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Studiju programmas raksturojums 

 Doktora studiju programma “ Juridiskās zinātnes” 

studiju programmas nosaukums 
 
 

2015. / 2016.  
akadēmiskais gads 

 

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

kvalifikācija, mērķi un uzdevumi. 

 

Studiju programmas nosaukums: doktora studiju programma “Juridiskās zinātnes”. 
 

Iegūstamais grāds: tiesību zinātņu doktors juridiskajā zinātnē (Dr.iur.). 
 

Studiju programmas mērķis: sagatavot jaunu tiesību zinātnieku paaudzi, kas būtu orientēti uz nākotnes vīziju būt par 

augstas kvalifikācijas tiesībzinību speciālistiem. Studiju programmā iegūstāmajiem studiju rezultātiem jānodrošina studiju 

programmas mērķa sasniegšanu, tādējādi sekmējot Latvijas Republikas uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības 

izaugsmi un līdz ar to Latvijas Republikas labklājību un ilgtspēju.  

 

Studiju programmas uzdevumi: 
1. padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus; 

2. sagatavoties akadēmiskajam darbam augstskolā (lektora, projekta vadītāja darba pie redzes pamatu apgūšana, piedaloties 

bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā); 

3. apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījumu metodes un prasmi pielietot tās praksē; 

4. apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus; 

5. apgūt prasmi izstrādāt mācību grāmatas un mācību līdzekļus, studiju kursu programmas un pilnveidot tās; 

6. izstrādāt un sagatavoties aizstāvēt zinātniskās kvalifikācijas darbu juridiskās zinātnes doktora grāda iegūšanai; nodrošināt 

doktorantiem iespējas apgūt tādas zināšanas, prasmes un attieksmi, kas ļautu tiem sekmīgi veikt zinātniskus pētījumus 

tiesību jomā; 

7. sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātniekus, kuri spēj konkurēt vietējā un starptautiskajā juridisko zinātņu tirgū; 

8. pavērt programmu beigušajiem speciālistiem iespēju sekmīgi strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem Latvijas un 

ārvalstu augstskolās. 
 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

Doktorantūras programmas apgūšanas rezultātā iegūtās zināšanas norāda uz doktorantūras teorētiskā kursa beidzēja spējām 
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parādīt paplašinātas juridiskās zināšanas un izpratni par tiesību teorijām un tiesisko politiku, no kurām daļa atbilst juridiskās 

zinātnes nozares jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un tiesiska rakstura pētniecībai, 

tajā skaitā darbojoties dažādu nozaru kontekstā (medicīna, farmācija, sociālās zinātnes). Savukārt, tas liecina par doktoranta 

spējām patstāvīgi izmantot juridiskās teorijas, metodes tiesiska rakstura problēmu risināšanai, kā arī prasmes, lai veiktu 

pētniecisku darbību galvenokārt jurisprudencē. Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem juridiskās zinātnes 

nozares un profesionālās tiesiskās jomas aspektiem. 

 

Informācija par studiju satura atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 
 

Doktorantūra ir nākamais solis pēc maģistrantūras vai tai pielīdzinātu studiju beigšanas, lai paaugstinātu savu 

konkurētspēju, pilnveidotos akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā un aizstāvētu promocijas darbu. 

Realizējamās studiju programmas ietvaros, doktorantiem tiek nodrošināta kompetenču pilnveide. Tas nodrošina atbildību 

par darba rezultātiem tiesiskās darbības jomās, inovācijas attiecīgajā tiesību zinātnes nozarē, pētniecību un tālāku mācīšanos 

sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 

Tas nozīmē, ka doktorantūras studiju programma „Juridiskās zinātnes” paredz attīstīt spējas formulēt un kritiski analizēt 

komplicētas tiesiska rakstura zinātniskas problēmas, pamatot lēmumus. Bez tam tas nodrošina spēju integrēt dažādu jomu 

zināšanas jurisprudencē, dot ieguldījumu jaunu tiesiska rakstura zināšanu radīšanā, pētniecības un profesionālās darbības 

metožu attīstībā. 

 

Informācija pa studiju programmu satura atbilstību aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē. 

 

Doktorantūras programmas apgūšanas rezultātā iegūtās zināšanas norāda uz doktorantūras teorētiskā kursa beidzēja spējām 

parādīt paplašinātas juridiskās zināšanas un izpratni par tiesību teorijām un tiesisko politiku, kuras atbilst juridiskās zinātnes 

nozares jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un tiesiska rakstura pētniecībai, tajā skaitā 

darbojoties dažādu nozaru kontekstā (medicīna, farmācija, sociālās zinātnes). Savukārt, tas liecina par doktoranta spējām 

patstāvīgi izmantot juridiskās teorijas, metodes tiesiska rakstura problēmu risināšanai, kā arī prasmes, lai veiktu pētniecisku 

darbību galvenokārt jurisprudencē. Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem juridiskās zinātnes nozares un 

profesionālās tiesiskās jomas aspektiem.  

Zinātniski pētnieciskās darbības jomā galvenie akcenti tiek likti uz aktuālu pētījumu veikšanu tajās juridiskās zinātnes 

apakšnozarēs, kurās RSU tiesību zinātnes virzienam ir nepieciešamais potenciāls. Šo potenciālu raksturo akadēmiskā 

personāla sasniegumi attiecīgajās apakšnozarēs un doktora studiju programmas specializācijas, kurās nozarei aktuālus 

pētījumus veic doktoranti. 

 

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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Doktora studiju programmu beigušie doktoranti ir tendēti uz to, lai par iegūto kvalifikāciju saņemtu noteiktas formas 

apliecinājuma dokumentu par doktora studiju programmas „Juridiskās zinātnes” izpildi. Savukārt, augstākā - 8. EKI 

kvalifikācijas pakāpe tiek iegūta, kad doktorants ir apguvis pilna laika doktora studiju programmu „Juridiskās zinātnes” un 

ir izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs. Tā rezultātā viņš ir ieguvis zināšanas par to, ka viņš pārzina un izprot aktuālākās 

tiesiskās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes tiesību 

zinātnes nozarē un profesionālajā jomā. Ar aizstāvēto promocijas darbu viņš apliecina prasmes patstāvīgi izvērtēt un 

izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, veicot ieguldījumu tiesisko zināšanu robežu paplašināšanā un dodot 

jaunu izpratni esošām juridiskām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no 

kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Ar to tiek apliecināta arī spēja gan mutiski, gan rakstiski komunicēt 

par tiesību zinātnes zinātniskās darbības jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēja patstāvīgi 

paaugstināt savu juridisko zinātnisko kvalifikāciju, īstenot tiesiska rakstura zinātniskus projektus, gūstot tiesību zinātnes 

nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus.  

Promocijas darba aizstāvēšanas rezultātā iegūstot tiesību zinātņu doktora grādu, viņš sasniedz tādu kompetences pakāpi, ka 

ir spējīgs veikt patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus tiesiska rakstura pētnieciskus vai 

inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt juridiska rakstura pētījumu idejas, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma sociāli 

tiesiska rakstura zinātniskus projektus, tostarp starptautiskā aspektā. Atzīmējams, ka doktora studiju programmas realizācija 

balstās uz šīs programmas menedžmenta un ar to saistīto organizatorisko programmas nodrošinājuma pasākumu kopumu. 

Tieši šo darbību efekts ļauj secināt, ka kopumā programmas realizācija norit saskaņā ar tās akreditācijas noteikumiem un 

prasībām, kas balstās uz daudziem studiju procesa nodrošinājuma pasākumiem.  

 

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

kredītpunktu. 
 

Kvalitatīva izglītība nav iedomājama bez atbilstošas doktorantu noslodzes studiju procesā, gan piedaloties kontaktstundās 

(akadēmiskā personāla un studējošā tieša saskarsme, kura tiek īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu 

sasniegšanai atbilstoši studiju programmas plānam un kuras ilgums ir 1 akadēmiskā stunda.), gan realizējot patstāvīgās 

studijas. 1 kredītpunkts atbilst 40 stundu studiju noslodzei (viena kredītpunkta apjoms ietver 8 kontaktnodarbību stundas un 

32 patstāvīgā darba stundas) un atbilst 1,5 ECTS kredītpunktiem. Studijas tiek organizētas atbilstoši studiju programmas 

attiecīgā studiju gada plānam attiecīgajā akadēmiskajā gadā, kura ietvaros zinātniski pētnieciskā daļa tiek apgūta atbilstoši 

katra doktoranta individuālajam studiju plānam.  

 

Studējošo pētniecisko darbu iesniegšana noteiktajā termiņā - procentuāli (9.3.indikators). 
  
Katra studiju gada beigās tiek organizēta doktorantu obligātā zinātniski pētnieciskā darba rezultātu izvērtēšana atbilstoši 
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individuālajam studiju plānam. Studiju programmas zinātniskās darbības izvērtēšanas komisija lemj par doktoranta 

zinātniski pētnieciskā darba rezultātu atbilstību individuālajam studiju plānam, t.sk. zinātnisko publikāciju atbilstību 

Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajai zinātnisko publikāciju klasifikācijai, piešķir novērtējumu „ieskaitīts” vai 

„neieskaitīts” un pozitīva vērtējuma gadījumā piešķir visus individuālajā studiju plānā paredzētos kredītpunktus, kā arī 

izsaka norādījumus doktorantam turpmākajam zinātniski pētnieciskajam darbam nākamā studiju gada individuālajā studiju 

plānā. Tādejādi tiek nodrošināts, ka darbi tiek iesniegti tam paredzētajā termiņā (100%). 

 

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

 

 

Neatņemama un obligāta doktora studiju sastāvdaļa ir  zinātniski pētnieciskā darbība, līdz ar ko visi doktoranti veic 

zinātnisko darbību (100%). 

 

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. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs vairumā gadījumu ir saistīts ar docētāju 

specializāciju studiju virziena ietvaros. 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.  

 

Juridiskās fakultātes organizētie zinātniski/pētnieciskie pasākumi: 
1) 2015.gada 03.septembrī RSU Juridiskā fakultāte, veicot apjomīgu pētniecisko darbu kopā ar citiem profesionāļiem, ir 

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

aprūpes iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 2016.gada 27.janvārī Juridiskās fakultātes rīkota starptautiska 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 tika 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, 
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par jaunākajiem sasniegumiem spaisa lietošanas  un izplatīšanas ierobežošanā (Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas pieredze), 

kā arī diskutēja par profilaktiski veicamajiem pasākumiem. 

5) 2016. gada 20. aprīlī Juridiskās fakultātes rīkota starptautiska zinātniski praktiskā konference „ Mūsdienu sabiedrības jaunie 

izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas”. 
 

Doktora studiju programmas Juridiskās zinātnes īstenošanā visiem iesaistītajiem docētājiem no Juridiskās fakultātes ir 

piešķirts Latvijas Zinātņu padomes eksperta statuss. 

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).  
RSU Senāts ir apstiprinājis Rīgas Stradiņa universitātes Uzņemšanas noteikumus doktora studiju programmās. Uzņemšanas 

noteikumi ir pieejami 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas_noteikumi_doktorantura_2016_2017-rev.pdf. 

Pretendentiem jābūt maģistra grādam tiesību zinātnēs vai atbilstošai augstākajai izglītībai. Reflektantam, kuram ir augstākā 

izglītība citā specialitātē, jākārto pārbaudījums tiesību teorijā un izvēlētajās specializācijas priekšmetā. Reflektanti tiek 

imatrikulēti izvēlētajā studiju programmā saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido sekojošo kritēriju summa: 1) plānotā 

zinātniskā darba anotācijas recenzentu vērtējums; 2) zinātnisko iestrādņu vērtējums; 3) plānotā zinātniskā pētījuma mutiskās 

aizstāvēšanas komisijas vērtējums  
 

Informācija par studiju programmas uzņemšanas nosacījumu atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem 
Doktora studiju kvalitāti nodrošina ne tikai pašas studijas, bet arī atklāts un caurspīdīgs uzņemšanas process. Uzņemšanas 

noteikumi veidoti tā, lai varētu atlasīt pretendentus, kas spēj un vēlas nodarboties ar zinātniski pētniecisko darbu, tādejādi 

dodot iespēju augstskolai sagatavot jaunu tiesību zinātnieku paaudzi, kas būtu orientēti uz nākotnes vīziju būt par augstas 

kvalifikācijas tiesībzinību speciālistiem.  Rīgas Stradiņa universitātes Uzņemšanas noteikumu doktora studiju programmās 

pielikumā Nr.1. (pieejams- 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas_noteikumu_doktorantura_pielikums_Nr_1_2016-

rev.pdf) ir noteiktas prasības, lai varētu iestāties doktora studiju programmā “Juridiskā zinātne”. 

Katru gadu prasības par iestāšanos doktorantūrā tiek pārskatītas, un vajadzības gadījumā tās aktualizējot, tiek izvirzītas 

papildus prasības, lai nodrošinātu turpmāko studiju programmas realizēšanas kvalitāti.  

 

Informācija par uzņemšanas prasību atbilstību studiju rezultātu sasniegšanai 
Uzņemšanas noteikumos izvirzītajās prasībām tiek veidotas, lai varētu izvērtēt pretendenta juridiskās zināšanas, spēju veikt 

tiesiska rakstura pētniecību, prasmes prezentēt savu darbu, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītu juridiskās 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas_noteikumi_doktorantura_2016_2017-rev.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas_noteikumu_doktorantura_pielikums_Nr_1_2016-rev.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas_noteikumu_doktorantura_pielikums_Nr_1_2016-rev.pdf
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zinātnes nozares un profesionālās tiesiskās jomas aspektiem. 

 

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 
Šī iespēja doktora studiju programmā Juridiskās zinātnes nav tikusi izmantota. 

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). 
 

Daļa Studiju kurss KP Studiju gads 

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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A daļa Obligātā daļa   

 
Tiesiskā politika 
 

2 1 

 
Zinātniskās darbības metodoloģija 
 

2 1 

 
Sociāli-tiesiskās problēmas  
 

4 1 

 
Svešvaloda jurisprudencē  
 

8 1 

 
Augstskolas pedagoģija 
 

2 1 

 
Pētniecības ētika 
 

2 1 

 Zinātniski pētnieciskais darbs 

20 1 

26 2 

28 3 

B daļa Obligātā izvēles daļa (atbilstoši specializācijai)   

 
Krimināltiesības 
 

10 2 

10 3 

 
Civiltiesības  
 

10 2 

10 3 

 
Starptautiskās tiesības 
 

10 2 

10 3 

C daļa Brīvās izvēles daļa (divi kursi pēc izvēles)   

 Tiesību filozofija  4 2 

 Tiesību socioloģija 

 
 
4 

 
2 

 
Tiesiskā aksioloģija 

 
2 

3 

 
Loģika 
 

2 
3 

 KOPĀ: 120  
 

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 
Studiju programmas apguvei klātienē apjomu pilna laika studijām ir paredzēti 6 semestri (3 akadēmiskie gadi). Studiju 
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programmas apjoms ir 120 KP jeb 180 ECTS. Programma tiek īstenota valsts valodā. 

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

darbu, doktorantam tiek piešķirts tiesību zinātņu doktora grāds juridiskajā zinātnē (Dr.iur.). Saskaņā ar RSU doktorantūras 

studiju koncepciju, doktorantu sagatavošanā programmā „Juridiskās zinātnes” tiek izdalītas trīs daļas: obligātā  daļa (A), 

obligātā izvēles daļa (B) un brīvās izvēles daļa (C). Obligātā daļa veido 78.3% (94 KP) no programmas kopapjoma, obligātā 

izvēles daļa – 16.7% (20 KP), brīvās izvēles daļa – 5% (6KP).  

Obligātajā daļā ietilpst studiju kursi, kuri veido prasības, kas jāizpilda visiem doktorantūras studentiem neatkarīgi no 

specializācijas. Studiju priekšmetu uzdevums ir sagatavot doktorantus patstāvīga zinātniska pētījuma veikšanai, promocijas 

eksāmenam un pilnveidot viņu pedagoģiskās prasmes.  

Obligātā daļa ietver arī doktoranta patstāvīgi veiktu oriģinālu zinātnisku pētījumu, piedalīšanos konferencēs, publikāciju 

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

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

izstrādā katram studiju gadam. Par zinātniski pētniecisko darbu doktorants iegūst lielāko kredītpunktu skaitu (74 KP). 

Kredītpunktu piešķiršanas kārtība par zinātniski pētniecisko darbu ir vienota visām RSU doktorantūras programmām. 

Piedalīšanās pamatstudiju programmu realizācijā var notikt doktorantu darba vietā vai RSU Juridiskajā fakultātē. Par 

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

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

Studiju priekšmetu atlases pamatā ir doktorantūras studiju programmas specializācijas virzieni: krimināltiesības, 

civiltiesības un starptautiskās tiesības. Šo studiju priekšmetu pasniegšanu nodrošina studiju programmas realizācijā 

iesaistītā Juridiskā fakultāte.   

Par brīvās izvēles priekšmetiem doktorantiem jāiegūst 6 kredītpunkti.  

Doktora studiju programmā „Juridiskās zinātnes” tiek pielietotas sekojošas mācību metodes: lekcijas, apgūto teorētisko un 

praktisko zināšanu konkretizācija semināros, diskusijas, pārbaudes testi un kontroldarbi, referātu, individuālo un grupu 

projektu izstrāde. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam, kurš vērsts uz zinātniskās literatūras 

apgūšanu un analīzi, empīriskā pētnieciskā materiāla ieguvi un analīzi, referātu un individuālo projektu sagatavošanu. 

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

kurā viņš konkretizē doktora studiju laikā veicamos uzdevumus, kā arī sniedz pārskatu par plānotā darba izpildi. Katra 

studiju gada sākumā tiek sastādīts ar promocijas darba vadītāju saskaņots doktoranta darba plāns, savukārt gada beigās tiek 

dots vērtējums par plāna izpildi. Doktoranta grāmatā tiek atspoguļoti arī apgūtie studiju priekšmeti, pedagoģiskais darbs, 

publikācijas, piedalīšanās konferencēs un citas aktivitātes. 

Kvalitatīvi augstu zinātniskās darbības nodrošinājumu nosaka tas, ka doktora studiju programma tiek realizēta Latvijā 

pirmajā starptautiskajam standartam ISO 9001:2001 “Kvalitātes vadības sistēmas” sertificētajā augstskolā – Rīgas Stradiņa 

universitātē. Programmas realizācijā, t.sk. promocijas darbu recenzēšanā, atbilstoši pētniecības virzienam, ir iesaistīti 

zinātnieki un docētāji ne tikai no RSU struktūrvienībām, bet arī no  Daugavpils universitātes, Mykolas Romeris 

universitātes Lietuvā un vajadzības gadījumā arī no dažām ES valstu augstskolām un zinātniski pētnieciskām institūcijām ( 
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Igaunija, Zviedrija u.c.). Doktorantu stažēšanās iespējama ne tikai vairākās RSU struktūrvienībās, Latvijas Universitātē un 

citās vadošajās Latvijas un Baltijas valstu augstskolās, bet arī citās ārvalstīs.  

Doktorantūras studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darba virzieni un rezultāti ir saistīti ar 

vairākiem aspektiem, tostarp: a) tie ir orientēti uz doktora studiju programmas sekmīgu realizāciju; b) tas ir saistīts ar 

doktorantūras docētāju individuālajām interesēm un pētnieciskā darba aktivitātēm, tostarp atrodoties kā līdzdalībniekiem 

starptautiskajos un nacionālajos pētnieciskajos projektos. Abi minētie virzieni pētnieciskā jomā tiek integrēti doktorantūras 

studiju programmas realizēšanā un kas savukārt nodrošina pētnieciskā un doktorantūras studiju procesa mijiedarbību un 

attiecīgi arī studiju procesa kvalitāti. 

 

Informācija par vērtēšanas sistēmu 
 

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

pārbaudes veidu dažādības princips; vērtējuma atbilstības princips. Ņemot vērā to, ka doktorantūras studiju mērķis ir 

patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba izstrāde un uz šī mērķa sasniegšanu ir vērsta arī studiju priekšmetu apguve, studiju 

priekšmetu vērtēšanā galvenokārt tiek izmantots ieskaites princips, taču atsevišķās pozīcijās pārbaudījuma forma ir arī 

eksāmens. Pārbaudījuma forma ir norādīta kursa aprakstā.  

Zināšanu un prasmju novērtējumam ir komplekss raksturs. Ņemot vērā visus doktorantu novērtējuma veidus, kursa 

noslēgumā tiek izlikta galīgā atzīme. Galvenie komponenti, kas veido šo atzīmi, ir doktorantu aktivitāte un parādītās 

zināšanas semināru nodarbībās, individuālā projekta, referāta kvalitāte un ieskaite vai eksāmena atzīme. Šāda veida 

vērtēšanas sistēma izslēdz doktoranta mācīšanos tikai kursa beigās un stimulē to mācīties sistemātiski visa studiju kursa 

garumā.  

Vērtēšanas sistēma attiecībā uz katru konkrēto studiju kursu ir norādīta kursa aprakstā. Ar vērtēšanas kritērijiem doktoranti 

tiek iepazīstināti katra studiju kursa apgūšanas sākumā. Galīgo atzīmi veido visu atzīmju summa, kurus doktoranti saņem 

par dažādām aktivitātēm mācību laikā. Mācību materiālu apguve tiek vērtēta ar sekojošo pārbaudes formu palīdzību: 1) 

lekciju, semināru un praktisko nodarbību apmeklētība; 2) līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināru nodarbībās; 3) teorētiskā 

referāta vai empīriska pētījuma izstrāde un aizstāvēšana; 4) ieskaite vai eksāmens.  

Doktorantu zināšanu un prasmju pārbaude atkarībā no studiju priekšmeta specifikas var tikt organizēta dažādos 

pārbaudījumu veidos. Tie var būt kontroldarbi, referāti, ieskaites un eksāmeni. Doktorantu zināšanu vērtēšanā eksāmenā 

izmanto 10 ballu skalu. Apguves līmenis Vērtējums (balles) Ļoti augsts -10 (izcili), 9 (teicami); Augsts -8 (ļoti labi), 7 

(labi); Vidējs- 6 (gandrīz labi), 5 (viduvēji),  4 (gandrīz viduvēji); Zems - 3 (vāji), 2 (ļoti vāji); Negatīvs vērtējums - 1 (ļoti, 

ļoti vāji).  

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvo vērtējumu, izmantojot 10 ballu skalas 

kritērijus, kur 10 (izcili) ir augstākais novērtējums, bet 4 (gandrīz viduvēji) ir zemākais sekmīgais novērtējums, izmanto 

promocijas eksāmenā svešvalodā un promocijas eksāmenā specialitātē. Pārējā studiju programmas daļā izmanto 

Kvantitatīvo rādītāju (studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos). 
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Doktora studiju reglaments (pieejams http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/doktora-studiju-reglaments) nosaka 

zināšanu pārbaudes un vērtēšanas veidus un formas, kā arī zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu 

 

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

 

Ņemot vērā regulārās izmaiņas tiesību aktos, katru gadu tiek pārskatīts un aktualizēts pārbaudījumu saturs; procentuāli 

izmaiņas tiek veiktas 20% ietvarā. 

 

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

pārbaudījumos - procentuāli. (6.2. indikators) 

 

Šādu kursu programmā nav. 

 

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. Starptautisko publikāciju skaits uz vienu 

docētāju 2 gadu periodā ir – 3. 
   

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

Attiecīgā akadēmiskā un studiju gada programmas daļa ir uzskatāma par apgūtu, ja ir nokārtotas studiju programmas plāna, 

tajā skaitā, individuālā studiju plāna, prasības, ko apliecina ieraksti doktoranta grāmatā un atskaitēs. Doktoranta grāmata un 

atskaites jāiesniedz Doktorantūras nodaļā attiecīgā studiju gada beigās. Doktorantu, kurš pilnībā apguvis pirmā vai otrā 

studiju gada programmas daļu, pārceļ uz nākamo studiju gadu ar mācību prorektora pavēli. Doktorantu, kurš nav apguvis 

visu pirmā vai otrā studiju gada studiju programmas daļu, izvērtējot katru gadījumu individuāli, ar mācību prorektora pavēli 

var pārcelt uz nākamo studiju gadu ar nosacījumu līdz noteiktam termiņam izpildīt noteiktus akadēmiskos uzdevumus. 

Doktorantam ir jābūt ieguvušam vismaz 34 kredītpunktus. Doktoranta studiju programmas daļas apguvi studiju gada beigās 

izvērtē un ieteikumu pārcelšanai uz nākamo studiju gadu (daļējas apguves gadījumā – ar nosacījumiem) sniedz 

Doktorantūras nodaļas dekāns un attiecīgās doktora studiju programmas vadītājs. 

Pastāvot šādiem nosacījumiem, lielākā daļa doktorantu semestra pārbaudes darbus nokārto noteiktajā termiņā ( 90-95%). Ir 

tikai atsevišķi gadījumi, kad studiju kurss - svešvaloda jurisprudencē- netiek kārtota pirmajā studiju gadā, ņemot vērā 

dažādo svešvalodu zināšanu līmeni doktorantu vidū. 

http://www.rsu.lv/fakultates/doktoranturas-nodala/doktora-studiju-reglaments
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Katra (pamatdarbā strādājošā) docētāja veikto hospitāciju skaits akadēmiskajā gadā. (11.2. indikators) 

Saskaņā ar Juridiskās fakultātes Domes lēmumu par hospitāciju 2015./2016. akadēmiskajā gadā, hospitācija noritēja 3 reizes 

gadā, docētāju hospitēšanu veic studiju programmas vadītājs.  
  

 

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

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 

1) Vispusējs un pilnīgs universitātes vadības atbalsts. 

2) Pieejamā esošā studiju procesa bāze un infrastruktūra, kas 

regulāri tiek uzlabota. 

3)  Profesionālu kvalifikācijai atbilstošu docētāju iesaistīšana 

doktorantūras studiju procesā. 

4) Studējošie ir apmierināti ar augstskolas un studiju programmas 

izvēli. 
5) Darbojas kopīga tiesību nozares profesoru padome ar 

Daugavpils universitāti un Biznesa augstskolu „Turība”. 

6) Tiek izdots JF elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu 

žurnāls Socrates.  

 

Vājās puses 

1) Juridiskās literatūras trūkums zinātniski pētnieciskā darba 

pilnīgākai veikšanai doktorantūras studijās un kas saistās ar 

nepietiekošo finansējumu, it īpaši iegādājoties ārvalstu 

tiesībzinātnieku radītos teorētiskos darbus, kas ir dārgi. 

2) Neaktīva starptautisko apmaiņas programmu iespēju izmantošana. 

 

Ārējie faktori 

Iespējas 

1) Daudzpusējas iespējas sadarbībai ar citām Latvijas un ārzemju 

augstskolām zinātniski pētnieciskajā darbībā 

2) Doktorantiem, kuri saņēmuši RSU  100% studiju maksas 

atlaidi, ir iespējas vairāk laika veltīt studijām. 

Draudi 

1) Demogrāfiskā situācija valstī – samazinās iedzīvotāju skaits, līdz ar 

to pastāv riska samazināties studējošo skaitam. 

2) Maksātnespēja –studējošo nespēja risināt finansiāla rakstura 

jautājumus. 

3) Valsts finansiāla atbalsta neesamība, reflektanti izvēlas studēt tur, 

kur ir budžeta vietas. 
4) Nav iespējas saņemt ESF finansējumu kā atbalstu 

doktorantūras studijām 

 
 

 



Veidlapa Nr. M-1.1 (2)       

 

12 
 

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

avotiem. 

Informācija par studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvām. 
 

Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu 

gadu perspektīvā tiek regulāri aktualizēta, pusēm kontaktējoties studiju procesa laikā.  

NAP 2020 (pieejams 

http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf)  

un atbilstošā Darbības programma paredz ļoti plašu atbalstu pētniecības un zinātnes izaugsmei. Latvijā zinātnē un 

pētniecībā strādā salīdzinoši mazs procents nodarbināto. Papildus strādājošo novecošanās un nepietiekoša paaudžu nomaiņa 

rada būtiskus ierobežojumus zinātnes un pētniecības potenciālam nākotnē. Pētniecībai juridiskajās zinātnēs, lai nodrošinātu 

Europe 2020 izcilības prasības, doktorantūras studentu un jauno zinātnieku ar doktora grādu skaitam ir jāpalielinās. Tas 

norāda uz budžeta vietu nepieciešamību doktora studiju programmā. 

7. pielikumā var aplūkot “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. 
 

Rezultējoties veiksmīgai programmas realizēšanai ir sekmīgi aizstāvēti (sākot no 2013.gada) 11 promocijas darbi, t.sk. 

atskaites periodā par 2015./2016.st.gadu – 5 promocijas darbi. Tiesību zinātņu doktora grādu ir ieguvuši: 2012.gadā - Jeļena 

Alfejeva; 2013.gadā – Armen Gabrielyan; 2014.gadā - Renāte Fila, Anatolijs Kriviņš; 2015.gadā - Inga Kudeikina, Aldona 

Kipāne, Jeļena Groma, Allars Apsītis, Vita Ņemenova, Valdis Voins. 2016.gadā.- Ainars Feldmanis. 
 

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

programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).   

 

RSU doktora studiju programma ”Juridiskās zinātnes” ir akreditēta līdz 2019.gada 06.jūnijam studiju virziena Tiesību 

zinātne ietvaros. 

Doktora studiju programmas realizāciju nosaka RSU attīstības stratēģija par ko liecina tas, ka salīdzinājumā ar citu Latvijas 

un ārvalstu augstskolām RSU akcenti tiek likti uz medicīniski - tiesisko problēmu risinājumiem Latvijā, kas ir neatņemamas 

iedzīvotāju veselības aprūpes un profilaktisko pasākumu veikšanas pamatjautājumiem. Tas nozīmē, ka RSU realizējamā 

doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” balstās uz apsvērumiem, ka studijas doktorantūrā un promocijas darba 

aizstāvēšana ir vispārliecinošākais kritērijs zinātniskās kompetences apliecinājumam, tostarp augstvērtīgiem doktorantu 

zinātniskiem pētījumiem un konceptuāli arī kvalitatīvam pasniedzēja darbam, strādājot nākotnē RSU. 
 

9. Informācija par ārējiem sakariem: 

http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf
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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 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. Notika 

studentu un absolventu tikšanās gan ar Rīgas medicīnas un veselības aprūpes iestādēm (piem., Paula Stradiņa Klīniskās 

universitātes slimnīca, Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Veselības 

centru apvienība, Veselības centrs 4, MFD Veselības grupa, Slimību profilakses un kontroles centrs), gan ar reģionālām 

veselības aprūpes iestādēm (piem., Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Madonas slimnīca, 

Rēzeknes slimnīca, Tukuma slimnīca, Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”). Pasākumu apmeklēja nedaudz vairāk par 

250 veselības aprūpes virziena studentiem. Darba devēji no soc.virziena: LR Aizsardzības, 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 soc.virziena studenti. 

Notiek plaša sadarbība ar Iekšlietu ministriju, Valsts policiju, Ģenerālprokuratūru, Tiesībsarga biroju, Augstāko Tiesu u.c. 

tiesībsargājošām iestādēm. T.sk. gatavojot atzinumus Satversmes tiesai, Augstākajai tiesai. Notiek dalība Tieslietu ministrijas 

organizētajās darba grupās. 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Ģenerālprokurors, kā nākošie darba devēji ir iesaistīti Rīgas Stradiņa universitātes, 

Daugavpils universitātes un BA Turība nozares profesoru padomē. 

 

9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 
 

RSU nodrošina akadēmiskā personāla mobilitāti, dodot  iespēju docēt citā augstskolā. Tas uzlabo augstākās izglītības 

institūciju darbības kvalitāti, starptautisko sadarbību, valodu apguvi, starpkultūru izpratni, kā arī studējošo un mācībspēku 

mobilitāti Eiropas mērogā.  

RSU 2015./2016.studiju gadā ārvalstīs lasīja lekcijas un guva apmaiņas pieredzi šāds akadēmiskais personāls: 

 

- Asoc.prof.Lolita Vilka - Mykolo Romeris University, Lietuva; 

- Vadošais pētnieks Jānis Grasis - University Danubius in Galati, Rumānija. 

RSU Erasmus programmā pieredzes apmaiņā bija 1 ārvalstu doktorants (Bulgārija- St Cyril and Methodius university of 

Veliko Turnovo). 

RSU doktorante Lidija Rozentāle kā lektore apmeklēja University Danubius in Galati, Rumānija. 
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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. 
Pilnvērtīgākam studiju procesa nodrošinājumam RSU JF uztur ciešus sakarus ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, 

t.sk., ar Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Augstskolu,  Biznesa Augstskolu „Turība”, Drošības un politikas attīstības 

institūtu (Zviedrija), Mykolas Romeris universitāti (Lietuva), Tallinas Universitātes Tiesību akadēmiju (Igaunija), Siedlce 

Humanitāro un Dabaszinātņu Universitāti (Polija)  Lietuvas Militāro akadēmiju, Polijas Administrācijas augstāko skolu. 

Pārstāvji no minētajām augstskolām aktīvi piedalās RSU rīkotajās aktivitātēs, piedalās starptautiskās konferencēs, 

publicējas/ir JF elektroniskā juridiskā žurnāla Socrates redkolēģijā. 

Paplašinoties starptautiskajiem sakariem, ir vairāk iespēju apgūt citu valstu pieredzi, nostiprināt esošo zinātniskos sakarus, 

apgūt jaunas metodes un tehnoloģijas studiju kvalitātes pilnveidei. Notiek regulāra informācijas apmaiņa starp RSU un 

ārvalstu mācībspēkiem, tiek veikti kopīgi pētījumi, pieredzes apmaiņa. Sadarbības rezultātā ir nodrošināta iespēja īstenot 

prasību par promocijas darba ārvalstu recenzentu. 

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 mājas lapā: 

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). 
 

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

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
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Ekonomikas ministrijas (EM) darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes rāda, ka augstākās kvalifikācijas profesijās 

veselības aprūpē, izglītības sistēmā, zinātnē, ražošanā ir ļoti liels nodarbināto skaits virs 50 gadu vecumam. Tas nozīmē, ka drīz 

šie cilvēki darba tirgu pametīs, līdz ar to jāmeklē risinājumi problēmām, kas darba tirgū var veidoties nākotnē. Turklāt 

iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās un vēl saruks, līdz ar to ekonomiskās izaugsmes scenāriji aplūkojami arī saistībā ar 

demogrāfijas prognozēm, jo paredzams, ka  iedzīvotāju skaits Latvijā līdz 2022. gadam var samazināties par vairāk nekā 60 

000, turklāt darbaspējas vecumā iedzīvotāju skaits samazināsies straujāk nekā kopējais iedzīvotāju skaits. Tātad Latvija nevar 

sekmēt ekonomisko izaugsmi, palielinot nodarbināto skaitu. Līdz ar to ir tikai otra iespēja – darbaspēka produktivitāte, kas 

 sasniedzama trīs dažādos veidos – ar ieguldījumiem jaunās tehnoloģijās un iekārtās, darba procesu efektivizāciju un 

ieguldījumiem cilvēkkapitālā. Prognozes rāda, ka nodarbināto skaita pieaugums, dinamika vidējā termiņā būs ļoti mērena. 

Tāpēc izšķirošais faktors būs produktivitāte, kas katrai nozarei ļaus sasniegt straujākus pieauguma tempus nākotnē. (skat. Darba 

tirgus prasības jārespektē arī izglītības sistēma.// http://m.lvportals.lv/visi/likumi-prakse?id=280029; Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas 

kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi (OP 2016/85.1 ) 

RSU realizējamā doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” balstās uz apsvērumiem, ka studijas doktorantūrā un 

promocijas darba aizstāvēšana ir vispārliecinošākais kritērijs zinātniskās kompetences apliecinājumam, tostarp augstvērtīgiem 

doktorantu zinātniskiem pētījumiem un konceptuāli arī kvalitatīvam pasniedzēja darbam, strādājot nākotnē RSU. 

Kā norādīts arī pētījumā Priekšlikumi turpmākai doktora studiju programmu, grupētu pa studiju virzieniem, pilnveidei, 

uzlabošanai un attīstībai, konsolidācijai un slēgšanai (Pieejams - www.aip.lv/getfile-

pdf.php?art=1_Doktorantura_Kristapsons_13_05_2013.pdf), katrs jaunais zinātņu doktors paaugstina valsts kopējo zinātnisko 

kapitālu. 

CV-Online karjeras portāls (www.cv.lv) ir populārākais, visaugstāk novērtētais un visvairāk ieteiktais darba meklēšanas resurss 

Latvijā, kuru primāri izmanto speciālisti un vadītāji. 2016.gada oktobrī apsekojot CV-Online karjeras portālu sadaļu 

Jurisprudence / Tieslietas, redzams 39 vakances. Kas ir par 4 vakancēm vairāk salīdzinot ar pagājušā gada oktobra mēnesi. 

Norāde uz CV-Online mājas lapas saiti un pieejamo informāciju: http://www.cv.lv/darba-sludinajumi/jurisprudence-tieslietas, 

aplūkots 11.10.2016. Savukārt aplūkojot CV-Online karjeras portālā sadaļu Valsts pārvalde, redzams, ka šobrīd valsts 

struktūrvienībās ir pieejamas 205, kas ir par 35 vakancēm vairāk salīdzinot ar pagājušā gada oktobra mēnesi, līdz ar to 

secināms, ka darba tirgus ir aktīvs un ir nepieciešams sagatavot speciālistus tiesību zinātnē. Norāde uz CV-Online mājas lapas 

saiti un pieejamo informāciju: http://www.cv.lv/darba-sludinajumi/valsts-parvalde, aplūkots 11.10.2016. 

 

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

indikators) 

Juridiskajā fakultātē ir izveidota Kvalitātes vadības sēde ar mērķi pārrunāt un veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu un  

sadarbību kvalitātes nodrošināšanas jomā, kas tiek sasaukta vismaz 1x gadā, bet, ja nepieciešams, biežāk. 

Darba devēju aptaujas rezultāti rāda, ka: 

1) pēc studiju beigšanas absolvents ir motivēts darba ņēmējs un atbildīgs darbinieks, kam piekrīt 85 % aptaujāto darba devēju, 

http://m.lvportals.lv/visi/likumi-prakse?id=280029
http://www.likumi.lv/doc.php?id=281890
http://www.likumi.lv/doc.php?id=281890
http://www.likumi.lv/doc.php?id=281890
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=281890
http://www.aip.lv/getfile-pdf.php?art=1_Doktorantura_Kristapsons_13_05_2013.pdf
http://www.aip.lv/getfile-pdf.php?art=1_Doktorantura_Kristapsons_13_05_2013.pdf
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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. 

 
 

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. 
Doktora grāds ir svarīgs kvalitātes rādītājs akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. Zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras tiks iegūtas 

doktora studiju programmas laikā, ļauj attīstīt zinātnisko potenciālu un nodrošināt kvalitatīvus zinātniskos pētījumus dažādās 

juridiskās zinātnes apakšnozarēs.  Plānojot savu attīstību ilgtermiņā, studiju programma ir ņēmusi vērā un balstījusies uz ES un 

Latvijas attīstības plāniem un plānošanas dokumentiem. T.sk., studiju programma darbojas, pamatojoties uz Latvijas 

Nacionālo attīstības plānu 2014.-2010. gadam. Pieejams 

http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf Doktora studiju 

programma atbilst tā rīcības virzienam "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība"; studiju programma tiek īstenota 

balstoties uz  zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam (Par Zinātnes, 

tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam. Ministru kabineta rīkojums Nr.685. 2013.gada 

28.decembrī (prot. Nr.67 97.§) u.c. 

Doktorantūras studijas ļauj nodrošināt studiju procesu ar kvalificētu akadēmisko un zinātnisko personālu, kas būs apguvis 

jaunākos juridiskās zinātnes, prakses un augstskolu pedagoģijas sasniegumus. Tādējādi tiks veicināta iespēja nodrošināt 

vajadzīgo asociēto profesoru un profesoru daudzumu un līdz ar to tiks sekmēts vēl kvalitatīvāks studiju process.  

Juridiskā izglītība ir stratēģiski svarīga visas valsts attīstībai. Potenciālajiem doktora grāda ieguvējiem tiek nodrošināts jauns 

statuss, kā arī sniegta iespēja indivīda mūžizglītības vajadzību apmierināšanai, atbildot uz sabiedrības prasībām pēc 

speciālistiem, kas spēj dot radošu ieguldījumu inovatīvas juridiskās nozares funkcionēšanā. 

Vērtējot studiju programmas perspektīvo attīstību, jāsecina, ka tā attīstās saskaņā ar Latvijas uzdevumiem Eiropas Savienības 

kopējo stratēģiju īstenošanā (kopēju ārējo un drošības politiku), jo studiju programmas ietvaros tiek pasniegti studiju kursi, kas 

saskan ar šīs stratēģijas galvenajiem elementiem, kas padara doktora studiju programmu konkurētspējīgu.  

 

 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________ / Sandra Kaija / 
  Paraksts, atšifrējums 
Datums: 24.10.2016. 

 

http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_apstiprinats_Saeima.pdf


Veidlapa Nr. M-1.1 (2)       

 

17 
 

 

 

 

SASKAŅOTS 
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