Reflektantu aptauja (pie līgumu
slēgšanas) 2017

Sagatavoja Agnese Treimane

• Aptaujāti reflektanti, kas 13. un 14. jūlijā slēdza līgumus par
studiju uzsākšanu
• Anketas tika aizpildītas papīra formā
• Anketa sastāv no 7 jautājumiem
• Savāktas 103 anketas: 89 no bakalauriem, 14 no maģistriem
Apakšprogrammas

Anketu skaits

Kultūras un mākslu studijas

15

Kultūras socioloģija un menedžments

12

Radošās industrijas

22

Dramatiskā teātra aktiera māksla

10

Dramatiskā teātra režijas māksla

10

Starpkultūru sakari Latvijas-Itālija

11

Starpkultūru sakari Latvijas-Vācija/Nīderlande

10

Teātra māksla (teātra režija)

2

Kultūras un starpkultūru studijas

2

Kultūras menedžments un radošās industrijas

9

Cita atbilde:
•vēlos apgūt valodu un kultūru, jo vēlāk studēšu Nīderlandē
•interese tieši par itāļu valodu un kultūru

Komentāri:
•Bija daudz vairāk satraukuma, bet laikam jau mazliet stresiņa nav nekas.
•Diezgan grūti atbildēt uz jautājumiem par iestājeksāmeniem, ja, piesakoties uz radošajām industrijām, ar
tiem nesanāca saskarties
•Domraksts ietekmēja izvēli - konkrēti studēšu
•Izvēli neietekmēja, bet ietekmēja attieksmi pret LKA
•Konkrēti rezultāti par TIKAI domrakstu vēl nav zināmi, bet ticu, ka tas vidēji pazemināja manu punktu
skaitu
•Manuprāt, ir ļoti labi, ka skolā joprojām ir iestājpārbaudījumu darbi
•Nebija iestājpārbaudījumi
•Patika iespēja jau pašā sākumā konkurēt, pierādīt sevi
•Radošo industriju studijām nebija iestājpārbaudījumu, tāpēc mani tas neskāra
•Tā ir pirmā komunikācija ar studentu, kas palīdz saprast vēlmi un radošumu. :)
•Tie ir nepieciešami
•Uzskatu, ka arī RI noderētu kāds kritērijs bez eksāmenu rezultātiem - piem., motivācijas vēstule
•Vairāk stresa. Vajadzīga stresa.

Līdzšinējie iespaidi/ priekšstati par LKA
Minētais aspekts (tematiskā grupa)

Minējumu skaits

Pozitīvas atsauksmes no draugiem/ LKA absolventiem

4

Radoša, brīva vide/ pozitīva, patīkama, draudzīga atmosfēra/ sajūta kā mājās

37

Draudzīga, individuāla attieksme/ personīga, pretimnākoša pieeja

6

Vieta radošiem cilvēkiem un radošām izpausmēm

8

Interesanti, radoši cilvēki/ labi studenti

5

Draudzīgs/ patīkams personāls, atsaucīgi pasniedzēji

17

Komentāri par LKA kā augstskolu, tās darbību

11

Vide, dārzs, teritorija

2

Iespēja pilnvērtīgi mācīties to, ko vēlas/ iespēja izaugsmei

4

Laba komunikācija

2

Viss būs labi/ būs interesanti

3

Viss ir labi, viss ir kārtībā

6

Cits

9

• Komentāri par LKA kā augstskolu, tās darbību
Kvalitatīva un radoša izglītība.
Izglītības iestāde ar šķietami kompetentiem pasniedzējiem
Kultūras piepildīta iestāde.
Manuprāt, LKA ir vieta, kur cilvēki sevi pilnveido, mācoties to, kas viņiem patīk.
Ļoti pretimnākoša un studentos ieinteresēta augstskola.
LKA ir prestiža mācību iestāde ar interesantām studiju programmām.
Pozitīvi cilvēki un interesantas ārpusstudiju aktivitātes.
Šī universitāte mani vienmēr interesējusi savu programmu dēļ, kā arī ciešas sasaistes dēļ ar
teātriem, kultūras pasākumiem utt.
LKA redzu kā ļoti profesionālu augstskolu, kur nodarbības vada pasniedzēji, kuri ne tikai zin
teoriju, bet arī prot iemācīt prakstisku darbību.
Pēc manas pieredzes LKA ir ļoti atvērta akadēmija, kurā tiek sniegta labākā kultūras izglītība
Latvijā.
Respektabla un augsta līmeņa augstskola, kas piedāvā arī daudz ārpusstudiju aktivitātes.
LKA ir augstskola, kura izglīto un izveido cilvēku turpmākajai dzīvei un darba tirgum.

• Iespēja pilnvērtīgi mācīties to, ko vēlas/ iespēja izaugsmei
Lieliska iespēja garīgi papildināties, iemācīties kritiski domāt, iemācīties vispār domāt.
Iespēja apvienot valodas un kultūru.
Studijas atbilstošas manām interesēm.
Liels mācību apjoms, liels iegūto zināšanu apjoms. LKA liek domāt.

MŪZIKAS SKOLAS
Alojas Mūzikas un mākslas skola
Auces Mūzikas skola

Juglas Mūzikas skola
Jūrmalas Mūzikas vidusskola (x3)

Augusta Dombrovska mūzikas skola
Mūzikas skola ''Rīdze''
Babītes Mūzikas skola
Mūzikas studija OMNES
Balvu Mūzikas skola
Ogres mūzikas skola (x2)
Bolderājas Mūzikas skola
P.Jurjāna mūzikas skola
Cēsu bērnu mūzikas skola
Pāvula Jurjāna Rīgas mūzikas skola
Dagdas mūzikas skola
Rīgas 1.mūzikas skola
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola
Rīgas Doma kora skola (x2)
Ērgļu Mūzikas skola
Salacgrīvas Mūzikas skola
Iecavas Mūzikas skola
Salaspils Mūzikas skola
J.Mediņa Rīgas mūzikas vdsk; Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola Skrīveru mūzikas un mākslas skola
J.Norviļa, Madona
Smiltenes Mūzikas skola
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola

Valmieras Mūzikas skola

Jāzepa Mediņa 1.mūzikas skola

Valmieras, Strenču

Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola

Valmierā

Jelgavas 4.vidusskolas mūzikas klase
Jelgavas mūzikas skola/BJMK

Ventspils Mūzikas skola
Vidusskola ar mūzikas novirzienu

"Kaņieris"

JAUNIEŠU/ JAUNRADES CENTRI
Jauniešu centrs ''Junona''

"Vinda"
Aizkraukles Junrades centrs
BBJC
BJC "Bolderāja"
BJC "Junda"

JC ''Klubs''
Jūrmalas
'Kubs'', ''Kodols''
Ludzas bērnu jauniešu centrs
Rīdzene

BJC "Kurzeme"
Cēsu bērnu un jauniešu centrs

RJTC, TJN
Stopiņu novada jauniešu dome

Cēsu bērnu un jauniešu centrs
jauniešu centrs "Altona"

Teātra studija "Rats", "Skatuve"
Ventspils jaunrades nams
Virda

MĀKSLAS SKOLAS
A.Dombrovska vsk
Ķekavas Mākslas skola
Baložu pilsētas Mazā mākslas studija
M.Muižnieces Rīgas mākslas skola
Bauskas mākslas skola
MMMS
Bēnes Mākslas skola
O.Kalpaka RTDP
Cēsu pilsētas mākslas skola (x2)
Ogres
Dagdas mākslas skola
Preiļu Mūzikas un mākslas skola
Ērgļu Mākslas skola
RCDP
J.Rozentāla mākslas skola
Rēzeknes Mākslas un dizaina vsk
J.Simsona Madonas mākslas skola
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
Jelgavas Mākslas skola
Rozentāļi
Jelgavas mākslas studija "Mansards"
'Saules skola''
JRRMV
Valmieras Mākslas vidusskola (X2)
Jūrmalas mākslas skola (x2)
Ventspils Mākslas skola
zīmēšanas studija "Telpa"
ĀRPUSKLASES NODARBĪBAS
3 pūtēju orķestri
skolēnu parlaments, sports
ansamblis
skolēnu pašpārvalde
argentīnas tango dejošana
spēlēju rokasbumbu
debašu klubs
sports, māksla
dejošana
tautas dejas
ģitārspēle, koris
tautas dejas
koris
Tautas dejas jau 15 gadus
koris
tautas dejas, modernās dejas
Koris "Spīgo"
Tautas deju kolektīvs "Raduga"
koris, orķestris
tautiskās dejas
koris, vokālais ansamblis, vok.instr.ansamblis,ģitāra, klavieres
TDA ''Vidzeme'', Madonas Jauktais koris
korī
TDK ''Anģis''
literatūras pulciņš
teātra pulciņi
radošās grupas
teātra studija, improvizācija
Rīgas skolēnu dome
Teātra, vokāla
RSU rīkotās darbnīcas
teātris "Zīļuks"

PULCIŅI
dejas, tautas dejas, laikmetīgā deja

Rīgas skolēnu pils

dejošana, koris, popgrupa

rokdarbi, folkloras kopa

dejošana, teātra pulciņš

skolu teātra pulciņi

Dramatiskais pulciņš

spāņu valoda, keramika, šūšana

dziedāšana

sporta dejas

dziedāšana, rokdarbi

tautas dejas, keramika, zīmēšana

ģitārspēle, koris RV2Ģ

tautas deju pulciņš

Jelgavas Jaunais teātris

tautasdejas

keramikas

tautiskās dejas TDA "Gatve"

keramikas pulciņi

teātra

klavierspēle, dziedāšana

teātra pulciņā, literatūras

kora dziedāšana

Teātra pulciņš "Māsas un Brāļi"

koris "Monēta"

Teātra pulciņš pamatskolā 5 gadus

koris, ansamblis, teātris

teātra studija ''Jelgavas Jaunais teātris''

koris, ansamblis, teātris

Teātra, dziedāšanas

māksla, rokdarbi

teātris

mākslas studija, teātra studija

Teātris, teātra sports, koris

Popgrupa ''Tikai tā''

teātris, teniss, kalnu slēpošana

RATS (teātra skola Juglā jauniešiem)

vidusskolas un mūzikas skolas koris
žurnālistu, gidu pulciņš

"Baltic Spotlight"
"Natalie" modeļu kursi
aktiermeistarība, vokāls, dejošana
Aktiermeistarības kursi, "Skatuve"
bīvprātīgais darbs Itālijā (erasmus)
fotogrāfijas
fotokursi
gidu kursi
ģitārspēle
itāļu valoda, latviešu
klavierspēle
līderu kursi

KURSI
LKA GRafikas dizains
LMA kursi
LMA vakara sagatavošanas kursi
modeļu aģentūra ''Natalie''
pedagogu tālākizglītība, RSU sagatavošanas kursi
stilista kursos
Teātra kursi "Skatuve"
vācu valodas kursi
vācu valodas kursi
zīmēšanas kursi Arhitektu savienībā
žurnālistikas kursi, improvizācijas kursi

CITA ATBILDE
Blomes teātra kolektīvs, JDK "Piesitiens"
mūzikas vidusskola, erasmus programmas
privātās vokālstundas, ģitārspēle, klavierspēle, I20
brīvprātīgais darbs
studija
brīvprātīgais darbs LLMC, sarunu festivāls ''Lampa''
Rīgas Improvizācijas teātris
darbojos ESN, kur regulāri uzzinu par dažādām
kultūrām no apmaiņas studentiem
Skolēnu dome
deju skola ''Dzirnas''
skolēnu pašpārvalde
deju treniņi un meistarklases
sociālā biznesa akselerators
dziedu duetā, ansamblī - dažādos notikumos
studējošo pašpārvaldes kultūras projekti
Koris "Kamēr"
valodu festivāls ''Viva Lingua'' Daugavpilī (ersmus)

