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KVALITĀTES  POLITIKA 

Jūrmalā 

 

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas (turpmāk – Koledža) kvalitātes 

politika ir vērsta uz Koledžas misijas īstenošanu, stratēģisko mērķu sasniegšanu, ilgtspējīgu 

darbību, kvalitātes pārvaldības sistēmas attīstību, nosakot ar kvalitāti saistīto principu  

sasniegšanu studijās, pētniecībā un sadarbībā ar sabiedrību. 

Kvalitātes politika veido Koledžas attīstības stratēģijas īstenošanas ietvaru un nosaka 

kopējos nodomus un virzību studiju kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei. 

Koledžas ilgtspējīgas attīstības pamatā ir  Koledžas izcilības pieeja, kas nodrošina  

procesu plānošanu, realizāciju, rezultātu novērtēšanu un tālāku pilnveidi. 

Kvalitātes politikas mērķis ir  sekmēt Koledžas attīstību, nepārtraukti  pilnveidojot 

kvalitāti, nosakot tās īstenošanas principus un organizācijas procesus. 

Kvalitātes politiku īsteno, ņemot vērā šādus pamatprincipus:  

 Kompetence – Koledžas darbības kvalitāti nodrošina darbinieki ar 

profesionālām zināšanām un prasmēm, uzkrātu pieredzi un nepārtrauktu profesionālo attīstību, 

garantējot studējošiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību.   

 Partnerība – efektīva ilgtermiņa sadarbība ar veselības aprūpes un sociālās 

labklājības jomā iesaistītajām pusēm vietējā un starptautiskā mērogā.  

 Ilgtspēja – aktīva un atbildīga rīcība izglītības virzībā ilgtspējīgai attīstībai 

sabiedrības vajadzībām.  

          Līdzdalība – studējošo iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā, akadēmiskā 

un vispārējā personāla  iesaistīšanās kvalitātes vadības sistēmas izstrādē un uzturēšanā.  

          Stratēģiskums – kvalitātes vadības politika  balstās uz stratēģisku  koledžas 

kvalitātes politiku. 

Kvalitātes vadības pamatprincipus ir iespējams integrēt  Koledžas vadības procesos. 

Koledžas kvalitātes politikas nepārtraukta attīstība tiek nodrošināta ar iespējamajiem 

nepieciešamajiem resursiem, kuras pilnveidi realizē visi Koledžas darbinieki. 

Kvalitātes vadības politika  nodrošina visaptverošu skatījumu uz ieguldījumiem, 

procesiem un rezultātiem, īpašu uzmanību pievēršot  efektivitātes izvērtējumam, studējošo, 

personāla un sabiedrības apmierinātības paaugstināšanai. 

Koledža nepārtraukti novērtē un uzlabo savu sniegumu, orientējoties uz 

starptautiskajiem kvalitātes standartiem.  

Kvalitātes politikas īstenošanu atspoguļo iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

apraksts.  
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Šī “Kvalitātes  politika” stājas spēkā 2021. gada 16.jūnijā. 

Ar šo Koledžas “Kvalitātes vadības politika” spēkā stāšanos spēku zaudē Koledžas 

Padomes 2018. gada 31.maija sēdē, protokols Nr.3, apstiprinātā “Kvalitātes  politika”. 

 

 

 


