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Ievads

Studentu vērtēšana ir viens no vissvarīgākajiem elementiem 
augstākajā izglītībā. 

Vērtēšanas rezultātiem ir liela ietekme uz studentu turpmāko 
karjeru.

Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai 
Eiropas augstākās izglītības telpā. 

Augstākās izglītības ieguve ir vienlīdz studentu patstāvīgas 
mācīšanās, kā arī studentu un pasniedzēju sadarbības un 
savstarpējas sapratnes rezultāts.
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Mācību rezult ātu izv ērtējums

Aptauj ā piedal ījās 61 students (94%)
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�Pārāk augsts 28%
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No studentu aptauj ām …

�Pasniedzēja laipna, vienmēr palīdz, ja kaut kas noiet greizi…
�Laboratorijas darbos ir pieejama palīdzība no pasniedzēja, 

kas Ĝauj nopelnīt labāku vērtējumu…
�Laboratorijas darbos pie katra pienāca un paskaidroja, tāpēc 

jau tur ir augstākas atzīmes.

�Nesodīt par niecīgām kĜūdām…
�Pārāk stingri tika vadīts, ja kaut ko nesaprot, tad ir diezgan 

negatīva attieksme.
�Vairāk tika vērtēts nekā paskaidrots un mācīts.
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Vērtējumu starp ības (ball ēs)
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� Studentu adaptācijas 
problēmas augstskolas dzīvei

� Nepietiekamas patstāvīgas 
mācīšanās un 
pašorganizētas darbības 
prasmes

� Studentu praktisko prasmju 
vērtēšana ne vienmēr ir 
mērėtiecīgi orientēta uz 
galarezultātu
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