4. pielikums
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa
gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām
un priekšlikumiem.
Aizpilda studiju programmas direktors:
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Mājturības skolotājs
Aptaujāto skaits: 4 cilvēki (zēni) =100%

Programmas direktors:
Prof. J.Pokulis

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā 1.
studiju programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
75% (3 cilv.)
Daļēji apmierina
25% (1 cilv.)
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es
vēlos
aiziet
no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību 2.
literatūru un metodiskajiem
materiāliem?

Pietiekams
Nepietiekams

75% (3 cilv.)
25% (1 cilv.)

4.

Vai Jūs studiju procesā 1.
izmantojat datortehniku?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

50% (2 cilv.)
50% (2 cilv.)

Vai Jūs studiju
izmantojat Internet?

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

50% (2 cilv.)
50% (2 cilv.)

5.

procesā 1.
2.
3.

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums 1.
ir pietiekams?
2.

Jā
Nē

75% (3 cilv.)
25% (1 cilv.)

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem 2.
ir pietiekams?

Jā
Nē

50% (2 cilv.)
50% (2 cilv.)

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar 1.
mācībspēkiem?
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

100%(4 cilv.)
---

9

Kā
Jūs
vērtējat
studiju 1.
programmas
realizēšanu 2.

Apmierinoši
Neapmierinoši

100%(4 cilv.)
---

programmas
kopumā?

realizēšanu 3.
4.

10.

Cita atbilde

---

Nav atbildes

---

Kādi ir Jūsu priekšlikumi
studiju programmas kvalitātes
uzlabošanā?
Paldies par atsaucību!

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā?
Frequency Percent
Valid
Cumulative
Percent Percent
Valid
3
75,0
75,0
75,0
studenti ir maz informēti 1
25,0
25,0
100,0
ar studiju gaitu
Total
4
100,0
100,0

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa
gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām
un priekšlikumiem.
Aizpilda studiju programmas direktors:
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Mājturības skolotājs
Aptaujāto skaits: 32 cilvēki (meitenes) =100%

Programmas direktors:
Prof. J.Pokulis

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
34%(11 cilv.)
Pamatā apmierina
63%(20 cilv.)
Daļēji apmierina
3% (1 cilv.)
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es
vēlos
aiziet
no
universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru 2.
un metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams
Nepietiekams

56%(18 cilv.)
44%(14 cilv.)

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.
3.
4.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?
Nav atbildes

6% (2 cilv.)
50%(16 cilv.)
41%(13 cilv.)
3% (1 cilv.)

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6% (2 cilv.)
19% (6 cilv.)
75%(24 cilv.)

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā
Nē

78%(25 cilv.)
22% (7 cilv.)

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā
Nē

34%(11 cilv.)
66%(21 cilv.)

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

Apmierinoša
Neapmierinoša

94%(30 cilv.)
6% (2 cilv.)

Apmierinoši

97%(31 cilv.)

9.

sadarbību

ar 1.
2.
1.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 2.
3.
realizēšanu kopumā?
4.
10. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

Neapmierinoši
Cita atbilde
Nav atbildes

3% (1 cilv.)

Paldies par atsaucību!

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā?
Frequ Percent
Valid
Cumulative
ency
Percent Percent
75,0
75,0
75,0
24
Valid
78,1
3,1
3,1
1
diezgan kvalitatīva programma
81,3
3,1
3,1
1
es domāju, ka pie lietišķās
mākslas var mazliet apskatīt
dizainera un stilistiku
84,4
3,1
3,1
1
mani studiju programma
apmierina, bet daži pasniedzēji
nodarbības nepasniedz valsts
valodā, to vajadzētu labot
87,5
3,1
3,1
1
mazliet palielināt nodarbību skaitu, nodrošināt ar literatūru
90,6
3,1
3,1
nopietnāku attieksmi, objek- 1
tīvāku vērtējumu
93,8
3,1
3,1
1
pie piedavātajiem izvēles
kursiem derētu pievienot datortehnikas pamatus
96,9
3,1
3,1
1
studentu interešu uzklausīšana
100,0
3,1
3,1
1
var vairāk izmantot jaunumus, tas būtu interesantāk un
paplašinātu studentu redzesloku
100,0
100,0
32
Total

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.

Aizpilda studiju programmas direktors:
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Mājturības skolotājs
Kurss: II

Programmas direktors:
Prof. J.Pokulis

(par I)

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).
1.1
Novērtējiet
studiju
kursa 1.2
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
54321-

5 - ļoti augsts
4 - augsts
3 - vidējs
2 - zems
1 – ļoti zems

ļoti svarīgs
svarīgs
vidēji svarīgs
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.3

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām
(=).
A.tabula (Studiju kursa nosaukumu aizpilda studiju programmas direktors).
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas kursa
apjomā

1. Apģ. konstr.,
šūš.tehnol. un
modelēš.(I.Timinska)
2. Lietišķās mākslas
pamati (Z.Barševska)

4,33

4,33

+ 33% (1 cilv.)
= 67% (2 cilv.)

4,33

4,33

= 100% (3 cilv.)

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.

Aizpilda studiju programmas direktors:
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Mājturības skolotājs
Kurss: III

Programmas direktors:
Prof. J.Pokulis

(par II)

2. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).
1.2
Novērtējiet
studiju
kursa 1.4
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
54321-

5 - ļoti augsts
4 - augsts
3 - vidējs
2 - zems
1 – ļoti zems

ļoti svarīgs
svarīgs
vidēji svarīgs
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.5

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām
(=).
A.tabula (Studiju kursa nosaukumu aizpilda studiju programmas direktors).
Studiju kursa nosaukums

1. Apģ. konstr., šūš.
tehnol. un modelēš.
(H.Pokule)
2. Apģ. konstr., šūš.
tehnol. un modelēš.
(S.Mosāne)
3. Lietišķās mākslas
pamati (H.Pokule)
4. Lietišķās mākslas
pamati (Z.Barševska)
5. Krāsu kompozīcija
(S.Mosāne)
6. Mājt. Mazpulku darba
tehnoloģ.(J.Pokulis)
7. Mājt. Mazpulku darba
tehnoloģ. (B.Barkovska)

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas kursa
apjomā

4,44

4,78

= 100% (9 cilv.)

4,56

4,56

= 100% (9 cilv.)

4,89

4,78

4,78

4,44

4,33

4,11

4,22

4,22

4,22

4,67

- 22% (2 cilv.)
= 78% (7 cilv.)
- 33% (3 cilv.)
= 67% (9 cilv.)
- 33% (3 cilv.)
= 67% (9 cilv.)
- 22% (2 cilv.)
= 78% (7 cilv.)
- 11% (1 cilv.)
= 89% (8 cilv.)

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.

Aizpilda studiju programmas direktors:
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Mājturības skolotājs
Kurss: III

Programmas direktors:
Prof. J.Pokulis

(par II)

3. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).
1.3
Novērtējiet
studiju
kursa 1.6
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
54321-

5 - ļoti augsts
4 - augsts
3 - vidējs
2 - zems
1 – ļoti zems

ļoti svarīgs
svarīgs
vidēji svarīgs
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.7

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām
(=).
A.tabula (Studiju kursa nosaukumu aizpilda studiju programmas direktors).
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas kursa
apjomā

1. Mājt. Mazpulku darba
tehnoloģ. (J.Pokulis)
2. Mājt. Mazpulku darba
tehnoloģ. (B.Barkovska)
3. Rasēšana

4,00

4,00

4,00

4,00

3,00

3,50

4. Materiālu tehnoloģ.

3,50

4,00

+ 50% (1 cilv.)
= 50% (1 cilv.)
+ 50% (1 cilv.)
= 50% (1 cilv.)
- 50% (1 cilv.)
= 50% (1 cilv.)
= 100% (2 cilv.)

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.

Aizpilda studiju programmas direktors:
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Mājturības skolotājs
Kurss: IV

Programmas direktors:
Prof. J.Pokulis

(par III)

4. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).
1.4
Novērtējiet
studiju
kursa 1.8
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
54321-

5 - ļoti augsts
4 - augsts
3 - vidējs
2 - zems
1 – ļoti zems

ļoti svarīgs
svarīgs
vidēji svarīgs
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.9

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām
(=).
A.tabula (Studiju kursa nosaukumu aizpilda studiju programmas direktors).
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas kursa
apjomā

1. Apģ. konstr., šūš.tehnol.
un modelēš.(H.Pokule)
2. Apģ. konstr., šūš.tehnol.
un modelēš.(S.Mosāne)
3. Lietišķās mākslas pamati
(H.Pokule)
4. Lietišķās mākslas pamati
(Z.Barševska)
5. Pārtikas tehnol.
(A.Ivanova)

4,85

4,77

4,77

4,69

4,85

4,69

4,85

4,31

4,46

4,00

6. Mājturības mācīšanas
metodika (I.Timinska)

4,62

4,15

7. Mājturības mācīšanas
metodika (J.Pokulis)
8. Mājt. Mazpulku darba

4,46

4,33

4,08

4,33

- 38% (5 cilv.)
= 62% (8 cilv.)
- 15% (2 cilv.)
= 85% (11 cilv.)
- 23% (3 cilv.)
= 77% (10 cilv.)
- 23% (3 cilv.)
= 77% (10 cilv.)
- 8% (1 cilv.)
+ 15% (2 cilv.)
= 77% (10 cilv.)
- 23% (3 cilv.)
+ 15% (2 cilv.)
= 62% (8 cilv.)
- 33% (4 cilv.)
= 62% (8 cilv.)
- 30% (4 cilv.)

tehnoloģ.(J.Pokulis)
9. Mājt. Mazpulku darba
tehnoloģ. (B.Barkovska)

4,17

4,33

+ 8% (1 cilv.)
= 62% (8 cilv.)
- 33% (4 cilv.)
= 67% (8 cilv.)

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.

Aizpilda studiju programmas direktors:
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Mājturības skolotājs
Kurss: IV

Programmas direktors:
Prof. J.Pokulis

(par III)

5. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).
1.5
Novērtējiet
studiju
kursa 1.10
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
54321-

5 - ļoti augsts
4 - augsts
3 - vidējs
2 - zems
1 – ļoti zems

ļoti svarīgs
svarīgs
vidēji svarīgs
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.11

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām
(=).
A.tabula (Studiju kursa nosaukumu aizpilda studiju programmas direktors).
Studiju kursa nosaukums

1. Mājt. Mazpulku darba
tehnoloģ. (J.Pokulis)
2. Mājt. Mazpulku darba
tehnoloģ. (B.Barkovska)
3. Materiālu tehnoloģ.
4. Mašīnmācība
5. Mājturības mācīšanas
metodika (J.Pokulis)
6. Mājturības mācīšanas
metodika (E.Bakšis)
7. Klūdziņu pīšana

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas kursa
apjomā

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

3,50
3,50

3,50
4,00

4,00

4,50

4,50

4,50

+ 50% (1 cilv.)
= 50% (1 cilv.)
+ 50% (1 cilv.)
= 50% (1 cilv.)
+ 50% (1 cilv.)
= 50% (1 cilv.)
= 100% (2 cilv.)
+ 50% (1 cilv.)
= 50% (1 cilv.)
+ 50% (1 cilv.)
= 50% (1 cilv.)
+ 50% (1 cilv.)
= 50% (1 cilv.)

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti.
Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi
ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.

Aizpilda studiju programmas direktors:
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: Mājturības skolotājs
Kurss: V

Programmas direktors:
Prof. J.Pokulis

(par IV)

6. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).
1.6
Novērtējiet
studiju
kursa 1.12
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
54321-

5 - ļoti augsts
4 - augsts
3 - vidējs
2 - zems
1 – ļoti zems

ļoti svarīgs
svarīgs
vidēji svarīgs
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.13

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām
(=).
A.tabula (Studiju kursa nosaukumu aizpilda studiju programmas direktors).
Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas kursa
apjomā

1. Dietoloģija(H.Pokule)

4,71

4,57

2. Pārtikas tehnoloģ.
(A.Ivanova)
3. Ģimenes ekonomika
(I.Timinska)

4,14

3,43

4,43

4,43

4. Mājturības mācīšanas
metodika (J.Pokulis)

4,86

4,43

5. Mājturības mācīšanas
metodika (I.Timinska)
6. Klūdziņu pīšana
7. Floristika

4,86

4,86

3,86
4,29

4,29
3,57

- 29% (2 cilv.)
= 71% (5 cilv.)
+ 43% (3 cilv.)
= 57% (4 cilv.)
- 14% (1 cilv.)
+ 29% (2 cilv.)
= 57% (4 cilv.)
- 29% (2 cilv.)
+ 14% (1 cilv.)
= 57% (4 cilv.)
+ 43% (3 cilv.)
= 57% (4 cilv.)
= 100% (7 cilv.)
- 29% (2 cilv.)
+ 43% (3 cilv.)
= 28% (2 cilv.)

