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Studiju programmas raksturojums 

Akadēmiskās maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” 
studiju programmas nosaukums 

 

2015./2016. 

akadēmiskais gads 

 

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

mērķi un uzdevumi. : Profesionālā maģistratūras studiju 

programma „Tiesību zinātne"  

1.2. Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē   

1.3.  Profesionālā kvalifikācija: piektais  kvalifikācijas līmenis 

      1.4.  Programmas mērķis: sagatavot augsti kvalificētus tiesību speciālistus ar teorētiskām zināšanām Starptautiskajās un Eiropas 

tiesībās un specializāciju medicīnas, sabiedrības veselības un rehabilitācijas jomā, kuri spēj veiksmīgi darboties mūsu valsts un 

starptautisko sociālo norišu kontekstā, identificēt, analizēt un risināt tiesiska rakstura problēmas, saskaņojot indivīda un sabiedrības 

intereses, un tādejādi veiksmīgi darboties Eiropas Savienības tiesiskajā telpā 

       1.5.Programmas uzdevumi : sagatavot kvalificētus juristus ar specializāciju Latvijas medicīnas, sabiedrības veselības un 

rehabilitācijas jomā; 

- veicināt mūsdienīgu Eiropas Savienības tiesisko norišu izpratni, integrāciju Eiropas Savienībā un Latvijas valsts starptautisko 

interešu aizstāvību; 

- pilnveidot medicīnas, sabiedrības veselības un rehabilitācijas tiesiskos aktus un to piemērošanas praksi, nodrošināt 

profesionāli orientētu speciālistu izglītību, sniedzot viņiem padziļinātas teorētiskas un metodoloģiskās zināšanas, īpaši izzinot 

Eiropas Savienības tiesību specifiku; 

- nodrošināt speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, prognozēt sociālo tiesisko procesu attīstību nākotnē, spēju piedalīties 

starptautisku tiesību pilnveidošanā, izstrādāt un realizēt jaunas teorētiskās pieejas integrācijas apstākļos notiekošajos 

procesos; 

- sagatavot  valsts institūciju  amatpersonas  specializācijā „Operatīvais darbs”;  

- sagatavot valsts amatpersonas specializācijā „ Operatīvais darbs” ( OD): 

- studiju ietvarā specializācijas sekmēt zināšanu attīstību par OD regulāciju Latvijā un  ārvalstīs, OD subjektiem to kompetence 

un sadarbība; OD metodēm , pasākumiem  un organizatorisko nodrošinājumu, OD procesu un tā īstenošanas problēmām, OD  

pielietojamiem operatīvi tehniskiem līdzekļiem; operatīvo sadarbību un tās  nodrošināšanas problēmām, OD īpatnībām 

novēršot un atklājot atsevišķus noziedzīgu nodarījumu veidus; 

- sekmēt zināšanu attīstību par Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu tiesību vietu un lomu Eiropas Savienībā; 
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- sekmēt tiesību maģistra programmu apguvušo speciālistu konkurētspēju vietējā un Eiropas valstu darba tirgū. 

 

2.Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.  

Informācija par studiju satura atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

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

uzdevumi. 

-  Programmas nosaukums - Akadēmiskās maģistratūras studiju programma „Tiesību zinātne" 

- Profesionālā kvalifikācija – sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē 

-  Programmas mērķis - sagatavot augsti kvalificētus tiesību speciālistus ar teorētiskām zināšanām Starptautiskajās un Eiropas tiesībās un specializāciju 

medicīnas, sabiedrības veselības un rehabilitācijas jomā, kuri spēj veiksmīgi darboties mūsu valsts un starptautisko sociālo norišu kontekstā, identificēt, 

analizēt un risināt tiesiska rakstura problēmas, saskaņojot indivīda un sabiedrības intereses, un tādejādi veiksmīgi darboties Eiropas Savienības tiesiskajā 

telpā.  

Programmas uzdevumi - Sagatavot kvalificētus speciālistus ar akadēmisko ievirzi Latvijas medicīnas, sabiedrības veselības un rehabilitācijas jomā; 

- veicināt mūsdienīgu Eiropas Savienības tiesisko norišu izpratni, integrāciju Eiropas Savienībā un Latvijas valsts starptautisko interešu aizstāvību; 

- pilnveidot medicīnas, sabiedrības veselības un rehabilitācijas tiesiskos aktus un to piemērošanas praksi, nodrošināt profesionāli orientētu speciālistu 

izglītību, sniedzot viņiem padziļinātas teorētiskas un metodoloģiskās zināšanas, īpaši izzinot Eiropas Savienības tiesību specifiku; 

- nodrošināt speciālistu prasmi radoši un kritiski domāt, prognozēt sociālo tiesisko procesu attīstību nākotnē, spēju piedalīties starptautisku tiesību 

pilnveidošanā, izstrādāt un realizēt jaunas teorētiskās pieejas integrācijas apstākļos notiekošajos procesos; 

- sekmēt zināšanu attīstību par Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu tiesību vietu un lomu Eiropas Savienībā; 

- sekmēt tiesību maģistra programmu apguvušo speciālistu konkurētspēju vietējā un Eiropas valstu darba tirgū. 

Maģistra programma ir izstrādāta, analizējot Eiropas valstu augstskolās piedāvātās programmas tiesību jomā, kuras ir saistītas ar Eiropas Savienības 

paplašināšanās problēmām. Tiesību studiju programmas realizācija ir organizēta atbilstoši programmas mērķiem un uzdevumiem. 

 

 
 

Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. Apgūtas padziļinātas zināšanas par tiesību metodoloģiskiem un izziņas procesa 

aspektiem, kā arī specializētās tiesību jomās – sociālajās un medicīnas un starptautisko un Eiropas tiesību sfērās, kas ļauj analizēt tiesiskās 

problēmas plašā salīdzinošā kontekstā. 

Studiju programmas absolvents spēj: raksturot un diskutēt par tiesību zinātnes teorijas attīstību un mūsdienu tendencē; izmantojot tiesību 

teorētiskās koncepcijas, raksturot un salīdzināta dažādas tiesību nozares un apakšnozares un analizēt to mijiedarbību; patstāvīgi izmantot juridiskās 

teorijas, metodes tiesiska rakstura problēmu risināšanai, lai veiktu pētniecisku darbību, galvenokārt jurisprudencē; argumentēti izskaidrot un 

diskutēt par sarežģītiem vai sistemātiskiem tiesības zinātņu nozaru un profesionālās jurisprudences jomas aspektiem; organizēt tiesiska rakstura 

pētījumus un plaši interpretēt iegūto pētījumu rezultātus; kritiski analizēt komplicētas tiesiska rakstura zinātniskās problēmas, pieņemt un pamatot 

konstruktīvus lēmumus. 
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Studiju programmas absolvents prot: īstenot zinātniski pamatotu starpdisciplināru pieeju tiesiska rakstura izziņas procesiem un 

pētījumiem; atlasīt, apgūt un analizēt tiesiskos aktus, juridikatūras dokumentus un speciālo teorētisko literatūru un izmantot to, lai attīstītu jaunas 

oriģinālas idejas; pielietot daudzpusīgas un dziļas teorētiskas zināšanas un izmantot iegūtās iemaņas praktiskajā darbā, lai analizētu, interpretētu 

un risinātu teorētiskās un/vai praktiska rakstura tiesiskas problēmas. 

Apgūstot studiju programmu students spēj izmantot tiesiska rakstura zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes, kas ir studiju tiešais 

rezultāts un tiek traktētas kā būtisks un svarīgs komponents, strādājot jebkurā modernās zināšanu sabiedrības jomā, jo tieši tiesību izpratne un 

spēja tās pielietot nosaka katra speciālista, uzņēmuma (iestādes) un sabiedrības kopumā spējas fleksibli reaģēt uz izmaiņām un risināt pietiekoši 

plašu problēmu loku.  

 

 

 

 

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

profesionālajai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras un profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma 55.panta Studiju programmas prasībām. Akadēmiskā  maģistra  

studiju programma „Tiesību zinātne” dod iespēju iegūt sociālo zinātņu  maģistra grādu tiesību zinātnē. Studiju programmas 

kopējais apjoms atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības ir  80 kredītpunkti; tā paredzēta  2 gadu ilgām pilna laika studijām. 

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības valsts standartam. 

Akadēmiskā   maģistra  studiju programma “Tiesību zinātne” pilnveidota atbilstoši 2014.gada 13.maija Ministra kabineta 

noteikumiem Nr.240 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

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

doktora studiju programmām). 

 Akadēmiskā  maģistra  studiju programma „Tiesību zinātne” ir pilnveidota atbilstoši tiesību nozares aktualitātēm, obligāto 

daļu veido     studiju kursi Civiltiesībās, Administratīvajās  tiesībā un Krimināltiesībās kā arī  tiesību teorijā, kā arī  studiju 

kursi  Pedagoģiskā darba pamatiemaņas, Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas, Vadības informācijas sistēmas, ES 

cilvēktiesību aizsardzības mehānisms. 

 Savukārt   brīvās izvēles daļā studentiem no 22  piedāvātajiem studiju kursiem jāizvēlas kursi 14 kredītpunktu apjomā. 

Brīvās izvēles studiju kursi:  Specializācija medicīnas un sociālajās tiesībās Medicīnas, veselības aprūpes un rehabilitācijas 

tiesiskie aspekti; Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas; ES sociālo tiesību aktuālās 

problēmas; Eiropas Savienības darba tiesības; Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas; Biomedicīnas tiesiskās 

problēmas. Specializācija starptautiskajās un Eiropas tiesībās: |Globalizācija un starptautisko tiesību attīstība; Eiropas 

Savienības instituciuonālās tiesības, Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas; Eiropas Savienības darba tiesības; 

Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas Savienībā; Noziedzības attīstības un novēršanas aktuālas problēmas; 

jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu novēršanā un atklāšanā; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas  

problēmas. Specializācija „Operatīvais darbs”: Operatīvā darba tiesiskā regulācija Latvijā un ārvalstīs; Operatīvā darba 
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subjekti un to kompetence; Operatīvās darbības metodes, pasākumi un to organizatoriskais nodrošinājums; Operatīvās 

darbības process un tā īstenošanas problēmas; Slepenā sadarbība un tās nodrošināšanas problēmas; Operatīvi tehniskie 

līdzekļi noziedzības novēršanā un apkarošanā; Operatīvā darba lietvedība un slepenības nosacījumu ievērošana; Operatīvā 

darba īpatnības meklējot un novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus. 

  

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

kredītpunktu. 

Katrā studiju kursā ir paredzētas vismaz  20  auditoriju nodarbību stundas un 160 - 180 stundas studentu patstāvīgajam darbam. 

Katrā mācību kursā studentam jāapgūst apmēram 1000 lappuses zinātniskās literatūras par studiju kursa tēmu. 

 

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). 

Akadēmiskā  maģistra  studiju programmā „Tiesību zinātne”   studiju prakse  nenotiek. Studiju programma ir izstrādāta, tā 

lai pēc profesionālās  studiju programma „Tiesību zinātne” beigšanas, absolventi varētu strādāt valsts un pašvaldību 

iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās, kā arī turpināt studijas doktorantūrā.  

RSU prakses vietu nodrošinājums studējošajiem, kuriem ir paredzētas prakses – procentuāli 100%. (7. indikators). 

 Akadēmiskā  maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne” praktiskās iemaņas studenti iegūst sagatavojot prezentācijas un 

pildot uzdevumus atbilstoši studiju programmās paredzētajam, kā arī savās darba vietās. u. 

 Studējošo pētniecisko darbu iesniegšana noteiktajā termiņā - procentuāli 100% (9.3.indikators). 

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē 2015./2016.akadēmiskā gada rudens semestrī pilna  klātienes akadēmiskā  

maģistra  studiju programmā „Tiesību zinātne”, maģistra  darbus izstrādāt un aizstāvēt atļauts:  

- 2  pilna laika akadēmiskās programmas studentam 

. 

Laika posmā no 2016.gada          janvārī  31.maija līdz 2.jūnijam notika darbu aizstāvēšana  pilna laika akadēmiskās un 

profesionālās maģistra  studiju programmas „Tiesību zinātne” studentiem. 

       

Pavasara semestrī  akadēmiskajā maģistra  studiju programmā „Tiesību zinātne”, maģistra darbus izstrādāt un aizstāvēt 

atļauts:  

-  3 pilna laika akadēmiskās programmas studentiem 

-  

Laika posmā no 2016.gada 31.maija līdz 2.jūnijam notika maģistru  darbu aizstāvēšana pilna laika akadēmiskās un 

profesionālās  bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studentiem. Apkopojot iegūtos rezultātus, tiek secināts, ka 

darbi tika izstrādāti atbilstoši izstrādes noteikumiem un aizstāvēto darbu kvalitāte vairākiem darbiem vērtējama teicamā un 

ļoti labā līmenī. Veiksmīgu maģistru  darba aizstāvēšanu pozitīvi ietekmēja tas, ka tika sarīkota  maģistru  darbu 
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priekšaizstāvēšana. 

Apkopojot informāciju secināms, ka 2015./2016.akadēmiskā gada periodā 100% visi studenti iesniedza darbus termiņā un 

aizstāvēja sekmīgi.  

Studējošo zinātniskā darbība, pulciņu apmeklējums, sākot ar 1. studiju gadu – procentuāli 100%. (10. indikators) 

Jau sākot ar pirmo studiju gadu, studenti apgūst studiju kursu  Pētnieciskā, jaunrades projektēšanas darba sagatavošana un 

rezultātu noformēšana, RSU bibliotēkas resursu izmantošanas iespējas. Studenti gatavo referātus un prezentācijas  attiecīgos 

studiju kursos.  Studenti piedalās RSU un citās augstskolās organizētajās zinātniskajās konferencēs tādā veidā iegūstot jaunas 

atziņas, kas noderīgas  maģistra darba rakstīšanai. Ņemot vērā, ka studenti ikdienā ir nodarbināti savās darba vietās pastāv 

iespēja patstāvīgi pilnveidoties attiecīgajā tiesību jautājumā. Individuālas studējošo aktivitātes netiek uzskaitītas. 

  

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 piedalās RSU rīkotajās zinātniskajās konferencēs un aktivitātēs. Atsevišķi studentu darbi tiek publicēti RSU 

elektroniskajā žurnālā “Sokrates”. 

Juridiskās fakultātes organizētie zinātniski/pētnieciskie pasākumi: 

- 2015.gada 03.septembrī RSU Juridiskā fakultāte, veicot apjomīgu pētniecisko darbu kopā ar citiem profesionāļiem, ir 

izdevusi grāmatu “Medicīnas tiesības”, kas paredzēta studentiem, akadēmiskajam personālam, juristiem, veselības 

aprūpes iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem; 

- 2016.gada 06.janvārī Juridiskās fakultātes rīkota diskusija “Mūsdienu terorisma jaunie vaibsti”. Diskusiju mērķis bija 

skaidrot juridiskos, sociālos, politiskos un citus aspektus problēmām, ar kurām saskaras sabiedrība; 

- 2016.gada 12.janvārī Juridiskās fakultātes rīkota diskusija “Nelegālā migrācija: sociālo, politisko un tiesisko problēmu 

metastāzes”. Diskusiju mērķis bija skaidrot juridiskos, sociālos, politiskos un citus aspektus problēmām, ar kurām 

saskaras sabiedrība; 

- 2016.gada 27.janvārī Juridiskās fakultātes rīkota starptautisku konference “Spaisa nāvējošais šarms”. Konferencē tika 

analizēti narkotiku lietošanas riski un pārrunāti profilaktiski veicamie pasākumi, kuri palīdzētu ierobežot spaisa lietošanu 

Baltijas jūras reģiona valstīs. Konferencē piedalījās pašvaldību iestāžu un NVO pārstāvji no Zviedrijas, Igaunijas un 

Latvijas. Konference tieka organizēta sadarbībā ar starptautisko organizāciju European Cities Agains Drugs (ECAD), 

Rīgas Domi. Konferencē pārrunāja jautājumus par atkarību veidošanos un atveseļošanos no tām, par narkotikām mediju 

skatījumā, par jaunākajiem sasniegumiem spaisa lietošanas  un izplatīšanas ierobežošanā (Latvijas, Igaunijas un 

Zviedrijas pieredze), kā arī diskutēja par profilaktiski veicamajiem pasākumiem. 

- 2016.gada 20.aprīlī Juridiskās fakultātes rīkota starptautiska zinātniski praktiskā konference „Mūsdienu sabiedrības 

jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas.” Konferences laikā tika organizēta īpaša 

sesija, piedaloties Augstākās  tiesas un izmeklēšanas   tiesnešiem, īpaši pilnvarotiem prokuroriem un atbildīgiem 
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operatīvo dienestu vadītājiem, kurā tika sniegtas prezentācijas un apspriesti aktuālie jautājumi operatīvo pasākumu un 

speciālo izmeklēšanas pasākumu sankcionēšanā un piemērošanā  

 

Pētniecisko darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar “Pētnieciskā darba izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas 

noteikumiem”. Aizstāvēšanas komisijas sastāvā tiek iekļauti profesionālo organizāciju vai absolventu darba devēju pārstāvji. 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, radošās darbības un sagatavotās 

mācību literatūras saraksts pārskata periodā skatīt Studiju virziena ziņojuma 7.punktā un Studiju virziena ziņojuma 

3.pielikumā. 

  

 

     

 

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

svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude.  

Norāde uz RSU mājas lapas saiti un pieejamo informāciju: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/programmas/StP_Ties_zin_ak_mag_raksturojums.pdf  (aplūkots 17.10.2016) 

 

 

Studiju programma Tiesību zinātne 

2. Studiju programmas 

līmenis 

Akadēmiskā maģistra studiju programma 

3. Iegūstamā kvalifikā-

cija vai/un grāds 

Akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnē  

4. Studiju ilgums 2 gadi  

5. Studiju veids Pilna laika 

6. Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma 

izdruka no https://uznemsana.rsu.lv. 
2. Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda). 

3. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jā-

uzrāda). 

4. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma 

apmaksu. 

5. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/programmas/StP_Ties_zin_ak_mag_raksturojums.pdf
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un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina 

uzvārda un/vai vārda maiņu.  

6. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir 

ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās 

informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst 

ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

7. Uzņemšanai studiju 

programmā nepiecie-

šamā iepriekš iegūtā 

izglītība 

Augstākā akadēmiskā – bakalaura grāds vai augstākā izglītība 

sociālajās zinātnēs, kur apguves laikā apgūti vismaz 10 KP apjomā 

priekšmeti, kas ir saistīti ar tiesību zinātnēm. 

 

8. Uzņemšanai noteiktās 

papildu prasības 

nav 

 

9. Konkursa vērtēšanas 

kritēriji 

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā atzīme. 

 

  

Studiju kursā “ Operatīvais darbs“ nepieciešama otrās kategorijas  pielaide darbam ar valsts noslēpuma objektiem.   

 

 

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). 

 

 

Nr.p.k. Studiju priekšmeti 
Latvijas 

KP 

ECTS 

punkti 

Pārbaudījuma 

veids 

 A daļa (obligāta)    

 Tiesību zinātnes teorētiskie kursi    

1.  Tiesību teorija 2 3  eksāmens 

2.  Konstitucionālās tiesības 2 3 eksāmens 

 Civiltiesisko zinātņu bloks    

3.  Ievads civiltiesībās 1 1,5 eksāmens 
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4.  Lietu tiesības 1 1,5 eksāmens 

5.  Saistību tiesības 1 1,5 eksāmens 

6.  Mantojuma tiesības 1 1,5 eksāmens 

7.  Ģimenes tiesības 1 1,5 eksāmens 

8.  Darba tiesības  1 1,5 eksāmens 

9.  Civilprocess 2 3 eksāmens 

 Administratīvo tiesību zinātņu bloks    

10.  Administratīvās tiesības 2 3 eksāmens 

11.  Administratīvais process 2 3 eksāmens 

 Krimināltiesisko zinātņu bloks    

12.  Krimināltiesības 2 3 eksāmens 

13.  Kriminālprocess 2 3 eksāmens 

14.  Pētnieciskās jaunrades projektēšana darba 

sagatavošana un rezultātu noformēšana 

4 6 eksāmens 

15.  Sociālā psiholoģija 3 4.5 eksāmens 

16.  Pedagoģiskā darba pamatiemaņas 4 6 eksāmens 

17.  Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas 3 4.5 eksāmens 

18.  Vadības informācijas sistēmas 3 4.5 eksāmens 

19.  ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms 3 4.5 eksāmens 

 B daļa (ierobežota izvēle)    

20.  ES sociālo tiesību aktuālās problēmas 2 3 eksāmens 

21.  Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma 

ES 

2 3 eksāmens 

22.  Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību 

aizsardzības aktuālās problēmas  

2 3 eksāmens 

23.  Biomedicīnas tiesiskās problēmas 2 3 eksāmens 

24.  Starptautisko publisko tiesību aktuālās 

problēmas 

2 3 eksāmens 

25.  Noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās 

problēmas 

2 3 eksāmens 

26.  Globalizācija un starptautisko tiesību 

attīstības problēmas 

2 3 eksāmens 
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27.  Jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu 

atklāšanā 

2 3 eksāmens 

28.  Specializācija „Operatīvais darbs” 2 3 eksāmens 

 Operatīvās darbības tiesiskā regulācija 

Latvijā un ārvalstīs 

2 3  

29.  Operatīvās darbības subjekti un to 

kompetence 

2 3 aizstāvēšana 

30.  Operatīvās darbības metodes, pasākumi un 

to organizatoriskais nodrošinājums 

2 3  

31.  Operatīvās darbības process un tā 

īstenošanas problēmas 

2 3  

32.  Slepenā sadarbība un tās nodrošināšanas 

problēmas 

2 3  

33.  Operatīvi tehniskie līdzekļi noziedzības 

novēršanā un apkarošanā 

2 3  

34.  Operatīvā darba lietvedība un slepenības 

nosacījumu ievērošana 

2 3  

35.  Operatīvā darba īpatnības meklējot un 

novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu 

veidus 

 

  

36.Valsts pārbaudījums 

   

 Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 30 aizstāvēšana 

     

Kopā izvēles studiju kursos ir jāapgūst 10 

kursi un jāiegūst 20 KP.  

Pavisam maģistra studijās jāiegūst 80 KP. 

Maģistra darbs ir pētnieciska rakstura 

darbs, tam jābūt ar oriģinālu ievirzi un jāsatur 

reāls empīriskais pētījums. 

Tā veidošanai un rakstīšanai 

studentiem atvēlēts viss IV semestra periods, 

īsi pirms tam, III semestra sākumā notiek 

2 3  
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seminārs „Maģistra darba izveides metodika”. 

Kredītpunktus studentam ieskaita par katru 

apgūto priekšmetu, ja vērtējums 

pārbaudījumā ir pozitīvs. 

 
 

1. 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). 

 

Programma veidota saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst valsts 

noteiktajam augstākās akadēmiskās izglītības standartam. Maģistra  programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums studiju 

turpināšanai četrgadīgajā Tiesību zinātnes  doktora grāda iegūšanai. Programmā.. 

Vērtējot maģistratūras studiju  programmas apguvi, ievēro šādus 

pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu 

mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A daļas, B daļas studiju plānā noteiktajos 

studiju kursos. 

Lai sasniegtu šos mērķus, no visām esošajām zināšanu kontroles organizācijas formām tiek izraudzītas tādas metodes, kuras nodrošina 

studentu sasniegumu vērtēšanas nepārtrauktību, individualizāciju un objektivitātes paaugstināšanu. 

Studentu zināšanu novērtēšanas galvenās formas ir noteiktas akadēmiskās   maģistra  studiju programmas “Tiesību zinātne” studiju 

kursu aprakstos, konkrēti: 

1. kontroldarbu, patstāvīgo darbu un referātu izpildes novērtēšana, kā arī piedalīšanās praktiskajās  nodarbībās novērtēšana; 

2. eksāmenu un  organizēšana apgūtajos studiju kursos; 

3. maģistra darba aizstāvēšana; 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar RSU Reglamentu I. Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir 

atkarīga no savstarpējā akadēmiskā personāla un studentu sadarbības, no studentu un akadēmiskā personāla sastāva, no sistemātiskas 

darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas.  

Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaistīti gan akadēmiskais personāls, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju rezultātus 

apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi Juridiskās fakultātes Domes sēdēs. Par lēmumu izpildi studiju 

programmu un apakšprogrammu vadītāji sistemātiski ziņo Juridiskās fakultātes Domes sēdēs, atsevišķus jautājumus apspriež un 

pieņem lēmumus Senāts.  

Studentu kompetence tik vērtēta starprezultātos –  kursa eksāmenos, ieskaitēs, ārpus lekciju aktivitātēs. Studiju programmas 

noslēgumā – maģistra darba priekšaizstāvēšana un  darba aizstāvēšana. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, vērtēšanas formas 

un metodes iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti tiek iepazīstināti katra studiju 



Veidlapa Nr. M-1.1 (2)       
 

11 
 

kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna 

daļa patstāvīgi veicamā darba.  

 Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju sistēmām, ņemot vērā katra studenta 

individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar studiju kursa biedru sniegumu. Studējošie intensīvi un sistemātiski izmanto 

studiju laiku: apmeklē nodarbības, atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās radošajos 

projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa organizēšanas uzlabošanā,  var iesaistīties  

studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus. 

 

Eksāmenā un ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1) ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 

2) augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 

3) vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”); 

4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”). 

 

Pētniecisko darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar “Pētnieciskā darba izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas 

noteikumiem”. Aizstāvēšanas komisijas sastāvā tiek iekļauti profesionālo organizāciju vai absolventu darba devēju 

pārstāvji. 

 

Pārbaudījumu satura atjaunošana akadēmiskajā gadā – procentuāli 40-80%. (6.1. indikators) 

Studiju programmas aktualizēšana notiek katru mācību gadu, studiju kursu apraksti tiek aktualizēti tiesību nozares 

svarīgākajām izmaiņām. Studiju kursu gala pārbaudījumu rezultāti tiek analizēti, kā rezultātā, ja ir nepieciešams tiek veiktas 

izmaiņas. Tā kā tiesību nozare ir mainīga, būtiski ir ieviest gan studiju kursā svarīgākos jauninājumus, gan arī studiju kursa 

gala pārbaudījumos. Studiju programmas satura atjaunināšana akadēmiskā gadā atsevišķās  studiju programmās  ir līdz pat  

80% ņemot vērā būtiskas izmaiņas tiesību aktos. Vidējais  atjaunošanas  procents 40%. 

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

pārbaudījumos - procentuāli. (6.2. indikators) 

Maģistratūras studiju programmā  “Tiesību zinātne”  nav klīnisko studiju kursi, kur būtu nepieciešams Medicīnas izglītības 

tehnoloģiju centra piedāvāto prasmju un kompetenču stimulatoru iekļaušana. 

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

Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs vairumā gadījumu ir saistīts ar docētāju specializāciju programmas ietvaros, ar 

docējamiem lekciju kursiem. Akadēmiskā personāla veiktie pētījumi ir nozīmīgs ieguldījums gan to pārstāvošās nozares 

attīstībā, gan arī studiju programmas attīstībā un studiju satura pilnveidošanā. Ar pētījumu starpniecību docētāji savos studiju 

kursos ienes aktuālākās nozares novitātes. Mācībspēki sagatavo zinātniskus rakstus, piedalās konferencēs un praktiskajos 

semināros, izstrādā mācību grāmatas un metodiskos materiālus. Maģistra “Tiesību zinātne” programmā starptautisko 

publikāciju skaits uz vienu docētāju 2 gadu periodā ir – 3. 
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Semestra pārbaudes darbu nokārtošana noteiktajā termiņā – procentuāli 70%. (9.2. indikators) 

Docētāju darbs studiju kursa apguves laikā ir veltīts tam, lai studenti ne tikai varētu nodemonstrēt zināšanu palielināšanos, 

bet arī tam, lai students izkoptu studēšanas paņēmienus. Katrs no šiem paņēmieniem savā veidā attīsta studenta iespējas 

pielietot iegūtās zināšanas, lai analizētu kādu juridisku problēmu vai jautājumu. Pārbaudes darbu nokārtošana noteiktajā 

termiņā profesionālā maģistra  studiju  “Tiesību zinātne” programmā vidēji ir  85%. 

 

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

Saskaņā ar 2015.gada 25.augusta Juridiskās fakultātes Domes lēmumu Nr.16-3-7/8-1 (23) “par hospitāciju 2015./2016. 

akadēmiskajā gadā”, noritēja 3 reizes gadā, docētāju hospitēšanu veic studiju programmas vadītājs un dekāns Andrejs Vilks.  

 

 

 

 

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

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 

1) Vairākums  RSU JF studentu ir 

apmierināti ar studiju kvalitāti 

2) JF sniedz plašu piedāvājumu C 

daļas studiju kursu izvēles. 

3) RSU JF vārds Latvijas sabiedrībā 

tiek asociēts ar kvalitatīvu izglītību 

un  nopietnu pētniecību. 

4) JF sniedz Latvijā visplašāko 

piedāvājumu studiju kursu izvēles 

un ārpus lekciju aktivitāšu 

daudzveidības ziņā. 

5) Studijas nodrošina pēctecību- 

bakalaura, maģistra un doktora 

grāda iegūšanai. 

6) JF strādā Latvijas izcili juristi, 

Vājās puses 

1)  Studiju programmai nav valsts  

budžeta finansējuma.   

2)  Nav valsts pārvaldes iestāžu  

atbalsta studējošajiem 

maģistratūras studijās. 

3) Studiju programmā neiegūst jurista 

kvalifikāciju, kas ierobežo ieņemt 

šai prasībai atbilstošus  amatus   
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viedokļu līderi, tiesību zinātnieki. 

 

7) JF personāls piedalās daudzu valsts 

un pašvaldību institūciju darbā. 

… 

Ārējie faktori 

Iespējas 

. 

1) Studijas programma  nav atkarīga 

no valsts budžeta resursiem, tāpēc 

var patstāvīgi izlemt attīstības 

jautājumus atbilstoši sociālo 

partneru vajadzībām. 

2) JF var dažādot sadarbības formas ar 

sociālajiem partneriem un saviem 

absolventiem, kuri pārstāv sociālo 

partneru intereses, nodrošinot 

resursus attīstībai, pieprasījumu 

pēc speciālistiem un lietišķiem 

pētījumiem. 

3) Apgūt unikālu programmu 

Operatīvais darbs 

4) Sava zinātniskā žurnāla Socrates 

izdošana  

… 

Draudi 

1) Demogrāfiskā situācija valstī – 

samazinās vidusskolu absolventu 

skaits, līdz ar to pieaug augstskolu 

konkurence studentu piesaistē. 

2) Konkurējošo augstskolu iespējas 

piesaistīt studentus budžeta grupās 

un tādu iespēju neesamība RSU, 

rada negodīgu konkurenci  

3) Studentu maksātspēja joprojām  

nestabilā ekonomiskajā nav valsts 

budžeta iestāžu atbalsts 

studējošajiem šajā programmā  

4) Sabiedrībā izvērstā kampaņa pret 

humanitāro zinātņu apguvi par labu 

eksaktām zinātnēm  nesekmē 

studentu piesaisti apgūt juridiskās 

zinātnes. 

 

  
 

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

avotiem. 

 

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

Daudzveidīgs vakanto amatu loks  valsts pārvaldes, tiesu varas struktūrās kur vakantiem amatiem ir obligātas vai ieteicama 

jurista kvalifikācija 

Vakances Valsts policijas Centrālajā aparātā,  Valsts policijas koledžā un struktūrvienībās uz.01.10.2016. -726 vakances, no 

tām  324 virsnieku amati amatos   http://www.vp.gov.lv/?id=408&said=408&r=1 

Prokuratūrā uz 01.10.2016. vakants  viens prokurora palīga amats- http://www.lrp.gov.lv/public/30913.html 

http://www.vp.gov.lv/?id=408&said=408&r=1
http://www.lrp.gov.lv/public/30913.html
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Nodarbinātības valsts aģentūra: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts 

  vairāk kā 10 vakances juristu amatos  

 

Valsts ieņēmumu dienests  ierēdņu un amatpersonu amati: https://www.vid.gov.lv/lv/person%C4%81ls 

 

 

 

 

2015.g.absolventi 

 

Absolventu 
skaits 

Absolventu 
skaits, 

nodokļu 
maksātāji 
2015.gadā 

Ienākumu 
vidējā 

vērtība, 
EUR 

Nodarbinātība, % 

Akadēmiskā  un profesionālā  
maģistra studiju programma 
“Tiesību zinātne”  81 75 14253.12 92.6% 

 

2015  Nodarbinātības joma  112014  Skaits  

  
Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA 
VIETNIEKS 121122 1 

  
Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS 
/DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS 121323 1 

  
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /KOMANDIERIS 
/PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 134910 1 

  Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 134916 1 

 

 PASNIEDZĒJS 231008 1 

  Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS 241203 1 

  Vecākais REFERENTS 242203 1 

  Risku vadības SPECIĀLISTS 242315 1 

  Personāla apmācības SPECIĀLISTS 242405 1 

  JURISTS 261101 8 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts
https://www.vid.gov.lv/lv/person%C4%81ls
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  JURISKONSULTS 261901 3 

  ARHĪVISTS 262101 1 

  Tiesas sēžu SEKRETĀRS 334302 1 

  Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS 334329 1 

  Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 335505 3 

  Vecākais INSPEKTORS - posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) 335506 1 

  INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 335513 3 

  Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS 335534 1 

  JURISTA PALĪGS 341102 4 

  TIESNEŠA PALĪGS 341103 1 

  Bāriņtiesas LOCEKLIS 341206 1 

  Sporta pasākumu ORGANIZATORS 342303 1 

  Tūristu grupas VADĪTĀJS 511301 1 

  APSARGS 541404 1 

  Apsardzes DEŽURANTS 541410 1 

  Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS 541902 1 

  DEŽURANTS 541911 1 

 

 

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

programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

 Ieteikums: nepieciešams uzlabot bibliotēkas resurss. 

Tiek iepirktas visas jaunākās grāmatas tiesību zinātnē . Bibliotēkā pieejams ārvalstu žurnālu resurss medicīnas tiesībās 

9.Informācija par ārējiem sakariem: 

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

tiesībsargājošo institūciju vadītājiem un pārstāvjiem.  Augstskolai ir sadarbības līgumi ar Valsts policiju, prokuratūru,  

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 

          9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji.  

RSU nodrošina mācībspēku mobilitāti – lektoriem, docētājiem un vieslektoriem ir iespēja docēt citā augstskolā. Kas savukārt 

uzlabo augstākās izglītības institūciju darbības kvalitāti, starptautisko sadarbību, valodu apguvi, starpkultūru izpratni, kā arī studentu 

un mācībspēku mobilitāti Eiropas mērogā. Rekomendētais vizītes ilgums visiem RSU darbiniekiem 1 nedēļa (5 darba dienas un 2 

dienas turp un atpakaļ ceļam). 
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                      Juridiskās fakultātes 2015./2016.studiju gadā ārvalstīs lasīja lekcijas un guva apmaiņas pieredzi akadēmiskais 

personāls: 

 

 Profesors, dr.iur Andrejs Vilks -  Mykolas Romeris University, Lietuva 

 Lektore, mg.iur Lidija Rozentāle - University Danubius in Galati, Rumānija; 

 Prodekāns, dr.iur. Jānis Grasis - University Danubius in Galati, Rumānija. 

 

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

Juridiskajā fakultātē 2015./2016.studiju gadā lasīja lekcijas un guva apmaiņas pieredzi ārvalstu akadēmiskais personāls: 

 Aleksandr Popov, Tallinn University of Technology; 

 Monika Pocora, Danubius University of Galati; 

 Gina Livioara Goga, Danubius University of Galati; 

 Graca Enes, University of Porto. 

   

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. 

 Juridiskās fakultātes Maģistratūras studiju programmas studentiem ir iespējas izmantot Policijas koledžas  bibliotēku, t.sk. 

speciālās bibliotēkas resursu programmas Operatīvais darbs. RSU bibliotēka piedāvā iespēju izmantot plašas iespējas 

izmantot dažādas datu bāzes un katalogus: http://www.rsu.lv/biblioteka 

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.  

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). 

 

 Studiju programma akreditēta 2009.gadā 

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

Akadēmiskā  maģistra studiju programma atbilst šobrīd Augstskolu likumā kā arī saistošajos noteikumos ietvertajām  prasībām. 

http://www.rsu.lv/biblioteka
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
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Eiropas izglītības telpas viens no uzdevumiem ir veicināt absolventu ilgtermiņa  nodarbinātību.  Lai to nodrošinātu  pastāvīgi tiek 

pārskatīts un atjaunots studiju programmu saturs, kā arī paredzētas jaunas iepriekš norādītās iniciatīvas.  

      Pēc  studentu aptaujām tiek iegūti un analizēti  novērtējumi par studentu iegūtajām  zināšanām un prasmēm attiecīgājā 

studiju kursā un programmā kopumā, kas tiek ņemti vērā studiju programmas īstenošanā.  

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

indikators) 

Juridiskajā fakultātē 2015./2016.akadēmiskā gada periodā norisinājās vienu reizi darba devēju anketēšana.  2016.gada 3.jūnijā 

norisinājās Studiju kvalitātes padomes sēde ar mērķi pārrunāt un veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu un  sadarbību 

kvalitātes nodrošināšanas jomā. 

Darba devēju aptaujas rezultāti rāda, ka: 

1) pēc maģistra  studiju  programmas studiju beigšanas absolvents ir motivēts darba ņēmējs un atbildīgs darbinieks, kam 

piekrīt 85 % aptaujāto darba devēju, kas pārstāv tiesībaizsardzības iestādes un komercstruktūras.  

2) tie darba devēji, kas nodarbinājuši absolventu jau studiju laikā 90 % gadījumu vēlas paturēt šo darbinieku arī pēc studiju 

beigšanas, piedāvājot izaugsmes iespējas.  

3) 60 % darba devēju ir ieinteresēti studentu specializācijā un praktiskā apmācībā studiju laikā.  

4) 30 % darba devēju kā trūkumu atzīmē absolventu iniciatīvas un patstāvības trūkumu, bet pozitīvi vērtē teorētiskās 

zināšanas. 

5) 53 % no darba devējiem pozitīvi, bet 47 % negatīvi vērtē absolventu pārliecību par savām spējām, motivāciju praktisko 

iemaņu apguvē, pētnieciskā darba veikšanā. 

  

  

 

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. 

 

Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijās (NATO; Pasaules tirdzniecības organizācijā 

u.c.), iekļaujas ne tikai Eiropas un pasaules ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā telpā, bet arī darbojas vienotā tiesiskā vidē, 

uzņemoties un īstenojot plaša apjoma juridiska rakstura saistību un iegūstot papildus jaunas tiesības. Tajā pat laikā, lai 

nodrošinātu tiesisko kārtību un tiesību normu izpratni sabiedrībā, nepieciešami profesionāli izglītoti speciālisti, kas ir pieejami 

ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Sadarbojoties ar prakses vadītājiem, profesionālajām organizācijām RSU Juridiskā fakultāte 

profesionālā maģistra  studiju programma „Tiesību zinātne”, pierāda sevi kā pamatu vispusīgu speciālistu sagatavošanā un 

praktiskā pielietošanā.  

Valstij pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir vitāli nepieciešams jaunu profesionāli zinošu un izglītotu cilvēku atbalsts 

sociālo problēmu risināšanā. Un tieši sociālo jautājumu savlaicīga un tiesiska risināšana mazina noziedzību, noņem spriedzi 
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sabiedrībā, rada uzticēšanos valstiskajām struktūrām, kuras pārstāv policija, tiesību speciālisti.  

Apgūstot akadēmisko  maģistra  studiju programmu, un spējot pielietot apgūtās zināšanas praktiskajā darbā, students 

pierāda sevi kā zinošu speciālistu. Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma 55.panta Studiju programmas 

prasībām. Studiju programmas apraksta struktūra atbilst Augstskolu likuma prasībām. 

Programma kopumā vērsta uz  piektā līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu 

kvalitatīvu sasniegšanu un realizāciju. Programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt tiesību zinātnes teorētiskajos pamatos 

sakņotas, valsts ekonomikas, kultūras, sociālajām vajadzībām un darba tirgum atbilstošas akadēmiskās studijas un īstenot 

nozarei un specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai 

pilnveidot esošās sistēmas, sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē. Studiju programmas saturs 

atbilst  piektā līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības standartam par maģistra  akadēmisko studiju programmu iegūstot 

jurista kvalifikāciju  obligāto saturu, jo tā ir izstrādāta un tiek organizēta, ievērojot noteiktās prasības programmas apjomā un 

struktūrā. 

Programma veidota saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst 

valsts noteiktajam augstākās akadēmiskās izglītības standartam. Profesionālās  maģistra studiju   programmas sekmīga apguve 

ir priekšnoteikums studiju turpināšanai  Tiesību zinātnes doktora  studiju programmā, lai tās noslēgumā iegūtu zinātnisko 

grādu Dr.jur. 

Piezīme: Studiju programmas raksturojuma vēlamais apjoms (bez pielikumiem) nepārsniedz 60000 zīmes. 

 

1. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija. EUR 1690 

 

2. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma 

           Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām. 

Latvijas Universitāte (LU) 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/program

mu-

mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1[program

_id]=20202 

 

 

Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) 

Kopējais studiju programmas apjoms – 40 KP 

jeb 60ECTS 

 

Obligātie studiju kursi (A daļa): 8 KP 

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa): 

12KP 

Kopējais studiju programmas apjoms  

80 KP vai 120 ECTS 

 

Obligātie studiju kursi  (A daļa): 40 KP 

Ierobežotās  izvēles studiju kursi (B daļa): 20 KP 

http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5bprogram_id%5d=20202
http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5bprogram_id%5d=20202
http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5bprogram_id%5d=20202
http://www.lu.lv/gribustudet/katalogs/programmu-mekletajs/?user_phpfileexecutor_pi1%5bprogram_id%5d=20202
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Obligātie studiju kursi: 

 

 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas: 

2 KP 

 Jurista ētika : 2 KP 

 Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību 

avoti un to piemērošana: 2KP   

 Tiesību filozofija, juridiskā metode un 

argumentācija : 3 KP 

 Maģistra  darbs: 20 KP 

 

 

Obligātie studiju kursi: 

 

 Sociālā psiholoģija: 3 KP 

 Pētnieciskā, jaunrades projektēšanas darba sagatavošana un rezultātu 

noformēšana: 4 KP  

 Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas: 3 KP 

 ES cilvēktiesību aizsardzības mehānisms: 3 KP 

 Pedagoģiskā darba pamatiemaņas: 4 KP 

 Vadības informācijas sistēmas: 3 KP 

Tiesību zinātnes teorētiskie kursi 

Tiesību teorija 

Konstitucionālās tiesības 

Civiltiesisko zinātņu bloks 

Ievads civiltiesībās 

Lietu tiesības 

Saistību tiesības 

Mantojuma tiesības 

Ģimenes tiesības 

Darba tiesības  

Civilprocess 

Administratīvo tiesību zinātņu bloks 

Administratīvās tiesības 

Administratīvais process 

Krimināltiesisko zinātņu bloks 

Krimināltiesības 

Kriminālprocess 
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Ierobežotās izvēles studiju kursi: 
 

 

 Civiltiesiskā zinātnes  

 Krimināltiesiskās zinātnes  

 Valststiesību un administratīvo tiesību zinātnes  
 

 Katrs bloks: 12 KP 

Ierobežotās izvēles studiju kursi: 
 

Specializācija medicīnas un sociālajās tiesībās: 

 ES Sociālo tiesību aktuālās problēmas: 2 KP 

 Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas: 2 KP 

 Eiropas Savienības darba tiesības: 2 KP 

 Biomedicīnas tiesiskās problēmas: 2 KP  
 
 
Specializācija starptautiskajās un Eiropas tiesībās 

 Globalizācija un starptautisko tiesību attīstība: 2 KP 
  

 Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmas: 2 KP 
 

 Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas Savienībā: 2 KP 

 Noziedzības attīstības un novēršanas aktuālās problēmas: 2 KP 

 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problēmas :2KP 

 Jaunākās tehnoloģijas noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā:2KP 
 

Valsts pārbaudījums: 20 KP, t.sk.: 
1)  Maģistra darbs: 16 KP 
2) Jurista kvalifikācijas valsts pārbaudījums 
(eksāmens): 4 KP 
Studiju darbs: 2KP  

Valsts pārbaudījums - Maģistra darbs: 20 KP 

 
RSU maģistra studiju programmas salīdzinājums ar citām Eiropas valstīs īstenotajām maģistra studiju programmām 

RSU JF plānotā maģistra programma studiju procesa organizācijas ziņā būtiski neatšķiras no Lundas universitātes (Zviedrija) un Amsterdamas 
universitātes (Holande). Tāpat kā RSU tiesību maģistra programma, tās ir orientētas uz padziļinātām Eiropas tiesību studijām, tāpēc arī izvēlētas 
salīdzinājumam. Bez tam  minēto studiju programmas īstenošanas ilgums ir 1 vai -2 gadi un studiju apjoms – 40 vai 80 kredītpunkti; studiju kursi 
iedalīti obligātajos un izvēles kursos; visās minētajās programmās tiek pielietota moduļu apmācības sistēma; gan RSU, gan minēto ārvalstu 
universitāšu programmās paredzēta maģistra darba izstrāde. Obligāto studiju kursu apguve plānota galvenokārt pirmajā semestrī, izvēles kursu 
¬otrajā semestrī (RSU programmā, ievērojot 2 gadu apmācības laiku, - arī trešajā semestrī); pēdējais semestris paredzēts maģistra darba izstrādei. 
Vienāds ir arī minēto programmu mērķis - sagatavot augsta līmeņa juristus, kuri būtu konkurētspējīgi gan vietējā, gan starptautiskajā speciālistu 
tirgū. Specializāciju medicīnas tiesībās un OD salīdzinātās augstskolas nepiedāvā.  

Amsterdamas Universitātes īsteno 
maģistra studiju programmas: 
Starptautiskajās  Eiropas tiesības ; 
Starptautiskās krimināltiesības; 
Starptautiskās civiltiesības, 
Starptautiskās salīdzinošās tiesības, 
Starptautiskās publiskās tiesības   

Akadēmiskā maģistra 
studiju programma 
„Tiesību zinātne” RSU 
Juridiskajā fakultātē 

Lundas Universitātes 
Eiropas Biznesa tiesību 
studiju programma 
(Master’s programme in 
European Business Law) 
no 2015.g rudens piedāvā  
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Studiju ilgums starptautiskās publiskās 
tiesības - 2 gadi;Starptautiskās 
krimināltiesības, Salīdzinošas tiesības, 
studiju programmas apjoms- 120 KP 
Starptautiskās krimināltiesības -1 gads 60 
ECT  

Studiju ilgums- 2 gadi; 
studiju programmas 
apjoms- 80 KP 

Studiju ilgums-  viens gads 
studiju programmas apjoms- 
30 KP vai divu gadu  60 KP  
 

Obligātie studiju kursi: 
Starptautisko publisko organizāciju tiesības 
(3 KP) 
Starptautisko tiesību avoti un pamati (3 KP) 
Starptautiskās un Eiropas tiesības 
nacionālajā tiesību sistēmā (3 KP) 
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās (3 
KP) 
 
Izvēles studiju kursi (kopā 20 KP): 
 
Amsterdamas starptautisko tiesību 
laboratorija ( 7 KP) 
Salīdzinošās tiesības (3KP) 
Salīdzinošās konstitucionālās tiesības(3KP) 
Kultūras relatīvisms un cilvēktiesības(3KP) 
Valstu veidošanās un pašnoteikšanās 
tiesības(3KP) 
Starptautisko tiesību vēsture un teorija(3KP) 
Starptautiskie kriminālie tribunāli- 
procesuālie aspekti(3KP) 
Starptautiskās cilvēktiesības(3KP) 
Starptautiskās humanitārās tiesības(3KP) 
Eiropas krimināltiesības(3KP) 
Eiropas un starptautiskās darba 
tiesības(3KP) 
Starptautiskie kriminālie tribunāli- 
seminārs(3KP) 
Starptautiskās tiesības nacionālajās tiesās 
(7KP) 
Starptautisko tiesību izspēle (7KP) 
Starptautiskās tirdzniecības tiesības(3KP) 
Pasaules tirdzniecības organizācijas 
tiesības(3KP) 
Starptautisko tirdzniecības tiesību 
attīstība(3KP) 

Studiju pamatkursi:  

 Sociālā psiholoģija: 3 
KP 

 Pētnieciskā, 
jaunrades 
projektēšanas darba 
sagatavošana un 
rezultātu 
noformēšana: 4 KP  

 Starptautiskās 
tiesiskās sadarbības 
problēmas: 3 KP 

 ES cilvēktiesību 
aizsardzības 
mehānisms: 3 KP 

 Pedagoģiskā darba 
pamatiemaņas: 4 KP 

 Vadības informācijas 
sistēmas: 3 KP 

 
 

 
 
Specializācijas studiju 
kursi (katrs vismaz  2 
kredītpunkti): 
 

 Ierobežotās izvēles 
studiju kursi: 

 
Specializācija 
medicīnas un sociālajās 
tiesībās: 

 ES Sociālo tiesību 
aktuālās problēmas: 
2 KP 

Piedāvātie studiju kursi: 
Obligātie kursi 
1. ES Konstitucionālais 
tiesības - 12 kredītpunkti 
2. Biznesa Sarunas- 3 KP 
3. Iekšējā tirgus likums- 12 
kredītpunkti 
4. Argumentācijas un 
metodika - 3 KP 
5. ES Konkurences likums-  
15 KP 
6. Maģistra darbs, 30 
kredītpunkti,  
 Alternatīvi, studentiem, kuri 
viena gadu grāds: Maģistra 
darbs, 15 kredītpunkti. 
Divgadīgā studiju 
programma ir pietiekama lai 
turpinātu studijas doktora 
studiju programmā   
 Avots : 
http://www.law.lu.se/#!meb 
 
  
 

http://www.law.lu.se/#!meb
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Eiropas konstitucionālās tiesības (7 KP) 
Eiropas cilvēktiesības(3KP) 
Starptautiskās krimināltiesības (7KP) 
Starptautiskie kriminālie tribunāli- materiālās 
tiesības (3KP) 
Starptautisko strīdu risināšana(3KP) 
Starptautiskās vides tiesības(3KP) 
Starptautisko militāro operāciju 
tiesības(3KP) 
Starptautiskās investīciju tiesības(3KP) 
Starptautiskās bēgļu tiesības (3KP) 
 
 
 Starptautiskās krimināltiesības:  kopā 60  
ECTS, 1 gads. 
Studijas organizētas kopā ar  Columbijas 
juridisko koledžu ASV -30ECTS: 

1. Salīdzinošās tiesības ASV. 

2. Kolokvijs par starptautiskajām 

krimināltiesībām.  

Kursi Amsterdamas universitātē 
30ECTS: 
1.Starptautiskās krimināltiesības. 
2.Starptautiskie tribunāli institucionālās 
sistēmas 
3.Starptautiskie tribunāli procesuālie 
aspekti                                                  

   

 Medicīnas darbinieku 
un pacientu tiesību 
aizsardzības 
aktuālās problēmas: 
2 KP 

 Eiropas Savienības 
darba tiesības: 2 KP 

 Biomedicīnas 
tiesiskās problēmas: 
2 KP  

 
 
Specializācija 
starptautiskajās un 
Eiropas tiesībās 

 Globalizācija un 
starptautisko tiesību 
attīstība: 2 KP 
  

 Starptautisko 
publisko tiesību 
aktuālās problēmas: 
2 KP 

 

 Tiesību aizsardzības 
institucionālā 
sistēma Eiropas 
Savienībā: 2 KP 

 Noziedzības 
attīstības un 
novēršanas aktuālās 
problēmas: 2 KP 

 Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas 
novēršanas 
problēmas :2KP 

 Jaunākās 
tehnoloģijas 
noziedzīgu 
nodarījumu 
novēršanā un 
atklāšanā:2KP 
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Pētnieciskais darbs: 
Pēdējā semestrī tiek izstrādāts maģistra 
darbs 7 KP (21 EC) apjomā 
Avots: 
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2016-
2017-en/search-
programme/programme/2591/189363 
 

Pētnieciskais darbs: 
Studiju noslēgumā 
studenti izstrādā 
maģistra darbu 20 
kredītpunktu apjomā 

Pētnieciskais darbs: 
Maģistra darbs 20 KP 
apjomā vai maģistra darbs 
10 KP apjomā un izvēles 
studiju kurss 10 KP apjomā 

 

3. Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā: 

3.1. Studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi norādot 

tālmācību), valodām, filiālēm. 

3.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. 

3.3. Absolventu skaits (ja tādi ir). 

4. Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu 

kvalitātes uzraudzībā. 

Apkopoti dati no1 saņemtajām absolventu  anketām, kas aizpildītas pēc programmas absolvēšanas  2016.gadā. Anketas 

pielikumā Nr. Students pilnībā apmierināts ar studiju programmu un tajā realizēto saturu.   

5. Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

6. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs (aizpildīts). 

7. Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, kā arī 

studiju programmas daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos. 

8. Studiju programmu īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) 

uzskaitījums, norādot to uzdevumus konkrētās studiju programmas īstenošanā. 

9. Studiju programmas īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus konkrētās studiju 

programmas īstenošanā. 

10. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikumi. 

11. Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas izstrādi un īstenošanu, ja tāda ir 

izstrādāta un tiek īstenota. 

12. Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā, ja studiju virzienam 

atbilst kopīgā studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu vai koledžu. 

13. Dokumenti, kas apliecina studiju turpināšanas iespējas vai finansiālās garantijas studiju programmas likvidēšanas gadījumā. 

14. Studiju līguma paraugs. 

15. Augstākās izglītības padomes atzinums (ja attiecināms). 

16. Citi dokumenti pēc ieskatiem. 

http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2016-2017-en/search-programme/programme/2591/189363
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2016-2017-en/search-programme/programme/2591/189363
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2016-2017-en/search-programme/programme/2591/189363
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Studiju programmas vadītājs: _________________________________________/Aldis Lieljuksis/_______ 
 Paraksts, atšifrējums 
 

Datums: _____________________ 
 
 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes ……………………… 

2016.gada ___________ sēdē 

Protokols Nr. _____ 
 


