Augstskolu vadības groži citās rokās
NĀKAMAIS GADS vairāku valsts augstāko izglītības iestāžu vadībā nesīs jaunas vēsmas. 2011. gada sākumā Rīgas
Tehniskajā universitātē (RTU), Banku augstskolā (BA) un Liepājas Universitātē (LiepU) amata pienākumus sāks
pildīt jauni rektori. Pārņemot vadības grožus, krasas pārmaiņas neesot gaidāmas. Gada nogalē ievēlētie rektori
sola turpināt uzņemto kursu, kā arī attīstīt pētniecību un starptautisko sadarbību.
RTU pašreizējā rektora Ivara Knēta otrais pilnvaru termiņš beigsies nākamā gada februārī, kad viņa amatu ieņems
otrdien ievēlētais akadēmiķis Leonīds Ribickis (1947). Kā savu prioritāti universitātes vadībā profesors min
maksimālu iesaistīšanos pētnieciskajos projektos. "It īpaši starptautiskajos, kas nav tik daudz atkarīgi no mūsu
valsts budžeta," viņš teic. Tāpat tikšot turpināta mācību kvalitātes pilnveidošana, lai sagatavotu pēc iespējas
kvalificētākus jaunos speciālistus. "Darba tirgus ir nežēlīgs, mums ir jābūt labākajiem, lai nepazustu tajā," uzsver
nākamais rektors.
Pie tālejošiem nākotnes plāniem L. Ribickis min jau iekustinātā infrastruktūras projekta īstenošanu Ķīpsalā, kur
patlaban atrodas RTU dienesta viesnīca un mācību ēkas. Tā ietvaros paredzēta rekonstrukcija un jaunu zinātniski
pētniecisko centru izveide, no kuriem pirmais būs paredzēts enerģētikas nozarei. Tā atklāšana plānota pēc diviem
gadiem. "Tad arī varēsim pamest telpas Kronvalda bulvārī 1, kur tagad atrodas Enerģētikas un elektrotehnikas
fakultāte," teic akadēmiķis.
Nākamā gada janvārī BA līdzšinējo rektori Tatjanu Volkovu nomainīs vadībzinātņu doktors, bijušais Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretārs Andris Sarnovičs. "Visa pasaule attīstītās, mums ir jāiet līdzi. Pašreizējā
līmeņa noturēšana būtu pārāk pieticīgs mērķis," teic jaunievēlētais rektors. Viņš sola paplašināt studentu iesaisti
ārpus studiju aktivitātēs, kā arī pilnveidot sadarbību ar ārvalstu augstskolām. Patlaban BA sadarbībā ar Šveices
Biznesa skolu īsteno maģistra profesionālo studiju programmu Starptautiskās finanses un banku darbība.
A. Sarnovičs nākotnē cer izveidot līdzīgu programmu arī bakalaura studiju ietvaros. Apspriežoties ar augstskolas
darba devējiem un absolventiem, secināts, ka līdz šim veiksmīgais darbs jāturpina.
Tā kā LiepU līdzšinējais rektors Oskars Zīds oktobrī kļuva par 10. Saeimas deputātu, viņa amatu pienākumus
nākamā gada sākumā uzņemsies matemātikas doktors Jānis Rimšāns, kuram ir desmit gadu darba stāžs
universitātes darbā. "Prioritātes ir saistītas ar uzsvaru uz pētniecību, kas būtu gan Latvijas ietvaros, gan piesaistot
Eiropas sociālo fondu līdzekļus," viņš teic. Pētījumos uzsvars tikšot likts uz matemātisko fiziku, valodniecību, kā arī
socioloģiju. "Nākotnē vajadzētu arī uzlabot vadības struktūru. Sasāpējusi lieta ir cīņa par līdzekļiem un ietekmi.
Augstskolu vidū būtu jābūt saturīgai konkurencei," uzskata jaunievēlētais rektors. Kardinālas pārmaiņas līdz ar
jaunā rektora stāšanos amatā neesot gaidāmas.
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