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Vispārēju uzraudzību par studijām, veic LSPA Studiju daļa un mācību prorektors. Kvalitātes vadība 
tiek nodrošināta 2 līmeņos: 1. LSPA un 2. Sporta medicīnas institūts. LSPA iekšējās kvalitātes kontroles 
centrs (IKKC) veic pārbaudes LSPA, balstoties uz „Kārtību, kādā LSPA tiek veikts iekšējā kvalitātes 
nodrošināšana.” 1.tabula.  

1.tabula  
Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma LSPA vadības līmenī 

Kvalitātes Atbilstības kritērijs Atbildīgais 

nodrošināšanas   

aktivitātes   

LSPA normatīvo studiju LR likumdošana, MK LSPA Studiju daļa 
dokumentu un veidlapu noteikumi, IZM  

izstrāde normatīvie akti  

Studiju programmu LSPA studiju dokumenti LSPA Studiju daļa 
īstenošanas plānošana un   

kontrole   

Akadēmiskā personāla LSPA studiju dokumenti LSPA Studiju daļa 
kvalifikācijas   

paaugstināšana (Inovācijas   

augstskolu didaktikā)   

Studiju darba dokumentu LR studiju normatīvie LSPA Senāts, Studiju 
un pārskatu apstiprināšana akti Dome, Katedru Dome, 

(Pašnovērtējuma  Studiju daļa 

ziņojumi, stratēģiskie plāni   

un atskaites,u.c.)   

Studējošo aptaujas par LLU Socioloģisko LSPA IKKC 
mācībspēku darba kvalitāti pētījumu grupas izstrādāti  

 kritēriji  

 
Sporta Medicīnas institūta (SMI) loma kvalitātes nodrošināšanā izpaužas galvenokārt kā studiju 

procesa kvalitātes uzraudzība un studiju satura kvalitātes nodrošināšanu un vadību. 

 
2.tabula 

 
Studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma 

Sporta medicīnas institūta vadības līmenī 
 

Kvalitātes Atbilstības kritērijs  Atbildīgais  

nodrošināšanas       

aktivitātes       

Studiju  programmu MK noteikumi  SMI vadītājs, Studiju 
ikgadējo   pašnovērtējuma   programmas direktors  

ziņojumu sagatavošana       

Katedras  (institūta) LSPA normatīvie SMI vadītājs, Studiju 
stratēģiskā plāna izstrāde dokumenti  programmas direktors  

Katedras  (institūta) LSPA normatīvie LSPA Studiju daļa, SMI 
stratēģiskā plāna izpildes dokumenti  vadītājs, Studiju 

atskaite     programmas direktors  

Studiju programmu, LSPA studiju dokumenti LSPA Studiju daļa, SMI 
grafiku un kursu   vadītājs, Studiju 

novērtēšana     programmas direktors  

Studiju programmu LSPA studiju dokumenti LSPA Studiju daļa, SMI 
īstenošanas plānošana  un   vadītājs, Studiju 

kontrole     programmas direktors  

         



      2.tabulas turpinājums 
     

Tehniskais nodrošinājums LSPA Nolikums Studiju programmas  

     direktors   

Bakalauru  studiju MK noteikumi Studiju programmas  

programmu ikgadējo  direktors   

pašnovērtējuma      

ziņojumu sagatavošana     

Studiju  programmas Studiju programmas Studiju programmas  

uzlabošana   kvalitātes direktors   

    nodrošināšanas process    

Studiju kursu uzlabošana Studiju programmas Studiju programmas  

    kvalitātes direktors   

    nodrošināšanas process    

Studiju programmas, plānu Studiju programmas Studiju programmas  

un kursu kvalitātes kvalitātes direktors   

novērtēšana   pirms   katra nodrošināšanas process    

studiju  dokumenta     

atkārtotas apstiprināšanas     

Studiju  kursu un Studējošo aptauja Studiju programmas  

programmas ārējās   direktors   

kvalitātes novērtēšana     

(katra studiju   semestra     

beigās)        

Studējošo   sekmības   un Studiju plāns Studiju programmas  

nodarbībuapmeklējumu  direktors   

analīze        

Studiju  programmas Absolventu anketa Studiju programmas  

absolventu aptaujas   direktors   

 


