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KVALITĀTES POLITIKA
Rīgā
Izstrādāts saskaņā ar LU aģentūras
“Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” nolikumu
Ievads
Kvalitātes politika nosaka ietvaru, kurā koledža veido, pārrauga un pilnveido savas kvalitātes
vadības sistēmas efektivitāti, tā satur nodomu un īstenošanas galveno līdzekļu un veidu
aprakstu.
Kvalitātes politika izstrādāta un tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības normatīvajiem aktiem un vadlīnijām augstākajā izglītībā un Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (turpmāk – LU RMK) Attīstības stratēģiju.
Kvalitātes politika cieši saistīta ar koledžas stratēģiskajiem mērķiem un darbības virzieniem,
tās īstenošana stiprina LU RMK zīmolu un atpazīstamību veselības aprūpes un saistītajās
nozarēs.
LU RMK nodrošina efektīvu resursu izmantošanu, saikni starp studijām un pētniecību,
akadēmisko godīgumu un brīvību.
Izcilības pieeja
LU RMK īsteno izcilības pieeju Plāno – Dari – Pārbaudi – Rīkojies un nepārtrauktas
pilnveidošanās principu, nodrošina iesaistīto pušu vajadzību izzināšanu un sadarbību
kvalitātes pasākumu īstenošanā.
Īstenojot secīgu darbības plānošanu, katru gadu tiek izstrādāti darba plāni. Iekšējos
normatīvajos aktos un dokumentācijā ir noteikti veidi, kā politika tiek ieviesta, uzraudzīta un
pārskatīta, definētas personāla tiesības un pienākumi, studentu iesaistes mehānismi.
Kvalitātes pasākumos tiek nodrošināts vadības atbalsts. LU RMK darbībā tiek īstenota
procesu pieeja: iekšējos normatīvajos aktos ir definēti procesi, atbildīgie, viņu kompetence,
pilnvaras un atbildība. Procesu pieeja veicina starpstrukturālo sadarbību koledžas mērķu
sasniegšanā. Nepieciešamības gadījumos LU RMK izstrādā normatīvos dokumentus, lai
noteiktu kvalitātes prasības un pasākumus atsevišķās darbības jomās – studijās, pētniecībā
un citur.

Atbildīgie darbinieki rūpējas par kvalitātes politikas ieviešanu savā darbības jomā. Procesi
tiek uzraudzīti un analizēti, vērtētas galvenās ilgtermiņa tendences. Tiek īstenota faktos
balstīta pieeja lēmumu pieņemšanā.
Īstenojot Attīstības stratēģiju, Stratēģijas komisijas sēdēs tiek pieņemti lēmumi par būtiskiem
jautājumiem, izvērtēti darbības rezultāti un plānoti kvalitātes pasākumi.
Studiju un pētnieciskās darbības kvalitāte
LU RMK nodrošina studiju programmu atbilstību akreditācijas prasībām. Studiju
programmu izstrāde, apstiprināšana un pārskatīšana notiek saskaņā ar LU RMK Attīstības
stratēģiju un iekšējiem normatīvajiem aktiem, iesaistot mācībspēkus, studējošos, nozares
pārstāvjus un darba devējus.
Studiju programmu apsekošana notiek saskaņā ar Attīstības stratēģijā definētajiem
rezultatīvajiem rādītājiem. Lai uzraudzītu studiju kvalitāti, tiek veikti uztveres un izpildījuma
mērījumi. Vadības un atbalsta procesi tiek pārskatīti un uzlaboti ar mērķi sniegt stabilu
nodrošinājumu studiju programmu īstenošanai.
Studiju programmās un studiju kursos ir definēti mērķi un uzdevumi, studiju rezultāti un
kompetences, nodrošināti atbilstoši mācību resursi, sekmēta studentu profesionālā izaugsme.
Darbojas konsultāciju sistēma.
LU RMK īsteno studentcentrētas izglītības pieeju. Visās LU RMK lēmējinstitūcijās
nodrošināta studējošo pārstāvniecība. Studenti piedalās studiju programmu un mācībspēku
darba kvalitātes vērtēšanā, lēmumu pieņemšanā par LU RMK darbību.
Mācībspēki un studenti ir vienlīdz atbildīgi un aktīvi sadarbojas. Studējošajiem nodrošināta
iespēja kontrolēt mācīšanās progresu un rezultātus. Studiju un pētnieciskajā darbā tiek ņemta
vērā studējošo pieredze, iepriekšējās zināšanas, prasību un interešu dažādība, individuālās
mācīšanās īpatnības un stili. Liela nozīme ir studējošo patstāvīgām studijām.
Pētnieciskā darbība balstās uz nozares aktualitātēm un tiek īstenota ciešā sadarbībā ar nozares
profesionāļiem. Studenti tiek iesaistīti projektos, piedalās konferencēs ar ziņojumiem un
tēzēm.
Studentu sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar skaidri definētām prasībām visos studiju
posmos – iestājpārbaudījumos, starpposmos un gala pārbaudījumos. Studenti tiek informēti
par vērtēšanas veidiem un kritērijiem. Studiju pārbaudījumos tiek ievēroti neatkarīgas
vērtēšanas un demokrātiskuma principi. Tiek rūpēts par profesionālās ētikas ievērošanu un
veikti pretplaģiātisma pasākumi.
Studiju programmas vērtē studenti, darba devēji un absolventi. Darba devēji un profesionālo
organizāciju pārstāvji vērtē studiju kvalitāti valsts pārbaudījumos, praksē un akreditācijā,
sniedz padomus un konsultē studiju programmu vadītājus ikdienā. Absolventi kļūst par
prakšu vadītājiem, projektu partneriem, padomdevējiem. Iespēju robežās tiek sekots viņu
karjeras gaitām un nodarbinātībai.
Resursu plānošana notiek sadarbībā ar studējošajiem, mācībspēkiem un darba devējiem, tiek
rūpīgi sekots nozares jaunumiem, zinātnes attīstības tendencēm un profesionāļu ieteikumiem.
LU RMK nodrošina ārpus formālās izglītības apgūto un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju
rezultātu atzīšanu.
Personāla kvalitāte
LU RMK īsteno pārdomātu personāla politiku un attīsta korporatīvo sociālo atbildību. Tiek
nodrošināta personāla interešu aizsardzība. Darbojas personāla motivācijas un atbalsta

sistēma. Rūpējoties par personāla darba kvalitāti un profesionālo izaugsmi, tiek atbalstīta
zinātniski pētnieciskā darbība, dalība projektos, tālākizglītības, profesionālās pilnveides un
pieredzes apmaiņas pasākumos. Darbinieki veic darba pienākumus saskaņā ar amatu
aprakstiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
Tiek analizēta darbinieku apmierinātība ar darbu. Katru gadu notiek darbinieku darba un tā
rezultātu novērtēšana, analizējot tiešo pienākumu izpildes kvalitāti, stiprās un vājās puses,
izaugsmes vajadzības.
Sabiedrības informēšana
LU RMK regulāri informē sabiedrību par savu darbību. Elektroniskajā vidē tiek ievietota
informācija par studiju programmu piedāvājumiem un nosacījumiem, tālākizglītības
iespējām, projektiem, aktualitātēm studijās un pētniecībā, darbības rezultātiem un īpašiem
panākumiem. Informācija tiek sniegta sabiedrībai izglītojošajos un reklāmas pasākumos,
starptautiskajās konferencēs, mobilitātes un sadarbības vizītēs, projektos.
LU RMK aktīvi darbojas gan Rīgā, gan ārpus Rīgas reģiona, sadarbības un pakalpojumu
līgumu ietvaros sniedzot atbalstu un izglītības iespējas dažādu novadu iedzīvotājiem.
LU RMK pārstāvji darbojas profesionālajās asociācijās un biedrībās, aktīvi pārstāv koledžu
sabiedriskajā telpā.

Ar “Kvalitātes politikas” apstiprināšanu spēku zaudē iekšējais normatīvais akts “Studiju kvalitātes
kontrole Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā” (apstiprināts Padomes sēdē, Rīgā,
13.10.2010. Protokola Nr.31).

