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Lai sekmētu zinātnisko pētījumu efektivitāti un konkurētspēju, LLU ITF Matemātikas katedra ar ESF atbalstu ir uzsākusi 

projekta „LLU akadēmiskā personāla profesionālās kompetences paaugstināšana datu apstrādes tehnoloģijās” īstenošanu. Šajā projektā, 
izvērtējot LLU akadēmiskā personāla aptaujas rezultātus, paredzēts izstrādāt profesionālās pilnveides programmu, mācību metodiskos 
materiālus, kā arī organizēt kursus.  

Atslēgas vārdi: akadēmiskais personāls, augstākā izglītība, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kompetence, datu apstrāde 
 
 
Situācijas analīze 
 

Mūsdienās informācijas, datortehnikas un telekomunikāciju tehnoloģiju attīstības rezultātā informācija un 
zināšanas arvien plašāk tiek izmantotas darbā un darba attiecībās. Lai jaunais pilsonis labāk iejustos Eiropas 
Savienības mainīgajā tirgū, ļoti svarīga ir prasme sazināties, sadzīvot ar citiem un būt atvērtam pārmaiņām 
savā personīgajā un sabiedriskajā dzīvē. Mūsu uzdevums ir nodrošināt konkurētspējīgu izglītību. 

Augstskola, tāpat kā jebkura mūsdienu organizācija, darbojas konkurences apstākļos, un, lai 
nodrošinātu panākumus šādā vidē, būtiska loma ir zināšanu apgūšanas, izplatīšanas un atjaunošanas 
sistēmai. Paradigmu maiņa izglītībā izvirza jaunus uzdevumus augstskolām. Tikpat nozīmīga ir prāta 
inteliģence, kas visbiežāk atklājas attieksmē: es gribu arvien vairāk zināt un izprast visus mācīšanās 
noslēpumus. 

Viens no galvenajiem LLU darbības mērķiem ir zinātnisko pētījumu efektivitātes un konkurētspējas 
nodrošināšana, integrējot pētījumus, augstāko izglītību un modernās tehnoloģijas vienotā inovatīvās darbības 
vidē. 

Arī LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas katedra ir radusi vienu no risinājumiem, kā 
pilnveidot mūsdienīgi augsti izglītotu speciālistu izaugsmes iespējas. Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu ir 
uzsākta projekta „LLU akadēmiskā personāla profesionālās kompetences paaugstināšana datu apstrādes 
tehnoloģijās” īstenošana. Šajā projektā paredzēts: 

• apzināt LLU akadēmiskā personāla pieredzi datu apstrādē; 
• izvērtējot iegūto informāciju, izstrādāt profesionālās pilnveides programmu kompetences 

paaugstināšanai datu apstrādes tehnoloģijās; 
• izveidot mācību metodiskos materiālus; 
• organizēt profesionālās pilnveides kursus LLU akadēmiskajam personālam. 

 
Pētījuma rezultāti 

 
Matemātiskās metodes strauji ienāk mūsu dzīvē, piemēram, tirgus prognozēšanā, faktoru nozīmīguma un 

atkarības noteikšanā, zinātniski pamatotu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā utt. Bieži vien mācībspēki 
nenovērtē matemātikas nozīmi vai arī viņiem nav pietiekamas matemātisko zināšanu bāzes, lai varētu sekot līdzi 
mainīgajiem dzīves apstākļiem. Tas iespaido studentu zināšanas un prasmes, īpaši, runājot par gan kvantitatīvo, 
gan kvalitatīvo datu apstrādes matemātisko metožu izvēli un lietošanu (Āboltiņš A., Vintere A., 2006). 

Jau iepriekš tika norādīts, ka atsevišķos bakalaura, maģistrantu un pat doktorantu darbos jāsastopas ar 
neprasmi analizēt pētījumos iegūtos datus, to ticamību, kā rezultātā iegūta kļūdaina interpretācija un 
secinājumi (Āboltiņš A., Jēgere I., 2005). Šeit lielā mērā vaina jāuzņemas darbu vadītājiem, kas, iespējams, 
nepievērš pietiekamu uzmanību tam, lai tiktu korekti apstrādāta informācija un izteikti zinātniski pamatoti 
secinājumi. 

Lai uzlabotu studentu darba vadītāju sagatavotību, tika veikta LLU akadēmiskā personāla aptauja. 
Šis pētījums veikts 3 virzienos: 
• analizēts matemātikas kursā iegūto zināšanu izmantojums bakalaura un maģistra darbos; 
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• novērtēta LLU akadēmiskā personāla pieredze IKT jomā; 
• apzināta LLU akadēmiskā personāla kompetence datu apstrādes tehnoloģijās. 

 
LLU akadēmiskā personāla kompetence datu apstrādes tehnoloģijās 

 
Projekta „LLU akadēmiskā personāla profesionālās kompetences paaugstināšana datu apstrādes 

tehnoloģijās” ietvaros ir plānots apzināt LLU akadēmiskā personāla pieredzi datu apstrādē. Tāpēc šī studiju 
gada sākumā tika veikta LLU akadēmiskā personāla aptauja. Apkopojot aptaujas datus, tika secināts, ka 
LLU mācībspēku kompetence datu apstrādes metodēs ir dažāda. To, acīmredzot, nosaka attiecīgās zinātnes 
jomas specifika. Jāpiebilst, ka daži docētāji nemaz nevar konkretizēt izmantotās datu apstrādes metodes. 

Turpinājumā redzami daži anketu apstrādes rezultāti. 

6.jautājums: Vai izmantojat datu statistiskās apstrādes metodes? 

jā
94%

nē
6%

 

 
Pārliecinošs vairākums (94%) respondentu savos 
pētījumos izmanto statistiskās metodes, lai 
apstrādātu datus, taču bieži vien tās aprobežojas ar 
MS Excel lietošanu. Savukārt, tie, kas uz šo 
jautājumu atbildēja noliedzoši, izsaka vēlmi 
mācīties. 

 
8.jautājums: Vai nosakāt mērījumu aprēķinu?! kļūdu un iegūto rezultātu ticamību? 

jā
81%

nē
19%

 

19% respondentu nenosaka mērījumu aprēķinu 
kļūdu un rezultātu ticamību. Dabiski, rodas 
jautājums „Vai mēs varam runāt par kaut kādu 
zinātniskumu šajos pētījumos?” Gandrīz visi 
aptaujas dalībnieki uzskata, ka nepieciešams 
mācīties. Tikai viens respondents, kas uz šo 
jautājumu atbildēja noliedzoši, nevēlas papildināt 
savas zināšanas, turklāt šis cilvēks nelieto datoru 
pētījumu rezultātu apstrādē. 

 
11.jautājums: Vai izmantojat lietojumprogrammatūru datu apstrādē? 

jā
75%

nē
25%

 

 
25% respondentu neizmanto datorus datu apstrādē. 
Laikam ceturtā daļa no atbildējušiem respondentiem 
darbojas tikai ar papīru. Interesents šķiet fakts, ka 
puse no tiem vēlas apgūt datora lietošanu, bet puse 
nevēlas. 
 

 
12.jautājums: Vai vēlaties piedalīties profesionālās pilnveides kursos par datu apstrādes tehnoloģijām? 

jā
69%

nē
22%

neatbild
9%

 

 
69% respondentu atbild, ka vēlas paaugstināt 
kompetenci datu apstrādes tehnoloģijās; 22% atbild 
noliedzoši, bet 9% neatbild uz šo jautājumu. Kādā 
no anketām respondents pamatoti piebilst, ka nevar 
atbildēt uz šo jautājumu, jo trūkst informācijas par 
piedāvājumu – kādas tēmas, cik stundu, kad utt. 

 
Analizējot anketas, uzmanības vērta šķita sakarība starp datora lietošanas prasmi un vēlmi mācīties. 

Kā redzams diagrammā, datora lietotāji ir atvērtāki jaunu zināšanu gūšanai. 
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Secinājumi 

 
Iepazīstoties ar LLU akadēmiskā personāla aptaujas anketu datiem, tika noteikti profesionālās 

pilnveides kursu programmas satura teorētiskie virzieni: 
• datu organizēšana, teoretizēšana, strukturēšana, eksperimenta plānošana; 
• izlases kopas veidošana, izlašu veidošanas matemātiskie pamati; 
• pētījumu tehnoloģija, mērinstrumenti, to validitāte un drošums; 
• datu statistiskās apstrādes metodes, tehnika, datu grafiskā attēlošana, rezultātu ticamības 

novērtēšanas metodes; 
• korelāciju pētījuma metode; 
• rezultātu analīze un vispārināšana; 
• rezultātu prezentēšana. 
Šobrīd profesionālās pilnveides kursu programma jau pilnībā ir izveidota, noris recenziju izvērtēšana. 

Vienlaicīgi īstenojam arī trešo nozīmīgāko projekta ietvaros plānoto aktivitāti – intensīvi strādājam pie 
mācību metodisko materiālu izveides. Plānots, ka mācību metodiskie materiāli pilnībā būs izstrādāti februāra 
sākumā un martā varēsim uzsākt kursus. 
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