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TERMINI
• Ranžēšana (ranking)
termins, ko lieto, runājot
par augstākās izglitibas
iestāžu vai studiju pro
grammu reitingiem, kas
sastādīti, vadoties pēc
dažādiem kritērijiem.
• Reitingu (rangu)
sarakstu veidošana ir
paņēmiens, kā salīdzi
nāt organizācijas pēc to
darbibas rāditājiem. Tie
ir paredzēti, lai izmērāmu
atšķiribu veidā sniegtu
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Centralizēt ie eksāmeni parasti izšķir vidu sskolēnu ie spējas tikt vai netikt dažādās budžeta studiju gru pās.
Turpinot pērn iesākto,
ari šogad no publiski pie
ejamiem datiem centāmies
analizēt visas Latvijas augst
skolas. Mūsu mērķis nav vēr
tēt mācību iestādes kā sporta
sacensībās, bet gan dot ie
spējami plašu salidzinājumu
dažādos to raksturojošos
šķērsgriezumos. Katru, kurš
iepazistas ar mūsu piedāvā
tajiem augstskolu rādītājiem,
aicinām pievērst uzmanību
tieši tiem kritērijiem, kas
viņu interesē visvairāk.
Apzināmies, ka nav iespē
jams salīdzināt nesalīdzinā
mo. jaunieši, kuri vēlas apgūt
profesionālu dziedāšanu, iz
vēlēsies studijas j. V. Latvijas
Mūzikas akadēmijā, tie, kas
grib būt sporta treneri, dosies
uz Latvijas Sporta pedago
ģijas akadēmiju u. tml., ne
raugoties uz to, kurā vietā un
kādos reitingos šis augstsko
las būtu iekJautas, jo Latvijā
tādas ir vienīgās savā jomā.
Taču publiskajā telpā pieeja
mā augstskolu raksturojošā
informācija dod priekšstatu
ari par šķietami nesalīdzinā
mo. Tāpēc esam izvēlējušies,
mūsuprāt, svarīgākos rādi
tājus (indikatorus), kuri rak
sturo ikvienu augstskolu.
Pašlaik valdība lemj par
izglitības iestāžu turpmāko
likteni, tiek runāts par li
dzeklu taupišanu un efekti-

vu izmantošanu, otrajā plānā
bieži vien atstājot izglitibas
kvalitātes un konkurētspē
jas jautājumus, aizmirstot,
ka Latvijas valsts nākotnes
attistības stūrakmens ir labi
izglitoti, ar iniciativu un dar
bošanās gribu apveltīti cil
vēki, savas valsts patrioti. jo
ne jau diploms par iespējami
zemāku cenu, bet izglītibas
saturs un prasmes būs no
teicošās, lai tā īpašnieks būtu
labs un pieprasīts profesio
nālis darba tirgū.
Nākotnē ar daudz lielāku
atbildību, argumentēti un

augstskolu novērtējumu.
Patiesibas labad gan uz
reiz jāatzimē, ka, ņemot vērā
citu valstu pieredzi gan na
cionālo, gan starptautisko
augstskolu reitingu veido
šanā, ir skaidrs, ka neviens
reitings nav pilnīgs.
Noskaidrots
iedzīvotāju viedoklis
Lai palīdzētu Latvijas
studētgribētājiem izdarī! pa
matotu izvēli un sniegtu pār
skatu par aktuālo situāciju,
kā ari turpinātu diskusiju par

''

Mūsu mērkis nav vērtēt mācību
iestādes kā sporta sacensībās. Aicinām
reitingos pievērst uzmanību tieši tiem
kritērijiem, kas jūs interesē visvairāk,
nevis tikai gala skaitlim.
tālredzigi mums būs jāpie
ņem lēmumi par savu izglitī
bu, te vairs nebūs vietas viegl
prātībai un nejaušībām. Ari
Eiropas Savienības izglītības
politikas ietvaros šim jautā
jumam tiek atvēlēta arvien
lielāka nozime. Eiropas Ko
misija jau pagājušā gada no
galē paziņoja ieceri izveidot
un jau 2011. gadā nākt klajā
ar savu pirmo Eiropas valstu

augstākās izglitibas kvalitāti,
tās pilnveidošanas iespējām,
"Latvijas Avīze" sadarbībā ar
Latvijas Universitātes Attis
tibas un plānošanas depar
tamenta ekspertiem, kā ari
tirgus un sabiedriskās domas
pētijumu centru "SKDS" sa
gatavojusi jau otro Latvijas
augstskolu reitingu. Ņemot
vērā dažādu izglitības eks
pertu, augstskolu vadītāju un

studentu organizāciju ietei
kumus, īpaša uzmaniba šo
gad pievērsta ne vien kopējās
reitingu tabulas izveidei, bet ir
īpaši izdalitas un salīdzinātas
dažādas augstskolu grupas,
piemēram, valsts finansētās
un privātās augstskolas, uni
versitātes, reģionālās un Rīgas
augstskolas.
Papildus reitinga tabulām
esam aptaujājuši ari sabied
rībā zināmus dažādu nozaru
speciālistus, kā ari laikraksta
interneta mājas lapā devām
iespēju izteikt viedokli Latvi
jas vidusskolu skolotājiem.
Starptautiskie un
Baltijas reitingi
Ieskatam piedāvājam ari
informāciju par jaunākajiem
Eiropas un pasaules augstskolu
reitingiem, tostarp "The Times
Higher Education Supplement
World University Ranking",
'Academic Ranking of World
Universities (ARWU)", kā ari
ieskatu Krievijas ekspertu sa
gatavotajā pasaules augstskolu
rangu tabulā.
Visaptverošākā informā
cija un reitingu tabulas par
pasaulē lielākajām augstsko
lām, ari Latvijas, ir pieejama
interneta mājas lapā www.
webometrics.com, kur iekJau
tas aptuveni 5000 pasaules
augstskolu. Tā kā šāda apjoma

informāciju un tabulas nav
iespējams ievietot laikrakstā,
aicinām ar šiem datiem indi
viduāli iepazities internetā.
"Latvijas Avizes" uzma
nību pievērsis arī laikraks
tā "Dienas Bizness" šā gada
28. aprīlī publicētais Daces
Skreijas raksts "Puse Baltijas
universitāšu - Lietuvā", kurā
norādīts, ka Baltijas univer
sitāšu topā dominē Lietuvas
augstskolas. Par pamatu tā
izveidei un universitāšu sa
līdzināšanai izmantoti divi
kritēriji- studējošo skaits uni
versitātēs un to gada budžeta
lielums. Pēc šā topa ziņām,
lielākā Baltijas universitāte ir
Viļņas universitāte Lietuvā,
otra lielākā ir LatvijasUniver
sitāte. Šis divas augstskolas ir
vienīgās Baltijā, kurās studē
vairāk nekā 20 tūkstoši stu
denti, un tajās mācās 20% no
visiem Baltijas universitāšu
(TOP 20) studentiem.
"Dienas Bizness" norāda,
ka, attiecinot katras valsts lie
lākās universitātes studentu
skaitu pret valsts iedzīvotāju
skaitu, izrādās, ka visvairāk
studentu ir piesaistijusi Igau
nijas Tartu universitāte, tai
seko Latvijas Universitāte.
Kopumā Baltijas universitā
tēs mācās apmēram 230 tūk
stoši studentu. No 20 Baltijas
valstu universitātēm Lietuvas
universitātēs mācās apmēram
127 tūkstoši studentu, Latvi
jas- 59 tūkstoši, bet Igaunijas
augstskolās- 43 tūkstoši stu
dentu. Nevar īsti salidzināt fi
nansējumu uz vienu studentu
katrā Baltijas valsti, taču ir re
dzama tendence, ka Latvijas
universitātēs šis cipars ir vidē
ji lielāks, bet Lietuvā - visma
zā kais uz vienu studentu.
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informāciju organizāciju
finansētājiem, klientiem
un politikas veidotājiem
par sniegto pakalpojumu
kvalitāti. Tie ir diezgan po
pulāri un tiek izmantoti kā
instruments sabiedribas
informēšanai, nodrošinot
papildu stimulu kvalitātes
uzlabošanai. Rangu sa
raksti parasti tiek publicēti
populāros preses izdevu
mos, īpašos žurnālos un/
vai internetā.

Viss mainās
un attīstās
Salidzinot ar pagājušo
gadu, kad tika publicēti pir
miereitingi,jaunajāaugstsko
lu tabulā notikušas interesan
tas pārmaiņas. Neraugoties
uz to, ka lideri - Latvijas lie
lākās universitātes un augst
skolas - ir saglabājušas savas
pozicijas, virkne augstskolu ir
būtiski mainijušas savu vietu
tabulā, un tāpēc iespējams
uzskatāmāk novērtēt kritēri
jus, kas ļāvuši augstskolai bū
tiski uzlabot vai - tieši pretēji
- pasliktinājuši tās pozīcijas
reitingā.
šogad pārmaiņas reitingu
tabulā ir saistitas ar pētījuma
metodikas pilnveidošanu un
sabiedriskās domas aptauju.
Var arī apgalvot, ka izglī
tiba, kā jebkura cita nozare,
atrodas attistibā, lai ari tā,
iespējams, nav tik strauja, kā
mums gribētos, un priekšro
cibas vienmēr ir tiem, kas ga
tavi mainīties !īdzi laikam un
darba tirgus prasībām, prog
nozēt nākotnes tendences.
Dažādi viedokli par
augstskolu reitingiem
Pirms augstskolu reitin
gu publicēšanas "Latvijas
Avize" ar tiem iepazistināja
visas augstskolas un Latvijas
Rektoru padomi. Saņēmām
daudzu Latvijas augstskolu
vadītāju atsauksmes un ie
teikumus, no kuriem dala
ir ņemti vērā. Piemēram,
esam izdalijuši atsevišķī un
reitingā neiekļāvām Latvijas
vidusskolu skolotāju aptauju.
Turpinājums lO. lpp.
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«latvijas Avīzes» otrais Latvijas
augstskolu reitings 2009
ņās Latvijas augstskolās? Tas
būtu objektivi un godigi.
Bütu Jums pateicīgs, ja
manu viedokli atspogujotu
arī "Latvijas Avīzē".
Ar cieņu, Ivars Knēts"
1. Knēta viedokli atbal
sta ari lnformāciju sistēmas
menedžmenta augstskolas
rektore Marga Živitere.
Pateicamies abiem rekto
riem par piedāvājumu sali
dzināt nevis augstskolas, bet
gan atsevišķas studiju prog
rammas, kas tiek realizētas
dažādās augstskolās. To "Lat
vijas Avize" labprā! daritu, ja
mums talkā nāktu dažādu
nozaru profesionālās asoci
ācijas, jo šādu studiju prog
rammu salīdzinājumu pagai
dām pēc publiski pieejamiem
datiem nav iespējams veikt.

Turplnijums no 9.1pp.

Runājot par augstskolu
reitingu, daudros gadijumos
vietā ir teiciens: cik cilvēku/
augstskolu, tik viedokju, vēl
mju un ieteikumu, bieži vien
radikāli pretēju, tāpēc pat pēc
labākās gribas visus no tiem
nav iespējarns ņernt vērā.
Esam saņēmuši ari daudz
jautājumu par reitingu vei
došanā izvēlēto metodolo
ģiju un indikatoriem. Tāpēc
reitingu aprakstošajā dalā
esam atvēlējuši daudz vietas
to skaidrošanaī, vienlaikus
esam nosūtijuši individu
ālas atbildes uz konkrētiem
jautājumiem par šo reitin
gu.
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Šādi centāmies sekot
Latvijas Kultūras ak.adēmi
jas rektora, profesora Jāņa
"Ja
Siliņa aicinājumam:
"Latvijas Avizes" un Latvi
jas Universitātes mērķis ir
sniegt sabiedribai ticamu
un izmantojamu informāci
ju par Latvijas augstskolām,
tad plašāk būtu jāpaskaidro
reitinga veidošanā izmanto
to datu izcelsme un atlases
principi, pretējā gadijumā
šis mērījums var tikt uzska
tits par manipulativu ins
trumentu, ar kuru ietekmēt
sabiedrisko domu."
Plašākus komentārus no
augstskolu vaditāju puses
izpelnijies pats reitinga vei
došanas fakts un jautājums,
vai vispār augstākās mācību
iestādes ir salidzināmas un
vai tas vispār būtu jādara.
Piemēram, Vidzemes augst
skolas rektore Dr. hist.

V ija Daukšte pauž vie

dokli, ka "nevar salīdzināt
objektivi loti atšķirigās Lat
vijas augstskolas. Katrai no
tām pavisam noteikti ir sava
vieta Latvijas augstākās izglī
tibas telpā."

Jāzepa Vitola Latvijas
Mūzikas akadēmijas rektors
pro( Artis Sīmanis norāda,
ka akadēmiskā personāla
pamatdarbā ar Dr. grādu
īpatsvara raksturojumā nav
ņernts vērā rnākslas jomas
profesoru skaits, kas ir pielī
dzināms zinātniskajam grā
dam saskaņā ar Augstskolu
likuma 28. panta "Profesori"
un 30. panta "Asociētie pro
fesori" kritērijiem un MK
noteikumiem.

Ari Banku augstskolas
rektore Tatjana Volkova
uzsver, ka augstskolu darbī
bas kvalit:ites vērtēšanā joti
svarīga ir atbilstošu kritēriju
izvēle, piemēram, biznesa
augstskolām varētu büt pa
visam cita vērtēšanas sistē
ma nekā mākslas vai tehnis
kajām augstskolām.

Sociiilo tehnoloģiju augst
skolas rektors Juris Zaķis uz
skata, ka daž.īda profila augst
skolas ir iespējams salīdzināt:
"Protams, no formālo kritēri
ju viedokja jaunie komponisti
nav salidzināmi ar jaunajiem
būvin:i..enieriem vai fiziķiem.
Bet visas mūsu darbības jo
mas ir salīdzināmas pēc tā, kā
pret tām attiecas, kā to nozi
mibu un neformālo kvalitāti
vērtē patērētāji un pat vien
kāršā tauta."
Juris Zaķis uzskata, ka rei
tings Latvijā ir loti vajadzigs.
"Bütiskais ir tas, ka mēs mā
cāmies vērtēt paši sevi, negai
dot, kā to parasti darām, ka to
mūsu vietā paveiks kāds cits.
Saprotu, ka reitinga augšgalā
nonākušie jütas joti apmieri
nāti, bet zemāk palikušie tā
vietā, lai izdaritu kādus seci
nājumus (kaut vai to, ka šāds
reitings viņiem neko nedod)
ir joti uztraukti. Trīspadsmit
gadus biju LU rektors un nu
piecus gadus esmu STA rek
tors. Esmu ilgāku laiku strā
dājis ASV augstskolās, kā ari
piedalijies daudzās Eiropas
augstskolu vaditāju apsprie
dēs par reitinga jautājumiem.
Vērtējumi ir bijuši visdažādā
kie, bet vienmēr tie ir devuši
vielu pārdomām.

Saprotu, ka jūs neesat pro
fesionāla reitingu aģentūra
(ASV tikai tādas tiek ņcm
tas vērā) un neesat ari valsts
pārvaldes institücija, kuras
ricibā ir jābüt pilnīgam pār
skatam par augstskolu darbu
raksturojošiem formālajiem
rādītājiem. Tāpēc gribu iero
sināt jums šajā reitingu lietā
droši ieņemt pašiem savu
vietu." J. Zaķis min, ka "LN'
varētu noskaidrot augstsko
lu absolventu viedokli par
pagājušajām studijām un
aptaujāt darba tirgus pār
zinātājus. Līdzīgi domā T.
Volkova, iesakot veikt pašu
augstskolu, absolventu un
studentu aptaujas."

RTU rektora
skatījums

Bet RTU rektora profe
sora Dr. habil. se. ing. Ivara

Knēta vēstule ir šāda:

"Sar�ēmu
informāciju,
ka jūs atkal gribat publicē!
pretenciozu augstākās iz
glītības institūciju reitinga
sarakstu. Un tas tiek darīts
pretēji daudzu augstskolu
protestiem, kas jau iepriekš
bija izteikti šajā jautājumā.
Sā gada marta nogalē Prā
gā notika Eiropas universitā
šu asociācijas konvents, kurā
vesela pleniirsēde bija veltita
iespējamiem reitingu saraks
tiem. Viennozimigi š..i.du vis
pārēju reitingu publicēšana
galvenokārt tika uzskatita par
reklāmas triku, lai lielās uni
versitātes teiktu, ka viņas ir tās
lalxikās, bet pārējās vien tādas
nenozimigas, konkurēt nespē
jīgas. Kā, piemēram, var vienā
sarakstā likt RTU, LiepU, LJA
un LMüA Katra no tām veic
savas funkcijas, un katra ir joti
vajadzīga savā jomā - Latvijas
tautsaimniecibas, izglitibas
un kultūras attistibā.

Reitingu sastādišana fak
tiski ir ciņa par jaunajiem
studentiem, par jaunu sma
dzeņu potenciālu. Sādu pre
tenciozu un pēc bütības ne
pareizu datu publicēšana ir
vidusskolas absolventus mal
dinoša, un loti žēl, ka tik lie
liska avīze kā "Latvijas Avize"
veicina princip.1 nepareizas
informācijas izplatīšanu.
Ranžēšana kā tāda tika
atzīta par neatbilstošu pašai
augstākās izglitibas misi
jai, tās būtībai. Tā vietā, lai
novērtētu sarežģito un loti
atšķirigo augstākās izgliti
bas institūciju struktūru,
sistēmu, galu galā tiek iedots
viens skaitlis. Tas ir neparei
zi, jo katrai augstākās izglī
tibas institūcijai dažādiem
indikatoriem var büt dažādi
svari. Kā, piemēram, var ie
klaot RTU un LJA indikato
ros skolotāju balsojumu par
to, vai viņi vēlreiz gribētu
mācities savā kādreizējā
augstskolā. No RTU un LJA
skolotāju korpuss taču ne
veidojas! Tika uzsvērts, ka
ranžēšana var izdarit lielu
postu arī zinātniskās pēt
niecības attistībai.
Sanāksmē tika izteikts
viedoklis par to, kas tad var
būt augsta limeņa universi
tāte. Atbilde bija šāda: kura
ir ap 200 gadu veca, tātad ar
stabilām tradīcijām, kurā ir
mazāk nekā 25 000 studen
tu, kurā ir maz..1k nekā 2500
mācibspēku, kurā notiek loti
rūpī ga jauno studentu atlase
un kuras gada budžets ir vai
rāk nekā 2 miljardi USD. Kā
piemēru var minēt Stanfor
da universitāti ASV ar gada
budžetu 4 miljardi USD (t.i.,
apmēram 2 miljardi latu).
Esmu savā laikā gan Lat
vijas Rektoru padomē, gan
presē izteicis viedokli, ka sa
lidzināt varētu vienādas stu
diju programmas dažādās
augstākās izglītības institü
cijās. Piemēram, kāpēc ne
salīdzināt visas juridisko zi
nātņu programmas, kas tiek
realizētas vismaz sešās septi-

Privāto augstskolu
asociācijas viedoklis
augstskoPrivāto
lu asociācija savā vēstu
lē skaidro, ka Latvijā "ir
augstskolas, kas orientējas
uz iespējami plašu pro
grammu loku, cenšoties būt
maksimāli universālas, ir
augstskolas, kas koncentrē
savu darbību tikai vienā vai
dažos joti specifiskas dar
bības virzienos (piemēram,
universitātes salidzinājumā
ar Aizsardzības, Mūzikas u.
c. akadēmijām)".
Toties Baltijas Starptau
tiskā akadēmija un Psiholo
ģijas augstskola pauž pilnigi
pretēju viedokli. "Saskaņā
ar Latvijas likumdošanu vi
sās valsts augstskolās tiek
veikta akreditācija pēc vie
nādiem nosacijumiem, gan
augstskolām, gan studiju
programmām. Tādēl reitin
gā būtu nepareizi atsevišķī
izdalit valsts un privātās
augstskolas. Sāds atsevišķs
reitingu sadalījums abitu
rientos radītu nepareizu
priekšstatu par augstskolas
vietu Latvijas izglītības sis
tēmā," vēstulē raksta BSA
rektors A. Vocišs un PA rek
tore as. prof. ž. Caurkubule.

Ko domā studenti
Latvijas Studentu ap
vieniba (LSA) uzskata, ka
augstskolu salīdzinājums ir
nepieciešams, lai palīdzētu
skolēnam pieņemt lēmumu
par sev piemērotākās augst
skolas un arī studiju pro
grammas izvēli.

LSA apvienibas prezidente

Anna C'rrule mums raksta:

"Sādu salidzinājumu apzināti
vai neapzināti skolēns veic,
meklējot informāciju par
augstskolām, kuras piedāvā
studijas viņam vēlamā no
zarē, mēģinot uzzināt iespē
jami vairāk, lai lemtu, kura
augstskola būs tieši viņam
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piemērotākā. Tomēr augst
skolu salidzinājums nedrīkst
sakārtot augstskolas prioritā
rā secibā. Augstākās izglitibas
programmas un augstsko
las veidotas noteiktu mērķu
un uzdevumu sasniegšanai.
Augstskolas un augstākās iz
glitibas kvalitāte izpaužas šo
mērķu un uzdevumu sasnieg
šanas pakāpē. Augstskolām
un augstākās izglitibas prog
rammām irdažādi mērķi,un
studentiem ir dažādas pra
sibas augstskolu un studiju
programmu mērķiem, tādēl
nav pielaujama tādu augst
skolu un augstākās izglitibas
programmu ranžēšana, kuru
uzstādījumi nesakrīt.
LSA aicina augstskolas
un publiskās organizācijas,
kas nodarbojas ar ranžē
šanas pētījumu veikšanu,
ieturēt korektu topošo stu
dentu informēšanas praksi.
Topošajiem un esošajiem
studentiem ir piedāvāja
ma objektīvi izmērāma un
salidzināma statistiskā vai
aprakstošā informācija par
augstskolu vai studiju pro
grammu.
Tikai
šādiem
kritērijiem atbilstoša in
formācija ir izmantojama
augstskolu un studiju prog
rammu salidzināšanai. Tai
pašā laikā LSA aicina pub
licēt un skaidrot augstsko
lu un studiju programmu
mērķus un uzdevumus,
elektroniskā formā publicē
jot studiju programmu un
augstskolu pašnovērtējuma
ziņojumus un studiju kursu
aprakstus.
Ari Eiropas Studentu apvienība, kuras biedrs
ir LSA, kategoriski iebilst
pret ranžēšanu, uzskatot,
ka ranžēšana nespēj sniegt
kvalitatīvu p{trskatu par
augstskolām un program
mām, jo ranžēšana balstās
uz ierobežotiem un subjek
tīvi izvēlētiem kritērijiem un
bieži vien kalpo dažu augst
skolu interesēs. Lai izdarītu
izvēli, studentam ir nepie
ciešama informācija, kas at
spogulo ne tikai skaitliskos
rāditājus, bet ari viedoklus
un pieredzi. Ne visu, kas
studentam nepieciešams, ir
iespējams izteikt skaities,
saskaitīt un salidzināt.
LSA prezidente A. Cirule"
No daudzajām vēstulēm
un ieteikumiem esam gu
vuši ari vērtigas ierosmes
priekšdienām, jo reitingu
pilnveidošanas process ir
nebeidzams. Viens no iero
sin:ijumiem, kas izskanē
jis - ieviest indikatoru/-us,
kas atspogulo augstākās
izglītības saistību ar darba
tirgu, respektivi, darba de
vēju viedokli. Lai gan šogad
jau dalēji šo aspektu esam
centušies ievērot, apjautājot
dažādu nozaru ekspertus,
atzistam, ka tas ir būtisks
jautājums, pie kura "Latvijas
Avīze" strādās nākotnē.
Jüsu �Latvijas AvTze•
- Viedok!us apkopoja
LINDA ROZENBAHA
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