
 
„Darba uzdevums” SIA „Biznesa augstskola Turība”  līguma par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.3.0/18/A007 “Pārvaldības uzlabošana 

Biznesa augstskolā Turība” ietvaros. Starptautisks salīdzinošs izvērtējums kvalitātes vadības plānam un tā dokumentiem. 

 

 

 

Darba uzdevums 
 

  

 

1. Darba uzdevums 

1.1. Priekšmets  

1.1.1. Starptautisks salīdzinošs izvērtējums kvalitātes vadības plānam un tā dokumentiem un 

rekomendāciju sniegšana kvalitātes vadības sistēmas uzlabojumiem. 

 

1.1.2. Projekta darbības apraksts 

- Kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas plāna izstrāde, ņemot vērā veicamos 

uzlabojumus augstākās izglītības iestādes pārvaldībā. 

Darbība paredz esošās kvalitātes vadības sistēmas analīzi, konsultācijas un starptautiski salīdzinošo 

izvērtējamu (peer-review) iesaistot ārvalstu ekspertus, kvalitātes vadības politikas dokumenta 

izstrādi un kvalitātes vadības rokasgrāmatas izstrādi, konsultācijas ar ārvalstu ekspertu/iem, 

rekomendāciju iestrādāšana kvalitātes vadības sistēmā. 

 

Rezultāts: Izstrādāts un izvērtēts kvalitātes vadības plāns un tā dokumenti dokumenti un uzlabota 

kvalitātes vadības sistēma. 
 

 

 

2. Prasības ekspertam/iem, kas sniegs veiks izvērtējumu un sniegs konsultācijas:   

2.1. Nepieciešamā izglītība: Maģistra vai doktora grāds  

2.2. Nepieciešamā profesionālā pieredze:  

2.2.1. Vismaz 3 gadu pieredze darbā ar kvalitātes vadības jautājumiem un kvalitātes vadības dokumentu 

izstrādi augstākās izglītības iestādē. 

2.2.2. Izpratne par augstskolu un akadēmisko darbību. 

2.2.3.Pieredze starptautiskos projektos. 
 

 

3. Eksperta/u uzdevuma apraksts: 

3.1. Ekspert/i iepazīstas ar Kvalitāte vadības sistēmu BA Turība un esošajiem dokumentiem un 

procesiem. Ekspertam/iem tiek nosūtīts kvalitātes vadības plāna uzmetums un izstrādātie kvalitātes 

vadības dokumenti angļu valodā. Kvalitātes vadības speciālists video konferencē iepazīstina ekspertus 

ar esošo situāciju un prezentē kvalitātes vadības sistēmu un politiku BA Turība. 

3.2. Eksperts/i pēc iepazīšanās ar pieejamo dokumentāciju un prezentācijām sniedz konsultācijas 

saistībā ar kvalitātes sistēmas uzlabošanu. 

3.3. Eksperts/i sniedz atzinumu par plānotajiem kvalitātes vadības uzlabojumiem augstskolā un 

izstrādātajiem kvalitātes vadības dokumentiem – BA Turība kvalitātes vadības politiku un kvalitātes 

vadības rokasgrāmatu. Eksperts/i sagatavo ziņojumu un iesniedz BA Turība. Ziņojums iekļauj 

rekomendācijas kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai.  
 

  



 
„Work task” in frame of Turiba University (SIA „Biznesa augstskola Turība”) agreement of European Social Fund project Nr. 

8.2.3.0/18/A007 „Development of management in Turiba University” (Pārvaldības uzlabošana Biznesa augstskolā Turība). Peer-review for 

quality management plan and its documents. 
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1. Work task 

1.1. Work subject 

1.1.1. International comparative review of quality management plan and documents, recommendations 

for quality management improvements in Turiba University.  

 

1.1.2. Description of project activity 

- Development of the plan for Turiba University quality management system, taking into 

account improvements in management of higher education institution.  

 

Project activity includes analyses of existing quality management system, consultations and peer-

review by international experts, development of quality management documents (Politics of quality 

management in Turiba University and handbook of quality management), consultations with 

international experts and introducing recommendations of experts in quality management system.  

 

Result: developed and reviewed quality management documents and improved quality management 

system in Turiba University.  
 

 

 

2. Requirements for expert/s who will provide peer-review and provide consultations:  

 

2.1. Education requirements: master of doctoral degree 

2.2. Professional experience requirements:  

2.2.1. At least 3 years’ experience with quality management issues and experience in development of 

quality management documents for higher education institution. 

2.2.2. Knowledge about higher education institution management and academic work. 

2.2.3. Experience in international projects. 
 

 

3. Work task of expert/s: 

3.1. Expert/s are getting acquainted with Turiba University quality management system and existing 

quality management documents and processes. Expert/s receive draft of quality management plan and 

its documents in English language. Quality manager of Turiba University in video conference presents 

quality management system and politics of Turiba University.  

3.2. Expert/s after getting acquainted with Turiba University quality management system and existing 

quality management documents are providing recommendations and consultations for system 

improvement. 

3.3. Expert/s prepares peer-review report for quality management plan and 2 documents – Turiba 

University quality management politics and quality management had-book. Expert/s submits report to 

Turiba University. Report contains recommendations for quality management system improvements.  
 

 

 


