
 

Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra un bakalaura studiju 

programmas absolventu aptaujas rezultāti 

 

1. Aptaujas dalībnieki 

Kopumā aptaujā piedalījās 74 antropoloģijas programmu absolventi, anketu aizpildot 2020. 

gada augustā-septembrī visidati.lv portālā. No 115 bakalaura programmas absolventiem, 

anketu aizpildīja 62 jeb 54% absolventu; no maģistra programmas absolventiem – 31 jeb 62% 

no absolventiem. 7 respondenti bija beiguši abas programmas. Anketas aizpildīja 10 vīriešu un 

64 sievietes un vidējais respondentu vecums ir 30.2 gadi.  

2. Absolventu tālākā karjera 

Lielākā daļa absolventu ir turpinājuši izglītoties un karjeras uzrāda plašu tālās izglītības spektru 

(1. Attēls) 

 

1. Attēls. Antropoloģijas programmu absolventu tālākā izglītība. 

Analizējot atbildes pēc programmas tipa, redzams, ka tikai 28% bakalaura programmas 

absolventi nav turpinājuši augstāko izglītību, bet pēc maģistra programmas beigšanas 
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izglītoties pārtraukuši 79% respondentu. Šie dati apliecina, ka maģistra programma visbiežāk 

izmantota kā izglītību papildinošs elements jau esošā karjeras trajektorijā. Lielākai daļai 

programmas pretendentu, uzsākot studijas, jau ir maģistra līmeņa grāds. No 7 abu programmu 

beidzējiem 4 nav turpinājuši izglītību, lai arī aptauja liecina, ka šie respondenti visbiežāk arī 

turpina darboties antropoloģijas laukā profesionāli. Tas visticamāk skaidrojams ar tālākas 

izglītības pakāpes neesamību antropoloģijā. 

Arī absolventu nodarbinātības jomas uzrāda lielu dažādību (skat. 2. Attēlu). Lielākā daļa 

absolventu strādā privātos uzņēmumos. Neliels īpatsvars ir nodarbināts pētniecības jomā, 

biežāk augstskolā vai pētniecības institūtā. 

 

2. Attēls. Antropoloģijas absolventu nodarbinātības jomas absolūtos skaitļos. 

Vidējais atalgojums programmas absolventiem bruto is 1070-1368 eiro robežās. Rēķinot 

nodarbināto absloventu vidējo atalgojumu, tad bakalaura programmas beidzēju atalgojums 

svārstās 945-1231 eiro robežās, maģistra programmas absolventu atalgojums - 1222-1540 eiro, 

bet abu programmu absolventu atalgojums - 1219-1519 eiro robežās. Vidējais atalgojums 

aprēķināts, summējot atbildēs norādīto atalgojuma robežu biežumu un to dalot ar attiecīgās 

kategorijas respondentu skaitu. Pārskatāmībai attēlā ievietots vidējais atalgojuma rādījums, kas 

attēlo vidējo skaitli robežu intervālā (skat 3. Attēlu). Redzams, ka nodarbinātības joma, nevis 

grāds būtiski ietekmē atalgojuma līmeni. Ar pētniecību saistīto respondentu vidējais 

atalgojums ir nedaudz augstāks par vidējo. Augstākajā atalgojuma kategorija pārsvarā 

ierindojas maģistra programmas beidzēji, liecinot par programmā novēroto tendenci 

antropoloģijas programmu apgūt kā papildu zināšanas, lai darbotos citā jomā. 
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3. Attēls. Vidējais antropoloģijas studiju programmu absolventu bruto atalgojums eiro. 

 

3. Programmā iegūto zināšanu un iemaņu lietderība 

Ņemot vērā plašo karjeras izvēli, būtiski saprast, kādas zināšanas un prasmes programma var 

sniegt. Kopumā absolventi, kuri absolvējušo abas programmas ir visapmierinātākie un tas 

visticamāk saistīts ar šis grupas lielākās daļas darbošanos nozarē (skat. 4. Attēlu). 81% maģistra 

programmas beidzēju saskata iegūto zināšanu nozīmi karjerā. Vienlaikus tikai 60% bakalaura 

programmas beidzēju uzskata, ka iegūtās zināšanas ir noderējušas karjerā. Šie dati saskan arī 

ar 2020. gada nogalē BSP 1. kursa studentu vidū veiktu minipētījumu – bakalaura studijas 

uzsākot studentiem nav karjeras plānu un studijas ļauj pagarināt izšķiršanās periodu. 

Antropoloģijas studijas šajā ziņā neizlēmīgajiem studentiem ir pievilcīgas, jo piedāvā 

salīdzinoši plašu izglītību humanitārā jomā. 

 

1368

1540
1519

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

Bakalaura programmas absolventi Maģistra programmas absolventi Abu programmu absolventi

Antropoloģijas studiju programmu absolventu vidējais 
deklarētais atalgojums bruto

33

68

86

27

23

0

24

5

0

7

5

0

9

0

14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BSP absolventi

MSP absolventi

Abu programmu absolventi

Vai antropoloģijas programmā iegūtās zināšanas un iemaņas ir 
noderējušas Jūsu tālākā karjerā?

Jā Drīzāk jā Drīzāk nē Nē Grūti pateikt



4. Attēls. Programmā gūto zināšanu noderība absolventu grupās. 

Jautājot par zināšanu un iemaņu veidiem, respondenti ir pozitīvāki nekā domājot par 

programmas ietekmi uz karjeru kopumā (skat. 5. Attēlu). Visbiežāk tiek izmantotas analītiskās 

un kritiskās domāsanas prasmes, kā arī tekstveides un angļu valodas zināšanas. Retāk 

izmantotas ar specifisku antropoloģijas pieleitojumu saistītas iemaņa sun zināšanas. 

 

5. Attēls. Darba tirgū izmantotās zināsanas un prasmes. 

Darba tirgū darba devēji programmā gūtās zināšanas skata drīzāk kā priekšrocību – 3.91 piecu 

ballu skalā, taču šī priekšrocība ir atkarīga no nozares un antropoloģijas atpazīstamība sdarba 

devēju vidū. Darba tirgū darba devēji programmā gūtās zināšanas skata drīzāk kā priekšrocību 

– 3.91 piecu ballu skalā, taču šī priekšrocība ir atkarīga no nozares un antropoloģijas 

atpazīstamības darba devēju vidū. 

 

 

4. Programmas vērtējums 

Programmas vērtējumu ieguvām jautājot, vai absolvents rekomendētu studijas citiem (6. 

Attēls). Kopumā 72% (no tiem 23% atbildējuši “drīzāk jā”)  programmu rekomendētu citiem. 

Vērojamas būtiskas atsķirības dažādos programmu līmeņos. Abu programmu absolventi ir 
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visapmierinātākie. Savukārt 25% (no tiem gan 23% “drīzāk nē”) BSP absolventu programmu 

nerekomendētu citiem. Konvertējot vērtējumu 10 ballu sistēmā un neņemot vērā “grūti pateikt” 

atbildes vidējais programmu vērtējums ir 8. Bakaulaura programmas absolventi programmu 

vērtē zemāk – ar 7.2, bet maģistra programmas beidzēji ar vidēji 9.2, kas kopumā atbilst 

programmas vērtēšanas tendencēm, aizpildot anketu par programmu absolvēšanas laikā. 

 

6.Attēls. Programmas rekomendēšana atkarībā no absolvētās programmas veida. 

Komentējot iegūtās prasmes atvērtā jautājumā, kopumā iezīmējas pozītīvāka aina. Tikai 3 

bakalaura programmas absolventi norāda uz būtiskiem trūkumiem, kas saistīti ar tālākas 

karjeras problēmām un izglītības nepiemēotību darba tirgum. Tie ir saistīti ar nespēju izmantot 

diplomu vai atnropoloģijas neatpazīstamību: 

Galvenais negatīvais faktors - antropologa diploms patiešām nav tālāk darba tirgū 

izmantojams. Ja vakancei der gan sociologu, gan psihologa izglītība, nez kādēļ antropologa 

izglītību uzskata tāpat par nepiemērotu.(BSP absolvents) 

Vēl viens komentārs aicina labāk popularizēt antropoloģiju darba devēju vidē, šādi paplašinot 

nodrabinātības iespējas absolventiem. Interesanti, ka 10 respondenti norāda, ka programmā 

iegūtās zināšanas un prasmes ir palīdzējušas darba tirgū un ļāvušas konkurēt ar līdzīgu 

programmu absolventiem. Šajos gadījumos gan respondenti raksta par pētniecības un/vai 

starptautiskiem uzņēmumiem. Vēl 6 respondenti norāda uz antropoloģijas zināšanām kā labu 

pamatu vispusīgai karjerai: 

Antropoloģijas studijas attīsta prasmes, kas vēlāk noderēs jebkurā jomā - spēja analītiski un 

kritiski domāt, uz jebkuru situāciju paraudzīties plašākā kontekstā, ne tikai no savā pieredzē 

un kultūrā balstīta skatupunkta, strādāt ar tekstiem, analizēt un atlasīt informāciju. .(BSP 

absolvents) 

Biežāk respondenti novērtē kādus programmas aspektus – visbiežāk spēju plaši un sistemātiski 

paskatīties uz pasauli (uzsver 41 respondents), kritiski analizēt notiekošo (uzsver 29 

respondenti):  

Studējot antropoloģiju es izteikti paplašināju savu interpretāciju par pasauli un sabiedrību un 

ļoti izteikti uztrenēju kritisko domāšanu. Antropoloģijas [programma] ir programma, kuras 

laikā apgūtās zināšanas var pielietot jebkurā sektorā, jo šīs zināšanas ļauj ar trenētu aci atpazīt 
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kultūras un lokālo sociālo procesu iezīmes. Antropoloģijā iegūtajām zināšanām ir garantēts 

praktiskais pielietojums jebkurā darbā un sabiedrības grupā. (MSP absolvents) 

Vēl 12 respondenti norāda, ka programmai bijusi svarīga nozīmes personības attīstībā un skatā 

uz savu karjeru: 

Antropoloģija pilnībā mainīja manu dzīvi ļoti pozitīvā virzienā - tā deva jaunus veidus, kā 

uztvert un analizēt pasauli un sabiedrību, kas ietekmēja gan personisko, gan profesionālo 

izaugsmi. Personiski - tā iemāca iecietību, mudina lūkoties uz sabiedrības problēmām ne kā 

konkrētu cilvēku individuālām vainām, bet gan sabiedrībā pastāvošām problēmām, kā arī ļauj 

identificēt iespējamos risinājumus. Profesionāli - studiju gaitā iespējams iegūt lieliskas 

rakstīšanas prasmes, pētījuma metodoloģijas veidošanas un pētījuma veikšanas prasmes, 

augstu izpratni par pētījuma ētiku un kvalitātes standartiem. (BSP un MSP absolvents) 

13 respondenti norāda uz iekļaujošas un “citādību” respektējošas vērtību sistēmas un vēl 4 

gadījumos arī cieņpilnas komunikācijas iemaņu apgūšanu, kas ir bijušas nozīmīgas ne tikai 

profesionālajā karjerā, bet arī personiskajā dzīvē: 

Programma paver iespējas cilvēku un sabiedrību skatīt plašāk, izprast kopsakarības. Tiek 

izskauts rasisms (vismaz virspusēji, jo par patiesām, godīgām cilvēka iekšējām domām varam 

spriest tikai pēc dziļām intervijām), un sekmēta "citādā" iekļaušana. (BSP absolvents) 

Lai arī neliela daļa no respondentiem strādāja nozarē, kopumā izglītība antropoloģijā tika 

skatīta kā būtisks ieguldījums viņu karjerās. Divi respondenti pat norāda, ka antropoloģijas 

saturs būtu jāiekļauj vidusskolu programmās. 

Vēl seši respondenti kā galveno studiju ieguvumu un pievilcību saskata programmas un 

mācībspēku kvalitāti: 

Skaidra mācību struktūra, viegli pieejami mācību materiāli, laicīgi zināmi uzdevumi un 

termiņi, kas atvieglo laika plānošanu (un, iespējams, arī mācību un darba apvienošanu). - 

Pasniedzējiem ir ļoti labas angļu valodas zināšanas, kā arī ir sajūta, ka pasniedzēji nemitīgi 

papildina/atjauno savas zināšanas dažādās jomās un ir gatavi pārskatīt savu redzējumu un 

pieeju. (BSP absolvents) 

Pretruna programmas vērtējumā un iegūto prasmju vērtējumā visticamāk sakņojas uzskatos par 

darba tirgus un izglītības attiecībām. No vienas puses, tiek sagaidīts, ka studiju programma un 

diploms sagatavos noteiktai profesijai, iedodot stabilitāti darba tirgū, bet no otras atzīstot 

realitāti, ka darba tirgus ir mainīgs un tajā radoši jāpielieto iegūtās prasmes, veidojot savu 

karjeru, papildinot izglītību un “savācot” savu unikālo prasmju portfeli. 

Kopsavilkums 

Būtiski atšķiras BSP un MSP absolventu vērtējums par programmu. Tas ir kritiskāks, ja jautāts 

par programmas vispārējo vērtējumu, bet kļūst pozitīvāks, kad respondenti vērtē individuālos 

ieguvumus no studijām. MSP absolventi kopumā ir pozitīvāki, vērtējot programmu, kas saistīts 

ar pārdomātāku lēmumu un reālistiskām gaidām, studijas uzsākot. Pamatā MSP beidzēji 

programmu izmantojuši jau esošas karjeras vai personiskā redzesloka paplašināšanai. Arī BSP 

absolventi atvērtajos jautājamos uzsver programmas pielietojuma universalitāti, kas var būt 

gan priekšrocība, gan trūkums, jauniešiem ienākot darba tirgū. 



Programmas mācībspēkiem un studentiem jāturpina nozares popularizēšana darba devēju vidū 

– īpaši vietēja mēroga uzņēmumos un iestādēs. Starptautiskie uzņēmumi ir labāk pazīstami ar 

nozares sniegtajām priekšrocībām. Tāpat privātais uzņēmējdarbības sektors škiet atvērtāks 

antropologiem. 

Kopumā programma piedāvā labu un darba tirgū pieprasītu zināšanu un prasmju portfeli – 

kritiska domāšana, sistemātisks un visaptverošs skatījums uz sociālo pasauli, analītiskas 

prasmes, spēja strādāt ar tekstiem, iekļaujošu vērtību pārnese, komunikācijas prasmes. 

Absolventu karjeras trajektorijas liecina par programmas tālākas pozicionēšanu antropoloģijas 

nozarē lietderību, fokusējoties uz antropoloģiju gan kā sākuma, gan tālāko soli studentu karjerā, 

ļaujot studentiem pašiem kombinēt izglītības un karjeras mijiedarbi, piedāvājot skaidri 

formulētas zināšanas un prasmes, integrējot tās programmas saturā un vērtēšanas kritērijos, kā 

arī izmantojot antropoloģijas universālo un starpdiciplināro saturu kā unikālu izglītības nišu. 

 

 

   

    

    

    

 


