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• Kāds ir izglītības mērķis?

• Kādus rezultātus ar izglītību grib sasniegt?

• Kāda būs privāto institūciju loma?

… 

Antipiemērs:

Ekselence, bet studiju 
budžetu un zinātnes 
finansējuma pēc PLE



Augstskolu uzdevumi un sasniedzami rezultāti

• Augstskolas kuru virsmērķis ir elastīgi reaģēt uz tirgus piedāvājumu un 
sagatavot augsta profesionālā līmeņa speciālistus Latvijas tautsaimniecības 
vajadzībām

• Mācīšana piesaistot nozares speciālistus

• Universitātes kuru virsmērķis ir jaunu globālu zināšanu radīšana, gatavojot 
nākotnes profesiju līderus

• Pētniecībā balstīts studiju process globālās tēmās

• Ilgtermiņa rezultātu konkurence: finansējuma sadale atbilstoši 
uzdevumiem, un augstskolu statusa pārskates ik pēc 6 gadiem. 

• Konkurējoša un iekļaujoša: «no dead ends»

• Samazināt zinātnes nozaru dublēšanās iespējas: kritiskā masa

• Zinātnes institūtu ar universitātēm sadarbības modeļa izveide: tas ļaus 
izmantot efektīvāk cilvēkresursus un palīdzētu kāpt reitingos 







Univesitāšu autonomijas stiprināšana

• Pasaules tendences (piem. John Fielden, 2008, WB) 
pārejot no kontroles uz pārraudzību, jo tas ir 
ilgtspējīgas brīvas sabiedrības pamats 

• Latvija: formālā autonomija augstskolām ir liela, bet arī 
reālā atkarība piem. studentu skaits par programmām

• Vajag: neliels skaits radītāju studiju un zinātnes 
procesā, kurus nosaka ministrija. Procesus kontroli 
nodot trešai puse: piem. Padomei. 

• Universitāšu padome (profesionāla, neatkarīga) atbild 
par procesiem: samazina ministriju iesaisti  

• Starpnieku organizācijas var apsvērt, bet Latvijā būtu 
sarežģīti nodrošināt interešu konflikta neesamību





Universitāšu pārvaldības izmaiņas

• Padomju izveide pēc labākiem rietumu pasaules standartiem: piem. 
5 no universitātes (piem. dekāni un rektors), 5 no nozares un ārvalstu 
akadēmiskiem spēkiem, un 1 students. Nav politisko partiju (tsk. 
ministriju) iesaistes procesā. 

• Rektora komanda: rektors, prorektori un dekāni. Neliela un operatīva 
komanda ar finansējuma un pilnu atbildību par rādītāju (stratēģijas 
sasniegšanu). Dinamiska, reaģējot uz sadarbības partneru (piem. ZI) 
un inovatīvā tirgus pieprasījuma. Senāts: akadēmisko procesu 
noteicējs.

• Padomes var būt starp vairākām universitātēm vai universitātēm uz 
zinātniskiem institūtiem.





Budžets = 31486 vieta-0.852
R² = 0.8777
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* MIT neskaita 

Ieguldījumi Z & AI ir tieši saistīti ar vietu reitingos

Ar kopējo pieaugumu līdz 100 

milj. EUR nākamo 10 gadu 

laikā. Joprojām iztrūkums lai 

sasniegtu vidējās investīcijām 
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Lincoln University

Pohang University of Science and…

CentraleSupélec

University of St Andrews

University of Bristol

Delft University of Technology (TU Delft)

Aalto University

University of Tartu

University of Glasgow

Tallinn University of Technology (TalTech)

Heidelberg University

University of Latvia

Riga Technical University

Sorbonne University

The London School of Economics and…

Vilnius University

University of Mannheim

Pompeu Fabra University

École Normale Supérieure de Lyon

Universitāšu finansējuma atdeve uz 1 punktu THE World Rankings 2019 

Datus sagatavoja: J. Iļjins



Kā virzīties uz priekšu

• Izlēmība sekojot pasaules tendencēm: uzdevumi, pārvalde un 
tipoloģija

• Skaidra stratēģija,  politika un pašregulējoša izglītības sistēma

• Reāls finansējums pret atdevi: izmaksas uz studentu, profesoru un 
publikāciju

• Nozares iesaiste finansējuma piesaistē (ICT programmas piemērs)

• Ilgtermiņa akadēmiskā personāla attīstības politika: modernā tenūra
ieviešana 


