Reflektantu aptaujas 2018

Sagatavoja Agnese Treimane

Reflektantu aptauja pie dokumentu
iesniegšanas
• Aptaujāti reflektanti, kas no 2. līdz 8.jūlijam nāca iesniegt
dokumentus studijām LKA
• Reflektantiem anketas papīra formā iedod aizpildīt reģistrators,
kamēr reflektanta dati tiek ievadīti LAIS sistēmā
• Anketa sastāv no 5 jautājumiem
• Kopā iegūtas 373 anketas, no tām 3 bija nederīgas (nebija norādīts
studiju līmenis)
• N=370 (no tiem 14 maģistra programmas reflektanti, 356
bakalaura programmas reflektanti)
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Informācijas avoti

Informācijas avoti: cita atbilde
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ēnu diena
Ēnu dienā 2017
FB caur draugiem, soc. tīkli
google meklētājs
gribēju jau vienreiz iestāties
Hermaņa instagram kontā
JRT soc.tīkli
jūtu sirdī
Karjeras Konsultants

• Liepājnieka aktieru studijā
• no Saldus vidusskolas skolotājas
• pašas ieinteresētība par
menedžmentu
• pati gribēju
• RTU info dienā (atvērtās durvis)
• RTU mājaslapa
• RTU mājaslapa
• salīdzinot interesējošās nodaļas

Informācijas avoti: citas mājaslapas/
sociālie tīkli
• avīze ''Diena''

• facebook
• facebook
• Facebook
• Facebook

• facebook
• facebook
• facebook
• facebook
• facebook
• facebook
• facebook
• facebook
• facebook, lka
• facebook, satori
• facebook, twitter

• instagram
• instagram
• instagram

• instagram, facebook
• instagram, facebook
• instagram, fb
• JRT facebook, instagram

• JRT mājaslapā
• JRT soc.tīklos
• jrt.lv
• RTU mājas lapā
• RTU mājaslapa
• RTU mājaslapā
• RTU mājaslapā
• RTU mājaslapā

Informācijas avoti: informācija citos
medijos
• kādos, neatceros. No intervijas ar Agnesi Hermani
• youtube.com
• LTV1
• Latvijas Televīzija
• žurnāls "IR"
• TV

Informācijas avoti: top 3 atbildes
radi,
draugi,
paziņas

lka.edu.lv

LKA
sociālie
tīkli

45%

70%

41%

Informācijas avoti: top 5 salīdzinājums
pa gadiem
2018.gads

2017.gads

2016.gads

LKA mājaslapa lka.edu.lv
Radi, draugi, paziņas

LKA mājaslapa

LKA mājaslapa

Radi, draugi, paziņas
LKA sociālie tīkli
LKA studējošie

LKA studējošie
Radi, draugi, paziņas
LKA Informācijas diena

LKA Informācijas diena

LKA absolventi

LKA sociālie tīkli
LKA studējošie
Izstāde SKOLA 2018

Informācijas avoti: programma
«Radošās industrijas» (visas atbildes)

Informācijas avoti: programma «Radošās
industrijas» (derīgās atbildes absolūtos skaitļos)
• N=219 (izlase veidota, atņemot tos, kas sniedz dokumentus maģistra programmai, un tie, kas
norādīja, ka par šo programmu neinteresējās

81

36

10

Facebook lapa
@radosasindustrijas

Instagram konts
@radosas_industrijas

Linkedin profils Creative
Industries LKA RTU

Informācijas pietiekamība

Informācijas pietiekamība: komentāri
• bija ļoti omulīgi
• ieteikums paņemt mūzikas/ mākslas skolas diplomu
• Informācija mājaslapā šķita izmētāta
• Informācija par "Radošās industrijas" studējošo
veidotajiem sociālajiem tīkliem
• Informācija par konkursu, cik parasti daudz cilvēku stājas
• konkrētu soļu ķēde, un norise pilnīgi tīri pieejama
• Kopējais vietu skaits dramatiskā teātra programmā
• kopmītnes, kur dzīvot?
• maksa par reģistrēšanos
• Man trūka saprašanas, ar ko atšķīrās "radošās industrijas"
no "Kultūras un mākslu studijas"
• Mazliet saprotamāk varēja parādīt apmaksas principu pa
specializācijām (ja piesakās vairākām)

• Papildus tālākās norādes attiecībā uz iestājpārbaudījumu
norisi
• Par klātienes un neklātienes studiju iespējām
• Par maksājumiem prasījās vēl 4 piemērus, lai būtu 100x
skaidrība.

• Par reģ.maksu
• par tālāko karjeras izaugsmi pēc skolas beigšanas
• Precīzs apraksts par apgūstamajiem priekšmetiem.
• Sākumā nevarēju atrast pilnvērtīgu studiju aprakstu
• Trūka pārskatāmāks apskats par bankas rekvizītiem un
vēlējos, lai laicīgāk paziņo budžeta un maksas vietu skaitu
• Vairāk info gribējās par to, kā notiek pieteikšanās
programmā "Radošās industrijas", jo pārējās programmās
bija pietiekami, tieši šeit trūka
• Vairāk par skolas ikdienu

• nebija iespēja ierasties un apmeklēt informācijas dienu

• Vairāk reklāmu par LKA sociālajos medijos

• nedaudz maldījos mājaslapas ietvaros

• Vairākām studiju programmām nebija minēts iestāšanās
gads. Būtu jauki to zināt.

• Nedaudz vairāk par iestājeksāmenu prasībām (aktieros)

• Varēja sakārtot iegūstamo vielu pa gadu

Dokumentu iesniegšana citur

Augstskolas, kurās vēl bez LKA
iesniedza dokumentus
Minējumu skaits

Minētās augstskolas

24

Rīgas Stradiņa universitāte

20

Latvijas Universitāte

17

Latvijas Mākslas akadēmija

8

Latvijas Kultūras koledža

7

Ekonomika un Kultūras augstskola

5

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

RSEBA

3

Banku augstskola
Liepājas Universitāte

Augstskolas ārzemēs

2

Alberta koledža

Vidzemes Augstskola

1

Daugavpils Universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Rīgas Juridiskā augstskola

Policijas akadēmija
Ventspils Augstskola
Riga Business School

7

Cita atbilde

Rīgas Tehniskā universitāte

Studiju virzieni, kuros vēl bez LKA
iesniedza dokumentus

Reflektantu aptauja pie līgumu
slēgšanas
• Aptaujāti reflektanti, kas jūlijā slēdza līgumus par studiju uzsākšanu
LKA (izņemot apakšprogrammas «Laikmetīgās dejas māksla»,
«Dramatiskā teātra aktiera māksla» un «Audiovizuālā un skatuves
māksla»)
• Anketas tika aizpildītas papīra formā
• Anketa sastāv no 4 jautājumiem
• Savāktas 76 anketas, bet 1 bija nederīga, jo nebija norādīta
apakšprogramma
• N=75: 63 anketas no bakalauriem, 12 anketas no maģistriem

Sadalījums par apakšprogrammām/ programmām,
kurās slēdz līgumu (absolūti skaitļi)
29

15

10

9

Radošās
industrijas

Kultūras un
mākslu studijas

Drāmas un
teksta studijas

Starpkultūru
sakari

11

1

Kultūras
menedžments un
radošās industrijas

Kultūras un
starpkultūru
studijas

Iemesli programmas/ apakšprogrammas
izvēlei

Cita atbilde: vēlējos studēt tieši LKA :)

Iemesli programmas/ apakšprogrammas
izvēlei: top 1 iemesls katrā apakšprogrammā
Programma/ apakšprogramma

Top 1 atbilde

Kultūras un mākslu studijas

Interese studēt konkrētus studiju
priekšmetus
Interese par kultūras dzīvi kopumā

Radošās industrijas
Drāmas un teksta studijas

Starpkultūru sakari
Kultūras menedžments un radošās
industrijas

Interese par konkrētu profesiju /
Interese studēt konkrētus studiju
priekšmetus
Interese par kultūras dzīvi kopumā
Interese par konkrētu profesiju

Top 5 iemesli programmas/ apakšprogrammas
izvēlei: salīdzinājums pa gadiem
2018.gads

2017.gads

Interese par kultūras dzīvi kopumā
Interese studēt konkrētus studiju
priekšmetus

Interese par kultūras dzīvi kopumā
Interese par konkrētu profesiju

Interese par konkrētu profesiju

Interese studēt konkrētus studiju
priekšmetus
Atbilstošas zināšanas/ pieredze

Atbilstošas zināšanas/ pieredze
Iegūtās zināšanas būs pieprasītas
darba tirgū

Iespēja studēt budžeta grupā

Iestājpārbaudījumu ietekme uz izvēli
studēt LKA

Līdzšinējie iespaidi par LKA
• Līdzīgi kā citos gados, galvenokārt iespaidi par LKA skar jauku,
mājīgu atmosfēru, arī atvērtu un pretimnākošu personālu un
pasniedzējus un brīvību, radošumu.
• Atšķirībā no citiem gadiem, netiek pieminēts LKA dārzs.

Konkrēti komentāri uzskaitīti vēlāk…

Līdzšinējie iespaidi par LKA
• "Radošās industrijas" izskatās kā nopietnā programma.
• Akadēmija ir prasīga pret saviem studentiem, dod iespēju izpausties un attīstīties, interneta vidē ļoti aktīvi, kas palīdz atrast
un uzzināt visu vēlamo informāciju.
• Augstskola, kurā valda pozitīva un brīva gaisotne.
• Brīva atmosfēra un iespēja studēt to, kas interesē, ir vilinoša. LKA noteikti būs interesants piedzīvojums ar vērtību nākotnei.
• Brīva atmosfēra, atsaucīgi, draudzīgi cilvēki, patīkama sajūta, atrodoties šeit.
• Brīvāka un atvērtāka vide nekā citās Latvijas augstskolās, jo iepriekš studēju RTU.
• Cerībā uz brīvu telpu radošumam.
• Draudzīga un forša vieta, kur studēt! :)
• Esmu absolvējusi LKA dramatiskā teātra aktiera mākslas programmu un jūtos šeit kā mājās.
• Esmu pabeigusi bakalaura studijas LKA, līdz ar to akadēmiju esmu iepazinusi ļoti labi un mani iespaidi, priekšstati ir tieši tik
labi, lai nolemtu vēl 2 gadus šeit pavadīt.
• Forša akadēmija, kur sanāk radoši, interesanti cilvēki, lai sasniegtu lieliskus mērķus, attīstītu Latvijas kultūras scēnu un kopā
mācītos redzēt dziļāk.
• Gan pašas gūtie iespaidi, gan iepriekš uzzinātie priekšstati ir tikai pozitīvi. Prieks, ka varēšu turpināt savu pilnveidi tieši LKA.
• Iespaidi ir pozitīvi, laba atmosfēra un radoša vide!
• Ir lieliski! Smags darbs, tomēr tas ir tā vērts!
• Ir ļoti patīkama attieksme no esošajiem studentiem, kuri strādā pie reģistrēšanās un līgumu slēgšanas.
• Izcila atmosfēra. Ļoti komforti un skaisti visur. Visi smaida.
• Jauka atmosfēra!
• Jūtos ļoti labi, jo visi ir atvērti un nav grūtības iejusties.
• Katru reizi viesojoties LKA, jūtos te kā mājās. Tāpēc arī izvēlos te mācīties. Atvērtās durvju diena bija jauks pasākums un vēl
viens iemesls, kāpēc te mācīties. :)

Līdzšinējie iespaidi par LKA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kvalitatīvas, piepildītas studijas, kas pozitīvi ietekmē cilvēka personību. Radoša vide, interesanti organizēti pasākumi.
Laba atmosfēra
Laipna attieksme un atsaucīgi cilvēki!
Līdz šim uzskatu, ka Kultūras akadēmija ir vieta, kur tiešām cilvēki ar radošo domāšanu ir uzskatīti par vērtību. Tas
mani ļoti iepriecina.
Līdzšinējais priekšstats par LKA noteikti ir tikai pozitīvs. Vienmēr esmu zinājusi, ka šajā mācās ļoti radoši, izglītoti
cilvēki, tāpēc arī zināju, ka būs jāpacīnās par savu vietu šeit.
LKA darbībai sekoju jau kādu laiku. Priekšstats radies ļoti labs, mājīga, draudzīga un brīva atmosfēra.
LKA esmu jau viesojusies ēnu dienā, kā arī iepazinusies ar to izstādē "SKOLA 2018". Jau pēc pirmās iepazīšanās ar šo
skolu, mani uzrunāja gan skola, gan cilvēki apkārt, pozitīva atmosfēra, tāpēc uzreiz sāku meklēt sev piemērotāko studiju
programmu.
LKA ir vienīgā augstskola, kurā tiešām gribētu studēt, tas daudz ko pasaka!
LKA kopumā pastāv draudzīga vide. Pasniedzēji, kuri iepazīti, rakstot domrakstu, bija draudzīgi un izpalīdzīgi. Nevaru
sagaidīt studiju sākumu.
Ļoti draudzīga un atvērta atmosfēra.
Ļoti jauka , mājīga, ģimeniska atmosfēra, pretimnākoši cilvēki. Jau pirmajā reizē, kad ienācu šeit, saprotu, ka ļoti vēlos
šeit studēt.
Ļoti jauka un mājīga vieta, kas, manuprāt, ir nepieciešamā atmosfēra veiksmīgām studijām. Atsaucīgi pasniedzēji.
Ļoti laba atmosfēra un lektori!
Ļoti mājīga vide un draudzīga atmosfēra.
Ļoti mājīga vieta. Jau pirmoreiz akadēmijā ienākot, sapratu, cik šeit ir jauka atmosfēra un lieliski cilvēki.
Ļoti patīk LKA vide, kad ienācu skolas pagalmā, uzreiz sapratu, ka šī būs mana skola. Atsaucīgs personāls.

Līdzšinējie iespaidi par LKA
• ļoti patīkama atmosfēra un atsaucīgi darbinieki!
• Ļoti patīkami un pretimnākoši cilvēki, kuriem jautāju par studijām. Iestājpārbaudījumos jutos ļoti ērti un nebija sajūta,
ka mani gribētu iegāzt un atmosfēra bija ļoti patīkama.
• Ļoti pozitīva attieksme pilnīgi visā.
• Ļoti pozitīvs pirmais iespaids jau no brīža, kad uzzināju par šo augstskolu un joprojām nekas nav mainījies.
• Ļoti smaidīgi un atsaucīgi cilvēki. darbinieki, sajūta, ka šajā radošajā vidē katra ideja tiks pieņemta. Dažādas personības,
brīvība domās (ka to atļauj). Domrakstu ar neierobežotu garumu - beidzot! Kas vēl labāks var būt. ;)
• Ļoti, ļoti labi! :)
• Man ļoti patīk atmosfēra, studiju programma solās būt interesanta. Ceru, ka šeit izdosies iegūt to pozitīvo lādiņu, par
kuru visi tā runā.
• Man patika bakalaura studijas, patika vide, pasniedzēji, priekšmeti. Zināju, ka vēl gribēšu studēt maģistrantūrā, tikai
nezināju kad. Nu tas brīdis ir pienācis.
• Man patīk šīs skolas atmosfēra. Pagaidām arī vadība liekas atsaucīga.
• Man patīk!
• Mākslinieciska, brīva gaisotne.

• Neko daudz es nevaru pateikt. Tikai 2 reizes esmu bijis LKA zālē. Bet atmosfēra ir laba!
• Neņemot vērā, ka akadēmijā esmu tikai otro reizi, jau šeit jūtos ļoti brīvi. Patīk, ka skan mūzika un personāls
(studenti) ir ļoti jauki un izpalīdzīgi. Varētu teikt, ka šie faktori lika man izvēlēties mācīties tieši šeit. ;)
• Pagaidām ļoti grūti kaut ko spriest par LKA, bet te studēja mana vecākā māsa un daži dzīvokļa biedri, no kuriem
dzirdēju pozitīvas atsauksmes. Mani patiešām interesē kultūra, tādēļ ceru uzzināt daudz jauna un noderīga.
• Par LKA man ir radīts iespaids, ka tā ir maza, tomēr vienota un draudzīga augstskola.
• Par LKA man jau ilgu gadu garumā izveidojies ļoti pozitīvs priekšstats - kā par jauno aktieru kalvi un iespēju gūt
kvalitatīvu izglītību daudzās citās mākslas apakšnozarēs. Esmu ļoti priecīga par iespēju pievienoties LKA saimei!

Līdzšinējie iespaidi par LKA
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
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•
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•
•

Patīkama atmosfēra! Profesionāla, bet brīva!
Patīkama atmosfēra, atvērti cilvēki, prieks pievienoties.
Patīkama vide, zinoši pasniedzēji.
Patīkami iespaidi, radoša vide, labi pasniedzēji.
Pēc tā, ko man ir stāstījušas paziņas, kuras šeit studē, akadēmija ir atsaucīga, mudina uz radošu domāšanu un viedokļa
veidošanu, atvērta un ir interesanti pasniedzēji un lekcijas.
Pirmais iespaids - radoša skola ar pretimnākošiem un draudzīgiem studentiem, kā arī atsaucīgiem lektoriem.
Pirmais, ar ko iepazinos, ir cilvēki, kuri bija laipni, izpalīdzīgi.
Plašas, saulainas telpas.
Pozitīvi un atsaucīgi cilvēki, tiešām rūp katrs students un viņa vēlmes.
Pozitīvi vērtēju, ka viss notiek salīdzinoši operatīvāk un organizētāk kā citās universitātēs.
Pozitīvi! Atvērta, laipna un draudzīga augstskola un gaišs pasniedzēju kolektīvs.
Priekšstats par LKA ir pozitīvs, prieks par smaidošiem un pretimnākošiem studentiem un pasniedzējiem.
Priekšstatu ieguvu jau bakalaura studiju laikā - brīnišķīga vieta, kur iegūt pieredzi, zināšanas un jaunus kolēģus!
Skaista, brīvi domājoša un radoša skola.
Skolas pasniedzēji un rektori izskatās un izklausās ļoti pretimnākoši un komunikabli, tā kā domāju, ka šajā skolā būs ļoti
patīkami studēt.
Šajā augstskolā ir tāda vide, kurā ļoti vēlētos atrasties un studēt. Fantastiski cilvēki ;)
Šī akadēmija man iepatikās jau kopš pirmo reizi apmeklēju informācijas dienu. Jau tad nevarēju iedomāties piemērotāku vietu
kur pavadīt nākamos 4 gadus.
Tīri forši!
Uzsākot augstskolu meklējumus, šī skola bija pirmā, kas mani ieinteresēja. Sākot vairāk interesēties, saņēmu tikai pozitīvas
atsauksmes. Gan reģistrējoties, gan apmeklējot radošo industriju konsultāciju, mani pārsteidza, cik atvērti ir LKA iemītnieki.
Viss forši

