Daugavpils Universitāte
Izglītības un vadības fakultāte
Darba devēju aptauja
Lai izvērtētu mūsu universitātē darbojošos profesionālo maăistra studiju
programmu “Sabiedrības un iestāžu vadība” lūdzam Jūs kā darba devēju izteikt viedokli
par šo studiju programmu!
1.

Vai piedāvātās profesionālās maăistra studiju programmas saturs kopumā atbilst
pašreizējām darba tirgus izvirzītajām prasībām?
□ pilnīgi atbilst
□ drīzāk atbilst nekā neatbilst
□ daĜēji atbilst
□ drīzāk neatbilst nekā atbilst
□ pilnīgi neatbilst

2.

Vai piedāvātā profesionālā maăistra studiju programma pēc Jūsu domām atbilst
uzĦēmumu attīstības ilgtspējīgas attīstības mērėim?
□ pilnīgi atbilst
□ drīzāk atbilst nekā neatbilst
□ daĜēji atbilst
□ drīzāk neatbilst nekā atbilst
□ pilnīgi neatbilst

3.

Vai piedāvātā profesionālā maăistra studiju programma pēc Jūsu domām piedāvā
pietiekošas profesionālās zināšanas profesionālās kvalifikācijas pilnveidei?
□ piedāvā pilnā apjomā
□ drīzāk pietiekoši nekā nepietiekoši
□ piedāvā daĜēji
□ drīzāk nepietiekoši nekā pietiekoši
□ pilnīgi nepietiekoši

4.

Vai studiju programmas studiju laiki ir izvēlēti apmierinoši Jums kā darba devējam?
□ pilnīgi apmierina
□ drīzāk apmierina nekā neapmierina
□ daĜēji apmierina
□ drīzāk neapmierina nekā apmierina
□ pilnīgi neapmierina

5. Vai pēc Jūsu domām piedāvātās programmas absolvents var izmantot iegūtās
zināšanas reālajā profesionālā darbā?
□ jā
□ daĜēji
□ nē
□ grūti atbildēt
6. Vai pēc piedāvātās programmas absolvēšanas darbiniekam ir iespējama karjeras
izaugsme?
□ jā
□ daĜēji
□ nē
□ grūti atbildēt

7. Vai pēc Jūsu domām piedāvātās programmas absolvents var paaugstināt Jūsu vadītā
uzĦēmuma konkurētspēju?
□ jā
□ daĜēji
□ nē
□ grūti atbildēt
8. Vai pēc Jūsu domām studiju programmas saturs var nodrošināt programmas
absolventa kā speciālista konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū?
□ pilnīgi nodrošina
□ drīzāk nodrošina nekā nenodrošina
□ daĜēji nodrošina
□ drīzāk nenodrošina nekā nodrošina
□ pilnīgi nenodrošina
9. Vai Jūs rekomendētu citiem darbiniekiem studēt šajā programmā?
□ jā (lūdzu norādiet, kāpēc)
...................................................................................................
□ nē (lūdzu norādiet,
kāpēc)...............................................................................................
□ nezinu (lūdzu norādiet,
kāpēc)...........................................................................................

10. Izvērtējiet programmā piedāvāto studiju kursu svarīgumu!
Nr.p.k.

Studiju kurss

1.

Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas
realizēšana sabiedrībā
ES pamatnostādnes
Valsts pārvaldes ētika
Publiskās pārvaldes reformas
Komerctiesības
Darba tiesības
Administratīvais process iestādē
Makroekonomika
Mikroekonomika
Projektu izstrādāšana un
vadīšana
Politikas socioloăija
Lietvedības dokumentu
izstrādāšana, noformēšana un
arhīva darba organizēšana
Svešvaloda (angĜu vai vācu)
Svešvaloda (franču)
Mūsdienu organizāciju vadīšana
Vadības psiholoăija
Vadītāja praktiskā psiholoăija
Karjeras izaugsmes treniĦš
Darbs ar personālu un personāla
mijiedarbības process
Korupcija un tās novēršana

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ěoti svarīgs

Vidēji
svarīgs

Mazsvarīgs

Nr.p.k.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Studiju kurss

ěoti svarīgs

Vidēji
svarīgs

Mazsvarīgs

Finansu analīze
Domāšanas sistemoloăija
Zinātniski pētnieciskā darba
organizācija un analīze
Problēmas un risinājumi
socioloăiskajās teorijās
Darbs ar biroja programmatūru
Garīgums kā mijiedarbības
līdzeklis
Saskarsmes psiholoăija
Runas māksla
Ekoloăija

11. Izvērtējiet programmā iekĜautās prakses un maăistra darba izstrādāšanas un
aizstāvēšanas svarīgumu!
ěoti svarīgs

Vidēji svarīgs

Maăistra prakse
Maăistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana
Paldies par atsaucību!

Mazsvarīgs

