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APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām doktora studiju programmas “Komunikācijas kultūra un 

multimediji” pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

2016. gadā RSU uzņēma pirmos doktorantus studiju programmā “Komunikācijas 

kultūra un multimediji”. Programmā nav budžeta vietu, visi septiņi doktoranti studē par 

saviem personiskajiem līdzekļiem. Doktoranti strādā pie šādu promocijas darbu izstrādes: 

Baiba Baikovska – „Invaliditātes konstruēšana politiskajā diskursā”, 

Valērija Kačāne – „Politiskās argumentācijas stratēģijas priekšvēlēšanu diskusijās”, 

Diāna Kalniņa – „Latvijas iedzīvotāju sociālās vērtības un to korelācija ar komunikāciju 

publiskajā sfērā”, 

Aija Kažoka – „Labklājības valsts retorika Saeimas debatēs”, 

Normunds Kozlovs – Kontrkultūras semioze”,  

Ksenija Mirošņika – „Multimediālā komunikācija valsts pārvaldē. Latvijas valsts 

iestāžu tiešsaistes mājaslapu lietojamība”, 

Vita Savicka – „Veselības komunikāciju ietekmējošie faktori lēmumu pieņemšanas 

līmenī”. 

Pirmajā studiju gadā doktoranti bija aktīvi iesaistījušies zinātniskajā darbā. Četri no 

viņiem piedalās Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV īstenošanā, veicot pētījumus un 

gatavojot zinātniskos rakstus kolektīvajai monogrāfijai. Visi doktoranti ir piedalījušies RSU 

ikgadējā zinātniskajā konferencē un 12. Association for the Advancement of Baltic Studies 

konferencē Eiropā, ko šogad rīkoja Latvijas Universitātē.  

 

 

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

 

Elektronisko aptauju aizpildījuši trīs doktoranti. Visiem studiju kursiem apkopotie 

rezultāti uzrāda augstu programmas novērtējumu – vidējais punktu skaits ir 4 (pilnībā 

piekritu).  

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

Studiju kursu rezultātu formulējumi atbilst EKI/LKI līmeņiem un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, studentcentrētai pieejai; kursu rezultāti ir saistīti ar programmas 

rezultātiem; kursu iekļaušana programmā ir pamatota un saskan ar programmā noteiktajiem 

studiju rezultātiem.  

  



 

 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 RSU reputācija.  

 Augsts akadēmisko spēku līmenis, 

kuri piedalās dažādu zinātniski 

pētniecisko projektu īstenošanā. 

 Ārvalstu pasniedzēju līdzdalība 

programmas satura veidošanā un 

realizācijā. 

 Veselības komunikācijas pētījumu 

veicināšana. 

 Sadarbība ar LU Mākslīgā intelekta 

laboratoriju datorizētā diskursa 

analīzes rīku izstrādē. 

 Saistība ar RSU KF Komunikācijas 

studiju katedrā realizētajām bakalaura 

un maģistra programmām. 

 Nav studiju vietu finansējuma no 

RSU pelnītiem līdzekļiem. 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Sociālo zinātņu pārstāvju aktīvā 

publiskā komunikācija un zinātnes 

interešu lobēšana. 

 Valsts budžeta finansējuma 

neesamība samazina studentu 

iespējas veikt resursu ietilpīgus 

pētījumus, piedalīties konferencēs 

un vasaras skolās.  

 Politisko dokumentu izstrādātāju un 

īstenotāju nevērība pret 

rekomendācijām komunikācijas 

jomā. 

 Valsts pētījumu programmas 

neskaidrā nākotne sociālo zinātņu 

jomā. 

 

Lai noturētu stiprās puses programmas docētāji turpinās iesaistīties zinātniski 

pētnieciskajā darbībā, piedaloties projektu konkursos un īstenojot pētījumus. Sadarbībā ar LU 

Mākslīgā intelekta laboratoriju docētāji uztur un turpina pilnveidot divus diskursa analīzes 

rīkus (saeima.korpuss.lv un barometrs.korpuss.lv). Šo rīku popularizācijas veicina doktora 

programmas publisko atpazīstamību un zinātnisko sadarbību ar citām augstskolām. 

Jāpopularizē veselības komunikācijas un sociālās politikas komunikācijas pētījumu nozīme un 

noderīgums RSU zinātniskajā stratēģijā. 

Lai mazinātu vājās puses tiks meklēts RSU finansējums divām studiju vietām.  

VPP rezultāti un kolektīvā monogrāfija demonstrēs sasniegumus komunikācijas zinātnē 

un ļaus iesaistīties publiskajā komunikācijā par tās lomu sabiedrībā.  

  



 

 

 

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

 

Šajā akadēmiskajā gadā RSU Doktorantūras nodaļa pirmo reizi piedāvāja kopīgus 

kursus visām doktora studiju programmām; nebija izdevies saskaņot pētniecības 

metožu kursa īstenošanas laikus, tāpēc kurss tika pārcelts uz 2017./2018. ak.gadu.  

Atsaucoties uz studentu lūgumu, kursā Komunikācijas un kultūras teorijas tika 

iekļautas 4 lekcijas par šobrīd aktuālu tēmu – populisms publiskajā komunikācijā. 

Lekcijas lasīja Rīgas ekonomikas augstskolas as.prof. Xavier Landes. 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

Kurss Komunikācijas un kultūras teorijas jāpārceļ no otrā semestra uz pirmo.  

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / Sergejs Kruks / 

Datums: 2017. gada 6. decembrī 

 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes  

Doktorantūras studiju padomē 

2017.gada 5.decembra sēdē 

Protokols Nr. 12-8/14 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes domē 

2017.gada 6.decembra sēdē 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 

 
 


