantūrā.
4.7.13. Studējošo un docētāju
apmaiņas programmas.
4.7.14. Kopīgas konferences,
lietišķās spēles, radošie projekti.
4.7.15. Kopīgu lekciju konspektu
izstrāde.
4.7.16. Kopīgie pētījumi un
jaunrades projekti.
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Izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Kopš 2009. gada EKA īsteno maģistra studijas biznesa vadībā un kopš 2013. gada – kultūras
diplomātijā un starptautiskajā menedžmentā. EKA bakalaura programmu studējošajiem ir plašas
studiju turpināšanas iespējas nākamajā studiju līmenī dažādās Latvijas un ārvalstu augstskolās.
Nākamajā periodā nepieciešams izvērtēt visu bakalaura studiju pēctecības nodrošināšanai un veidot
jaunas maģistra studiju programmas esošājos studiju virzienos.
Studējošo un docētāju apmaiņai noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām Latvijas augstākas izglītības
iestādēm, t. sk. RISEBA, TSI, Daugavpils Universitāti, Biznesa augstskolu „Turība”, Alberta koledžu,
taču studējošo apmaiņas programmas un kopīgi pasākumi stratēģisikajā periodā tiek īstenoti ar
stratēģisko sadarbība partneri Alberta koledžu. Kopīgu lekciju konspektu izstrāde ar abspusēju EKA
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Uzdevums

Izpildes
Rekomendācijas
līmenis
un Alberta koledžas lēmumu tika atcelta. Docētāju un administrācijas pieredzes apmaiņa tika
īstenota EKA un Alberta koledžā, organizējot pieredzes apmaiņas seminārus arī ar citu augstskolu
pārstāvju dalību.
Nākamajā periodā nepieciešams izvērtēt katrā studiju programmā esošos kursus, kurus EKA var
piedāvāt studējošo apmaiņai, kā arī potenciālās tēmas, kuras citās augstskolās interesētu EKA
studējošos (piem., ķīniešu valoda u. c.).
Kopš stratēģiskās sadarbības uzsākšanas ar Alberta koledžu tiek attīstītas dažādu kopīgu pasākumu
un projektu ieceres, no kurām daļa jau tiek īstenota, piem., kopīgā lietišķā spēle, Staff Training
Week, International Academic Week. Nākamajā periodā iecerēts būtiski sadarboties ar Alberta
koledžu starpdisciplināru studiju projektu izstrādē un īstenošanā, turpināt organizēt kopīgu
zinātnisko konferenci, kā arī kopīgi rīkot dažādus pasākumus studējošajiem.
Nākamajā periodā nepieciešams izvērtēt iespējas iniciēt starpdisciplinārus pētījumus un sadarboties
ar citām Latvijas augstskolām.

Sadarbības vidusskolas
4.7.17. Pieredzes apmaiņas
projekti „EKA vidusskolām”.
4.7.18. Izglītojošie semināri
vidusskolu personālam un
skolniekiem, kā arī vecākiem.
4.7.19. Izglītojošie konkursi un
radošie projekti, kā arī lietišķās
spēles, diskusiju klubi u. tml.
vidusskolām.

Izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Sadarbībā ar Alberta koledžu ikgadu tiek organizētas dažādas (IT, angļu valodas u. c.) olimpiādes
vidusskolu 11. un 12. klašu skolēniem, kā arī profesionālo un arodvidusskolu pēdējo kursu
audzēkņiem. Olimpiādēs vidēji gadā piedalās 200 skolēni. Tāpat aktīvi tiek realizēts projekts „EKA
vidusskolām”, katru gadu viesojoties vismaz 15 vidusskolās ar vieslekcijām par aktuālām tēmām, kā
arī nodrošināta EKA pārstāvēšana reģionu Karjeras dienās un izglītības izstādē „Skola”. EKA sekmīgi
tiek organizētas regulāras Ēnu un Atvērto durvju dienas.
Nākamajā periodā nepieciešams izvērtēt iespēju (t. sk. ES projektu konkursus) izstrādāt vidusskolu
skolotājiem noderīgus mācību metodiskos materiālus (uzdevumus, spēles, pasākumi u. c.) kādā
noteiktā mācību vielā, kas saistīta ar EKA specializāciju, kā arī izveidot ceļa karti topošo studējošo
vecākiem, kā atbalstīt atvases studiju gaitu uzsākšanu.
Nepieciešams nodrošināt plānveida aktivitātes, kurās katras studiju programmu ietvaros kā
jaunrades projekts tiek īstenots vismaz viens izglītojošs konkurss vai radošs projekts kādā vidusskolā
(sadarbojoties studiju programmas direktoram, komunikācijas speciālistam un studiju programmā
studējošajiem). Tāpat nepieciešams izvērtēt iespējas ieviest jauniešu auditorijas piesaistei nozīmīgus
plaša mēroga pasākumus prasmju attīstīšanai, jaunradei un iepazīšanās iespējai ar augstskolu.

Starptautiskā sadarbība
4.7.20. Izveidot starptautisko
attiecību departamentu.

Izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Jomu sekmīgi pārvalda zinātņu un starptautisko attiecību prorektors, 2014. gadā ir izveidota
Ārvalstu studentu nodaļa.

4.7.21. Iesaistīties studējošo un
akadēmiskā personāla apmaiņas
programmās.
4.7.22. Realizēt Erasmus+
projektus.
4.7.23. Regulāri rīkot
“International week”.
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Izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Stratēģiskajā periodā ik gadu tika īstenots:
(1) studējošo apmaiņa Erasmus+ ietvaros (gadā vidēji 20 EKA studējošie, un 20 ārvalstu studējošie
EKA);
(2) docētāju apmaiņas Erasmus+ ietvaros seši EKA docētāji lasījuši lekcijas ārvalstīs un 10 ārvalstu
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Uzdevums
4.7.24. Sadarbības ar ārzemju
augstskolām nostiprināšana un
attīstība.

Izpildes
Rekomendācijas
līmenis
docētāji lasījuši lekcijas EKA);
(3) ikgadējā starptautiskā personāla mācību (staff training) nedēļa Erasmus+ ietvaros, kuras ietvaros
EKA organizētajās apmācības piedalās 20 ārvalstu docētāji;
(4) starptautiskā akadēmiskā nedēļa Erasmus+ ietvaros, kura piedalās vidēji 12 lektori no ārzemju
augstskolām, bet viņu lekcijas apmeklēja 25% EKA studējošo;
(5) starptautisko projektu ietvaros EKA sadarbojas ar ārvalstu augstskolām no Krievijas,
Maķedonijas, Slovēnijas, Vācijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Dānijas u. c. valstīm.
Nākamajā periodā nepieciešams paplašināt sadarbības augstskolu tīklu Erasmus+ projekta
īstenošanai pēc iespējais lielākā valstu skaitā, izvēlēties un padziļināt stratēģisko partnerību ar
ārvalstu partneri, kopīgu studiju moduļu vai programmu īstenošanai, kā arī veidot sadarbību ar
ārvalstu augstskolām kopīgu vasaras skolu organizēšanai studējošo starptautisko prasmju
attīstīšanai un kopīgu pētniecības projektu īstenošanai.

4.7.25. Sekmēt studējošo un
personāla dažādu stipendiju un
grantu izmantošanu.

Izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
Reflektanti un studējošie tiek plaši informēti par sešiem (G. Veismanes, E. Levita, A. Saltikovas,
Z. Gailes, J. Jurkāna, G. Ķeniņa-Kinga) izcilu personību 11 individuālajiem studiju grantiem vadības,
tiesību, tulkošanas, interjera dizaina un ekonomikas virziena studējošajiem.
Nākamajā periodā nepieciešams motivēt studiju programmu direktorus sekmēt (motivēt un
sagatavot) spējīgāko studējošo pieteikšanos starptautisko stipendiju un grantu konkursiem.

4.8. SADARBĪBA AR ALBERTA KOLEDŽU
Uzdevums
4.8.1. AK studentu integrēšana EKA
4.8.2. Studiju programmu atvēršana
4.8.3. Personāla un studiju programmu sadarbība
4.8.4. Saskaņota studiju programmu izstrāde un
atvēršana.
4.8.5. EKA studiju programmu atvēršana AK
studentu pārņemšanai (piem., Tiesību zinību un IT
virzieni, specializācija „Datorspēļu izstrāde un
attīstība”).

4.8.6. Personāla iepazīstināšana.
4.8.7. Studiju programmu direktoru sadarbība.
4.8.8. Sadarbība un pieredzes apmaiņa.
4.8.9. Studiju daļas un SIC sadarbība un pieredzes
apmaiņa.
4.8.10. Pieredzes apmaiņa akadēmisko lasījumu un
semināru ietvaros (septembris – kalendāra
izstrāde).
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Izpildes
līmenis

Rekomendācijas

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
EKA studiju programmu piedāvājums pielāgots Alberta koledžas absolventu
studiju turpināšanai nākamajā studiju līmenī, papildu nodrošinot arī studiju
maksas atlaidi pirmajam studiju gadam EKA.
Studiju programmu aktualizēšanā tiek nodrošināta EKA un Alberta koledžas
sadarbība Studiju programmu līmenī.
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
EKA un Alberta koledžas personāla sadarbība tika īstenota plānotā apmērā
saskaņā ar pārmaiņu vadības plānu. Tiek nodrošināta akadēmiskā personāla
pieredzes apmaiņa, docēšana un darbs valsts pārbaudījumu komisijās
sadarbības augstskolā, kā arī kopīgu pasākumu organizēšana līdzīgu virzienu
iesaistītajām pusēm, t. sk. darba devējiem, absolventiem u. c.
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Izpildes
līmenis

Uzdevums
4.8.11. Darbs valsts pārbaudījumu komisijās.
4.8.12. Zinātniski pētnieciskā darbība, jaunrades
projekti.
4.8.13. Apaļais galds (studenti, docētāji, studiju
programmu direktori, darba devēji).
4.8.14. Kopīgas vieslekcijas.
4.8.15. Kopīgi jaunrades projekti.
Studentu un personāla mobilitāte vieslekciju un
studiju kursu ietvaros.
4.8.16. Kopīga lietišķā spēle (ziema).
4.8.17. International Week: AK, EKA (pavasaris).
4.8.18. Zinātniskā konference: EKA sadarbība ar AK
(starptautiskā studentu konference: EKA, AK,
pavasaris).

Rekomendācijas

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
EKA un Alberta koledžas vieslekcijas pieejamas jebkuram šo augstākās
izglītības iestāžu studējošajam un darbiniekam. Abu augstskolu studējošajiem
ik gadu tiek organizētas kopīgas lekcijas, starptautiskā vieslektoru nedēļa,
lietišķā spēle, studentu zinātniskā konference, kā arī tiek veicinātas sadarbības
iespējas kopīgos jaunrades projektos studiju programmu ietvaros.
Kā pilnveidojama joma atzīstama kopīgu aktivitāšu organizēšanas EKA un
Alberta koledžas studējošajiem plānošana.
Par zinātnisko konferenci sk. 4.5.3.

4.8.19. AK granti ar EKA līdzdalību un otrādi
(rudens).

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „NETIKA ĪSTENOTS”.

Materiāli tehniskā bāze
4.8.20. Kopīga resursu izmantošana.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS PILNĪBĀ”.
EKA un Alberta koledžas personāla kopīga resursu izmantošana tiek plānota
stratēģiskā un operatīvā līmenī, piem., plānojot ilgtermiņa investīcijas
materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā un nodrošinot dažādu telpu, erisinājumu un programmatūras koplietošanu.

4.9. REKLĀMA UN TĒLA VEIDOŠANA
Uzdevums

Izpildes līmenis

Rekomendācijas

Izstrādāt reklāmas stratēģiju un SA plānu
4.9.1. Veicināt EKA
atpazīstamību.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Stratēģiskajā periodā reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitātes tika īstenotas saskaņā ar reklāmas
stratēģiju (trim gadiem) un sabiedrisko attiecību plānu (vienam gadam), kas pamatots ar tirgus analīzes,
mērķauditorijas izpētes un konkurentu reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitāšu izvērtējumu.
Stratēģiskajā periodā būtiski pilnveidots darbs ar sociālajiem tīkliem un paplašināta digitālā mārketinga
īstenošana, mārketinga aktivitātēm paaugstināts finansējums
Nākamajā periodā nepieciešams:
-
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izvērtēt iespējas ieviest mērķauditorijas piesaistei nozīmīgus plaša mēroga pasākumus prasmju
attīstīšanai, jaunradei un iepazīšanās iespējai ar augstskolu;
izvērtēt iespējas paplašināt reklāmas aktivitātes, kas vērstas uz vidusskolēnu vecāku informēšanu par
studiju iespējām EKA;
izstrādāt aktuālus videomateriālus lai iepazīstinātu ar EKA, nodrošināt publicitātes fotogrāfiju izveidi un
izmantošanu.

4. STRATĒĢIJAS 2014.–2018. GADAM IZVĒRTĒJUMS
Uzdevums

Izpildes līmenis

4.9.2. Veicināt EKA
labo slavu abiturientu
vidusskolu personāla
un darba devēju vidū.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS DAĻĒJI”.

Rekomendācijas

EKA reflektantu aptaujas rezultāti liecina, ka informāciju par EKA reputāciju un piedāvājumu abiturienti
iegūst no EKA absolventiem, citiem studējošajiem un vecākiem, kas ir EKA sadarbības partneri – darba
devējiem. Atsevišķi pasākumi EKA labās slavas veicināšanai stratēģiskajā periodā netika īstenoti.
Nākamajā periodā nepieciešams izveidot sistēmu darba devēju aktuālas kontaktu listes veidošanai un
regulārai pielāgotu e-jaunumu izsūtīšanai, izveidot sistēmu potenciālo (ieinteresēto) abiturientu kontaktu
listes veidošanai un regulārai pielāgotu e-jaunumu izsūtīšanai (e-pastus iegūstot izstādē „Skola”, Karjeras
dienās u. c.), kā arī izveidot studentu un absolventu veiksmes īsstāstu video bibliotēku un publicēt to mājas
lapā un sociālajos tīklos.

4.9.3. Vecināt
absolventu
salidojumu rīkošanu.

Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „NETIKA ĪSTENOTS”.
Stratēģiskajā periodā uzdevuma īstenošana tika atcelta, izvērtējot uzdevuma prioritāti un potenciālos
ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Nākamajā periodā nepieciešams sadarbībā ar absolventu asociāciju
izvērtēt absolventu interesi par salidojuma organizēšanu un vēlamo formātu.

4.9.4. Popularizēt augstāko izglītību sabiedrībā un vidusskolās (personāls, vidusskolēni, vecāki)
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS DAĻĒJI”.
Sk. 4.7.17.-4.7.19.
4.9.5. Organizēt, realizēt un popularizēt sociālā atbalsta programmas un labdarbības projektus
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „DRĪZĀK SASNIEGTS”.
Sk. 4.3.25 un 4.3.26.
Stratēģiskajā periodā tika īstenoti vairāki centieni EKA un Alberta koledžai piedalīties labdarības projektos, iesaistoties gan darbiniekiem,
gan studējošajiem (2016./2017. studiju gadā Studējošo pašpārvalde organizējusi un sadarbībā ar Baldones novada domi realizējusi
labdarības projektu Baldones novada maznodrošināto ģimeņu bērniem), tomēr EKA un Alberta koledžas vērtībām atbilstošs labdarības
projektu formāts vēl joprojām nav atrasts.
Nākamajā stratēģiskajā periodā nepieciešams saglabāt sociālo atbalsta programmu, aktivizēt EKA atbalsta fonda darbību un izstrādāt
atbalsta (mecenātisma) programmu, kā arī izvērtēt iespēju ieviest dalību vismaz vienā labdarības projektā kā EKA un Alberta koledžas
kopīgu tradīciju.
4.9.6. Veicināt EKA atpazīstamību un celt prestižu augstākās izglītības telpā, sadarboties ar profesionālajām asociācijām
Uzdevuma izpildes līmenis novērtēts kā „SASNIEGTS DAĻĒJI”.
Stratēģiskajā periodā EKA kā biedrs darbojusies divās Latvijas mēroga profesionālajās asociācijās. Nozīmīgākās aktivitātes: IT olimpiāde
Open Mind sadarbībā ar Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociāciju, diskusija par juridiskās izglītības nepieciešamību ar LDDK locekļu dalību
u. tml.
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5. SVID ANALĪZE
4.

SVID AN ALĪZE

Stiprās puses
AUGSTA REPUTĀCIJA UN ATPAZĪSTAMĪBA:
 Augstskola un visi studiju virzieni ir akreditētas uz maksimālo iespējamo termiņu
 Pieredze un augstskolas atpazīstamība Latvijā
 Studiju programmas ir pieprasītas
KVALITATĪVAS STUDIJAS INDUSTRIJAS AKTUĀLAJĀM VAJADZĪBĀM:
 Daudzveidīgs studiju programmu piedāvājums
 Veiksmīga profesionālu mācībspēku komandas (no akadēmiskās vides un no industrijas) sadarbība
 Plaša industrijas profesionāļu iesaiste un EKA sadarbība ar darba devējiem studiju procesa īstenošanā (t. sk.
vieslektori, prakses devēji, kvalifikācijas darbu vadītāji un recenzenti u. c.)
 Efektīvs studiju kvalitātes monitorings un akadēmiskā personāla vadība
 Augsts (94%) absolventu nodarbinātības līmenis īsā laikā pēc absolvēšanas
INTERNACIONALIZĀCIJA
 Studiju programmas angļu valodā
 Starptautiskā vide un studējošie
 Plašs svešvalodu piedāvājums studējošajiem
STUDIJU PROCESĀ INTEGRĒTI MŪSDIENĪGI DIGITĀLIE RISINĀJUMI:
 Jaunāko informācijas komunikāciju tehnoloģiju izmantošana studiju procesā
 Automatizēti galvenie atbalsta procesi, datu uzskaite un analīze
MODERNA STUDIJU VIDE UN INFRASTRUKTŪRA
 Pilnībā modernizētas un ar multimediju tehnoloģijām aprīkotas auditorijas
 Mūsdienīgs studiju procesa tehniskais nodrošinājums
 Speciālā infrastruktūra katram studiju virzienam
 Plašs bibliotēkas krājums latviešu, krievu un angļu valodā
ATVĒRTA UN ATBALSTOŠA ORGANIZĀCIJAS KULTŪRA:
 Demokrātijas princips darbā ar studējošiem un starp darbiniekiem
 Atvērto durvju princips un pozitīva darba atmosfēra
 Cieša sadarbība ar Studentu pašpārvaldi
 Elastīgs maksājumu grafiks
 Pastāvīgi ilggadēji mecenāti (granti studējošajiem)
 Darbojas personāla vadības un motivācijas (bonusu) sistēma
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Vājās puses
NEPIETIEKAMA DOCĒTĀJU
INTERNACIONALIZĀCIJA:
 Nepietiekama docētāju
darba stažēšanās pieredze
ārzemēs
 Nepietiekams ārvalstu
docētāju skaits
NEPIETIEKAMI PĒTNIECISKĀ UN
JAUNRADES DARBA RESURSI:
 Nepietiekama docētāju
iesaistīšanās zinātniskajā
darbā un pētījumos
 Nepietiekams pētījumu un
jaunrades rezultātu skaits
industrijai
 Nepietiekama studējošo
iesaiste pētnieciskajos un
jaunrades projektos

5. SVID ANALĪZE

Iespējas
PIEPRASĪJUMS:
 Pieaugoša iedzīvotāju vēlme iegūt augstas kvalitātes izglītību modernā studiju vidē ar
efektīvām studiju metodēm
 Darba devēju pieprasījums pēc augsta līmeņa profesionāļiem
 Dažādu profesiju pārstāvju vajadzības un interese pēc starpdisciplinārām
pārkvalificēšanās vajadzībām EKA piedāvātajos studiju virzienos
SADARBĪBA:
 Industrijas (darba devēju) interese iesaistīties studiju programmu izveidē un
īstenošanas procesā (vieslekcijas, prakses vietas, pētījumi u. c.)
 Stratēģisko sadarbības partneru (vietējo un starptautisko) atsaucība kopīgu izglītības un
pētniecisko projektu īstenošanā
 Resursu koplietošanas iespējas ar Alberta koledžu, tai skaitā zinātnisko datu bāžu
izmantošanai u. c.
 Mūžizglītības produktu izveides iespējas sadarbībā ar partneriem vai partneru
vajadzībām
ĀRĒJĀ FINANSĒJUMA PIESAISTE:
 Ārvalstu docētāju un pētnieku piesaistei
 Zinātnes un pētniecības, kā arī jaunrades stiprināšanai
 Docētāju stažēšanās īstenošanai
 Studējošo stipendiju fonda izveidei un studējošo atbalstam
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Draudi
AUGSTĀTĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS POLITIKAS
NESTABILITĀTE:
 Neprognozējamām reformām ir negatīva ietekme
uz EKA darbības plānošanu un īstenošanu
DEMOGRĀFIJAS PROBLĒMAS, AUGSTA MIGRĀCIJA UN
EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS PASLIKTINĀŠANĀS VALSTĪ:
 Vidējo izglītību ieguvušo absolventu skaita
samazināšanās
 Iedzīvotāju skaita samazināšanās
 Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās
 Valsts tēla problēmas (ietekmē ārvalstu studējošo
piesaisti)
KONKURENTU NEGODĪGA RĪCĪBA:
 Studiju programmu un reklāmas stratēģijas
kopēšana
 Cenu dempings
KONKURENCES PIEAUGUMS:
 Jaunu konkurentu ienākšana tirgū
 Ārvalstu konkurenti ar bezmaksas studiju
piedāvājumu

6. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNI
6.STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNI

6.1. IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Uzdevums
P1J1U1
Nodrošināt sekmīgu studiju virzienu akreditāciju, akreditācijas termiņš gados
Paplašināt maģistra studiju piedāvājumu esošajos studiju virzienos
P1J1U2
Paplašināt studiju programmu piedāvājumu svešvalodās bakalaura un maģistra studiju līmenī
P1J3U3
Ieviest ekonomikas un vadības virziena studiju programmu saturā starptautiskos profesionālos
P1J1U4
sertifikātus un/vai programmai starptautisko akreditāciju
Nodrošināt EKA un/vai ekonomikas un vadības virziena studiju programmu dalību
P1J5U5
starptautiskajos reitingos
Veikt un aktualizēt studiju programmu saturu, balstoties uz mūsdienu tendencēm izglītības jomā
P1J1U6
un darba tirgū
Nodrošināt pasaulē atzītu, mūsdienīgu un efektīvu mācību metožu un digitālu risinājumu
P1J1U7
izmantošanu, kā arī to regulāru pārskatīšanu un aktualitāti studiju procesā
Attīstīt brīvklausītāju kursu piedāvājumu, pieejamo kursu skaits gadā
P3J1U8
Nodrošināt studējošo dalību valsts, starptautiskos, profesionāļu asociāciju rīkotajos konkursos,
P1J1U9
skaits gadā
Veicināt studējošo ieinteresētību turpināt studijas nākamajā studiju līmenī pēctecīgās
P1J1U10 programmās EKA
P1J1U11 Paplašināt svešvalodu apguves iespējas, pieejamo svešvalodu skaits

Termiņš
2020, 2022, 2023
2022
2022

Indikators
6
3
4

Atbildīgais
Rektors
Rektors
Rektors

2023

2

2023

1

Nepārtraukti

-

Nepārtraukti

-

2019

30

Ik gadu

3

Ik gadu

15%

2020

6

Rektors

Termiņš

Indikators

Atbildīgais

Ik gadu

35

Ik gadu
2023
Ik gadu

15
4
2

Ik gadu

2

2023

6

Studiju virzienu
vadītāji

Studiju programmu
direktori

6.2. ZINĀTNES UN RADOŠĀS DARBĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Uzdevums
P2J1U13
P2J1U14
P2J1U15
P2J1U16
P2J1U17
P2J1U18

Nodrošināt noteikto publikāciju skaitu starptautiski citējamās datubāzēs Scopus un Web of
Science
Nodrošināt pārējo publikāciju skaitu citās starptautiski citējamās datubāzēs
Izdot EKA mācībspēku sagatavotas grāmatas/monogrāfijas
Nodrošināt pētījumu/jaunrades projektu izpildi
Nodrošināt tehnoloģiju tiesību reģistrāciju (dizainparaugu tiesības, programmatūras
autortiesības, patenti u. tml.)
Nodrošināt kopīgo sadarbības pētījumu/projektu īstenošanu katrā studiju virzienā
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Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors
Studiju programmu
direktori
Studiju virzienu
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Uzdevums

Termiņš

Indikators

P2J5U19

Nodrošināt EKA žurnāla iekļaušanu starptautiski citējamā datubāzē Scopus

2023

1

P2J5U20

Nodrošināt noteikto publikāciju skaitu EKA žurnālā

Ik gadu

30

Nepārtraukti

-

Ik gadu

80%

P2J2U22

Vadīt un atbalstīt docētāju pētniecisko grupu darbu un zinātnisko publikāciju izstrādi
publicēšanai starptautiski citējamos zinātniskajos žurnālos
Veicināt un atbalstīt EKA mācībspēku dalību EKA Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ETECH

P2J5U23

Veicināt EKA mācībspēku aktīvu Research Gate un/vai Orcid kontu izveidi

2023

40%

P2J1U24

Nodrošināt noteikto studējošo publikāciju skaitu

Ik gadu

40

P2J1U25

Nodrošināt studējošo pētījumu īstenošanu apstiprināto pētniecības virzienu ietvaros

Ik gadu

5

Ik gadu

-

Ik gadu

65

Termiņš

Indikators

P2J2U21

P2J1U26
P2J1U27

Nodrošināt studējošo studiju, projektu un noslēguma darba paraugtēmu formulējumu atbilstoši
apstiprinātiem pētniecības virzieniem
Veicināt studējošo dalību EKA Starptautiskajā studentu konference, studējošo skaits gadā

Atbildīgais
vadītāji
Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors
Pētniecības virziena
vadītāji
Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors
Studiju programmu
direktori
Pētniecības virziena
vadītāji
Studiju programmu
direktori

6.3. PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Uzdevums
P1J2U28

Palielināt profesoru vai asociēto profesoru skaitu

2023

20

P2J2U29

Nodrošināt mācībspēku ar doktora grādu noteikto īpatsvaru no kopēja mācībspēku skaita

2023

60%

2023

40%

2023

5%

2023

2%

2023

100%

P2J2U30
P1J3U31
P2J3U32
P1J2U33

Nodrošināt noteikto Latvijas Zinātņu padomes ekspertu īpatsvaru no kopēja mācībspēku ar
doktora grādu skaita
Nodrošināt ārvalstu mācībspēku piesaisti studiju procesam, procentos no kopēja EKA
mācībspēku skaita
Nodrošināt ārvalstu mācībspēku un pētnieku piesaisti zinātniskai un radošai darbībai, procentos
no kopēja EKA mācībspēku skaita
Veicināt mācībspēku dalību EKA organizētajos metodiskajos pasākumos
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Atbildīgais
Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors
Studiju virzienu
vadītāji
Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors
Rektors
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Uzdevums
P1J3U34
P2J2U35
P2J2U36
P1J2U37
P3J2U38
P3J2U39
P1J2U40
P1J2U41

Veicināt mācībspēku dalību starptautiskajos profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumos,
t. sk. stažēšanās, starptautiskā konferencē u. c., ārzemēs vismaz divas reizes stratēģiskajā periodā
Veicināt EKA mācībspēku iesaisti zinātniskajā un radošajā darbībā, mācībspēku īpatsvars
Nodrošināt noteikto mācībspēku īpatsvaru, kuriem ir publikācijas starptautiski citējamās datu
bāzēs Scopus un Web of Science
Veicināt mācībspēku dalību vietējos un starptautiskos konkursos, mācībspēku īpatsvars
Veicināt mācībspēku iesaisti mūžizglītības pakalpojumu sniegšanā, mācībspēku īpatsvars
Veicināt EKA personāla dalību mūžizglītības pakalpojumos, mācībspēku īpatsvars
Veicināt EKA mācībspēku stažēšanos industrijā, mācībspēku īpatsvars
Organizēt pasākumus mācībspēku pedagoģisko un zinātnisko kompetenču pilnveidei, pasākumu
skaits

Termiņš

Indikators

2023

90%

2023

100%

2023

60%

2023
2023
2023
2023

20%
20%
95%
10%

Ik gadu

4

Termiņš

Indikators

Nepārtraukti

-

Nepārtraukti

-

Atbildīgais

Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors

Rektors

6.4. PĀRVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019. –2023. GADAM
Uzdevums
P1J1U42
P1J1U43

Nodrošināt visaptverošu kvalitātes vadību un turpināt kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu
pilnveidi
Nodrošināt stratēģijas īstenošanai nepieciešamos resursus, procedūras un iesaistīto pušu
iesaisti, kā arī stratēģisko mērķu sasniegšanas līmeņa uzraudzību

Rektors

P1J5U44

Definēt prioritāros mārketinga stratēģiskos virzienus un reklāmas formas

2019

-

P1J1U45

Ik gadu

5%

Ik gadu

25%

Ik gadu

25

Ik gadu

30%

P3J1U49

Nodrošināt studējošo skaita pieaugumu
Nodrošināt noteikto uzņemto studējošo skaitu EKA no Alberta koledžas, procentos no vēlākos
posmos uzņemtajiem studējošiem
Nodrošināt brīvklausītāju piesaisti piedāvātiem brīvklausītāju kursiem
Nodrošināt iepriekš iegūto studiju rezultātu vai ārpus formālas izglītības studiju rezultātu
atzīšanas sistēmas nepārtrauktu darbību (studējošo īpatsvars, kuri izmanto šādu pakalpojumu)
Nodrošināt mūžizglītības projektu īstenošanu pēc pasūtījuma, projektu skaits

Ik gadu

3

P3J5U50

Veicināt EKA mūžizglītības pakalpojumu saņēmēju skaitu

Ik gadu

50

P3J5U51

Nodrošināt EKA personāla pārstāvniecību citu organizāciju organizētajos mūžizglītības
pasākumos (semināru vadīšana, prezentācija, publiskā lekcija u. tml.), pasākumu skaits

Ik gadu

4

P1J5U46
P3J1U47
P3J1U48
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Atbildīgais

Reklāmas un
komunikāciju nodaļa
Rektors
Reklāmas un
komunikāciju nodaļa
Studiju programmu
direktori
Rektors
Reklāmas un
komunikāciju nodaļa
Rektors
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Uzdevums
P1J1U52

Termiņš
Nepārtraukti

Indikators
95%

Atbildīgais

Nepārtraukti

95%

Studiju programmu
direktori

Nepārtraukti

90%

Ik gadu

18%

P1J1U55

Nodrošināt darba devēju augstu apmierinātības līmeni ar EKA studentu un absolventu sniegumu
Nodrošināt EKA absolventu augstu apmierinātības līmeni ar iegūto izglītību un tās ietekmi uz
karjeras veidošanu
Nodrošināt EKA studējošo augstu apmierinātības līmeni ar studiju programmas saturu un tā
secīgumu
Samazināt vidējo studējošo atbiruma rādītāju

P3J1U56

Nodrošināt mūžizglītības pakalpojumu dalībnieku augstu apmierinātības līmeni

Nepārtraukti

90%

P1J5U57

Aktivizēt EKA sabiedrisko aktivitāšu pasākumus Latvijas vidusskolās un jauniešu centros

Ik gadu

40

2019

12

Ik gadu

400

Ik gadu

-

Ik gadu

-

Ik gadu

-

2023
Nepārtraukti

15
-

Nepārtraukti

95%

Nepārtraukti

-

2019

-

2020

-

P1J1U53
P1J1U54

P1J5U63
P1J4U64

Nodrošināt plānveida aktivitātes, kurās katras pamatstudiju programmu ietvaros tiek īstenots
vismaz viens izglītojošs konkurss vai radošs projekts vidusskolām (sadarbojoties studiju
programmas direktoram, mārketinga speciālistam un studiju programmā studējošajiem)
Nodrošināt vidusskolēnu dalību EKA rīkotājos pasākumos, skolēnu skaits
Veidot studentu un absolventu veiksmes stāstu bibliotēku un publicēt to tīmekļvietnē un
sociālajos tīklos
Īstenot korporatīvi sociāli atbildīgas organizācijas principus, tai skaitā īstenojot, veicinot saudzīgu
attieksmi pret dabu, kā arī EKA personāla, studējošo un sadarbības partneru iesaisti dažādu
sociāli atbildīgos projektos
Veicināt izcilāko studentu atbalstu, aktivizējot EKA atbalsta fonda darbību, izstrādāt atbalsta
(mecenātisma) programmu un piesaistot mecenātus stipendijām un grantiem
Piesaistīt papildu mecenātus EKA studējošo atbalstam, mecenātu skaits
Veicināt resursu, t. sk. telpu, specifisko programmatūru u. c. koplietošanu ar Alberta koledžu

P1J6U65

Veicināt e-studiju kursu sagatavošanas kvalitāti atbilstoši EKA vadlīnijām

P1J5U58
P1J5U59
P1J5U60
P1J5U61
P1J5U62

P1J5U66
P1J6U67
P1J6U68

Veicināt personāla, studējošo un iesaistīto pušu izpratni par EKA vērtībām un stratēģiskajiem
virzieniem, kā arī sekmēt EKA atvērtās organizācijas kultūras un tradīciju turpināšanu
Pilnveidot absolventu un darba devēju aptauju saturu un veikšanas, datu apstrādes un
uzkrāšanas datorizētas sistēmas (pēc studējošo aptauju sistēmas parauga), kurās tiktu iestrādāti
arī automātiskie atgādinājumi par aptauju veikšanas laiku
Pabeigt visu dokumentu un iespējamo procesu, t. sk. nodrošināt iesniegumu, rīkojumu un citu

57. lpp.

Rektors
Studiju programmu
direktori
Reklāmas un
komunikāciju nodaļa
Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors
Reklāmas un
komunikāciju nodaļa

Rektors

E-studiju
koordinators

Rektors

6. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNI
Uzdevums
P1J2U69
P1J2U70
P1J2U71

dokumentu parakstīšanas iespējas elektroniski, digitalizāciju
Izvērtēt un aktualizēt docētāju darba samaksas mainīgās daļas kritērijus, lai sekmētu stratēģijā
noteikto mērķu sasniegšanu
Pilnveidot darba samaksas sistēmu administratīvajam personālam, nosakot darba samaksas
mainīgās daļas kritērijus
Pilnveidot personāla novērtēšanas sistēmas ieviešanu

Termiņš

Indikators

2019

-

2019

-

2020

-

Termiņš

Indikators

2020

65

Nepārtraukti

65

Atbildīgais

6.5. SADARBĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Uzdevums
P1J4U72
P1J4U73

Palielināt industrijas stratēģisko partneru skaitu katrai studiju programmai un veicināt
sadarbības aktivitātes, kopējais partneru skaits
Veicināt darba devēju aktivitāti iesaistīties studiju programmu un to specializāciju izstrādē un
realizācijā, studiju kvalitātes novērtēšanā un pilnveidē, kā arī mecenātismā.

Atbildīgais
Studiju programmu
direktori

P1J4U74

Sekmēt EKA aktīvu dalību studiju virzieniem atbilstošajās profesionālajās asociācijās

Nepārtraukti

6

Studiju virzienu
vadītāji

P1J4U75
P1J4U76

Nodrošināt aktīvu EKA dalību atbilstīgajās Latvijas augstākās izglītības asociācijās
Pilnvērtīgi izmantot stratēģiskās partnerības iespējas
Padziļināt sadarbību ar esošajiem stratēģiskajiem sadarbības partneriem kopīgu studiju moduļu
vai programmu īstenošanai, docētāju un studējošo mobilitātei, kopīgu konferenču
organizēšanai, pētniecībai u. c.
Izvērtēt kopīgo studiju programmu izveidi ar stratēģiskajām partneraugstskolām
Veicināt sadarbību ar citām Latvijas augstskolām starpdisciplināru pētniecisku grupu veidošanai,
docētāju apmaiņai un iesaistei studējošo darbu vērtēšanas komisijās, resursu koplietošanai u. c.

Nepārtraukti
Nepārtraukti

-

Rektors

Ik gadu

-

Studiju programmu
direktori

2022

1

Ik gadu

-

P2J4U80

Veicināt starptautisku sadarbības partneru iesaisti pētījumos

2023

15

P3J4U81

Piesaistīt stratēģiskus partnerus mūžizglītības projektu īstenošanai

2021

2

P2J4U82

Veicināt partneraugstskolu dalību EKA starptautiskajā zinātniskajā konferencē ETECH

2020

50%

P1J4U77
P1J4U78
P2J4U79

58. lpp.

Rektors
Studiju virzienu
vadītāji
Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors
Rektors
Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors

6. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNI
6.6. INTERNACIONALIZĀCIJAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Uzdevums

Termiņš

Indikators

P2J4U83

Paplašināt EKA sadarbību pētniecībā ar ārvalstu augstskolām un organizācijām, parakstīto
līgumu skaits

2023

4

P1J4U84

Paplašināt sadarbību starptautiskās mobilitātes veikšanai ar augstskolām un organizācijām Eiropā
un ārpus tās, kopējais organizāciju skaits

2023

100

Nodrošināt starptautisku projektu, t. sk. Erasmus+ un K107 īstenošanu, projektu skaits
Nodrošināt EKA dalību starptautiskajos projektos, kuros EKA darbojas kā koordinators vai
partneris, projektu skaits
Nodrošināt katrā studiju virzienā studiju programmu īstenošanu svešvalodā, svešvalodā īstenoto
studiju programmu īpatsvars
Nodrošināt katrā studiju virzienā studiju moduļu vai atsevišķu studiju kursu īstenošanu
svešvalodā
Veicināt docētāju starptautiskās kompetences un angļu valodas zināšanas, nodrošinot
profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus ārvalstīs

Ik gadu

1

Ik gadu

1

2023

50%

2023

100%

Ik gadu

-

Veicināt docētāju mobilitāti katra studiju virzienā

Ik gadu

Studiju virzienu
vadītāji

2020

Rektors

P2J3U85
P2J3U86
P1J3U87
P1J3U88
P1J2U89
P1J3U90
P1J3U91
P1J3U92
P2J3U93
P1J3U94
P1J3U95
P2J3U96
P1J3U97

Izvērtēt un nodrošināt EKA un tās docētāju efektīvu dalību starptautiskās organizācijās
(asociācijās)
Nodrošināt ārvalstu mācībspēku piesaisti studiju procesam, procentos no kopēja EKA
mācībspēku skaita
Nodrošināt ārvalstu mācībspēku un pētnieku piesaisti zinātniskai un radošai darbībai, procentos
no kopēja EKA mācībspēku skaita
Veicināt studējošo dalību starptautiskajās aktivitātēs, tostarp dalība Erasmus+ mobilitātes
programmās, starptautiskās nedēļas aktivitātes u. tml.
Veicināt ārvalstu studējošo piesaisti, studējošo īpatsvars kopēja studējošo skaitā
Nodrošināt ārvalstu augstskolu studējošo dalību EKA Starptautiskajā studējošo konferencē,
dalībnieku skaits
Organizēt starptautisko akadēmisko nedēļu, nodrošinot plašu ārvalstu augstskolu pārstāvniecību,
augstskolu skaits

59. lpp.

2023

5%

2023

2%

2023

8%

2023

30%

Ik gadu

5

Ik gadu

10

Atbildīgais

Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors

Studiju virzienu
vadītāji
Studiju programmu
direktori
Rektors

Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors
Studiju programmu
direktori
Ārvalstu studentu
nodaļa
Zinātņu un
starptautisko
attiecību prorektors

6. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNI
Uzdevums
P1J3U98
P3J3U99
P3J3U100

Organizēt starptautisku personāla kvalifikācijas celšanas un pieredzes apmaiņas pasākumu ar
ārvalstu augstskolu mācībspēku dalību, dalībnieku skaits
Organizēt mācībspēku vasaras skolu
Organizēt studējošo vasaras skolu

Termiņš

Indikators

Atbildīgais

Ik gadu

20

2021
2022

-

Studiju virzienu
vadītāji

Termiņš
Ik gadu

Indikators
1

Atbildīgais

6.7. RESURSU ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
6.7.1. INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Uzdevums
P2J6U101 Nodrošināt specializētu mācību un pētniecības telpu attīstību, jaunizveidoto telpu skaits
P2J6U102

Nodrošināt mākslas specializēto telpu paplašināšanu, telpu skaits

2020

2

Rektors

6.7.2. MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Uzdevums
P1J6U103
P2J6U104
P2J6U105
P1J6U106
P1J6U107
P2J6U108
P2J6U109
P2J6U110

Termiņš
Turpināt attīstīt e-studiju vidi interaktīvu studiju kursu un integrētu mācību metožu
izmantošanai, studiju kursu īpatsvars
Nodrošināt mācību vajadzībām nepieciešamo jaunāko programmatūru studiju rezultātu
sasniegšanai un datortehnikas regulāru atjaunošanu
Paplašināt studējošajiem pieejas iespējas pētniecībai un mācīšanās procesam piemērotām
telpām un aprīkojumam
Popularizēt un apmācīt studējošos pieejamo Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātnisko datubāzu
izmantošanai
Nodrošināt bibliotēkas krājuma paplašināšanu, procentos no EKA kopēja budžeta
Nodrošināt zinātnisko datubāzi augstskolā
Nodrošināt atvērto zinātnisko un informācijas resursu bāzu pieejamību
Nodrošināt specializētas pētniecībā izmantojamās programmatūras

Indikators

Ik gadu

95%

Nepārtraukti

-

Nepārtraukti

-

Ik gadu

-

Ik gadu
Ik gadu
Ik gadu
Ik gadu

1,5%
1
5
2

Atbildīgais
Studiju virzienu
vadītāji
Rektors
Studiju virzienu
vadītāji
Bibliotēka
IT nodaļa

6.7.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Uzdevums
P1J6U111

Termiņš
Izvērtēt papildu telpu iegādes nepieciešamību un iespējas studiju procesa, pētniecības un
mūžizglītības vajadzībām

60. lpp.

2020

Indikators
-

Atbildīgais
Valde

6. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNI
Uzdevums
P1J6U112

Termiņš
Nodrošināt efektīvu telpu noslodzi

Indikators

Atbildīgais

95%

Studiju daļa

Ik gadu

6.7.4. INVESTĪCIJU PIESAISTES PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Termiņš

Finansējuma
apjoms

Atbildīgais

Finansējuma
avoti

Nodrošināt investīcijas ārvalstu pētnieku piesaistei, EUR
Nodrošināt investīcijas ārvalstu mācībspēku piesaistei, EUR
Nodrošināt investīciju piesaisti mācībspēku kvalifikācijas pilnveides pasākumiem ārvalstīs, EUR
Nodrošināt investīcijas materiāli tehniskās bāzes attīstībai (programmatūrām, specializētām
telpām u. c.), procentos no kopējā EKA budžeta

2023
2023
2023

400000

Rektors

SAM 8.2.2,
Erasmus+

Ik gadu

10%

Rektors

Nodrošināt investīcijas ārvalstu studējošo piesaistei, procentos no kopējā EKA budžeta

Ik gadu

2%

Rektors

Uzdevums
P2J3U113
P1J3U114
P1J3U115
P1J6U116
P1J3U117

Augstskolas
finansējums
Augstskolas
finansējums,
LIAA

6.7.5. FINANŠU PĀRVALDĪBAS PLĀNS 2019.–2023. GADAM
Uzdevums
P1J1U118 Nodrošināt regulāru budžeta izpildes analīzi

Termiņš
Ik gadu

Indikators
-

P1J1U119

Ik gadu

-

Ik gadu

1%

2023

2%

2019

-

P1J1U120
P1J1U121
P1J1U122

Nodrošināt studiju virzienu un studiju programmu rentabilitātes analīzi
Nodrošināt ieņēmumu analīzi no mūžizglītības pakalpojumu sniegšanas, īpatsvars kopējā
ieņēmumu struktūrā
Nodrošināt ieņēmumu analīzi no pētniecības pakalpojumu sniegšanas, īpatsvars kopējā
ieņēmumu struktūrā
Nodrošināt ārējā finansējuma, t. sk. no ES struktūrfondiem, piesaistes iespēju izvērtēšanu

61. lpp.

Atbildīgais

Finanšu nodaļa

Rektors

7. STRATĒĢIJAS 2019.–2023.GADAM SASAISTE AR VALSTS
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
7. STRATĒĢIJAS 2019.-2023.GADAM SASAISTE AR VALSTS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

EKA stratēģiskie mērķi ir noteikti sasaistē ar EKA lomu Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu
un uzdevumu sasniegšanā. Šajā nodaļā sniegti aspekti, kuru īstenošana attiecas uz EKA, kā arī norādīti tiem
atbilstošie galvenie EKA stratēģiskie uzdevumi, kas vērsti uz Latvijas attīstības veicināšanu.
Aspekti, kuru īstenošana attiecas uz EKA
Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģija 2030. gadam
Augstāko izglītību ieguvušo īpatsvara paaugstināšana vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem (%)*
(* saskaņā ar Eiropas izaugsmes stratēģiju „Eiropa 2020” vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34
gadiem jāiegūst augstākā izglītība”)
Iedzīvotāju (25-64 gadu vecumā) piedalīšanās pieaugušo izglītībā (% no visiem attiecīgā vecuma
iedzīvotājiem) veicināšana
(Latvija 2030; 92) Dalība efektīvi funkcionējošu nacionālo kvalifikāciju standartu un kredītpunktu
sistēmu, kas ļautu indivīdiem elastīgi kombinēt vairākas kvalifikācijas ilgākā laika posmā atbilstoši
savām vajadzībām, tā sasniedzot pilnu standartu, ieviešana
(Latvija 2030; 165) Atvērtās universitātes prakses ieviešana
(Latvija 2030; 167) Pasākumu organizēšana komersantu izglītošanai
(Latvija 2030; 179) Zinātnieku un uzņēmumu sadarbība pētniecības jomā. Zinātnes un pētniecības
pārvaldībā jāiesaista uzņēmumu pārstāvjus, lai kopīgi definētu pētniecības prioritātes, kā arī laikus
apzinātu nākotnes tehnoloģiju attīstības tendences
(Latvija 2030; 184) Atvērtas zināšanas un zinātne. Būtu jāattīsta ikvienam brīvi pieejami virtuālie
biznesa inkubatori un digitālie zināšanu pārneses tīkli un digitālās platformas, kuros eksperti,
pasniedzēji un zinātnieki dalītos savās zināšanās, atvieglojot piekļuvi zināšanām, bet vienlaikus
ievērojot intelektuālā īpašuma turētāju intereses
(Latvija 2030; 442) Diskusiju organizēšana par sabiedrībā aktuāliem tematiem
Nacionālās attīstības plāns 2014.–2020. gadam
Rīcības virziens „Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība”
Prioritāte „Tautsaimniecības izaugsme”
[NAP 174] Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo studentu skaita paaugstināšana
[NAP 175] Augstāko izglītību ieguvušo iedzīvotāju īpatsvara palielināšana vecuma kategorijā 30-34
gadi
[NAP 182, 183] Lietišķu pētījumu īstenošana, akadēmiskā un zinātniskā personāla mobilitāte, lai
veicinātu komercializējamu projektu veidošanu Latvijā
[NAP184] Augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana
[NAP 190] Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija, materiāltehniskās bāzes (aprīkojums)
attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveide, augstskolu personāla
zinātnisko publikāciju skaita pieauguma motivēšana, starptautisko zinātnisko žurnālu izveide,
pārvaldības sistēmas efektivitātes palielināšana
Prioritātes „Cilvēka drošumspēja”

62. lpp.

Sasaiste ar EKA
mērķiem un jomām

P1, J1, J5
P3, J1, J5
P3, J1

P1, P3, J5, J6
P3, J1, J4, J5
P2, J4

P2, P3, J1, J5

P1, P2, J5

P1, J1
P1, J1
P2, J1, J2
P1, J5, J6
P1, J6

7. STRATĒĢIJAS 2019.–2023.GADAM SASAISTE AR VALSTS
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
[NAP 248] Jauniešu nodarbinātības veicināšana caur karjeras izglītību un integrāciju darba tirgū
[NAP 291] Iespēju radīšana talantu atklāšanai un izkopšanai, t. sk. atbalsts skolēnu vasaras mācību
nometņu, zinātnisko semināru, konkursu un zinātnisko projektu nodrošināšana

P1, J5
P1, J1, J5

[NAP 338] Kvalitatīva pilsoniskās līdzdalības veicināšana
Prioritātes „Izaugsmi atbalstošas teritorijas”
[NAP 341] Ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšana, t. sk. izglītības un kultūras
pieejamība ārzemēs

P1, J5
P1, J1, J6 (estudijas)

[NAP 415] Digitālā satura un citu produktu veidošana un e-pakalpojumu attīstība, paplašinot
P1, P3, J6
pakalpojumu pieejamības un izmantošanas iespējas ekonomiskajā darbībā
Latvijas viedās specializācija stratēģija
Cilvēkkapitāla stiprināšana
5.prioritāte: Moderna un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstoša izglītība, kas veicina
tautsaimniecības transformāciju un VSS prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču,
P1, J1
uzņēmējspējas un radošuma attīstību visos izglītības līmeņos
Cilvēkkapitāla koncentrēšanā darba vietās ar izaugsmes iespējām un atbilstošu atalgojumu
4.prioritāte: Moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša IKT sistēma privātajā sektorā
P1, J6
6.prioritāte: Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās
priekšrocības un kas ir nozīmīgas tautsaimniecības transformācijas procesā: zināšanu jomās, kas
P1, J1
saistītas ar tehnoloģiju un inženiersistēmu, IKT nozaru attīstības vajadzībām (IT studiju programmas
īstenošana)
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam
Rīcības virziens: 1.1. Uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, radošumu un veselīga dzīves veida
veicinoša izglītības satura pilnveide
Studiju satura aktualizēšana atbilstoši izstrādātajiem vai aktualizētajiem profesijas standartiem
P1, J1
un/vai profesionālo kvalifikācijas prasībām (1.-3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Rīcības virziens: 1.2. Pedagogu un akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšana
Palielināta akadēmiskā personāla profesionālā kapacitāte un ārvalstu mācībspēku iesaiste (ārvalstu
akadēmisko mācībspēku (pamatdarbā) ISCED 5-6 līmenī skaita īpatsvars (%) no kopējā pamatdarbā
P1, J2, J3
strādājošo mācībspēku skaita)
Rīcības virziens: 1.3. 21. gs. atbilstošas izglītības vides un izglītības procesa nodrošināšana
Uzlabota iestāžu infrastruktūra mūsdienīga mācību/studiju procesa īstenošanai (studiju programmu,
P1, J6
kas pilnībā tiek īstenotas e-vidē, īpatsvars (%) no kopējā programmu skaita)
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam
Rīcības virziens: 2.1. Vienotas karjeras izglītības sistēmas attīstība
Nodrošināts izglītības process atbilstoši darba mainīgajām tirgus prasībām (absolventu (bakalauru
un maģistru) bezdarba līmenis 18 mēnešus pēc absolvēšanas procentos no visu mācību iestāžu
P1, J1
absolventu bezdarba līmeņa)
Nodrošināts karjeras informācijas un atbalsta pasākumu kopums jauniešiem
P1, J5
Rīcības virziens: 2.2. Priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšana
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Rīcības virziens: 2.3. Ārpusformālās izglītības iespēju bērniem un jauniešiem paplašināšana
Īstenota jauniešu prasmju pilnveide (organizēto apmācību skaits jauniešu prasmju pilnveidei/
P1, P3, J1, J5
jauniešu skaits)
Rīcības virziens: 2.4. Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem
Palielināta pieaugušo iesaiste izglītības aktivitātēs (pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvars
P1, P3
25-64 gadu vecumā)
Nodrošināta nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kompetences pilnveide
P3
Rīcības virziens: 3.1. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide
Būt to izglītības iestāžu skaitā, kas iesaistītas izglītības kvalitātes monitoringa īstenošanā
P1
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam
Iesaistīties jaunizveidotajā augstākās izglītības iestāžu absolventu darba gaitu monitoringa sistēmas
P1, J1
izmantošanā
Iesaistīties jaunizveidotajā vienota augstākās izglītības informācijas sistēmā, kurā iekļauti
P1, P2, J1
akadēmiskā un zinātniskā personāla reģistri, studējošo, diplomu reģistri, kā arī akreditācijas
vajadzībām nepieciešamā datu bāze
Rīcības virziens: 3.3. Izglītības iestāžu tīkla pilnveide un pakalpojumu pieejamība
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam
Palielinājusies izglītības pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāju īpatsvars % 30-34 gadu vecumā ar
P1, J6 (e-studijas)
augstāko izglītību).
Sniegts atbalsts augstākās izglītības iegūšanai sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, tajā
P1, J5
skaitā stipendijas un granti studiju maksas segšana
Rīcības virziens: 3.4. Izglītības starptautiskā konkurētspēja globalizācijas apstākļos
Palielināts ārvalstu studējošo (mobilitātes ietvaros) īpatsvars no kopējā studējošo skaita (%)
P1, J3
Nodrošināta akadēmiskā profesionālā pilnveide un starptautiskās – pieredzes apmaiņa (akadēmiskā
P1, J2,J3
personāla skaits, kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs)
Nodrošināta mācību un studiju starptautiskā prakse/ Palielināts augstskolu studējošo skaits, kas
P1, J1, J3
piedalījušies mobilitātes aktivitātēs / Palielināts augstskolu absolventu, kas studiju ietvaros ir
studējuši vai bijuši praksē ārvalstīs % īpatsvars no kopējā absolventu skaita
Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālās koncepcija 2013.–2020. gadam
Trīskāršās spirāles koncepta īstenošana visos AI, publiskās pārvaldes un industrijas sadarbības
P1, J4
līmeņos
Augstākās izglītības sasaiste ar indivīda, darba tirgus un nākotnes darba tirgus prasībām (AII nevis
vienkārši reaģē uz aktuālajām izmaiņām darba tirgū, bet pašas stimulē izmaiņas, veicinot zināšanu
ekonomikas nosacītu darbavietu veidošanos un pozitīvas pārmaiņas darba tirgū.) / Nepieciešamība
uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un atbilstību, lai studiju programmas atbilstu indivīdu, darba
P1, P2, J1
tirgus un nākotnes profesiju vajadzībām, kā arī stimulēt un apbalvot par izcilību studijās un
pētniecībā / Veicināt partnerību un sadarbību ar uzņēmumiem kā augstākās izglītības iestāžu
pamataktivitāti (Eiropas Komisijas (EK) augstākās izglītības reformu stratēģija)
Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālās koncepcija 2013.–2020. gadam
Iesaistīties modernas iekšējās un nacionālas ārējās kvalitātes garantijas sistēmas veidošanā (veidot
P1, J6
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tādas iekšējās un ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kuras atbilstu jaunajām, dinamiskajām
AII lomām un vienlaikus nodrošinātu visu studiju, pētniecības un inovāciju īstenošanas procesu
kvalitātes vadību)
EKA internacionalizācijas stratēģijas pilnveide atbilstoši augstākās izglītības internacionalizācijai
izstrādājamajai Latvijas AI internacionalizācijas stratēģija

P1, J3

Globālo izaicinājumu akceptēšana – atvērta, brīvpiekļuves augstākā izglītība (zināšanu un zināšanu
ieguves demokratizēšana, augsta un atvērta globāla konkurence par AI tirgu un finansēšanas
avotiem, digitālās tehnoloģijas, globāla mobilitāte un AI integrācija ar industriju, t. sk. AII sadarbību
ar industriju, vienlaikus pašai topot par industrijas daļu)
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019. gadam
(1.5.) Iesaiste iedzīvotāju apmierinātības ar dažādu reģionos pieejamu pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti (EKA gadījumā - caur e-studiju piedāvāšanu)

P1, P3, J6 (estudijas)

Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030. gadam
(8.3.2.) Nodarbinātības īpatsvara celšanai zināšanu ietilpīgās nozarēs (EKA gadījumā – ar IKT studiju
virziena palīdzību)

P1, J1 (IT
programmas)

(8.3.3.) Atbalsta mehānismu izstrāde nodarbinātības īpatsvara pašnodarbinātības īpatsvara celšanai,
jaunu uzņēmumu produktu un pakalpojumu veidošanai
Augstskolu absolventu nodarbinātība atbilstoši tautsaimniecības sektoram (85%)
Būt to organizāciju skaitā, kurās tiek veikts pētniecības darbs
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EKA stratēģisko vadību īsteno atbilstoši nepārtrauktam „Plāno – dari – pārbaudi – rīkojies” ciklam (PDCA (Plan-DoCheck-Act) cycle). Šajā nodaļā sniegta informācija par EKA stratēģiskās vadības cikla posmiem, kā arī ar tiem
saistītajiem riskiem un to novēršanas pasākumiem šī cikla ietvaros.

8.1. PLĀNOŠANA
Stratēģijas mērķis ir turpmākajos piecos gados nodrošināt EKA izaugsmi atbilstoši prognozētajiem
sasniedzamajiem rezultātiem, kas noteikti, ņemot vērā EKA iekšējās un ārējās vides analīzi, kā arī iepriekšējās
stratēģijas īstenošanas izvērtējumu. Stratēģijā formulēta EKA misija, noteikti galvenie attīstības virzieni, mērķi un
uzdevumi to īstenošanai, kā arī sasniedzamie rezultāti un to īstenošanas indikatori katram gadam. Stratēģijas
projekts ir izstrādāts, savstarpēji sadarbojoties EKA administrācijai, Senātam un Valdei, kā arī ieinteresēto pušu
pārstāvjiem. Stratēģijas īstenošanu nodrošina EKA rektors Senāta un Valdes pārraudzībā.
Plānošanas posmā apzināti šādi galvenie riski un nodrošināti to novēršanas pasākumi:
Risks

Riska
ietekme

Iestāšanās
varbūtība

Nepietiekami plaša iesaistīto
pušu pārstāvniecība vai zema
aktivitāte

vidēja

zema

Mērķu nesamērīgums ar EKA
resursiem un iespējām

augsta

zema

Pieļautas kļūdas virzienu,
mērķu, uzdevumu vai prognožu
noteikšanā

augsta

Ārējās vides nelabvelīgo
faktoru noteikšana

augsta

vidēja

vidēja

Riska novēršanas pasākumi
-

Stratēģiskās plānošanas semināru organizēšana
Stratēģijā iesaistīto pušu pārstāvju plānveida individuāla
intervēšana

-

Iekšējās un ārējās vides izvērtēšana
Dažāda līmeņa darbinieku iesaiste stratēģiskajā plānošanā
Finanšu un nefinanšu mērķu saskaņošana

-

Iepriekšējās stratēģijas izpildes izvērtējuma veikšana
Augstākās izglītības attīstības politikas dokumentu un
saistīto nozaru tendenču analīze
Stratēģijas projekta saskaņošana ar iesaistītajām pusēm

-

Ārējās un iekšējās vides regulārā izvērtēšana
Budžetā līdzekļu plānošana neparedzētiem gadījumiem
Studiju piedāvājuma diversifikācija

8.2. ĪSTENOŠANA
Uzreiz pēc Stratēģijas apstiprināšanas tiek veikti informēšanas pasākumi par Stratēģijas stāšanos spēkā un tās
saturu. Atbilstoši aktuālajai Stratēģijai tiek izstrādātas vai aktualizētas EKA politikas un procedūras. Stratēģijā
noteiktie uzdevumi atbilstoši plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem konkrētajā gadā un izvirzītajiem
atbildīgajiem tiek iekļauti ikgadējos darbības plānos un citos plānošanas dokumentos dažādiem periodiem.
Īstenošanas posmā tiek nodrošināta nepārtraukta datu uzkrāšana, analizēšana un operatīva rīcība.
Īstenošanas posmā apzināti šādi galvenie riski un nodrošināti to novēršanas pasākumi:
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Risks

Riska
ietekme

Iestāšanas
varbūtība

Riska novēršanas pasākumi
-

Nepietiekama darbinieku un iesaistīto
pušu izpratne par EKA stratēģiskajiem
virzieniem un mērķiem

augsta

Nepieciešamo resursu trūkums plānoto
uzdevumu īstenošanai (finanšu,
materiāltehnisko, cilvēkresursu)

augsta

zema

Komunikācijas un sadarbības problēmas
stratēģisko mērķu īstenošanā iesaistīto
pušu starpā

vidēja

zema

Nepietiekams mērķu sasniegšanas
apjoms (līmenis)

augsta

augsta

Neparedzēto apstākļu ietekme

augsta

vidēja

-

augsta

Plānveida informēšanas pasākumi par jauno
Stratēģiju
Darbinieku lomas mērķu īstenošanā pārrunāšana
novērtēšanas procedūras laikā
Izstrādāta procedūra jauno darbinieku
iepazīstināšanai ar Stratēģiju

-

Budžeta kontrole
Līdzekļu rezervēšana neparedzētiem gadījumiem
Arējo finanšu līdzekļu piesaistes pasākumi

-

Komandas stiprināšanas pasākumu organizēšana
darbiniekiem un studējošo pārstāvjiem

-

Operatīva uzdevumu īstenošanas kontrole gada
ietvaros
Stratēģiskā uzraudzība un Stratēģijas aktualizēšana
Nepārtrauktā stratēģijas izpildes kontrole
Finanšu līdzekļu plānošana neparedzētiem
gadījumiem
Augstskolas darbības diversifikācija

-

8.3. KONTROLE
Stratēģijas īstenošanas progress tiek kontrolēts vismaz vienu reizi gadā vai biežāk pēc nepieciešamības, to veicot
rektora deleģētai Stratēģijas uzraudzības darba grupai (turpmāk – Darba grupa), kurā iesaistīti valdes pārstāvji,
rektors, personāla pārstāvji, kā arī studējošo pārstāvis. Darba grupai tiek iecelts priekšsēdētājs un sekretārs. Darba
grupas sekretārs sagatavo visu Stratēģijā noteikto mērķu īstenošanas indikatoru apkopojumu, kā arī nodrošina
Darba grupai nepieciešamo informāciju par aktuālām nozares tendencēm un situāciju augstākās izglītības un ar
EKA studiju virzieniem saistītās jomās. Stratēģiskās uzraudzības ietvaros Darba grupa veic SVID analīzes
aktualizēšanu un stratēģisko attīstības plānu izpildes kontroli, tai skaitā sasniegto rezultātu salīdzināšanu ar
plānotajiem. Atbilstoši Darba grupas konstatētajam nepieciešamības gadījumos darba grupa sagatavo
priekšlikumus EKA valdei grozījumu veikšanai Stratēģiskajos virzienos, mērķos, uzdevumos, sasniedzamajos
rezultātu indikatoros vai to prognozēs. Šajā posmā tiek īstenots stratēģiskās plānošanas posms. Darba grupa
konstatē arī nepieciešamību aktuālas informācijas iekļaušanai Stratēģijā un novecojušas informācijas izslēgšanai
no tās. Darba grupa stratēģiskās kontroles ziņojumu prezentē EKA Senātam un Valdei, kura lemj par grozījumu
izstrādi un vēlāk – par apstiprināšanu. Darba grupa stratēģiskās kontroles ietvaros var iesaistīt ikvienu darbinieku
un augstskolas ieinteresēto pušu pārstāvjus.
Kontroles posmā apzināti šādi galvenie riski un nodrošināti to novēršanas pasākumi:
Risks
Stratēģijas uzraudzības darba grupas
nespēja sastrādāties
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Riska
ietekme
Augsta

Iestāšanās
varbūtība
Zema

Riska novēršanas pasākumi
-

Darba grupas locekļu rūpīga atlase
Pieredzējuša Darba grupas priekšsēdētāja izvēle
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Risks

Nepietiekami vai nekvalitatīvi izejas
dati, kuri paredzēti kontroles veikšanai

Riska
ietekme

Augsta

Iestāšanās
varbūtība

Vidēja

Riska novēršanas pasākumi
-

Valdes iesaiste Darba grupas ietvaros neatrisināmu
problēmu gadījumos

-

Kvalitātes vadība, t. sk. digitalizēta datu apstrāde
un regulāra datu uzkrāšana

8.4. PILNVEIDE
Stratēģijas grozījumu izstrādi un virzīšanu apstiprināšanai EKA Senātā un Valdē, informēšanas pasākumus par
Stratēģijas aktualizāciju, kā arī saistītās dokumentācijas aktualizēšanu/izstrādi nodrošina EKA rektors. Gadījumos,
ja Darba grupa nav konstatējusi nepieciešamību veikt grozījumus Stratēģijā, līdz nākamajai stratēģiskajai kontrolei
tiek turpināts stratēģijas īstenošanas posms.
Pilnveides posmā apzināti šādi galvenie riski un nodrošināti to novēršanas pasākumi:
Risks

Riska
ietekme

Iestāšanas
varbūtība

Riska novēršanas pasākumi
-

Papildu izmaksu nepieciešamība
Stratēģijas grozījumos paredzēto
uzdevumu īstenošanai

Augsta

Vidēja

Nepietiekama darbinieku informētība
par Stratēģijas grozījumiem un to
būtību

-

Augsta

Zema

-
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Līdzekļu izmantošana no neparedzētiem
gadījumiem
Dividenžu novirzīšana investīcijām
Ārējo līdzekļu piesaiste
Plānveida informēšanas pasākumi par grozījumiem
Stratēģijā
Darbinieku lomas mērķu īstenošanā pārrunāšana
novērtēšanas procedūras laikā

