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LATVIJAS  REPUBLIKAS  IZGLĪTĪBAS  UN  ZINĀTNES  MINISTRIJA  

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA  

Reģ. Nr. 3334001284 

Gaiziņa ielā 3, Rīgā, LV-1050; tālrunis un fakss: 67228726; e-pasts: sekretare@rck.lv  

 

Apstiprināti 
ar RCK direktores 

2012.gada 29. februāra 

rīkojumu Nr. 01-2/11 

 

Iekšējie noteikumi Nr. 4 
 

Rīgas Celtniecības koledžas studentu aptauju veikšanas kārtība studiju 
procesa novērtēšanai 

 
Izdoti pamatojoties uz 08.05.2007. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.297 

"Rīgas Celtniecības koledžas nolikums" 

53.punktu 

 
1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Iekšējie noteikumi „Rīgas Celtniecības koledžas studentu aptauju veikšanas 

kārtība studiju procesa novērtēšanai” (turpmāk – noteikumi) nosaka aptauju 

veikšanas mērķi, anketēšanas kārtību un rīcību ar aptauju rezultātiem Rīgas 

Celtniecības koledžā (turpmāk – RCK). 

1.2. Noteikumos izmantoti šādi termini: 

1.2.1. Anketa – veidlapa studentu aptaujāšanai; 

1.2.2. Anketēšana – šā nolikuma ietvaros – studentu aptaujāšana par noteikta studiju 

kursa īstenošanu; 

1.2.3. Respondents – persona, kura atbild uz anketas jautājumiem. 

1.3. Anketēšanas galvenais mērķis ir regulāra informācijas iegūšana no studentiem 

par RCK īstenoto studiju procesu un tās rezultātu izmantošana studiju kursa 

kvalitātes uzlabošanā. 
 

2. Anketēšanas kārtība 
2.1. Anketēšana notiek katra studiju kursa beigās Studiju daļas noteiktajos termiņos. 

2.2. Anketēšanā piedalās visi dienas un vakara nodaļā studējošie. 

2.3. Students saņem anketu studiju kursa novērtēšanai. 

2.4. Ja vienu studiju kursu īsteno vairāki docētāji, tad students saņem anketu par 

katru no docētājiem. 

 

3. Anketas saturs 
3.1. Anketā iekļautos jautājumus, atbilžu variantus un kritērijus studiju kursu 

iekļaušanai anketēšanā aktualizē Studiju daļa un apstiprina direktora vietnieks 

studiju un pētniecības darbā. 
3.2. Anketā ir paredzēta studenta komentāru sniegšana teksta formā. 
3.3. Docētājiem ir iespēja pievienot anketai savus individuālos jautājumus. 
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3.4. Atbildes uz individuālajiem jautājumiem netiek ņemtas vērā, aprēķinot 

anketēšanas vidējos rezultātus. 

 

4. Rezultātu apkopošana un pieejamība 
4.1. Katra respondenta sniegtās atbildes ir anonīmas un nav saistītas ar respondenta 

personas datiem. 

4.2. Anketēšanas rezultātus apkopo Studiju daļa. 

4.3. Studiju daļas personāls, kas veic anketēšanas rezultātu apstrādi, paraksta 

apliecinājumu par konfidenciālas informācijas neizpaušanu. 

4.4. Anketēšanas rezultāti tiek glabāti vismaz 6 (sešus) gadus pēc tās veikšanas 

datuma. 

4.5. Anketēšanas kopsavilkumu veidošanai netiek izmantotas to respondentu 

anketas, kuri apmeklējuši mazāk kā 25% nodarbību. 

4.6. Anketēšanas rezultāti ir ierobežotas pieejamības informācija, kas pieejama tikai: 

4.6.1. katram docētājam par saviem īstenotajiem studiju kursiem; 

4.6.2. attiecīgās katedras vadītājam; 

4.6.3. direktoram, direktora vietniekam studiju un pētniecības darbā, Studiju daļas 

vadītājam. 

4.7. RCK mājas lapā publiski ir pieejama informācija par anketu aizpildījušo 

studentu skaitu RCK studiju programmās un kopējais studentu vērtējums par 

studiju kvalitāti RCK. 

4.8. Anketēšanas rezultātu kopsavilkumus veido atbilstoši studentu piederībai RCK 

katedrām. 

 

5. Anketēšanas rezultātu izmantošana 
5.1. Anketēšanas rezultāti jāizmanto docētājiem, lai izvērtētu savu profesionālo 

meistarību un iespējas studiju procesa pilnveidei. 

5.2. Struktūrvienību vadītājiem jāizmanto anketēšanas rezultāti, lai izvērtētu savas 

struktūrvienības docētāju darbu un plānotu pasākumus studiju kvalitātes 

uzlabošanai. 

5.3. Direktora vietniekam studiju un pētniecības darbā un Studiju daļas vadītājam 

jāizmanto anketēšanas rezultāti, lai vērtētu RCK docētāju darba kvalitāti un 

analizētu izmaiņas studentu sniegtajos vērtējumos. 

 

 

 


