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Darbā tiek raksturots EFQM Izcilības modeļa un CE ( cēloņu diagramma) izmantošana, lai noteiktu RTU Liepājas filiāles 
mācībspēku darbības virzienu pilnveidošanai nepieciešamos mācību procesa vadības kvalitātes uzlabojumus. 

Pētījumā, izmantojot CE, no vairākiem gala rezultātu ( studiju kurss sekmīgi apgūts) ietekmējošiem faktoriem tika analizēts 
studiju kursa „Statistika ekonomistiem” iekšējais vērtējums. Lai to iegūtu, tika izmantots docētāja sniegtais studentu prasmju un spēju 
kvantitatīvais novērtējums mācību procesa laikā un studentu aptauja ar mērķi uzzināt viņu viedokli par mācību procesa aktivitāšu 
nozīmīgumu. 

Iekšējā vērtējuma rezultāti tika apkopoti un attēloti grafiski. Aprēķināti statistiskie rādītāji: aritmētiskais vidējais, moda, 
mediāna, standartnovirze, variācijas koeficients. Statistiskās analīzes rezultāti var palīdzēt noteikt mācību procesa pilnveidošanas 
virzienus.  

Atslēgas vārdi: EFQM modelis, mācībspēku darbības pilnveide, kvalitātes instrumenti, iekšējais vērtējums, statistiskā analīze 
 
 
Ievads 

 
Nacionālajā un globālajā darba tirgū pastāvošā konkurence rada nepieciešamību pēc izglītības 

sistēmas, mācību procesa pilnveidošanas katrā augstskolā, lai izvēlētās profesijas ietvaros nodrošinātu 
augstskolu absolventiem mūsdienīgas zināšanas un prasmes. 

Kā uzlabot augstskolu absolventu konkurētspēju darba tirgū? Pie šī jautājuma risināšanas strādā 
augstskolu speciālisti ne tikai mūsu valstī, bet visā pasaulē. Šim nolūkam autori RTU Liepājas filiālē 
pašvērtējuma analīzē lieto EFQM (Eiropas kvalitātes vadības fonda) Izcilības modeli, lai konstatētu 
neatbilstību īstenībai un to novērstu. EFQM modelis ir vienkāršs, labi saprotams un praktiski realizējams 
augstskolā [1].  

EFQM Izcilības modelis aptver deviņas kritēriju kopas jeb moduļus. Pieci no tiem aptver iespējas, kas 
attiecināmi uz veicamām rīcībām, pārējie četri aptver rezultātus, kas atspoguļo sasniegto. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. zīm. EFQM modelis 
 
Mācību iestāde formulē savus plānus un mērķus, veic darbības un mēra to rezultātus. Rezultāti tiek 

nodoti atgriezeniskās saites veidā un notiek pasākumi, kuru rezultātā rodas jauni uzlaboti plāni, jaunas 
pilnvērtīgākas darbības, tādējādi noslēdzot „Deminga” ciklu: Plāno – Veic - Izvērtē – Rīkojies (sk 
1.zīm.).Tātad EFQM modelis aptver visus mācību iestādes aspektus un ir skaidri virzīts uz nepārtrauktu 
kvalitātes uzlabošanu. 
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Šajā darbā tiek apskatīts viens no kritērijiem – 5.kritērijs. EFGM modeļa 5.kritērijs ir procesa vadība, 
kas augstskolā nozīmē: 

• izglītības izveidi,  
• izglītības īstenošanu, 
• atbalsta procesus. 

Pilnveidojot mācību procesa vadības kvalitāti, nepārtraukti jāpilnveido dažādi šī procesa komponenti. 
Piemēram, izglītības īstenošana paredz arī mācībspēku darbības nepārtrauktu pilnveidošanu. Mācībspēku 
darbība aptver vairākas aktivitātes: docētājs veicina un sekmē studentu studiju procesu; docētājs motivē 
studentus, pieskaņojas to sākuma līmenim un izskaidro izglītības mērķus; docētājs dod studentiem iespēju 
pašiem orientēties un praktiski darboties un nodrošina atgriezenisko saiti. 

Mācībspēku darbības pilnveidošanai var lietot kvalitātes noteikšanas līdzekli CE (cēloņu 
diagrammu). Šī diagramma nosaka un attēlo gala rezultātu ietekmējošos faktorus. Par ietekmējošo faktoru 
autori izvēlējās mācību procesa iekšējo vērtējumu: studentu spēju un prasmju kvantitatīvu novērtēšanu un 
vērtējumu, kas balstās uz studentu aptauju. Par gala rezultātu – studiju kursa sekmīgu apguvi. Analīzes 
priekšmets – „Statistika ekonomistiem” pilna un nepilna laika studiju programmas „Uzņēmējdarbība un 
vadība” studentiem. 
 
1. Studentu zināšanu vērtējums mācību procesa gaitā 
 

Studiju laikā iegūto studentu spēju un prasmju izzināšanai tiek izmantoti pārbaudes uzdevumu 
vērtēšanas rezultāti. Pārbaudes uzdevumi ir studentu spēju un prasmju kvantitatīvas novērtēšanas 
instruments. Ja pārbaudes uzdevumi izstrādāti kvalitatīvi, tad studenta kopējais rezultāts pietiekami labi 
atspoguļo viņa spējas un prasmes, to vai studiju kurss apgūts sekmīgi.  

Izstrādājot vērtēšanas instrumentus (pārbaudes uzdevumus), tiek ņemti vērā šādi mērķi: nodrošināt 
studentiem atgriezenisko saiti ar pasniedzēju, lai viņi varētu mācīties no kļūdām un attīstīt savus 
sasniegumus; klasificēt vai iedalīt studentu sasniegumus; dot iespēju studentiem izlabot savas kļūdas un 
novērst trūkumus; motivēt studentus un konsolidēt viņu vēlmi gūt tālākus panākumus; konsolidēt studentu 
mācīšanos; dot docētājam atgriezenisko saiti par to, cik efektīvi viņš darbojas mācīšanās veicināšanā. 

Katrs uzdevums veidots tā, lai ļautu novērtēt studenta prasmi izmantot atbilstošas statistiskās metodes 
konkrētas ekonomiskas problēmas analīzei un risināšanai. Uzdevumu risināšana tiek vērtēta pēc noteikta 
punktu skaita - no 4 līdz 10 punktiem. Pārbaudes uzdevumu skaits – 6, kopējais maksimālais punktu skaits – 
60, minimālais – 24.  

Vērtējot pārbaudes uzdevumu risinājumu, tiek ņemti vērā šādi galvenie aspekti:  
a) risināšanas algoritma loģiskais pamatojums, 
b) skaitlisko rezultātu pareizība, 
c) rezultātu analīze, 
d) datorprogrammu izmantojums,  
e) uzdevuma risinājuma noformējums. 

Tiek apkopoti pilna un nepilna laika studiju Ekonomikas koledžas studentu pārbaudes uzdevumu 
rezultāti par 2004./2005. m.g. studiju kursā „Statistika ekonomistiem.” (sk. 1. tabula, 2. tabula). 

Tā kā, veidojot un vērtējot pārbaudes uzdevumus, mūs interesē „tipiska studenta” sniegums, rezultātu 
analīzes gaitā tika aprēķināti centrālās tendences rādītāji: aritmētiskais vidējais ( x ), moda (Mo) un mediāna 
(Me) . Ikviens no tiem raksturo tipisko sniegumu nedaudz atšķirīgā veidā.  
 
1. tabula. Pilna laika klātienes studentu sadalījums pēc vērtējuma rezultātiem 

Punktu  
skaits, 

x 

Studentu  
skaits, 

f 

Studentu 
īpatsvars, 

[%], w 

Uzkrātais studentu 
skaits, 

Sf  

30 – 34  2 4,5 2 
34 – 38 1 2,3 3 
38 – 42 1 2,3 4 
42 – 46 10 22,7 14 
46 – 50 16 36,4 30 
50 – 54 13 29,5 43 
54 – 58 1 2,3 44 

Kopā 44 100 - 
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2. zīm. Pilna laika klātienes studentu sadalījums pēc vērtējuma rezultātiem 
 
Aplūkojot histogrammu (2. zīm.), var secināt: 

1. Visi studenti saņēmuši vairāk kā 30 punktus. 
2. Vairums studentu saņēmuši no 42 līdz 54 punktiem, kas ir labs rādītājs. 
3. Ir neliela studentu grupa (4 studenti), kas saņēma mazāk par 42 punktiem, un viens students -

vairāk par 54 punktiem. 
4. Neviens students nav saņēmis maksimālo punktu skaitu – 60. 

 
Aprēķināto rādītāju skaitlisko vērtību interpretācija: 

1. x = 47 punkti – pilna laika klātienes viena studenta vidējais pārbaudes rezultāts. 
2. Mo = 49 punkti – visbiežāk sastopamais vērtējumu rezultāts starp 44 studentiem (36,4% no 

studentu skaita). 
3. Me = 48 punkti – pusei studentu vērtējumu rezultāts ir mazāks par 48 punktiem, otrai pusei – 

lielāks par 48 punktiem. Rezultātu sadalījumam ir asimetrisks raksturs ar negatīvu nobīdi, 
jo x  < Me < Mo. 

4. Standartnovirze σ = 5.07 punkti, tas nozīmē – vidēji par tik studentu individuālie vērtējuma 
rezultāti novirzās no aritmētiskā vidējā.  

5. Variācijas koeficients ir neliels Kv = 10.8%, mazāks par 33%, un tas norāda uz aprēķinātā 
aritmētiskā vidējā tipiskumu un stabilitāti pētāmai kopai (pilna laika klātienes studenti).  

 
2. tabula. Nepilna laika neklātienes studentu sadalījums pēc vērtējuma rezultātiem  

Punktu  
skaits, 

x 

Studentu  
skaits, 

f 

Studentu 
īpatsvars, 

[%], w 

Uzkrātais 
studentu skaits, 

Sf  
xi . f 

28 – 32 2 4,4 2 60 

32 – 36 2 4,4 4 68 

36 – 40 8 17,8 12 304 

40 – 44 12 26,7 24 504 

44 – 48 17 37,8 41 782 

48 – 52 3 6,7 44 150 

52 – 56  1 2,2 45 54 

Kopā 45 100 - 1922 

 
Aplūkojot histogrammu (3.zīm.), var secināt: 

1. Visi studenti saņēmuši vairāk nekā 28 punktus. 
2. Vairums studentu saņēmuši no 36 – 48 punktiem. 
3. Ir neliela studentu grupa (4 studenti), kas saņēma vairāk par 48 punktiem un 4 studenti saņēma 

mazāk par 36 punktiem. 
4. Neviens students nav saņēmis maksimālo punktu skaitu – 60. 
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3. zīm. Nepilna laika neklātienes studentu sadalījums pēc vērtējuma rezultāti 
 
Aprēķināto rādītāju skaitlisko vērtību interpretācija: 

1. 43x =  punkti – studentu vidējais vērtējums. 
2. Mo = 45 punkti – visbiežāk sastopamais vērtējumu rezultāts starp 45 studentiem (37,8% no 

studentu skaita). 
3. Me = 44 punkti – pusei studentu vērtējumu rezultāts ir mazāks par 44 punktiem, otrai pusei – 

lielāks par 44 punktiem. Jo eo MMx ≠≠ , tātad sadalījumam ir asimetrisks raksturs ar 
negatīvu nobīdi: x  < Me < Mo.  

4. Standartnovirze σ = 5.02 punkti. Vidēji par tik studentu individuālie vērtējuma rezultāti 
novirzās no aritmētiskā vidējā.  

5. Variācijas koeficienta skaitliskā vērtība Kv=11.7% liecina par aritmētiskā vidējā tipiskumu un 
stabilitāti pētāmai kopai. 

 
2. Studentu aptauja 

Studentu aptaujas mērķis ir uzzināt studējošo viedokli par mācību procesa aspektiem un par atsevišķa 
aspekta nozīmīgumu (studenta vērtējumā) kursa (šajā gadījumā – „Statistika ekonomistiem”) sekmīgā 
apgūšanā. No 150 studentiem tiek atlasīti 50 studenti, kuriem bija piedāvāts ranžēt (pēc viņu uzskata) pēc 
nozīmīguma 10 mācību procesa aspektus. Var piebilst, ka aptaujas lapās minētie aspekti neaptvēra visus 
faktorus, kas var ietekmēt apgalvojumu, bet pēc autoru viedokļa tie ir būtiskākie. 

 
2.1. Aptaujas lapa 

Apgalvojums „Mācību priekšmets sekmīgi apgūts” paredz: 
a) ir iegūta izpratne par mācību priekšmeta saturu, loģiku un izmantošanas sfērām, 
b) ir iegūtas jaunas zināšanas, 
c) ir apgūtas problēmu risināšanas pamatmetodes, 
d) ir iegūta prasme izmantot jaunas zināšanas praksē, 
e) ir apzināta nepieciešamība izmantot iepriekš iegūtās zināšanas, lai veiksmīgi apgūtu 

jaunas zināšanas. 
Ranžējiet pēc nozīmīguma šādus mācību procesa aspektus, kuri pēc Jūsu domām var būtiski ietekmēt 

minēto apgalvojumu: 

Nr. p.k. Aspekti Rangs 
1. Kvalitatīvs metodiskais materiāls: lekciju konspekti, metodiskie norādījumi, 

uzdevumu risināšanas piemēri u.c.: esamība un pieejamība 
 

2. Mācību literatūra: esamība un pieejamība  
3. Pārbaudes darbi mācību procesa gaitā: mājās un auditorijā  
4. Docētāja profesionalitāte: prasme saprotamā formā izskaidrot jauno materiālu  
5. Docētāja labvēlīga attieksme pret studentiem  
6. Komunikācija ar docētāju e-pasta tehnoloģijā  
7. Mācību procesa tehniskais nodrošinājums: datori, Internets, kodoskopi, tāfeles…  
8.  Izmantotā studentu zināšanu vērtēšanas sistēma  
9. Konsultācijas: grupās, individuāli vai rakstiski  

10. Docētāja kultūra   
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Aptaujas rezultātu apkopošanas gaitā tiek izveidotas sadalījuma rindas. Tālāk katrā sadalījumā ir 
noteiktas modas (Mo), t.i., visbiežāk sastopamie aspektiem piešķirtie rangi. Pēc modas noteikšanas tiek 
aprēķināts arī modām atbilstošais studentu skaita īpatsvars procentos un izveidota diagramma (skat. 4.zīm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      10 
 
 
 
 

A – docētāju profesionalitāte; B – kvalitatīvs metodiskais materiāls, esamība un pieejamība; C – docētāju labvēlīga attieksme pret 
studentiem; D – mācību literatūras esamība un pieejamība; E – konsultācijas grupās un individuāli; F – pārbaudes darbi; G – mācību 

procesa tehniskais nodrošinājums; H – izmantotā zināšanu vērtēšanas sistēma; I – docētāju kultūra; J – komunikācija ar docētāju  
e-pasta tehnoloģijā 

 
4. zīm. Studentu sadalījums pēc aspektiem piešķirtajiem rangiem 

 
3. Secinājumi par iekšējā vērtējuma rezultātiem  

 
3.1. Docētāja vērtējums: 

Ņemot vērā pārbaudes uzdevumu kvalitātes atbilstību studiju kursa prasībām, kā arī aprēķināto 
statistisko rādītāju skaitliskās vērtības, var pieņemt:  

• Uzdevumu sarežģītības pakāpe ļauj vairākumam studentu tos veiksmīgi izprast un izpildīt.  
x pilna st. = 47 punkti;  x nepilna st. = 43 punkti, maksimālais punktu skaits – 60 

. 
• Izkliedes rādītāju skaitliskās vērtības liecina par vidējā vērtējuma tipiskumu – Kv pilna st.= 10,8%; 

Kv nepilna st. = 11,7%, un studentu individuālā vērtējuma vidējā novirze no aritmētiska vidējā ir 
neliela – σpilna st. = 5,07 punkti; σnepilna st. = 5,02 punkti, kas var liecināt par studentu spēju un 
prasmju stabilo līmeni, kas ļauj viņiem sekmīgi apgūt studiju kursu “Statistika ekonomistiem”. 

 
3.2. Studentu vērtējums: 

Analizējot diagrammu (4.zīm.), varam secināt, ka:  
• pirmais rangs (74% no aptaujātiem) tiek piešķirts aspektam – „Docētāja prasme saprotamā formā 

izskaidrot jauno materiālu”. Šis aspekts liecina par docētāja profesionalitāti un aptver zināšanas konkrētā 
priekšmetā, didaktiskās spējas un jaunā mācību materiāla izklāstu uzskatāmā veidā nodarbības laikā;  

• otrais rangs (40% no aptaujātiem) tiek piešķirts aspektam – „Kvalitatīvs metodiskais materiāls: lekciju 
konspekts, metodiskie norādījumi, uzdevumu risināšanas piemēri…” Otrais rangs (24% no aptaujātiem) 
tiek piešķirts arī aspektam – „Docētāja labvēlīga attieksme pret studentiem”. Salīdzinot minēto aspektu, 
otrā ranga atbalstītāju procentuālo skaitu, priekšroku var dot aspektam „Kvalitatīvs metodiskais 
materiāls…” un aspektu – „Docētāja labvēlīga attieksme pret studentiem” ierindot 3.vietā, t.i., piešķirt 
3.rangu;  
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• pārbaudes darbiem pēc nozīmīguma tiek piešķirts 5.rangs. Tas ir studentu piedāvātais pārbaudes 
uzdevumu efektivitātes vērtējums. Pēc autoru viedokļa šī aspekta nozīmīgums varētu būt augstāks. 
Apspriešanas laikā studenti skaidro savu vērtējumu ar to, ka dažreiz pārbaudes uzdevumi nodarbības 
laikā izraisa stresu un tikai tādēļ šim aspektam viņi piešķir 5.rangu, nevis, piemēram, 3.rangu.  

Var atzīmēt, ka 10.rangu studenti piešķīra aspektam – „Komunikācija ar docētāju e-pasta 
tehnoloģijā”. Neskatoties uz to, ka e-pasts studentiem kopumā ir pieejams, apspriešanas laikā viņi atbalstīja 
komunikāciju ar docētāju „tiešā” veidā. 
 
Noslēgums 

 
Diagrammā atspoguļotais studentu vērtējums norāda uz mācību procesa uzlabošanas virzieniem. 

Aspektam “Docētāja prasme saprotamā formā izskaidrot jauno materiālu” piešķirtais pirmais rangs mudina 
docētāju izvērtēt pasniegšanas metodiku, pie kuras pieder arī kvalitatīva mācību materiāla izstrāde. 

Ņemot vērā studentu vērtējumu, 2005./2006. m.g. mācību materiāls „Statistika ekonomistiem” tika 
izstrādāts „Power Point” vidē, tādējādi pilnveidojot mācību metodiku. 

Turpmāk darbā apskatītie mācību procesa iekšējās vērtēšanas paņēmieni tiks pilnveidoti, izmantojot 
pašvērtējumu metodoloģiju QFD - „kvalitātes māja”. QFD ir elastīga, rūpīga studiju analīze. Ar šo 
metodoloģiju var izvērtēt, piemēram, cik pamatīgi nepieciešamo prasmi nodrošina konkrēts mācību 
priekšmets, vai studijās iespējams iegūt nozīmīgu darba prasmi. Ar QFD metodoloģijas palīdzību autori 
meklēs atbildes gan uz minētajiem jautājumiem, gan arī uz citiem, ar mācību procesa pilnveidošanu cieši 
saistītiem aspektiem. 
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Kārkliņš V., Kārkliņa V. EFQM IZCILĪBAS MODEĻA IZMANTOŠANA STUDIJU PROCESA 
PILNVEIDEI 

Darbā tiek raksturots EFQM Izcilības modeļa un CE ( cēloņu diagramma) izmantošana, lai noteiktu RTU Liepājas filiāles 
mācībspēku darbības virzienu pilnveidošanai nepieciešamos mācību procesa vadības kvalitātes uzlabojumus. 
Pētījumā, izmantojot CE, no vairākiem gala rezultātu ( studiju kurss sekmīgi apgūts) ietekmējošiem faktoriem tika analizēts studiju 
kursa „Statistika ekonomistiem” iekšējais vērtējums. Lai to iegūtu, tika izmantots docētāja sniegtais studentu prasmju un spēju 
kvantitatīvais novērtējums mācību procesa laikā un studentu aptauja ar mērķi uzzināt viņu viedokli par mācību procesa aktivitāšu 
nozīmīgumu. 
Iekšējā vērtējuma rezultāti tika apkopoti un attēloti grafiski. Aprēķināti statistiskie rādītāji: aritmētiskais vidējais, moda, mediāna, 
standartnovirze, variācijas koeficients. Statistiskās analīzes rezultāti var palīdzēt noteikt mācību procesa pilnveidošanas virzienus.  
Atslēgas vārdi: EFQM modelis, mācībspēku darbības pilnveide, kvalitātes instrumenti, iekšējais vērtējums, statistiskā analīze 

 
 
Karklins, V., Karklina, V. EFQM EXCELLENCE MODEL APPLICATION FOR LEARNING 
PROCESS DEVELOPMENT 

The following work offers such quality measures as EFQM Excellence Model and CE with the purpose to determine necessary 
improvements of quality management of the study process with the idea to enhance teaching staff perfomance of Liepaja Branch of 
Riga Technical University. 
Internal evaluation of the process of study subject „Statistics for Economists” has been described 
using CE measures from the position of influenced factors of different final results (study material of the following subject has 
been successfully discussed and learned). Students skills and abilities of teachers quatitative assessment during the study process, 
and students questionnaire with the aim to get the students opinion about the challenges of stady perfomance have been takes as 
internal evaluation form. 
The results of iternal evaluation and assessment have been generalized and described graphically. Some statistical indices have 
been calculated:arithmetical mean, median, standard divergence, variation Ratio. Statistical analysis of results can help to 
determine the improvement ways of the study process. 
Keywords: EFQM Model, teaching staff perfomance improvement, quality measures, internal evaluation, statistical analysis 


