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Augstskolām jāapvieno spēki 
Diena skaidro, kādas izmaiņas krīze varētu ienest augstākajā izglītībā 

Vita Dreijere 

JA JAUNIETIS včlas studčt 
datorzinātnes, izvēles viņam 
netrūks. Pčtot augstskolu stu
diju programmu piedāvāju
mu, Diena atrada sešas valsts 
augstskolas, kas piedāvā iegūt 
bakalaura grādu datorzināt
nčs. Rīgas Tehniskās universi
tātes (RTU) rektora Ivara Knē
ta teiktais liecina- šis piedā
vājums ir tik plašs, ka pērn 
RTU tikai «lidz ar nagiem» iz
devās aizpildīt visas budžeta 
vietas šajā programmā. Vēl  
plašāka izvčle būs jauniešiem, 
kuri vēlas izglītoties ekonomi
kā un vadības zinībās - šis 
programmas piedāvā teju kat
ra valsts augstskola. 

Vai tiešām valstij jāapmak
sā !oti līdzīgas programmas 
vairākās augstskolās, ir jautā
jums, ko aktualizējusi lzglītī
bas un zinātnes ministrija 
(IZM), meklējot iespčjas, kur 
ietaupīt kopumā 7,8 miljonus 
latu uz augstskolu dotāciju rč
ķina. Dienas sarunas ar augst· 
skolu pārstāvjiem liecina, ka 
ekonomiskās grūtības likušas 
tām pašām sākt domāt par 
spčku apvienošanu. 

Valrākas problēmas 

Programmu dublčšanās nav 
izteikta tendence Latvijas aug
stākās izglītības sistēmā, to
mēr atsevišķi šādi gadījumi 
pastāv, norāda Augstākās iz
glītības padomes (AJ P) priekš
sčdis Jānis Vētra. IZM valsts 
sekretārs Mareks Gruškevics 
(TP) akcentē, ka galvenokārt 
dublēšanās attiecas uz medi
cīnas un pedagoģijas pro
grammām. Piemēram, ārst
niecības programmas piedā
vā apgūt gan Rīgas Stradiņa 
universitātē, gan Latvijas Uni
versitātē. Dažādas pedagoģi
jas programmas piedāvā pat 
sešas Latvijas augstskolas. Ļo
ti līdzīgas programmas augst
skolas piedāvā arī citās zināt-
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nu nozarēs, sākot no eksakta
iām un beidzot ar sociālajām 
un humanitārajām zinātnēm. 

Programmu dublēšanās 
novēršana paredz arī vairākas 
problēmas. Pirmo iezīmē Rek-

toru padomes priekšsēdes 
Tatjanas Volkovas teiktais: 
(Nienāds nosaukums nenozī
mē, ka programmas saturiski 
ir gandrīz vienādas.)) Piemē· 
ram, daudzu augstskolu pie· 

dāvātajās vadības zinību 
programmās akcenti var būt 
gan uz mārketingu, gan grā
matvedību, gan finanšu vadī
bu, gan vispārējiem vadības 
principiem, papildina Vents-

pils Augstskolas rektors Jānis 
Vucāns, tā akcentējot, ka šim 
jautājumam nevar pieiet me· 
hāniski. Otrkārt, ciņā pret 
programmu dublēšanos jā
ņem včrā arī reģionālo augst
skolu specifika. Tam ir prog
rammas, kas ir joti līdzīgas arī 
citu augstskolu piedāvātajām, 
tomēr, kā uzsver Daugavpils 
Universitātes rektors Arvīds 
Barševskis: «Reģionu augst
skolām ir cita misija - tur 
mācās reģiona studenti, kuri 
paliek strādāt reģionā. Tapēc 
programmas vajadzčtu včrtčt 
reģiona ietvaros.)• Treškārt, 
pēc T.Volkovas domām, neva
jadzčtu aizskart programmas, 
kas labi spēj izdzīvot tirgū, par 
spīti tam, ka to budžeta vietu 
skaits ir tikai 5- LO%. 

Arī ātru ekonomisku iegu
vumu no programmu dublē
šanās novēršanas nebūtu. 
Valsts finansē studiju vietas, 
tāpēc, apvienojot divas !īdzi
gas augstskolu programmas 
ar 50 un 30 budžeta vietām, 
valstij tik un tā būs jāfinansē 
80 budžeta vietas. letaupīt 
var, tikai samazinot vienas 
studiju vietas izmaksas un 
paredzot mazāk budžeta vie
tu topošajiem studentiem, jo 
esošie ir noslēguši līgumus, 
kuru laušana novestu pie ties
vedības. lzglītības un zināt
nes ministre Tatjana Koķe 
(ZZS) apliecina, ka topoša
jiem studentiem būs mazāk 
budžeta vietu un, pirmām 
kārtām, šis samazinājums va
rētu skart sociālās zinātnes kā 
jurisprudenci, ekonomiku, 
pedagoģiju, politoloģiju, ko
munikācijas zinātni. AJP kon
statējusi-aptuveni 3000 bu
džeta vietu likvidēšana dažā
dās nozarēs būtu iespējama, 
pārāk nesatricinot augstākās 
izglītības sistčmu. 

Augstskolas tuvlnās 

Taupības režīms arī pašiem 
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sākt domāt par spēku apvie
nošanu. Visi uzsver, ka īpaši 
svarīga ir starpaugstskolu sa
darbības stiprināšana. Piemč
ram, Uepājas Universitātes 
rektors Oskars Zīds norāda, ka 
varētu atvērt kopīgas augst
skolu programmas, kur stu
denti mācītos dažādās augst
skolās, bet pasniedzēji varētu 
piebraukt klāt. LU un RTU va
dības IImenī apspriesta iespč
ja koordinčt augstskolu Ķīmi
jas fakultāšu darbību, piemč
ram, kopīgi lasot kādus studi
ju kursus. Vairākas augstsko
las jau tagad piedāvā kopīgas 
doktorantūras studijas. To
mēr, lai arī atsevišķi labie pie
mēri eksistē, kopumā Latvijā 
starpaugstskolu sadarbība 
nav pārāk attīstīta, uzskata 
).Vētra. Viņaprāt, iemesls ir 
meklējams budžeta vietu fi
nansēšanas kārtībā, kas nepa
redz elastību, jo piesaista stu
dentu vienai augstskolai, ne
vis stimulč kādu studiju kursu 
apgūt arī citās. 

Taupības režima kontekstā 
kuluāru sarunās apspriesta 
arī iespēja apvienot atseviš
ķas augstskolas. ).Vētra pie
!auj, ka augstskolu apvieno
šanās jau šā gada beigās ((var 
kļūt par realitāti». LU rektors 
un Latvijas universitāšu aso· 
ciācijas vadītājs Mārcis Au
ziņš norāda, ka nepiecieša
mas strukturālas izmaiņas 
augstākās izglītības sistēmā 
- universitātēm jābūt cen
triem, kur koncentrējas aug
stākā līmeņa izglītība, sevišķi 
doktorantūra, savukārt pa
matstudijas joprojām varētu 
nodrošinā! reģionos. Ja augst
skolu konsolidācija netiks 
veicināta, (monāksim pie al
ternatīvas, ka daļa valsts 
augstskolu pārstāj eksistēt>>, 
saka M.Auziņš. T.Koķe gan 
akcentē, ka neredz iespēju 
sl ēgr kādu augstskolu, jo «pēc 
tam ir ļoti grūti kaut ko atjau
nobl.+ 


