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 Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, 

mērķi un uzdevumi. 

Programmas nosaukums: Doktora studiju programma “Socioloģija” 

Iegūstamais grāds: Doktora zinātniskais grāds socioloģijā  

Profesionālā kvalifikācija/grāds: Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi. 

Studiju programmas mērķi: 

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus socioloģijā. Ņemot vērā to, ka 

viena                       no RSU vispārējām pētnieciskajām prioritātēm ir sociālā politika, programmas mērķis ir īstenot padziļinātas studijas 

trijos Rīgas Stradiņa universitātei aktuālos, sociālo politiku konkretizējošos un savstarpēju integrāciju veidojošos virzienos, katrā no tiem, 

atbilstoši Boloņas procesam, iekļaujot pēctecīgas studijas bakalaura, maģistra un doktora programmas līmenī:  

- sociālajā politikā un sociālā darba organizācijā,  

- veselības un medicīnas socioloģijā,  

- kultūras un komunikācijas socioloģijā. 

 

Studiju programmas uzdevumi: 

 Sagatavot speciālistus, kas spētu augstas kompetences līmenī analizēt, sistematizēt, kontekstuāli un integratīvi interpretēt empīriskos 

novērojumus, saistot tos ar klasiskajām un modernajām teorētiskajām koncepcijām, speciālistus, kuri, balstoties uz savām zinātniski 

pētnieciskajām prasmēm, būtu spējīgi iesaistīties sociālās politikas un sociālā darba, veselības un medicīnas, kā arī kultūras un masu 

komunikācijas socioloģijas profesionālajā attīstībā; 

 Sekmēt doktorantu zinātniskās darbības integrāciju inovatīvā vidē, tādējādi veicinot pētījumu produktivitāti un konkurētspēju gan 

Latvijas, gan starptautiskajā apritē; 

 Pilnveidot doktorantu pedagoģiskās prasmes, lai tie spētu strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem gan Latvijas, gan ārvalstu 

augstskolās. 



 
 

 

1. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

Studiju programmas rezultāti raksturojami divos līmeņos: pēc doktorantūras studiju beigšanas (EKI 7.līmenis) un pēc promocijas darba 

aizstāvēšanas (EKI 8.līmenis). 

 

EKI 7. līmenis – apgūta pilna laika doktora studiju programma, nav aizstāvēts promocijas darbs. 

Zināšanas 

Spēja parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni socioloģijas teorijās un socioloģisko pētījumu metodoloģijā, 

specializējoties kādā no studiju virzieniem – sociālā politika un sociālā darba organizācija, veselības un medicīnas socioloģija, kultūras un 

komunikācijas socioloģija. Zināt jaunākās teorētiski metodoloģiskās pieejas un pētījumus, lai nodrošinātu pamatu kompetentai un radošai 

pieejai savas tēmas izpētē. 

Prasmes 

Prot patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, konsultējoties ar 

zinātnisko vadītāju. Prot argumentēti izskaidrot, diskutēt par sarežģītiem vai sistemātiskiem socioloģijas un attiecīgās specializācijas jomas 

aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Prot sagatavot zinātniskās publikācijas atbilstoši starptautiskām prasībām. Spēja 

patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, veikt pētniecību vai 

tālāku mācīšanos, lietojot jaunas pieejas. Prot pielietot pedagoģiskās prasmes pasniedzēja darbā augstskolā. 

Kompetence 

Prot un spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja 

nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēja integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai 

profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo 

ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

Kvalifikāciju apliecinošs dokuments – apliecinājums par doktora studiju programmas izpildi. 

EKI 8. līmenis – apgūta pilna laika doktora studiju programma, izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs. 

Zināšanas 

Spēja parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības 

metodes socioloģijā un attiecīgajā specializācijas virzienā, kā arī dažādu jomu saskarē. 

Prasmes 

Spēja patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, veicot ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai 

dodot jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir 

starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Spēja gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar 

plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēja patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus 



 
 

projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus 

uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. 

Kompetence 

Spēja veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt 

pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā. 

Kvalifikāciju apliecinošs dokuments – doktora diploms. 

Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu paredzēts īstenot svešvalodās, ir 

noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. Norādīt RSU mājas lapas saiti uz pieejamo informāciju. 

2. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu paredzēts īstenot 

svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. Norādīt RSU mājas lapas saiti uz pieejamo informāciju. 

Lai uzsāktu studijas doktora studiju programmā “Socioloģija”, reflektantam jāiesniedz apliecinājums par iepriekš iegūto izglītību. 

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība ir augstākā: maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās 

zinātnēs vai tam pielīdzinātais grāds. Uzņemšanai noteiktas arī papildu prasības: plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana. 

Reflektantu konkursa rezultātā, reflektanti tiek imatrikulēti izvēlētajā studiju programmā saskaņā ar rezultātiem, ko veido sekojošo 

kritēriju summa: • plānotā zinātniskā darba anotācijas recenzentu vērtējums • zinātnisko iestrādņu vērtējums • plānotā zinātniskā 

pētījuma mutiskās aizstāvēšanas komisijas vērtējums. Sīkāk sk. Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmās: 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-noteikumi  

3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju 

programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas 

plānojumu). 

Studiju ilgums ir trīs gadi, iegūstamais kredītpunktu apjoms – 120 kp. Doktorants var būt imatrikulēts doktora programmā piecus 

kalendāros gadus. Pēc studiju beigšanas doktorantam tiek izsniegts doktorantūras beigšanas apliecinājums. Sekmīgi aizstāvot promocijas 

darbu, doktorantam tiek piešķirts sociālo zinātņu doktora grāds socioloģijā (Dr.sc.soc.). 

Saskaņā ar RSU doktorantūras studiju koncepciju, doktorantu sagatavošanā programmā „Socioloģija” tiek izdalītas trīs daļas: obligātā 

zinātniski pētnieciskā daļa, obligātā izglītības daļa un brīvās izvēles daļa. Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa sastāda 62% (74 kp.) no 

programmas kopapjoma, obligātā izglītības daļa – 35% (42 KP), brīvās izvēles daļa – 3% (4 kp.). 

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa ietver doktoranta patstāvīgi veiktu oriģinālu zinātnisku pētījumu, piedalīšanos konferencēs, 

publikāciju sagatavošanu un publicēšanu. Zinātniski pētniecisko darbu doktorants veic sadarbībā ar promocijas darba vadītāju un viņa 

uzraudzībā. Šis darbs notiek saskaņā ar Doktora studiju programmas plānu, ko doktorants kopā ar promocijas darba vadītāju izstrādā katram 

studiju gadam. Par zinātniski pētniecisko darbu doktorants iegūst lielāko kredītpunktu skaitu (76 kp). Kredītpunktu piešķiršanas kārtība par 

zinātniski pētniecisko darbu ir vienota visām RSU doktorantūras programmām. 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-noteikumi


 
 

 

Kredītpunktu piešķiršana par zinātniski pētnieciskā darba rezultātiem 

Obligātā zinātniski pētnieciskā darba rezultāti Kredītpunkti ECTS 

Publikācija starptautiski recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publikācijas 

pieņemšanu publikācijai 

30 45 

Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevumā vai apstiprinājums par publikācijas 

pieņemšanu publicēšanai 

15 22,5 

Publikācija starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) 

izdevumos (vismaz 3 lpp.) 

10 15 

Mutisks ziņojums/referāts par promocijas darba tēmu strarptautiskā kongresā, konferencē 10 15 

Mutisks ziņojums/referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā, konferencē 5 7,5 

Tēzes starptautiskā kongresā, konferencē 5 7,5 

Tēzes vietēja mēroga kongresā, konferencē 2 3 

Starptautisks patents 30 45 

Latvijas patents 10 15 

Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors) 40 60 

Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu) 10 15 

Pētnieciskais darbs ārvalstīs (par katru mēnesi) 2 3 

Starptautisks doktorantu seminārs, vasaras skola 2-3 3-4,5 

Promocijas darba sagatavošana un apspriešana katedrā vai doktorantūras padomē 30 45 

 

Studiju programmas obligātās izglītības daļas mērķis ir veicināt patstāvīgā zinātniskā pētījuma izstrādi, paplašinot un padziļinot 

doktorantu zināšanas, kā arī pilnveidojot zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas. Šo daļu veido obligātie studiju priekšmeti, 

doktorantu semināri, promocijas eksāmeni un piedalīšanās pamatstudiju programmu realizācijā. Obligātajā izglītības daļā doktorantiem 

jāiegūst 40 KP, no tiem 34 KP par obligātajiem studiju priekšmetiem, promocijas eksāmeniem un doktorantu semināriem, 6 KP. par 

piedalīšanos pamatstudiju programmu realizācijā. Viena kredītpunkta apjoms ietver 8 kontaktnodarbību stundas un 32 patstāvīgā darba 

stundas. 

Obligāto izglītības daļu veido prasības, kas jāizpilda visiem doktorantūras studentiem neatkarīgi no specializācijas. Studiju 

priekšmetu uzdevums ir sagatavot doktorantus patstāvīga zinātniska pētījuma veikšanai, promocijas eksāmenam un pilnveidot viņu 

pedagoģiskās prasmes. Piedalīšanās pamatstudiju programmu realizācijā var notikt doktorantu darba vietā vai RSU katedrā, kurā strādā 

promocijas darba vadītājs. Par pedagoģiskā darba veikšanu tiek veikti attiecīgi ieraksti Doktoranta grāmatā, un uz šī pamata tiek piešķirti 

kredītpunkti. 

Katram doktorantam vienu reizi mācību gada laikā ir jāziņo par promocijas darba izstrādes gaitu un jāpiedalās citu doktorantu 

pētījumu apspriešanā. Katrā studiju gadā doktorantu semināri veltīti atšķirīgiem jautājumiem, lai veicinātu doktorantu progresu promocijas 

darba izstrādē.  



 
 

    

2.tabula. Kredītpunktu sadalījums obligātās izglītības daļā 

Studiju priekšmeti u.c. studiju procesa elementi Kredītpunkti ECTS 

Zinātniskā darba metodoloģija un izstrāde 4 6 

Kvantitatīvās pētniecības metodoloģija 2 3 

Kvalitatīvās pētniecības metodoloģija 2 3 

Socioloģijas teorijas 6 9 

Sociālā politika 4 6 

Augstskolu pedagoģija 2 3 

Pētniecības ētika 2 3 

Doktorantu 1.seminārs: plānojuma un metodoloģijas 

apspriešana 

2 3 

Doktorantu 2.seminārs: teorētiskās daļas apspriešana 2 3 

Doktorantu 3.seminārs: pētnieciskās daļas apspriešana 2 3 

Promocijas eksāmens socioloģijas teorijā un 

specializācijā  

5 6,5 

Promocijas eksāmens svešvalodā 3 4,5 

Piedalīšanās pamatstudiju programmu realizācijā  6 9 

- Lekciju kursa sagatavošana un nolasīšana Atkarībā no kursa apjoma 

un KP skaita – atbilstoši 

KP skaitam attiecīgajā 

studiju programmā 

- Kursa vai bakalaura darba vadīšana 

- Asistēšana studiju priekšmeta pasniedzējam, 

semināru vadīšana, kopsavilkumu un referātu 

labošana 

 

Brīvās izvēles daļu veido studiju priekšmeti, ko doktoranti izvēlas saistībā ar specializāciju un zinātniskā darba tēmu. Studiju 

priekšmetu atlases pamatā ir doktorantūras studiju programmas specializācijas virzieni: sociālā politika un sociālā darba organizācija, 

veselības un medicīnas socioloģija, kultūras un komunikācijas socioloģija. Šo studiju priekšmetu pasniegšanu nodrošina studiju 

programmas realizācijā iesaistītās katedras. Studenti var izvēlēties arī citās RSU doktorantūras studiju programmās iekļautos studiju 

priekšmetus. Par brīvās izvēles priekšmetiem doktorantiem jāiegūst 4 kredītpunkti.  

 

3.tabula. Kredītpunktu sadalījums brīvās izvēles daļā 

Studiju priekšmeti Kredītpunkti ECTS 

Sociālais darbs 2 3 

Kultūras un komunikācijas socioloģija 2 3 

Sociālantropoloģijas pieejas savas sabiedrības izpētē  2 3 



 
 

Veselības un medicīnas socioloģija 2 3 

Matemātiskā statistika 2 3 

Aktuālās sociālās problēmas 2 3 

Politikas socioloģija 2 3 

Vieslektora kursi 2-3 3-4,5 

Kursi citās doktora studiju programmās  2-5 3-4,5 

 

 

 

 

 

 

 

4. Studiju programmas praktiskā īstenošana:  

4.1. izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un 

vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību metodes: lekcijas, apgūto teorētisko un praktisko zināšanu konkretizācija semināros,     

diskusijas, pārbaudes testi un kontroldarbi, referātu, individuālo un grupu projektu izstrāde. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu 

patstāvīgajam darbam, kurš vērsts uz zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, empīriskā pētnieciskā materiāla ieguvi un analīzi, referātu 

un individuālo projektu sagatavošanu.  

Studiju procesa norise tiek dokumentēta Doktoranta grāmatā, kas ir individuāls doktoranta studiju uzskaites dokuments, kurā viņš 

konkretizē doktora studiju laikā veicamos uzdevumus, kā arī sniedz pārskatu par plānotā darba izpildi. Katra studiju gada sākumā tiek 

sastādīts ar promocijas darba vadītāju saskaņots doktoranta darba plāns, savukārt gada beigās tiek dots vērtējums par plāna izpildi. 

Doktoranta grāmatā tiek atspoguļoti arī apgūtie studiju priekšmeti, pedagoģiskais darbs, publikācijas, piedalīšanās konferencēs un citas 

aktivitātes.  

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: pozitīva vērtējuma obligātuma princips; vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu 

dažādības princips; vērtējuma atbilstības princips. 

Ņemot vērā to, ka doktorantūras studiju mērķis ir patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba izstrāde un uz šī mērķa sasniegšanu ir vērsta arī 

studiju priekšmetu apguve, studiju priekšmetu vērtēšanā galvenokārt tiek izmantots ieskaites princips, taču atsevišķās pozīcijās 

pārbaudījuma forma ir arī eksāmens. Pārbaudījuma forma ir norādīta kursa aprakstā. Vērtējums tiek balstīts uz studentu patstāvīgo darbu, uz 

kontroldarbu un referātu vērtējumu. Doktora studiju reglaments nosaka, ka nodarbību apmeklēšana un pārbaudījumu kārtošana obligātajos 

un izvēles studiju priekšmetos ir obligāta.  

Doktorantu zināšanas un prasmes tiek vērtētas 10 ballu sistēmā, vērtēšanai izmantojot RSU doktora studiju reglamentā noteiktos kritērijus. 

Doktorants ir sekmīgs, ja viņš ir saņēmis vērtējumu „gandrīz viduvēji” (4 balles) vai augstāku. Ieskaite ir nokārtota, un doktorants saņem 



 
 

vērtējumu „ieskaitīts”, ja ir izpildītas studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības.  

Kā īpaša doktorantu pārbaudes forma jāatzīmē promocijas eksāmeni. Studiju programmā „Socioloģija” paredzēti divi promocijas eksāmeni 

– socioloģijas teorijā, ieverot arī specializāciju, un svešvalodā. 

Promocijas eksāmenu socioloģijas teorijā un specializācijā studenti kārto trešajā studiju gadā, kad apgūti atbilstošie studiju priekšmeti, taču 

atsevišķos gadījumos šo eksāmenu var kārtot arī agrāk. Eksāmenu pieņem un vērtē ar rektora pavēli apstiprināta eksaminācijas komisija. 

Eksāmenam ir trīs daļas. Pirmajā daļā tiek pārbaudītas doktorantu zināšanas socioloģijas teorijās un vēsturē, otrajā – zināšanas izvēlētajā 

specializācijas virzienā. Abos gadījumos tiek vērtētas ne tikai doktoranta zināšanas, kā arī prasme diskutēt par attiecīgo tēmu un 

argumentēti aizstāvēt savu viedokli. Trešajā daļā doktorants var izmantot jau iepriekš sagatavotu sava promocijas darba metodoloģiskās 

daļas prezentāciju. Šajā gadījumā tiek vērtēta pētniecības metožu atbilstība promocijas darba mērķim un uzdevumiem, kā arī doktoranta 

prasme raksturot un pamatot pētniecības metožu izvēli un lietošanu.  

Promocijas eksāmena svešvalodā kārtošana tiek organizēta sadarbībā ar RSU Valodu centru. Eksāmenam ir trīs daļas: zinātniska teksta 

tulkošana (rakstiski), teorētiskās literatūras analīze un diskusija par promocijas darba tēmu.  

Eksāmenu un ieskaišu organizēšanas kārtību un norisi  nosaka RSU doktora studiju reglaments. 

 

4.2. zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju programmas ietvaros, tai skaitā pētniecības 

institucionālā organizācija, studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) 

darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas 

Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

 

Programmas realizācijā ir iesaistīti 16 docētāji – no tiem 14 profesori un asociētie profesori (88%). Pamatdarbā RSU strādā 13     mācību 

spēki (81%).  

Studiju programmas realizācijā iesaistīti pieci Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātie eksperti socioloģijā: Dr.sc.soc. Anda Laķe, Dr.sc.soc. 

Ritma Rungule, Dr.sc.soc. Agita Lūse, Dr.phil. (sociālais darbs) Signe Dobelniece un Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.phil. Lolita Vilka. Saskaņā 

ar Zinātniskās darbības likuma 11. panta trešajā daļā noteikto, augstskolai var piešķirt promocijas tiesības, ja tajā tiek īstenota akreditēta 

attiecīgā doktorantūras studiju programma un šīs programmas īstenošanā iesaistīti ne mazāk par trim Latvijas Zinātnes padomes 

apstiprinātiem ekspertiem. Zinātnisko vadītāju un studiju priekšmetu pasniedzēju pētnieciskā pieredze, kas iegūta LZP pētniecisko projektu 

un programmu realizācijā, kā arī dažādos Latvijas un starptautiska mēroga pētnieciskos projektos, tiek nodota doktorantiem arī izglītības 

procesā, kā arī piesaistot doktorantus atsevišķu pētniecisku uzdevumu veikšanai. 

Zinātniskās darbības organizācija izpaužas gan kā doktorantu semināri, kur tiek diskutēts par promocijas pētījuma loģisko struktūru, gan kā 

dalība vietēja un starptautiska mēroga konferencēs. Programmas studējošie (Justīne Vīķe) ir iesaistīti Valsts pētījumu 

programmas Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai 

– jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV) projekts 9.7.2. Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas 

procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai īstenošanā. Tāpat, tiek izmantotas citās Latvijas augstskolās piedāvātās doktorantu 

skolas. 



 
 

Programmā iesaistītie docētāji socioloģijas zinātnes jomā veic individuālo zinātnisko darbību. Akadēmiskais personāls regulāri 

paaugstina savu kvalifikāciju, piedaloties dažādās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. 2015./2016. mācību gada laikā docētāji ir piedalījušies 

pasākumos vismaz šādās valstīs: Amerikas Savienotās Valstis, Lietuva, Norvēģija, Austrija, Horvātija, Igaunija, Dānija, Beļģija, Francija. 

Akadēmiskā personāla publikācijas un dalības konferencē norādītas pielikumā.  

RSU ietvaros ir nodrošināts pietiekams skaits LZP ekspertu skaits, lai organizētu promocijas procesu. 

 

5. Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze: 

Ārējās un iekšējās vides faktoru analīze ļauj secināt, ka doktora studiju programma “Socioloģija” Rīgas Stradiņa universitātē ir 

nepieciešama: 

1) Rīgas Stradiņa universitātes kā mācību un zinātnes centra autoritātes un RSU atpazīstamības nostiprināšanai; 

2) kā Latvijas zinātnes konkurētspējas stiprināšanai  

3) doktora studijas Socioloģijā ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pilnu augstākās izglītības studiju ciklu socioloģijā. 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

1. Kvalificēti speciālisti, kuri ir iesaistīti programmas 

realizācijā (5 LZP eksperti) 

2. Doktorantu iesaiste RSU īstenotajā Valsts pētījumu 

programmā 

3. Doktorantu iesaiste profesoru pētniecības projektos 

4. Sadarbība ar citām RSU studiju programmām ( Māszinības 

fakultāte, Humanitāro zinātņu katedra, Sabiedrības veselības 

fakultāti) 

5. Doktora studiju administrēšana no RSU Doktorantūras 

nodaļas puses, kas organizatoriski vieno un stiprina visas 

programmas, t.sk. programmu “Socioloģija”. 

6. Modernā materiāli tehniskā bāze. 

7. Individuālais darbs ar doktorantiem. 

8. Elastīgā un uz studentu orientētā RSU Bibliotēkas darbība. 

9. Doktorantu starptautiskās apmācības iespējas ERASMUS 

programmas ietvaros. 

Vājās puses 

1. Mazs doktorantu skaits. 

2. Ārzemju lektoru iesaistīšanas ierobežojumi finanšu līdzekļu 

trūkuma dēļ.  



 
 

Iespējas 

1. Iespējas piedalīties ERASMUS + programmā 

2. Līdzdalība starptautiskajās sociologu asociācijās un 

atvieglināts finansiālais slogs dalībai starptautiskajās 

konferencēs 

3. Attīstīt starpdisciplināru pētījumu projektus sadarbībā ar 

medicīnas un sabiedrības veselības zinātniekiem 

Draudi 

1. Valsts izglītības politikas ietvaros netiek atbalstīta 

zinātniskā darbība sociālo un humanitāro zinātņu jomā 

2. Socioloģijas kā zinātnes nozares nenoteiktā attīstības 

perspektīva Latvijā 

  

  

* SVID analīze ir balstīta uz doktorantu aptaujām un pasniedzēju viedokļiem. 

6. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

Sk. RSU Absolventu asociācijas veikto pētījumu (2015) “RSU absolventu nodarbinātība” http://ej.uz/RSUabsolventuaptauja 

7. Iepriekšējā akreditācijā (ja tāda ir bijusi) studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai 

saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

Izpildīts ieteikums nodrošināt programmas studiju kursu kopīgu apguvi ar citu sociālo zinātņu doktorantūras programmu 

studējošajiem. 

8. Informācija par ārējiem sakariem: 

8.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

         Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

Darba devēju aptaujas liecina, ka tie ir ieinteresēti studiju programmas sekmīgā norisē. Darba devējus pārstāv 7 augstskolas: Rīgas 

Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte (LU Filozofijas un socioloģijas institūts), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils 

universitāte, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Psiholoģijas augstskola, Latvijas Kultūras akadēmija, kā arī vairākas ministrijas un 

pašvaldības. 

8.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji: 0 

 

8.3. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas, norādot, vai 

augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

Doktora studiju programmas īstenošanā tiek iesaistīti citu Latvijas universitāšu docētāji, piesaistot tos gala eksāmena komisijā. 

8.4. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju programmas īstenošanas 

kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu. 

Socioloģijas Programmas pasniedzēji veic individuālo zinātnisko sadarbību ar ārvalstīm un dod iespēju iesaistīties arī 

doktorantiem. 2015./2016. akadēmiskajā gadā docētāju zinātniskās aktivitātes un pieredzes apmaiņas braucieni vismaz uz 

šādām valstīm: Amerikas Savienotās Valstis, Lietuva, Norvēģija, Austrija, Horvātija, Igaunija, Dānija, Beļģija, Francija.  

8.5. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

http://ej.uz/RSUabsolventuaptauja


 
 

Doktoranti piedalījās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. 

8.6. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas, norādot, vai 

augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

Nav. 

8.7. Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u.tml. 

Nav. 

9. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti. 

Intervijas ar absolventu darba devējiem (RSU, LU, Vidzemes augstskola, SKDS u.c) apliecina doktorantūras absolventu zināšanu, 

prasmju un kompetenču atbilstību darba devēju prasībām. 

10. Studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās 

valsts attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas 

atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām. 

RSU doktora studiju programma „Socioloģija” tiek īstenota saskaņā ar Augstskolu likumu (pieņemts 02.11.1995.) Zinātniskās 

darbības likums (pieņemts 19.05.2005.), Izglītības likumu (29.10.1998.), MK Nolikumu „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) kārtība un kritēriji” (pieņemts 31.12.2005.), RSU Satversmi, RSU Senāta lēmumiem un RSU doktora studiju 

reglamentu. Programma tiek īstenota ņemot vērā RSU pētniecības galvenos virzienus, kas saskan ar Latvijas Nacionālais attīstības 

plānu 2014.-2020.gadam (pieņemts: 20.12.2012.), kā arī ir vērsta uz jaunas pasniedzēju, zinātnieku paaudzes sagatavošanu atbilstoši 

Ministru kabineta rīkojumam Nr.331 “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”. Tāpat doktora studiju programmas 

pilnveides procesā tiek ņemti vērā Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru dokumenti un atbilstība Boloņas procesam. 

 

Studiju programmas vadītājs: __________________________ Anda Laķe 
 Paraksts, atšifrējums 
Datums: 31.10.2016. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes  

Doktorantūras padomes 

2016. gada 10. novembra, sēdē 

Protokols Nr. 32-8/11 


