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Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Sabiedriskās attiecības” 

studiju programmas nosaukums 
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1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi. 

 

Studiju programmas nosaukums: Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Sabiedriskās attiecības” (turpmāk tekstā – SA). 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē. 

Profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija: Nav. 

Studiju programmas mērķis:  

1. Sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus, konkurētspējīgus sabiedrisko attiecību speciālistus, kuri būtu spējīgi sekmēt pētniecisko 

tradīciju nostiprināšanos un veicināt ilgtspējīgu attīstību sabiedrisko attiecību jomā Latvijā. 

2. Iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt obligātajā praksē [kopējais apjoms ne mazāk kā 4 nedēļas] valsts, nevalstiskajā vai  privātajā sektorā. 

3. Veikt patstāvīgus pētījumus un rezultātus apkopot bakalaura darbā [ne mazāk kā 20 Latvijas KP/ 30 ECTS kredīti], kura līmenis atbilst zinātniskās 

publikācijas prasībām. 

 

Studiju programmas uzdevumi: 

SA programmas uzdevumi ir nodrošināt, lai studenti apgūtu: 

1. teorētiskās zināšanas dažādos komunikācijas zinātnes priekšmetos; 

2. sabiedrisko attiecību darba principus un metodes; 

3. citu sociālo zinātņu (ekonomika, politika, socioloģija, filozofija, u.c.) priekšmetus, lai varētu veiksmīgi izprast sabiedrības attīstības procesus; 

4. labu latviešu valodas un svešvalodu prasmi; 

5. prasmi prezentēt savas idejas, uzstāties publikas priekšā un izmantot dažādas komunikācijas pieejas; 

6. zinātnisko pētījumu veikšanas iemaņas un galvenās metodes; 

7. prasmi veikt pētījumus sabiedrisko attiecību jomā un pielietot teorētiskās zināšanas pētījumu rezultātu analīzē; 

8. prasmes darbā ar datoru u.c. moderno komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā, it īpaši strādāt internetu, tajā atdodamajām datu bāzēm un multimediju 

iespējām 

 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

 

Informācija par studiju satura atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

Studiju saturs atbilsts studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, studenti iegūst atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences.  

Studiju procesa laikā bakalaura studiju SA programmā students apgūst dziļas zināšanas šādās darba un studiju jomās, ietverot teoriju un principu kritisku 

izpratni par: 

 komunikācijas un sabiedrisko attiecību vēsturi, teorētiskajām pieejām, principiem un profesionālās ētikas normām;  
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 komunikācijas un masu komunikācija teoriju attīstības vēsturi un to mūsdienu tendencēm, kas nosaka komunikācijas un sabiedrisko attiecību attīstību; 

 informācijas vākšanas metodēm sabiedriskajās attiecībās, sabiedrisko attiecību plānošanu, menedžmentu un kampaņu organizēšanu; 

 reputācijas veidošanu un vadīšanu, t.sk., arī krīžu komunikācijas un korporatīvās sociālās atbildības aspektiem; 

 sociālo pētījumu metodēm, kā arī pētījumu lomu un lietojumu sabiedrisko attiecību darbībai; 

 mediju auditorijas uzvedības teorētisko skaidrojumu un mediju lietojuma aspektiem; 

 korporatīvās komunikācijas veidošanu mārketinga, politiskā mārketinga un integrētās mārketinga komunikācijas aspektos; 

 mūsdienu aktuālajām filozofijas, starpkultūru komunikācijas, psiholoģijas, ekonomikas, politikas, socioloģijas un antropoloģijas teorētiskajiem 

jautājumiem, to saistību ar sabiedrības attīstības procesiem un mediju satura ietekmi uz tiem; 

 komunikācijas psiholoģiju, starppersonu komunikācijas teorētiskie aspektiem; 

 latviešu valodas izmantojumu sabiedrisko attiecību materiālu veidošanā un mediju valodas attīstības likumsakarībām. 

 

SA programmas absolvents ir apguvis šādas augsta līmeņa prasmes, kas liecina par meistarību un inovāciju un kas vajadzīgas, lai risinātu sarežģītas un 

neprognozējamas problēmas sabiedrisko attiecību jomā: 

 veikt profesionālu, pētniecisku darbību komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumu izpētei;  

 formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus komunikācijas zinātnes jomā un sabiedrisko attiecību profesijas darbības laukā; 

 izskaidrot un argumentēti diskutēt par komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 

 patstāvīgi un mērķtiecīgi vadīt savu profesionālās jomas nepieciešamo zināšanu un iemaņu apguvi;  

 virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi; 

 parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, pielietojot komunikācijas teoriju skaidrotās likumsakarības un tendences un pētījumu gaitā paustās 

atziņas; 

 uzņemties atbildību un iniciatīvu, strādājot individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu izvirzīto mērķu sasniegšanai;  

 pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus iekšējās un ārējās komunikācijas problēmām mainīgos vai neskaidros apstākļos, tajā skaitā, krīzes 

komunikācijas situācijās. 

 

Absolvējot bakalaura SA programmu, iegūst šādas kompetences un speciālists spēj: 

 plānot un vadīt sarežģītas komunikācijas kampaņas vai projektus;  

 uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamos darba apstākļos, tajā skaitā, krīzes komunikācijas situācijās; 

 uzņemties atbildību par indivīdu vai grupu profesionālās attīstības vadību sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā; 

 patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot;  

 pieņemt lēmumus un risināt problēmas komunikācijas zinātnes nozarē un sabiedrisko attiecību speciālista ikdienā; 

 parādīt, ka izprot sabiedrisko attiecību profesionālo ētiku; 

 izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, tajā skaitā korporatīvās sociālās atbildības principu kontekstā; 

 piedalīties sabiedrisko attiecību jomas attīstībā. 

Informācija par studiju satura atbilstību iegūstamajam grādam, grādam un profesionālajai kvalifikācijai vai profesionālajai kvalifikācijai, 

kvalifikāciju ietvarstruktūras un profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 
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Studiju programmas saturs atbilst iegūstamajam grādam. Par to liecina studiju procesā apgūstamie studiju priekšmeti, studentu sagatavotība darba tirgum –

gan studiju prakses vadītāju prakses vietās atsauksme par studentu zināšanām un sagatavotību, kā arī pašu studentu novērtējums par spēju veikt prasmes 

laikā saņemtos uzdevumus, gan studentu un absolventu spēja atrast atbilstošu darbu un pilnvērtīgi strādāt izvēlētajā profesijā. 

Informācija pa studiju programmu satura atbilstību aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē (akadēmiskajām un doktora studiju 

programmām). 

Studiju programmas saturs atbilst aktuālajām atziņām komunikācijas zinātnē, jo pasniedzēji regulāri atjauno un papildina studiju priekšmetu saturu, kā arī 

studiju uzdevumus veido tā, lai studenti iepazītos ar jaunākajām novitātēm.  

Informācija par to, vai studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu. 

Studentu noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu – to paredz ne tikai nodarbību plānojums, bet 

arī priekšmeta apguvei nepieciešamās literatūras un praktisko uzdevumu apjoms. 

Informācija par studiju praksi – tās saistību un saturisko atbilstību teorētiskajai daļai, studiju programmas mērķiem atbilstošu prakses 

organizāciju un vadīšanu, prakses uzdevumu formulēšanu, instrukciju un norādījumu pieejamību (profesionālajām studiju programmām). 

SA programmā prakse paredzēta 8 KP apjomā 2.studiju gadā 3. un 4.semestrī. Studiju praksei ir formulēti uzdevumi (3. un 4.semestra praksei atšķirīgi), 

kas prakses ietvaros ir jāveic. Prakses uzdevumi ir definēti atbilstoši studentu sagatavotībai un līdz tam apgūtajai studiju programmai. 

RSU prakses vietu nodrošinājums studējošajiem, kuriem ir paredzētas prakses - procentuāli. (7. indikators). 

Augstskola nenodrošina studentus ar prakses vietām. Taču regulāri tiek saņemti potenciālo prakses vietu piedāvājumi ar aicinājumu SA studentiem 

pieteikties prakses vietām. Šāda veida piedāvājumi skaitliski līdz šim bijuši vairāk nekā studiju programmā studējošo, līdz ar to nav bijuši gadījumi, kad 

studenti palikuši bez prakses vietām. Turklāt studenti var izvēlēties ne tikai piedāvātās prakses vietas, bet arī pēc savas iniciatīvas meklēt tās patstāvīgi. 

Līdz ar to studenti 100% ir nodrošināti ar prakses vietām. 

Studējošo pētniecisko darbu iesniegšana noteiktajā termiņā - procentuāli (9.3.indikators). 

Studiju procesā paredzēti trīs studiju darbi – noslēguma darbs 1.kursā, kursa darbs 2.kursā un bakalaura darbs – 3.studiju gadā.  

Studiju darbi izstrādājami divos formātos: pētnieciskais darbs (ietver teorētisko daļu, pētnieciskās metodes daļu un pētījumu) vai radošie darbi (ietver 

teorētisko darbu, radošo projektu un radošo produktu). 

1.studiju gadā pētniecisko darbu termiņā iesniedz 80% studējošo. 

2.studiju gadā pētniecisko darbu termiņā iesniedz 60% - 80%studējošo. 

3.studiju gadā bakalaura darbu termiņā iesniedz no 99% studējošo. Bakalaura darbus iesniedz visi studenti, ja vien kāds no viņiem nav saslimis vai 

nolēmies pārtraukt studijas, izmantojot akadēmisko atvaļinājumu. 

Studējošo zinātniskā darbība, pulciņu apmeklējums, sākot ar 3. studiju gadu - procentuāli. (10. indikators) 

RSU profesors Denis Hanovs vada zinātnisko pulciņu, tajā piedalās dažādu programmu studējošie, apmeklējumam ir dažāda intensitāte, apmēram 10% no 

kopskaita. 

Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju programmas ietvaros, studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā 

arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā.  

Studenti tiek motivēti iesaistīties radošajos darbos – radošie darbi tiek uzdoti gan studiju priekšmetos kā semināra darbi, gan šāda iespēja tiek piedāvāta 

ārpus obligātās studiju programmas, iesaistoties studentu medijā „Skaļāk”. 

Komunikācijas studiju katedrā tiek īstenoti vairāki pētījumi, to veikšanā piedalās bakalaura un maģistra programmu studenti. 

Katedrā izstrādāto komunikācijas analīzes rīku Interneta agresivitātes indekss un Saeimas debašu korpuss informācija un dati tiek izmantota visu studiju 

programmu studentu pētnieciskajos darbos. 
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Studiju procesā iesaistītais akadēmiskais personāls veic galvenokārt individuālu vai ārējo finsētāju atbalstītu pētniecisko darbību, docētāji regulāri ar 

saviem jaunākajiem un citu nozares pārstāvju pētījumu rezultātiem iepazīstina arī studentus. Akadēmiskais personāls realizē pētnieciskos projektus arī 

ārpus RSU. 2012.gadā tika saņemts atbalsts divu pētījumu projektu veikšanai no RSU, šie pētījumi tika turpināti 2014. un 2016.gadā. No 2014.gada līdz 

2016.gadam studiju programmā iesaistītie docētāji piedalījās Valsts pētījumu programmas atbalstītajos projektos:"Krīzes pārvarēšana Latvijā: 

ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti" un Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības 

ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (VPP EKOSOC-LV), apakšprojekts Nr.5.2.5 „Refleksija par vērtībām un 

rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā”  

(ministrijas reģistrācijas Nr. 02.2-09/13) 

3. 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. 

Informācija par studiju programmas uzņemšanas nosacījumu atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem 

Studiju programmas uzņemšanas nosacījumi atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem – reflektantam nepieciešams iepriekš iegūt vidējo 

izglītību un nokārtot centralizētos eksāmenus latviešu valodā un svešvalodā (jābūt centralizēto eksāmenu sertifikātiem). SA programmā reflektantus 

imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido latviešu valodas un svešvalodas CE vidējais vērtējums. Vienādu vērtējumu summu gadījumā 

konkursu ietekmē: [1] CE vērtējums svešvalodā, [2] vidējās izglītības diploma vidējā atzīme. 

Informācija par uzņemšanas prasību atbilstību studiju rezultātu sasniegšanai 

Uzņemšanas prasības atbilst studiju rezultātu sasniegšanai.  

Informācija par to, kā notiek studējošo uzņemšana  

Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar RSU Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem attiecīgajam akadēmiskajam gadam un ārējiem 

normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un 

kārtību uzņemšanai studiju programmās 3.punktu līdz kārtējā gada 1.novembrim izstrādā, apstiprina un publisko (arī mājaslapā internetā) uzņemšanas 

noteikumus studiju programmās (turpmāk - uzņemšanas noteikumi) nākamajam akadēmiskajam gadam.  

Uzņemšanas tehniskā gaita izstrādāta un aprakstīta RSU Procesa aprakstā Nr.7 „Studentu servisa pakalpojumu nodrošinājums” 7.1.punktā. 

RSU reflektanti elektronisko pieteikšanos veic interneta vietnē http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana  

Informācija par to, vai ir iespēja atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo pieredzi un vai tā tiek izmantota. 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi” personai ir tiesības vērsties Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā. 

Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas izveidota Iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisija. Tās tiesības, pienākumus, veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē. 

Lai tiktu uzsākta sasniegto studiju rezultātu atzīšana, studiju rezultātu atzīšanas komisijai jāiesniedz: iesniegums; dokumenti, kas apliecina iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus; bankas maksājuma uzdevums par veikto maksājumu. 

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 

Informācija vai šī iespēja ir izmantota studiju programmā 

Katru gadu šādu iespēju izmanto pāris studenti, kas uzsāk vai turpina savas studijas SA studiju programmā.  

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/iesn-par-sasniegto-studiju-rezultatu-atzisanu.doc
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4. 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). 

 

1.studiju gads 2.studiju gads 3.studiju gads 

Studiju kurss 

K
u
rs

a 

.k
at

eg
. 

K
P

 g
ad

ā 

Studiju kurss 

K
u
rs

a 

.k
at

eg
. 

K
P

 g
ad

ā 

Studiju kurss 

K
u
rs

a 

.k
at

eg
. 

K
P

 g
ad

ā 

Angļu valoda 

komunikācijas zinātnē 
A 4 Mediju valoda A 2 

Masu komunikācijas 

teorijas 
A 3 

Ievads studijās un 

specialitātē 
A 3 Prakse A 8 Bakalaura darbs A 20 

Ievads komunikācijas 

teorijās 
A 3 Starpkultūru komunikācija A 2 

Kvalitatīvās pētījumu 

metodes 
B 3 

Sociālo pētījumu metodes A 2 Mediju kritika un analīze A 2 Krievu  valoda B 2 

Sabiedrisko attiecību 

principi un metodes 
A 3 Krīžu komunikācija A 3 Vācu valoda B 2 

Ievads socioloģijā A 2 

20.gadsimta kultūras un 

komunikācijas procesi 

Eiropā un Latvijā 
A 2 Franču valoda B 2 

Modernās komunikācijas 

tehnoloģijas 
A 2 Kursa darbs A 4 Spāņu valoda B 2 

Ideju vēsture I A 2 
Sabiedrisko attiecību 

stratēģijas un kampaņas 
B 3 Korporatīvā komunikācija B 2 

Sabiedrisko attiecību tekstu 

rakstīšana 
A 3 

Sabiedrisko attiecību 

menedžments 
B 2 Bakalaura darba seminārs B 2 

Eiropas integrācijas vēsture A 2 Krievu  valoda B 4 Politiskais mārketings B 3 

Runas komunikācija A 2 Vācu valoda B 4 
Neverbālā akustiskā 

komunikācija 
B 2 

Mediju auditorijas A 3 Franču valoda B 4 
Integrētā marketinga 

komunikācija 
B 3 

Noslēguma darbs A 4 Spāņu valoda B 4 Projektu vadība B 2 

Komunikācijas vēsture A 2 Sociālā antropoloģija B 2 Mārketings B 2 

Civilā aizsardzība B 2 
Komunikācijas tiesības un 

ētika 
B 2 Sociālo tīklu analīze B 2 

Autortiesības C 1 Organizācijas psiholoģija B 2 Valsts komunikācija B 2 

Semiotika C 1 Reklāma B 2 

Sabiedrības problēmu 

analīze, komentēšana un 

prognozēšana 
B 2 

Fotogrāfija C 1 Iekšējā komunikācija B 2    
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Diskursa analīze C 1 Komunikācijas psiholoģija B 2    

Kino vēsture         

Kopā  40 Kopā   40 Kopā  40 

1. studiju gadā obligātā daļa 37 KP, oligātā izvēles daļa 2 KP, brīvās izvēles daļa 1 KP 

2. studiju gadā obligātā daļa 23 KP, oligātā izvēles daļa 17 KP, brīvās izvēles daļa 0 KP 

3. studiju gadā obligātā daļa 23 KP, oligātā izvēles daļa 17 KP, brīvās izvēles daļa 0 KP 

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana: izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma 

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

Informācija par studiju programmas praktisko īstenošanu, tajā skaitā filiālēs 

SA studiju programma tiek īstenota kā klātienes pilna laika studijas. Studiju apjoms kredītpunktos ir 120 KP un studiju ilgums ir 3 gadi (6 semestri). 

Studijas tiek īstenotas latviešu un angļu valodās. 

Informācija par vērtēšanas sistēmu 

Vērtēšanas sistēma ir saskaņā ar RSU izstrādāto dokumentu „Studiju reglaments I” (pieejams: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-

dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-reglaments-i). 

Studējošo labākai orientēšanai studiju procesā kalpo ne tikai “Studentu rokasgrāmata”, bet katram atsevišķam kursam sagatavots kursa apraksts, kas ietver 

sevī visās obligātās prasības studiju kursa sekmīgai apgūšanai un detalizētu informāciju par kursa vērtēšanas kritērijiem. Līdz ar to pirms katra moduļa 

sākuma studējošajiem ir zināmi vērtēšanas kritēriji. Zināšanas tiek vērtētas 10 baļļu skalā. 

Pārbaudījumu satura atjaunošana akadēmiskajā gadā - procentuāli. (6.1. indikators) 

Visi pārbaudījumi ikkatru gadu tik pārskatīti un aktualizēti atbilstoši zinātniskajām novitātēm un jomas aktualitātēm.  

Katrā akadēmiskajā gadā tiek atjaunoti pārbaudījumi 100% studiju kursu, pārbaudījumu saturs tiek atjaunots 25% - 50% apmērā katrā studiju kursā. 

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra piedāvāto prasmju un kompetenču stimulatoru iekļaušana klīnisko studiju kursu pārbaudījumos - 

procentuāli. (6.2. indikators) 

Nav attiecināms uz SA studiju programmu. 

Starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju 2 gadu periodā. (2.2. indikators) 

Programmas docētāji pastāvīgi veic individuālus pētījumus, regulāri piedalās starptautiskās konferencēs un publicējas akadēmiskākos izdevumos. Vidēji 

gadā ir 2 – 3 publikācijas uz vienu programmas docētāju, kas ir RSU štata darbinieks. 

Semestra pārbaudes darbu nokārtošana noteiktajā termiņā - procentuāli. (9.2. indikators) 

Studiju programmā nav paredzēti semestra pārbaudes darbi, bet katra studiju kursa noslēgumā ir eksāmens. Eksāmenu paredzētajā laikā nokārto 95% 

studentu. Galveno eksāmenu nenokārtošanas iemesli ir sekojoši: studenta slimība, iepriekšējo akadēmisko saistību nenokārtošana (darbu vai kursa projektu 

neisniegšana, atrašanās ārpus valsts), nepietiekam sagatavošanās  

Katra (pamatdarbā strādājošā) docētāja veikto hospitāciju skaits akadēmiskajā gadā. (11.2. indikators) 

Katrā akadēmiskajā gadā notiek 1 -2 pamatdarbā strādājošo docētāju hospitācijas. Hospitācijas biežāk (no 3 – 5 reizēm) veic studiju programmu vadītāji, 

ierodoties uz jaunu pasniedzēju vai jaunu studiju kursu nodarbībām, vieslekcijām, kā arī saņemot studējošo vai pasniedzēju sūdzības. 

2015./2016.akad.gadā veiktas 17 hospitācijas. 

Hospitācijas rezultāti tiek apspriesti katedras sēdēs. Tās dod iespēju gan apgūt citu kolēģu pasniegšanas metodes, gan sniedz priekšstatu par pasniegto 

saturu. Biežāka hospitācija ir grūti organizējama štata darbinieku noslodzes dēļ savās nodarbībās 

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

http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-reglaments-i
http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-reglaments-i
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Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 

1. Studiju programma tiek realizēta valsts augstskolā – 

Rīgas Stradiņa universitātē ar senām noturīgām 

zinātniskām un augstākās izglītības iestādei 

piemītošām tradīcijām.  

2. Studiju programma tiek īstenota uz pilnībā 

nodrošinātas materiāli tehniskās un tehnoloģiskās 

bāzes ar mūsdienīgu bibliotēku un lasītavu, 

modernām informatīvām tehnoloģijām, t.sk., e-

apmācības vidi (e-studijas), elektroniskajiem 

informācijas resursiem un atbilstošām tehniskajām 

iespējām.  

3. Studiju programmas īstenošanā piedalās sabalansēts 

akadēmiskais personāls, kuru veido RSU vadošie 

mācībspēki, kā arī pieaicināti sabiedrisko attiecību 

nozarē atzīti profesionāļi. Akadēmiskais personāls 

ir iesaistīts zinātnisko projektu izstrādē un 

pētnieciskajā darbā.  

4. Programmas realizācijā ir iesaistīti vieslektori, kuri 

veido plašāku studiju kursu īstenošanas metodisko 

un informatīvo nodrošinājumu.  

5. Mācību procesa efektīvākas realizācijas un 

zinātniski pētnieciska darba nodrošināšanas nolūkā 

tiek attīstīta starptautiska sadarbība. Gan studenti, 

gan mācībspēki izmanto mobilitātes programmas 

„Erasmus+” sniegtās priekšrocības.  

6. Studējošie tiek nodrošināti ar iespējām iepazīties 

dažādām sabiedrisko attiecību jomas nozarēm, iegūt 

gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas. 

Pēc studentu ieteikuma palielināts prakses laiks un 

apjoms – studenti praksi iziet četru nedēļu ilgu 3. 

un 4.semestrī. Atbilstoši tirgus prasībām un jomas 

profesionāļu norādēm, pilnveidots programmas 

Vājās puses 

1. Programmas īstenošana norisinās apstākļos, 

kad pieaugot studiju procesa izmaksām un 

dzīves dārdzībai, studējošie ir spiesti agrāk 

iesaistīties darba tirgū un tas negatīvi ietekmē 

studējošo laika resursus mācību procesam, kas 

savukārt var ietekmēt arī studējošo sekmes.  

2. Programmā iesaistīto mācībspēku ar doktora 

grādu skaits vēl joprojām ir uzskatāms par 

nepietiekošu. 

3. Studējošo pētnieciskā darbība joprojām ir 

raksturojama kā nepietiekoša, trūkst 

motivācijas pievērsties akadēmiskai karjerai. 

4. Programma tiek finansēta tikai no fizisko 

personu līdzekļiem, tas veicina nestabilitāti un 

kvalitātes atkarību un studentu skaita, kā arī 

netaisnīgu valsts dibināto universitāšu 

savstarpējo konkurenci Latvijā (jo citas 

universitātēs ir valsts finansētas studiju vietas). 
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saturs. 

7. Auditorijas ir nodrošinātas ar labu tehnisko 

nodrošinājumu, multimediju tehnoloģijām un 

aprīkojumu.  

8. Iespējas studijas turpināt maģistra studiju 

programmā „Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību 

vadība” vai jebkurā citā sociālo zinātņu maģistra 

studiju programmā. 
 

Ārējie faktori 

Iespējas 

1. Ārējā vide rada iespējas piesaistīt ārvalstu docētājus 

un studentus. Studiju programmā tiek izmantotas 

Erasmus+ radītās iespējas. 

2. Piekļūt un izmantot jaunākos pētījumu datus 

komunikācijas un citās sociālo zinātņu jomās (ar 

zinātnisko tiešsaistes datu bāžu palīdzību), tādejādi 

nodrošinot nepārtrauktu zināšanu atjaunināšanu gan 

docētāju, gan studējošo vidū. 

3. Jaunāko tehnoloģiju izmantošanas iespējas gan 

nodrošinot attālinātas studiju iespējas, gan mācību 

procesa gaitā pielietot metodes un instrumentārijus. 

4. Eiropas telpā novērojamie migrācijas procesi rada 

labvēlīgu augsni jaunu studentu piesaistei, 

piemēram, patvēruma meklētāju integrācijas 

procesa nodrošināšanai. 

Draudi 

1. Kā negatīvs ārējās vides faktors jāmin politiķu 

nemitīgā negatīvā un neargumentētā kritika 

par Latvijas augstās izglītības kvalitāti. 

2. Draudus rada Latvijas iedzīvotāju zemais 

maksātspējas līmenis, demogrāfijas lejupslīde 

un emigrējošo personu skaits. 

3. Jaunu komunikācijas nozares speciālistu 

piesaiste akadēmiskajam darbam ir apgrūtināta 

zemā atalgojuma dēļ. 

4. Akadēmiskajai videi grūti piesaistīt nozares 

profesionāļus, kas būtu gatavi ne tikai novadīt 

kādu vieslekciju, bet pat veselu studiju 

priekšmetu.  

 

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

Informācija par studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvām. 

Studiju programmas absolventi strādā privātajos uzņēmumos par sabiedrisko attiecību speciālistiem, nevalstiskajās organizācijās un valsts pārvaldē – par 

preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem. 

Izsmeļošs apraksts nodarbinātības perspektīvām pieejams akadēmiskās programmas “Sabiedriskās attiecības” aprakstā sadaļā „Pēc absolvēšanas” 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/sabiedriskas-attiecibas  

Papildus atsauce uz 7. pielikumu “Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu 

kvalitātes uzraudzībā” 

Informācija par to, vai noslēguma darbi un citi rādītāji apliecina, ka tiek sasniegti studiju rezultāti. 

Studentu izvēlētās tēmas noslēguma, kursa un bakalaura darbiem ir cieši saistītas ar studiju programmas saturu, nozares aktualitātēm, jaunāko pētījumu 

atziņām un studiju programmas mērķiem. Tēmas, kas neatbilst iepriekš minētajam, netiek apstiprinātas, līdz ar to studenti netiek pielaisti pie neatbilstošu 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/sabiedriskas-attiecibas
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darbu izstrādes. 

Noslēguma darbus studenti veido par aktuāliem komunikācijas, mediju un žurnālistikas jautājumiem, tie ir labā kvalitātē, saņemot vērtējumus no 7 – 10 

ballēm. Tikai 2% studējošo nespēj aizstāvēt savu darbu un saņemt ieskaitāmu vērtējumu. Katru gadu vismaz 20% no studentiem veido radošos noslēguma 

darbus, tādējādi parādot savu izaugsmi studiju laikā un apliecinot gatavību darboties izvēlētajā jomā. 

Studiju noslēgumu darbu kvalitāte apliecina, ka studiju rezultāti tiek sasniegti, jo 

- Studenti spēj piemeklēt darba tēmai vajadzīgo teorētisko materiālu; 

- Spēj izvēlēties atbilstošu pētījuma metodi vai formātu radošajam darbam; 

- Prot radīt radošu produktu – sagatavot sabiedrisko attiecību kampaņu, vizuālu vai audiālu materiālu korporatīvās komunikācijas mērķiem;  

- Prot izmantot pētījuma metodes; 

- Māk iegūt vajadzīgos datus; 

- Prot izveidot detalizētu radošā darba projektu; 

- Prot apkopot pētījuma datus un diskutēt par pētījuma rezultātiem; 

- Prot izmantot un adaptēt studiju darba rezultātus. 

 

8. Iepriekšējā akreditācijā (ja tāda ir bijusi) studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu 

ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

Programmu vērtēšana notika Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 

paaugstināšanai" ietvaros un saņēma augstāko novērtējumu (A). 

Studiju programma saņēma sekojošus ieteikumus: 

- palielināt praktisko uzdevumu īpatsvaru; 

- uzlabot studiju materiālu tehnisko bāzi. 

Ieteikumu ieviešana: 

Studiju programmā ir ieviesti gan jauni praktiski kursi sabiedriskajās attiecībās, gan palielināts praktisko uzdevumu īpatsvars citos kursos (Mūsdienu 

komunikācijas tehnoloģijas); katrā no minētajiem kursiem studentam ir jāveido vismaz četri praktiskie uzdevumi. Studenti var savus praktiskos darbus 

veidot ne tikai rakstiski, bet arī foto, audio vai video formātā, tādējādi palielinot radošā elementu īpatsvaru mācību procesā  un izmantojot RSU pieejamos 

tehniskos līdzekļus. Studiju laikā ir divas prakses. 

Kopš 2012.gada RSU Komunikācijas studiju fakultāte ir izveidojusi studentu interneta mediju “Runā skaļāk”, kas aprīkots ar modernu tehniku, video un 

skaņu apstrādes programmatūru – klēpjdatoriem, mikrofoniem, skaņu apstrādes un rediģēšanas pulti. Katrā no praktiskajiem studiju kursiem iekļauts 

medija satura veidošanai piemērots uzdevums. Pieejamas arī video kameras un mikrofoni video darbu veikšanai. Studenti var strādāt videomontāžas un 

fotostudijā. 

 

9. Informācija par ārējiem sakariem: 

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

Lai veicinātu sadarbību ar darba devēju organizācijām, viņu iesaisti topošo speciālistu izglītošanā, kā arī lai paaugstinātu RSU studentu konkurētspēju 

darba tirgū, katru gadu universitātē tiek rīkota Karjeras iespēju nedēļa. Tās laikā notiek darba devēju organizāciju prezentācijas, kurās darba devēju 

pārstāvji stāsta par karjeras iespējām pārstāvētajā organizācijā, piedāvā RSU studentiem un absolventiem aktuālās vakances, kā arī sniedz praktiskus 
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padomus, kā gūt panākumus darba tirgū. 2015.gadā laika posmā no 27. līdz 29.oktobrim RSU Karjeras iespēju nedēļā piedalījās vairāk nekā 30 darba 

devēji. Darba devēji no sociālo zinātņu virziena: Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, Ieslodzījuma vietu 

pārvalde, Delfi, Nacionālā informācijas aģentūra LETA, McCANN Consulting, PricewaterhouseCoopers, INVL Asset Management, Nordea banka, Statoil 

Fuel & Retail Business Centre, Deloitte Latvia. 

Pasākumu apmeklēja 72 RSU sociālo zinātņu virziena studenti. 

9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

Komunikācijas studiju katedrā īstenota Erasmus+ un arī EEZ/NFI mobilitāte. 

Izejošie studenti Erasmus+ – 7 

Izejošais students EEZ/NFI granti – 1 

Ienākošie studenti Erasmus+ – 18  

Izejošais personāls Erasmus+ – 2 

Izejošais personāls – EEZ /NFI granti – 2  

Starptautisko vieslektoru skaits katedrā akadēmiskajā gadā. (13. indikators) 

2015./2016.akadēmiskajā gadā studiju programmas realizācijā starptautiskie vieslektori nepiedalījās, jo vairāki pasniedzēji nevarēja ierasties Latvijā. 

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

sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

SA programmas ietvaros norisinās sadarbība Biznesa augstskolu Turība, kurā pastāv programma „Sabiedriskās attiecības”. Sadarbības stiprināšanai ir 

noslēgts sadarbības līgums par pieredzes apmaiņu un sadarbību zinātnisko aktivitāšu jomā. Sadarbības ietvaros vairāki RSU Komunikācijas studiju 

docētāji lasa priekšmetus Biznesa augstskolā Turība, ka arī vairāki Turības docēti lasa priekšmetus SA programmas studentiem. Sadarbība ir arī studentu 

zinātnisko darbu novērtēšanā, ņemot dalību bakalaura darbu novērtēšanas komisijā.  

Sadarbības līgumi: 

2010.gada 24.martā noslēgts sadarbības līgums ar Alberta koledžu (Rīgā) par sadarbību mācību procesa pilnveidošanā un attīstībā, izglītības līmeņa 

celšanā, zinātniski pedagoģiskās un metodiskās pieredzes apmaiņā. Līgums paredz, ka Alberta koledžas absolventi var turpināt savas studijas Rīgas 

Stradiņa universitātes bakalaura studiju programmās „Sabiedriskās attiecības” vai „Žurnālistika” 2.kursā.  

2010.gada novembrī tika noslēgts sadarbības līgums starp RSU un Tventes (Nīderlande) universitāti par sadarbību Erasmus ietvaros. 

2011.gadā noslēgts sadarbības līgums ar Biznesa augstskolu Turība. Līgums paredz sadarbību studiju resursu izmantošanā, kad RSU studenti var izmantot 

Turības televīzijas studiju, bet Turības studenti – RSU radio studiju.  

Ir arī sadarbības nodomu līgums ar Tallinas pedagoģiskās universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Reklāmas un mediju katedru. 

Studiju programma sadarbojas ar sekojošās augstskolām: Vidzemes Augsskola, Biznesa Augsskola “Turība”, Latvijas Universitāte, Latvijas Kultūras 

Akadēmija, Akuraeiri universitāte, Lapenrantas universitāte. 

9.4. Studiju programmas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 

Rīgas Stradiņa universitāte ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” kopš 2002. gada. 

Sertificētā sfēra ir: augstākā izglītība, mūžizglītība, pētniecība, pētniecības rezultātu novērtēšana, zināšanu un prasmju novērtēšana, izglītības, augstākās 

profesionālās izglītības, akadēmisko grādu, zinātnisko grādu ieguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana.  

2014. gada nogalē notika pārsertifikācija, kas apliecina, ka Rīgas Stradiņa universitāte nepārtraukti pilnveidojas un turpina iekļaušanos Eiropas vienotajā 

augstākās izglītības telpā, vairojot izglītības kvalitāti un ceļot universitātes prestižu, lai mācībspēki un studenti vēlētos strādāt un studēt Rīgas Stradiņa 

universitātē.  
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Apliecinājums par atbilstību ISO 9001:2008 prasībām ir pieejams Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapā: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf  

2016. gada februārī RSU tika veikta PASCL ekspertu vizīte, kuras rezultātā esam novērta kā studentcentrēta universitāte (skat. studiju virziena 

raksturojuma 9.2. punktu). 

Jau 2012.gadā RSU bakalaura studiju programma „Sabiedriskās attiecības”, kā arī pārējās Komunikācijas studiju katedras realizētās studiju programmas 

visas valsts augstākās izglītības programmu kvalitātes vērtējuma procesā, kurā piedalās arī eksperti no ārvalstīm, tika novērtētas kā atbilstošas pirmajam 

studiju programmu līmenim un atzītas par ilgtspējīgām, kas ir augstākais iespējamais ekspertu novērtējumus.  

Programmu vērtēšana notika Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 

paaugstināšanai" ietvaros un saņēma augstāko novērtējumu (A). Sīkāka informācija http://www.rsu.lv/medijiem/preses-relizes/5881-rsu-komunikacijas-

studiju-programmas-iegust-augstako-ekspertu-novertejumu. 

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

Studiju programmas ilgtermiņa mērķi atbilst šādiem nacionāla un ES līmeņā attīstības plānošanas dokumentiem: 

“Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” mērķiem “Kultūras telpas attīstība”, “Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā”, “Paradigmas 

maiņa izglītībā” 

“Latvijas Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam”, kas nosaka, ka “Sociālās zinātnes veido izpratni par 

sabiedrības norisēm un risina sabiedrības sociālās attīstības problēmas, tajā skaitā tās, kas ir saistītas ar zinātnes, tehnoloģijas un inovāciju procesiem” un 

ka viedās specializācijas kontekstā nepieciešams attīstīt “sociālās zinātnes, jomās kas pēta sabiedrības attīstību un izaicinājumus” 

RSU Satversme: Piedāvāt un realizēt plašu universitātes akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī pētnieciskā darba iespējas šādos pamatvirzienos – 

medicīnā, veselības un sociālajā aprūpē, pedagoģijā, sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs, (RSU Satversmes 2.2 pants). 

RSU Stratēģijai 2008. -2015. gadam saskaņā ar kuru RSU ir “Mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama universitāte veselības un sociālo zinātņu jomā, 

kurā galvenā vērtība ir cilvēks.“ 

Studiju programmas absolventi nepieder pie regulēto profesiju grupas. Darba devēju aptauja nav veikta. 

Taču par studiju programmas atbilstību darba tirgus pieprasījumam liecina prakses vadītāju prakses vietās sniegtais vērtējums par studentu sagatavotību un 

ieteikumi prakses un studentu zināšanu un prasmju pilnveidei. Prakses vadītāja prakses vietā vērtējums ir obligāta prakses atskaites sastāvdaļa. Prakses 

vadītāji prakses vietā norāda, ka RSU studenti ir sagatavoti darba tirgus prasībām gan attiecībā uz zināšanām, gan prasmēm. 

Darba devēju anketēšana, rezultātu apkopošana, analīze un ieteikumu ieviešanas plāna sagatavošana – cik bieži. (14. indikators) 

Prakses vadītāju prakses vietās sniegtie ierosinājumi prakses un studentu zināšanu un prasmju pilnveidei tiek vienmēr izvērtēti un atbilstošākie no tiem tiek 

ieviesti. 

11. 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. 

Studiju programmas saturs, tās realizācijas formas un organizācija atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības 

telpas veidošanas rekomendācijām: 

- paplašinās starptautiskā sadarbība, studiju realizācija svešvalodā un ārvalstu studentiem; 

- palielinās pētniecības īpatsvars studiju programmas, studentu un docētāju sadarbība pētniecības projektu ietvaros; 

- tiek ieguldīti līdzekļi studiju materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā (galvenokārt mūsdienu mediju tehnoloģiju iegādē un izmantošanā studiju procesā), kā 

arī literatūras pieejamības nodrošināšanā; 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
http://www.rsu.lv/medijiem/preses-relizes/5881-rsu-komunikacijas-studiju-programmas-iegust-augstako-ekspertu-novertejumu
http://www.rsu.lv/medijiem/preses-relizes/5881-rsu-komunikacijas-studiju-programmas-iegust-augstako-ekspertu-novertejumu
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- izveidota pamatbāze (elektroniskas anketas, e-studijas), lai palielinātu studējošo iespējas ietekmēt studiju saturu un procesu. 

 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________ / Ruta Siliņa / 
  Paraksts, atšifrējums 
Datums: 31.10.2016. 
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