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Pārskats  

par veiktajām darbībām  studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un 

antropoloģija” pilnveidei 2016./2017. ak. gadā 

 

1. 2016./2017. ak. g. anketēšanas rezultātu analīze. 
 

Pēc katra studiju kursa studējošajiem ir iespēja aizpildīt attiecīgā kursa novērtējuma anketu, 

kurā tiek izvērtēta kā studiju kursa, tā arī tā docētāja(u) darbība. Tāpat  absolventiem ir iespēja 

novērtēt visu studiju procesu un atsevišķas tā daļa.  

Novērtējot studiju virzienā ietilpstošās programmas, 2016. / 2017. akadēmiskā gada 

absolventu atsaucība anketu aizpildē bija dažāda atkarībā no studiju programmas. Tāpat arī atšķīrās 

studiju programmu un to saturu novērtējums. Kopumā starp pozitīvāk novērtētajiem aspektiem 

jāatzīmē ir lekciju, semināru, konsultāciju, rakstisko un praktisko darbu labais novērtējums. Zemāks 

novērtējums iezīmējas attiecībā uz nodrošinājumu ar bibliotēkas resursiem, kā arī uz atsevišķu ārpus 

pamata struktūrvienības īstenoto studiju kursu pasniegšanu.  

No studējošo aptaujas anketām tika identificēti tie studiju kursi, kuros nepieciešams veikt 

saturiskas izmaiņas vai arī nepieciešama visu studiju kursu un/vai docētāju aizstāšana. Balstoties uz to, 

tika veikti pilnveidojumi studiju programmu plānojumā.  
 

2. Studiju virziena, tajā ietilpstošo studiju kursu rezultātu un standartu 

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Šajā mācību gadā pirmo reizi visās studiju virziena studiju programmās tika veikta studiju 

programmas rezultātu kartēšana pret studiju kursu rezultātiem, izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes 

Mācību departamenta sagatavoto rīku. Kartēšanas rezultātā tika izdarīti studiju programmu pilnveidei 

noderīgi secinājumi un precizējumi programmu aprakstā.  

Kartēšanas laikā visvairāk tika konstatēts, ka nepieciešams pārstrādāt iepriekš formulētos 

studiju programmu rezultātus, tos padarot skaidrākus un koncentrētākus, kā arī mazinot to 

pārklāšanos. Pēc kartēšanas tika formulēti jauni studiju programmu rezultāti. Tāpat studiju programmu 

rezultāti kartēšanas laikā tika sasaistīti ar studiju programmu ietvaros apgūstamajiem studiju 

priekšmetiem. 
 

 

3. Studiju virziena SVID analīze. 
 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Mūsdienīga mācību organizācija – moduļu 

sistēma, kas rezultējas kā vienmērīga studiju 

slodze visā studiju procesā. 

 Liels studentu patstāvīgā darba īpatsvars un 

sistemātiska un daudzveidīga studentu patstāvīgā 

darba kontrole. 

 Augsta studentu motivācija, ko papildus sekmē 

nelielu studentu grupu darbs semināru 

nodarbībās. 

 Plašs metodisko materiālu klāsts (izvērsti kursu 

apraksti, izdales materiāli). 

 Pētnieciskā darba iemaņu stimulācija mācību 

priekšmetu apguvē. 

 Attīstīta atgriezeniskā saikne studentu 

novērtējumam par katru studiju kursu. 

 Valsts finansiālā atbalsta trūkums jeb valsts 

budžeta finansēto vietu neesamība bakalaura un 

maģistra līmeņa programmās. 

 Neliels studējošo skaits lielākajā daļā studiju 

programmu un nelīdzsvarotais studējošo sadalījums 

pa studiju gadiem daļā studiju programmu. 

 Ārzemju docētāju apgrūtinātā iesaistīšana 

programmas īstenošanai pieejamo ierobežoto 

finanšu resursu dēļ. 

 Nepietiekams RSU bibliotēkas nodrošinājums ar 

sociālo zinātņu literatūru. 
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 Uz studentiem orientēta vide un labs materiāli 

tehniskais nodrošinājums. 

 Bezmaksas jeb RSU finansētās studiju vietas 

bakalaura un maģistra studiju programmās. 

 Valsts finansētās vietas doktora studiju 

programmās. 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Plašāka docētāju, kā arī studentu 

starptautiskās mobilitātes veicināšana. 

 Partnerattiecību veidošana ar valsts 

pārvaldes iestādēm, organizācijām un 

uzņēmumiem. 

 Starpdisciplinaritātes veidošana starp 

socioloģijas, politoloģijas un antropoloģijas 

apakšnozarēm, kā arī ar citām sociālo 

zinātņu nozarēm RSU ietvaros. 

 Starpdiscilinaritātes veidošana ar RSU 

veselības aprūpes studiju bloku. 

 Studiju programmu starptautībiskošana un 

pastāvīgu ārvalstu studentu piesaiste. 

 Jaunu un darba tirgū pieprasītu studiju 

programmu izveide. 

 Potenciāla studējošo skaita samazināšanās 

saistībā ar vispārējo demogrāfisko situāciju un 

valsts finansiāla atbalsta trūkumu. 

 Nodarbinātības tirgus cikliskums. 

 Augstākās izglītības attīstības politikas 

nenoteiktība Latvijā. 

 Socioloģijas, politoloģijas un antropoloģijas kā 

zinātņu nozaru nenoteiktā attīstības perspektīva 

Latvijā.  

 

 

4. 2016./2017. ak. gadā veiktās izmaiņas studiju virzienā. 
 

Ņemot vērā studējošo un absolventu anketēšanas, kā arī hospitācijas laikā veiktos 

novērojumus, visās studiju programmās ir veikta vai nu atsevišķu studiju kursu aizvietošana vai arī 

jaunu kursu izveidošana, kā arī studiju kursu secīguma pārplānošana (kā starp semestriem, tā arī starp 

mācību gadiem).  

Tāpat daļā studiju programmu ir veikta docētāju nomaiņa un studiju kursu saturiskā 

pārplānošana (plašāka informācija par izmaiņām katrā no studiju programmām atrodama attiecīgo 

studiju programmu pārskatos par aizvadīto mācību gadu). 

 

 

5. Studiju virziena pilnveides priekšlikumi. 
 

Turpmākajos grafikos ir attēlota studējošo skaita dinamika pa studiju programmām sadalījumā 

pa mācību gadiem. Starp trim bakalaura studiju programmām pārliecinoši augstākais studējošo skaits 

ir programmā “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” (kopš 2012./2013. mācību gada tas stabili 

turas ap 100 studentiem), savukārt programmā “Politika un politiskā komunikācija” un “Organizāciju 

un menedžmenta socioloģija” studējošo skaits ir ievērojami mazāks. Pirmajā no tām (līdz 2015./2016. 

mācību gadam programmu sauca “Politika un valsts pārvaldība”) katru gadu ir vērojama pakāpeniska 

lejupslīde un pagājušajā gadā kopējais studējošo skaits nokritās zem diviem desmitiem. Savukārt 

otrajā no minētajām programmām kopējais studējošo skaits divciparu skaitli sasniedza vien 

2013./2014. mācību gadā un šobrīd no trim studiju gadiem ir nokomplektēts viens. 
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Starp maģistra studiju programmām iezīmējas līdzsvarotāka aina. Pēdējo gadu laikā lielākais 

studējošo skaits ir programmā “Starptautiskās attiecības un diplomātija” (līdz 2014./2015. mācību 

gadam to sauca “Starptautiskās attiecības”), kam seko programma “Sociāla antropoloģija”. 

Programmā “Reģionālā politika un valsts pārvaldība” (līdz 2014./2015. mācību gadam to sauca 

“Politika un valsts pārvaldība”) pēdējo gadu laikā vērojams studējošo skaita pieaugums, tomēr tas ne 

reizi nav sasniedzis divus desmitus; neskatoties uz formālo studējošo skaita pieaugumu, aizvadītajā 

gadā programmu absolvēja viens students, bet 2017./2018. mācību gadā pirmajā studiju gadā mācās 

divi studenti.  Tikmēr nemainīgi zems studējošo skaits ir programmā “Sociālo procesu analīze un 

vadība”, kur pēdējo trīs gadu laikā studējošo skaits ir mērāms ar viencipara skaitli; 2017./2018. 

mācības gadā mācības pirmajā studiju gadā netika uzsāktas.  

Studijas programmā “Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” aizvadītajā mācību gadā vēl 

netika uzsāktas.  

 

 
 

Starp doktora studiju programmām novērojams studējošo skaita kritums studiju programmā 

“Socioloģija”, kur šobrīd mācās četri doktoranti, bet divciparu skaitlis šajā studiju programmā pēdējo 

reizi tika sasniegts 2012./2013. mācību gadā. Tikmēr pēc studējošo skaita lejupslīdes šobrīd vērojams 

studējošo skaita kāpums doktora studiju programmā “Politikas zinātne”, kur 2017./2018. mācību gadā 

studē 11 doktoranti.  
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Kā redzams no studējošo skaita dinamikas un studiju procesa analīzes, šobrīd nav nepieciešami 

būtiski uzlabojumi bakalaura studiju programmā “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” un 

maģistra studiju programmās “Starptautiskās attiecības un diplomātija” un “Sociāla antropoloģija”. 

Tiesa gan, ir turpināms ceļš uz plašāku izvēles kursu nodrošināšanu, augstākas kvalifikācijas docētāju, 

īpaši no ārvalstīm, piesaistīšanu (sociālās antropoloģijas programmai nepieciešams izveidot papildus 

docētāju vietas), kā arī lielāku orientāciju uz praktisko zināšanu piedāvāšanu. 

Būtiskas izmaiņas nav nepieciešamas arī doktora studiju programmās “Socioloģija” un 

“Politikas zinātne”, lai gan pirmajā no tām būtu nepieciešams kāpināt potenciālo reflektantu interesi 

par studijām un abās studiju programmās jācenšas panākt lielāku aizstāvēto promocijas darbu skaitu. 

Vienlaikus būtu jāizvērtē iespēja dot iespēju studijas abās programmās veikt arī vienīgi angļu valodā, 

jo līdz šim ir bijusi augsta interese par studijām arī no ārvalstniekiem (programmās piedāvātā 

kvalitātes un cenas attiecība ļautu palielināt doktorantu skaitu). Tāpat būtu jāturpina darbs, lai veidotu 

vēl ciešāku sadarbību starp visu sociālo zinātņu programmām vienota studiju kursu pamatblokam 

zinātniskās pētniecības metodoloģijā.  

Ievērojami plašākas pārmaiņas nepieciešamas atlikušajās studiju programmās. Komunikācijas 

fakultātē ir pieņemts lēmums neatjaunot bakalaura studiju programmas “Organizāciju un 

menedžmenta socioloģija” akreditāciju un notiek diskusijas par jaunas studiju programmas izveidi, 

izsverot šādus iespējamos rīcības virzienus: pirmkārt, veidot vienotu sociālo zinātņu programmu, 

integrējot programmā gan socioloģijas, gan politoloģijas, gan antropoloģijas virzienus; otrkārt, veidot 

studiju programmu, kas saturiski vairāk tiktu pietuvināta veselības aprūpes studiju virzienam, 

fokusējoties uz pētniecību, izpratni par norisēm sabiedrībā tieši veselības aprūpes kontekstā. Ar līdzīgu 

dilemmu saskaras maģistra līmeņa programma “Sociālo procesu analīze un vadība”. Kā norāda šīs 

programmas vadītāja – ja nākošajā mācību gadā neizdosies uzņemt pietiekošu skaitu studentu mācību 

procesa uzsākšanai, šo studiju programmu nāksies apturēt vai slēgt. 

Zemā interese liecina par nepieciešamību veikt būtiskas pārmaiņas arī politoloģijas bakalaura 

studiju programmā “Politika un politiskā komunikācija” un maģistra studiju programmā “Reģionālā 

politika un valsts pārvaldība”. Attiecībā uz pirmo – studiju programmas vadītājs norāda uz 

nepieciešamību veikt būtiskus ieguldījumus studiju programmas pilnveidē, attīstot to stratēģiskās 

komunikācijas jomas apgūšanas virzienā līdztekus politikas zinātnei un politiskajai komunikācijai. 

Attiecībā uz otro – studiju programmas vadītājs norāda, ka viena no iespējām ir veidot jaunu studiju 

programmu uz šīs studiju programmas un studiju programmas “Sociālo procesu analīze un vadība” 

pamata; šādas iespējas īstenošanas gadījumā būtu veidojama jauna starpdisciplināra programma, kur 

tiktu apvienotas politikas zinātnes un socioloģijas elementi. Vēl viena iespēja ir programmu pārveidot, 

vai nu to vairāk fokusējot uz politikas zinātni valsts pārvaldības līmenī (tātad pievēršot mazāku 

uzmanību reģionālajai politikai) vai arī, tieši pretēji, to vairāk fokusējot tieši uz reģionālo pārvaldību 

un pašvaldību darbību.  

Visbeidzot, 2017./2018. mācību gada laikā ir jāveic izmaiņas maģistra studiju programmas 

“Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” (studijas 2016. gadā izveidotajā programmā vēl nav 

uzsāktas) mācību ilgumā, to pārveidojot par divgadīgu programmu. Ņemot vērā līdzšinējo lielo 
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studējošo interesi par minēto programmu, kas likumdošanas īpatnību dēļ vismaz deviņos no desmit 

gadījumiem nav savietojama ar pašreiz piedāvāto studiju ilgumu (pusotrs gads), ir ļoti labas iespējas 

uzsākt mācību procesu 2018. / 2019. akadēmiskajā gadā.  

 

Summējot būtiskāko, studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” ietvaros 

līdz ar virziena pārakreditāciju 2018. gada laikā nepieciešams pieņemt lēmumus par: 

1. Jaunu starptautisku programmu veidošanu un atlikušo studiju programmu plašāku 

starptautībiskošanu. Viens no tuvākajiem veicamajiem pasākumiem ir izmaiņas maģistra studiju 

programmas “Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” mācību ilgumā, to pārveidojot par divgadīgu 

programmu. Vienlaikus nepieciešams uzsākt diskusiju par jaunas politoloģijas bakalaura studiju 

programmas izveidi angļu valodā, kā arī par doktora studiju visu studiju kursu nodrošināšanu arī angļu 

valodā.  

2. Studiju programmu “Organizāciju un menedžmenta socioloģija”, “Sociālo procesu 

analīze un vadība”, “Politika un politiskā komunikācija” un “Reģionālā politika un valsts 

pārvaldība” tālāko attīstību. Pašreizējo programmu pārveide pavērtu iespēju piesaistīt finansējumu 

jaunu studiju programmu veidošanai, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu aktivitātē 

8.2.1 “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”. Viens no 

reālākajiem rīcības virzieniem ir jaunas socioloģijas un antropoloģijas, kā arī, iespējams, politoloģijas, 

elementus apvienojošas bakalaura studiju programmas izveide. 

3. Studiju virziena un tā studiju programmu sistemātiskāku un pastāvīgāku reklamēšanu 

kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Līdzšinējās reklāmas aktivitātes nav bijušas pietiekami sistemātiskas un 

saskaņotas, lai potenciālajiem studējošajiem raisītu interesi par visām studiju programmām un tajās 

iegūstamajiem grādiem.  

 

 

 

 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________________/ Dr.sc.pol. Māris Andžāns / 

Datums: 2017. gada 15. decembrī 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” 

Kvalitātes padomē  

2017. gada 15. decembra sēdē 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017. gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 

 
 


