
Konference - seminārs par ISO un citu
standartu  nozīmi,  zinātību un mācīšanu
augstākajā izglītībā. 
"Par to, ka standarti nav nekas specifisks un
tikai dažiem speciālistiem vajadzīgs, bet
jebkurā jomā, jebkurā mācību priekšmetā
izmantojams." /M.Zelmenis/

Standarti, to
nozīme un
mācīšana
augstskolās
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Standards Teaching in University Education (STUNED) 
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Programma
13:00 
IEVADS

13:10
GITA RĒVALDE,  "STANDARTU

MĀCĪŠANA AUGSTSKOLĀS"

13:25
 MIKUS ZELMENIS,  “STANDARTI

IKDIENAS PROCESOS”
13:45

ĒRIKA NAZARUKA,  “MODUĻA
“INFORMĀCIJAS DROŠĪBA”

IZMANTOŠANA RĪGAS TEHNISKĀS
UNIVERSITĀTES STUDIJU KURSOS”

 14:05
FOTO 

14:10
MIKUS DUBICKIS ,  “EIROPAS

NODIBINĀJUMA KVALITĀTES VADĪBAI
(EFQM) MODELIS UN TĀ IEVIEŠANA

14:30
DOMU APMAIŅA,  DEBATES 

15:30
NOSLĒGUMS



Īsi par runātājiem

Mikus Zelmenis ir SIA ”No manis” (biznesa vadības risinājumi, procesu vadība,
kvalitātes vadība, audits) vadītājs, eksperts, valdes priekšsēdētājs. Latvijas Kvalitātes
biedrības valdes priekšsēdētājs. Mikum ir pieredze organizāciju vadībā kopš 1997.
gada. Kopš 2002. gada pieredze kā vadības konsultantam un ekspertam biznesa
procesu pilnveidošanā un attīstīšanā vairāk kā 60 uzņēmumos un organizācijās kā
Latvijā, tā ārvalstīs (Vācija, Beļģija, Zviedrija, Itālija, Gruzija). Darbojies dažādās
iestādēs kā risku analīzes, kavalitātes vadības vadītājs, speciālists un pasniedzējs.
Kopš 2011. arī Latvijas Auto klubu apvienības valdes priekšsēdētājs. 

Ērika Nazaruka ir ieguvusi inženierzinātņu doktora grādu informācijas tehnoloģijas
nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē 2006. gadā. Viņa ir Rīgas Tehniskās universitātes
asociētā profesore kopš 2013. gada un Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle
kopš 2019. gada. Kopš 2007. gada Ērika Nazaruka darba pienākumos apvieno vairāku
studiju kursu pasniegšanu un zinātnisko darbu. Profesionālās intereses ir saistītas ar
sistēmu funkcionēšanas topoloģisko modelēšanu, programmatūras izstrādes formālo
metožu attīstību un programmprodukta un programmatūras izstrādes procesu
kvalitātes nodrošināšanu.

Mikus Dubickis ir kvalitātes vadītājs Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā
“RISEBA”. Koordinē jaunā EFQM modeļa ieviešanu augstskolā un piedalās citu
stratēģiskās un operatīvās vadības jautājumu risināšanā, ir sertificēts EFQM vērtētājs.
Augstākās izglītības institūciju vadībā dažādās pozīcijās darbojas kopš 2015.g.
Starptautiski citētu zinātnisko publikāciju autors un doktora grāda kandidāts Rīgas
Tehniskajā universitātē, kur pēta jaunu zināšanu un tehnoloģiju apguvi un inovāciju
ieviešanu. Izstrādājis un vada mārketinga, inovācijas un vadības studiju kursus kopš
2013.g. LIAA Tehnoloģiju pārneses programmas Konsultatīvās padomes loceklis,
mentors un biznesa plānu vērtētājs. Bijis Latvijas Studentu apvienības prezidents,
darbojies Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Studiju akreditācijas un studiju
programmu licencēšanas komisijās (2015-2019). Kā eksperts studiju programmu,
virzienu un institūciju novērtēšanā Latvijā un ārvalstīs, darbojas kopš 2010.g.

 

Gita Rēvalde ir fizikas doktore, ar ilgu pieredzi augstākās izglītības un zinātnes jomā,
gan akadēmiskos, gan augstākos administratīvos amatos Latvijā un ārzemēs.
Profesionāla pieredze augstākās izglītības un pētniecības politikā, Eiropas  un Āzijas
augstākās izglītības sistēmās, standartu un kvalitātes nodrošināšanā, stratēģiskā
vadībā, finansēšanas sistēmās. Darbojusies ASEM, EK darba grupās, Boloņas procesa
ieviešanā. Augstskolu akreditācijas eksperte gan Latvijā, gan ārzemēs. Gitai Rēvaldei ir
aptuveni 150 publikācijas un konferenču prezentācijas. Kopš 2016. LZA
korespondētājlocekle. Srādājusi par departamenta direktori Izglītības un zinātnes
ministrijā, bijusi Ventspils Augstskolas rektore, Enerģētikas universitātes prezidente
Kazahijā, Latvijas Universitātes vadošā pētniece. Kopš 2012. g. Rīgas Tehniskās
universitātes profesore.


