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«SAKOTNI.:JI tā situācija 
bija sliktāka, bet pēc tam 
acīmredzot nostrādāja klusais 
telefons un citās augstskolās 
veicās labāk,» par augstskolu 
administratīvā personāJa ķi
belēm ar svešvalodu zināša
nām, kad augstākās izglītības 
programmu izvērtēšanas ie
tvaros bija jāprezentē . sava 
mācibu iestāde ārvalstu ek
spertiem, stāsta tulkošanas 
virziena vērtētāja Gaida Zir
dziņa. Dienas ·aptaujātās 
augstskolas · problēmas ar 
svešvalodām noliedz. <<Es pat 
nepieļauju tādu domu,» saka 
Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) rektora vietnieks starp
tautiskaiā akadēmiskajā sa
darbībā un ārzemju studentu 
apmācībā Igors Tipāns. 

Vērtējot tulkošanas virzie
na studiju programmas, ek
spertiem nācās sastapties ar 
administrativā personāJa pār
stāvjiem, kuri savas sagatavo
tās prezentācijas uzticēja de
monstrēt kolēģiem ar labā
kām angļu valodas zināša
nām. Tas savukārt apgrūtinā
ja ekspertu darbu, jo prezen
tāciju lasītāji tematā neorien
tējās tik labi kā to autori. Vie
nā no mācību iestādēm šāda 
kolēģu palīdzība bija nepie-

«lr jāpasaka 

konkrētāk, kur 

šādas 
situācijas 

konstatētas» 

ciešama sešiem darbinie
kiem. <<Cilvēki bija sapratuši, 
ka jārunā tikai angļu valodā, 
bet varēja runāt ari vācu vai 
franču valodā,» par vienu no 
iemesliem apgrūtinātajai ko
munikācijai ekspertu un 
augstskolu pārstāvju vidū sa
ka bijusī Tulkošanas un ter
minoloģijas centra vadītāja 
G. Zirdziņa. «Tā nebija saru
na, tie bija priekšlasījumi, bet 
mums bija vajadzīga diskusi
ja,» viņa piebilst. Kā labu pie
mēru eksperte min kādu 
augstskolu, kuras pārstāvis 
no svešvalodām prata tikai 

itālu, ar kuras palīdzibu pats 
saviem spēkiem arī centās · 

komunicēt ar vērtētājiem. Sa
vukārt neglaimojoša situācija 
bijusi augstskolās, kuru pār
stāvji no svešvalodām spēja 
komunicēt tikai krieviski, jo 
ārzemju eksperti to neprata. 

Novērtēšanas beigās situā
cija kļuva labāka, saka G. Zir
dziņa. Mazinājušās ne tikai 

problēmas ar svešvalodām, 
bet arī augstskolu pārstāvji 
kļuvuši atvērtāki diskusijām 
ar ekspertiem. Kurās mācību 
iestādēs administratīvais per
sonāls nebija spējis sarunā
ties svešvalodās, eksperte at
klāt nevēlas. «Nevaru komen
tēt situāciju citās augstskolās, 
bet par Vidzemes Augstskolu 
(ViA) varu teikt, ka mūsu per
sonāJa svešvalodu zināšanu 
Umenis ir augsts. To nosaka 
tas, ka mūsu akadēmiskais 
personāls ir saUdzinoši jauns, 
jo tieši jaunajai paaudzei, kas 
izgUtojās pēc PSRS sabruku
ma, bija daudz lielāka moti
vācija apgūt svešvalodas, jo 
pasaule kļuva atvērta,» saka 
Vidzemes Augstskolas rektore 
Vija Daukšte. Arī Latvijas Uni
versitātes (LU) rektors Mārcis 
Auziņš atbild līdzīgi. <<Man 
nav bijis sajūtas, ka kādam 
darbiniekam vajadzētu uzla
bot valodas zināšanas,» viņš 
saka un piebilst, ka angļu va-· 
Joda ir pamatprasme darbam 
LU. 

<<Šobrīd, pieņemot darbiī 
jaunos darbiniekus, jau inter
vijas laikā notiek saruna an
gļu valodā, savukārt augstāka 
līmeņa personāJam tii tiek iz
vērtēta ar speciāJu angļu va
lodas testu palīdzību,» par si
tuāciju Rīgas Stradiņa univer-

sitātē stāstā Personāla depar
tamenta direktore Dace 
Jasmane. Viņa norāda, ka 
svešvalodu prasības adminis
tratīvā un akadēmiskā perso
nāla vidū izriet no multikul
turālās vides un ārvalstu stu
dentu skaita, kas patlaban ir 
vairāk nekā 500. «lr grūti ko
mentēt, ja nav zināms, kurās 
universitātēs konkrēti tādas 
problēmas bijušas. Par teh
nisko universitāti esmu pār
liecināts, ka šādas problēmas 
nav,•• saka RTU pārstāvis I. Ti
pāns. Viņam esot grūti iedo
māties angļu valodas nezinā
šanu Latvijas augstskolās vis
pār. 

<<lr jāpasaka konkrētāk, kur 
šādas problēmas ir konstatē
tas. Varu teikt, ka uz mums to 
attiecināt nevar, jo mūsu uni
versitāti [G. Zirdziņa] tieši vai
rākkārt uzslavēja,» uzsver 
Daugavpils Universitātes 
(DU) rektors Arvids Barševs
lds. G. Zirdziņa, atskatoties uz 
tulkošanas virziena izvērtēša
nu, norādija, ka DU esot re
dzama ievērojama izaugsme 
salīdzinoši ar situāciju akre
ditācijas laikā 2007. gadā. To

laik izteiktas problēmas biju
šas nevis ar svešvalodu zinā
šanām, bet gan valsts valodu, 
jo studentiem bija grūtības 
tajā komunicēt. e 


