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Studiju programmas raksturojums 

 

Doktora studiju programma “Politikas zinātne” 
studiju programmas nosaukums 

 

2015./2016. 
akadēmiskais gads 

 

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

mērķi un uzdevumi. 

Programmas nosaukums: Doktora studiju programma “Politikas zinātne” 

Iegūstamais grāds: Politikas zinātnes doktors (Dr.sc.pol.) ar specializāciju politikas teorijā vai politikas zinātnes doktors 

(Dr.sc.pol.) ar specializāciju starptautiskajā politikā. 

Profesionālā kvalifikācija/grāds: Doktora grāds vai apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi. 

Studiju programmas mērķi: 

 Doktora studiju programmas „Politikas zinātne” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, docētājus un politisko 

institūciju analītiķus politikas teorijā vai starptautiskajā politikā ar Latvijas nacionālas kvalifikāciju ietvadstruktūras līmenim 

atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. 

 Doktora studiju programma nodrošina zinātniskā grāda un kvalifikācijas iegūšanu politikas zinātnē. Tā sagatavo augsti 

kvalificētus speciālistus Latvijas Republikas izglītības, zinātnes un pārvaldīšanas sistēmai. Šie speciālisti spēj kvalitatīvi 

pasniegt politikas zinātni Latvijas un ārvalstu augstskolās, sekmīgi veikt zinātniski pētniecisku darbu pētniecības centros, 

strādāt par valsts politisko institūciju analītiķiem. 

 Programma nodrošina integrēto pedagoģisko apmācību. Apmācības praktiskajā pedagoģijā ir politikas zinātnes doktora 

studiju programmas sastāvdaļa. 

 Politikas zinātnes doktora studiju programma veido plašas vispārējās zināšanas kādā no politikas zinātnes apakšnozarēm un 

dziļas speciālas zināšanas konkrētā, ar doktoranta zinātnisko darbu saistītā jomā. Tās realizācijas gaitā doktoranti veic teorijas 

analīzi, iepazīstas ar jau esošo zinātnisko literatūru un, balstoties teorijā un jau esošos pētījumos, veic oriģinālu pētījumu. 

Doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam doktorantūras studiju laikā vai pēc tās jābūt promocijas darba (doktora 

disertācijas) izstrādei. Promocijas darbam jābūt patstāvīgam un oriģinālam pētījumam, kas ir nozīmīgs ieguldījums politikas 

zinātnē. Politikas zinātnes doktora studiju programma dod iespēju iegūt politikas zinātnes doktora (Dr.sc.pol.) zinātnisko 
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grādu.  

Studiju programmas uzdevumi: 

 nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt tādas zināšanas, prasmes un pētnieciskus paņēmienus, kas ļautu tiem sekmīgi veikt 

zinātniskus pētījumus; 

 sagatavot augsta līmeņa speciālistus, kuri spētu analizēt un sistematizēt empīriskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskajām 

zināšanām, demonstrēt konceptuālas un loģiskas prasmes specialitātes teorētiskajā attīstībā; 

 attīstīt doktorantu kompetenci pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, 

pētījuma plāna jeb dizaina izveidošanā, datu vākšanā, to empīriskā un teorētiskā interpretācijā; 

 sekmēt zinātnisko pētījumu integrēšanos vienotā inovatīvā darbības vidē, veicināt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā 

Latvijas un ES apritē, tā arī ārpus tās; 

 sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spēj konkurēt ES un starptautiskajā zinātniskajā tirgū; 

 pavērt programmu beigušajiem speciālistiem iespēju sekmīgi strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem, pētniekiem, 

ekspertiem Eiropas Savienībā. 

 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

Studiju rezultāti: Studiju priekšmeta apguves rezultātā doktorants paplašina zināšanas un kompetenci zinātniskajā darbā, 

apmācības procesā aprobē savas zinātniskās iestrādnes; studiju priekšmeta apguves rezultātā doktorants iegūst promocijas darba 

sagatavošanas un aizstāvēšanas prasmes un iemaņas. 

Programmas absolventam jābūt spējīgam parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās politikas zinātnes un/vai starptautisko attiecību 

teorijas un attīstības tendences, pārvalda politikas zinātnes pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes, kā arī 

politikas zinātnes sasaisti ar citām zinātnēm. 

Politikas zinātnes doktorantam jāprot: 

 patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, veikt zinātnisku darbu, kas paplašina zināšanu 

robežas vai sniedz jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenot oriģinālu pētījumu; 

 gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par politikas zinātni ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā; 

 patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus 

uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. 

Programmas beidzējs būs ieguvis augsti kvalificētam zinātniekam atbilstošas kompetences, tai skaitā – spēju, veicot patstāvīgu, 
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kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus politikas zinātnes jomā, patstāvīgi 

izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt zinātniskus projektus. 

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

svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. Norādīt RSU mājas lapas saiti uz pieejamo informāciju. 

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība: Augstākā – maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās 

zinātnēs, vai tam pielīdzinātais grāds. Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas politikas zinātnes maģistra grādam 

pielīdzināma izglītība. Diploma atbilstības neskaidrības gadījumos diplomu izvērtē RSU Doktorantūras nodaļa un nosaka RSU 

Rektors. 

Uzņemšanai noteiktās papildu prasības: Plānotā zinātniskā pētījuma mutiska aizstāvēšana. 

Sīkāk sk. Uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmās: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-

noteikumi  

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). 

Studiju programmas saturs atbilst studiju programmas nosaukumam. Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir 

nodrošināta individuāla pieeja un atgriezeniskā saite. 

Apmācības aktivitātes pilna laika doktoru studijās tiek vērtētas ar kredītpunktiem. Studiju kursu sadalījums un kredītpunktu apjoms 

ir šāds: 

Apmācības formas nosaukums Kredītpunktu (KP) skaits Kursa daļa 

Zinātniski pētnieciskais darbs  76 (94 ECTS) A 

Citi zinātniska darba veidi 10 (15 ECTS) B 

 Integrētā pedagoģiskā izglītība 5 (7,5 ECTS) A 

Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba 

tēmas pieteikums 
4 (6 ECTS) B 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-noteikumi
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-noteikumi


Veidlapa Nr. M-1.1        
 

4 

 

Doktora promocijas darba seminārs: zinātniskās 

literatūras analīze 
4 (6 ECTS) B 

Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba 

izstrādes metodoloģija un metodes 
4 (6 ECTS) B 

Doktora promocijas darba seminārs: disertācijas pirmā 

varianta prezentācija 
4 (6 ECTS) B 

Politikas zinātnes un starptautisko attiecību teoriju 

jaunumi un politiskās attīstības aktualitātes 
4 (6 ECTS) B 

Promocijas eksāmens specialitātē (politikas zinātne) 6 (9 ECTS) A 

Promocijas eksāmens svešvalodā starptautiskās 

zinātniskās kompetences izvērtēšanai 
3 (4,5 ECTS) A 

Kopā 120 (180 ECTS) KP 

 

A daļas priekšmeti sastāda 75% (90 kredītpunkti, jeb 135 ECTS), bet B daļas priekšmeti 25% (30 kredītpunkti, jeb 45 ECTS) no studiju 

programmas visa apjoma. Zinātniski pētnieciskās darbības īpatsvars ir 71,7%. Zinātniski pētnieciskā darbība kopā ar promocijas eksāmenu, 

kas faktiski ir pētnieciskās darbības starprezultāta pārbaude, sastāda 79% no studiju programmas kredītpunktu apjoma. Studiju priekšmeti 

semināru un lekciju formā veido 16,6% no kopēja kredītpunktu skaita. 

 

Studiju kursu īstenošanas plānojums  
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Studiju 

gads 
Apmācības formas nosaukums Kredītpunktu (KP) skaits Kategorija 

1. Zinātniski pētnieciskais darbs 32 (48 ECTS) A 

1. Citi zinātniska darba veidi 2 (3 ECTS) B 

1. Integrētā pedagoģiskā izglītība 2 (3 ECTS) A 

1. 
Doktora promocijas darba seminārs: 

promocijas darba tēmas pieteikums 
4 (6 ECTS) B 

2. Zinātniski pētnieciskais darbs  24 (36 ECTS) A 

2. Citi zinātniska darba veidi 6 (9 ECTS) B 

2. Integrētā pedagoģiskā izglītība 2 (3,5 ECTS) A 

2. 
Doktora promocijas darba seminārs: 

zinātniskās literatūras analīze 
4 (6 ECTS) B 

2. 

Doktora promocijas darba seminārs: 

promocijas darba izstrādes metodoloģija un 

metodes 

4 (6 ECTS) B 

3. Zinātniski pētnieciskais darbs 20 (30 ECTS) A 

3. Citi zinātniska darba veidi 2 (3 ECTS) B 

3. Integrētā pedagoģiskā izglītība 1 (1,5 ECTS) A 

3. 
Promocijas eksāmens specialitātē (politikas 

zinātne) 
6 (9 ECTS) A 

3. Promocijas eksāmens svešvalodā 3 (4,5 ECTS) A 
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starptautiskās zinātniskās kompetences 

izvērtēšanai 

3. 

Politikas zinātnes un starptautisko attiecību 

teoriju jaunumi un politiskās attīstības 

aktualitātes 

4 (6 ECTS) B 

3. 
Doktora promocijas darba seminārs: 

disertācijas pirmā varianta prezentācija 
4 (3 ECTS) B 

Kopā: 120 kredītpunkti (180 ECTS) 

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana:  

5.1. izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un 

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

Izmantotās studiju metodes un formas: Programmas pamatuzstādījums paredz attīstīt doktorantu apzinīgu attieksmi pret studiju 

procesu, veicināšanu viņu spējas veikt pētniecisko uzdevumu. Visa programma veidota atbilstoši šim uzstādījumam. Apgūstot programmu, 

doktorants pakāpeniski pilnveido savas studēšanas prasmes. Mācību semināros diskusijas organizētas tā, lai doktorantam būtu iespēja 

“mācīties, kā vajag mācīties”. 

Doktorantūra ir augstākais apmācības līmenis, tādēļ studiju kursi tiek realizēti pārsvarā semināru formā profesoru un viesprofesoru 

vadībā. Seminārs iezīmē uzticēšanos doktorantu profesionālai kompetencei. Seminārs kā studiju kursu forma attīsta doktoranta 

patstāvīgumu, ļauj veidot mācību spēku un doktorantu dialogu, rosināt diskusijas doktorantu starpā. Semināri ir instruments, ar kura 

palīdzību doktorantu promocijas darbs regulāri tiek aktualizēts. Semināros apmācību papildina lekcijas par aktuālo politiku vai politikas 

zinātnes teorijām ar zinātniskās novitātes elementiem. Semināru laikā doktorantiem ir iespēja piedalīties mācībās, izmantojot starptīklu. 

Elektroniskā saziņa tiek pastāvīgi izmantota doktorantu saziņai ar Doktorantūras nodaļu, programmas vadītāju, darba zinātnisko vadītāju. 

Programma paredz divu veidu semināru īstenošanu: četrus doktora promocijas darba seminārus un vienu doktora semināru 

apakšnozarē. 

Svarīgākā programmas īstenošanas metode ir doktoranta individuālais darbs ar zinātnisko vadītāju. 

Vērtēšanas sistēma: Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: pozitīva vērtējuma obligātuma princips; vērtējuma 

objektivitātes princips; vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu saskaņošanas princips ar programmas daļas saturu; vērtējuma atbilstības 

princips doktoranta ieguldītajam darbam; koleģialitātes princips starp doktorantiem un programmas administrāciju. 

Programmas vērtēšanas sistēma balstītā RSU procesa aprakstā „Doktorantūras studijas un zināšanu vērtēšana”. 
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5.2. zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju programmas ietvaros, tai skaitā pētniecības 

institucionālā organizācija, studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) 

darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas 

Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

Programmā iesaistītie docētāji politikas zinātnes jomā veic individuālo zinātnisko darbību. Akadēmiskais personāls regulāri 

paaugstina savu kvalifikāciju, piedaloties dažādās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. 2015./2016. mācību gada laikā docētāji ir piedalījušies 

pasākumos vismaz šādās valstīs: Amerikas Savienotās Valstis, Ķīnas Tautas Republika, Lietuva, Igaunija, Dānija, Beļģija, Polija. 

Akadēmiskā personāla publikācijas un dalības konferencē norādītas pielikumā.  

RSU ietvaros ir nodrošināts pietiekams skaits LZP ekspertu skaits, lai organizētu promocijas procesu. 

 

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

Ārējās un iekšējās vides faktoru analīze ļauj secināt, ka doktora studiju programma politikas zinātnē Rīgas Stradiņa universitātē ir 

nepieciešama: 

1) Rīgas Stradiņa universitātes kā mācību un zinātnes centra autoritātes un RSU atpazīstamības nostiprināšanai; 

2) kā Latvijas zinātnes attīstības priekšnosacījums konkurencei un sadarbībai ar Latvijā jau esošām radniecīgām, taču nebūt ne 

identiskām programmām; 

3) doktora studijas politikas zinātnē ir nepieciešamas, lai noslēgtu apmācības ciklu politikas zinātnē un starptautiskajās attiecībās, ko 

Rīgas Stradiņa universitātē māca bakalaura un maģistra līmeni. 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

1. Labi nostādīta RSU bakalaura un maģistra līmeņa izglītība 

politikas zinātnē, kas nodrošina programmu ar potenciāliem 

doktorantiem.  

2. RSU docētāju augsts zinātniskais potenciāls doktora studiju 

programmas īstenošanā politikas zinātnes jomā.  

3. Doktora studiju administrēšana no RSU Doktorantūras nodaļas 

puses, kas organizatoriski vieno un stiprina visas programmas, 

t.sk. programmu “Politikas zinātne”. 

Vājās puses 

1. RSU docētāju noslogotība citās programmās kā šķērslis 

sadarbības veidošanai ar doktorantūru. 

2. Mazs doktorantu skaits. 

3. Ārzemju lektoru iesaistīšanas ierobežojumi finanšu līdzekļu 

trūkuma dēļ.  
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4. RSU docētāju specifiskās zinātniskās interesēs, kas var 

nodrošināt politikas zinātnes promociju darbu vadīšanu no 

starpdisciplināra redzespunkta (piemēram, dažādu reģionu un 

valstu politika, politika vēsturiskā institucionālisma kontekstā, 

politikas kulturālie un valodnieciskie aspekti). 

5. Modernā materiāli tehniskā bāze. 

6. Individuālais darbs ar doktorantiem. 

7. Elastīgā un uz studentu orientētā RSU Bibliotēkas darbība. 

8. Doktorantu starptautiskās apmācības iespējas ERASMUS 

programmas ietvaros. 

Iespējas 

1. Pieprasījums pēc zinātņu doktoriem politikas zinātnes jomā.  

2. RSU docētāju izveidotu pētniecības institūtu esamība politikas 

zinātnē ļauj doktorantiem iesaistīties zinātniskās aktivitātēs. 

3. Docētāju un doktorantu mobilitātes veicināšana. 

Draudi 

1. Pastarpinātā saikne starp doktorantūras izglītību un materiālo 

nodrošinājumu komercializācijas apstākļos samazina jauno 

cilvēku motivāciju doktora grāda iegūšanā, palielina atbirumu.  

2. Valsts finansiāla atbalsta trūkums. 

3. Eiropas Savienības struktūrfondu doktorantu atbalsta 

programmas atcelšana.  

* SVID analīze ir balstīta uz doktorantu aptaujām un pasniedzēju viedokļiem. 

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

Sk. RSU Absolventu asociācijas veikto pētījumu (2015) “RSU absolventu nodarbinātība” http://ej.uz/RSUabsolventuaptauja 

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

saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

Nav ieteikumu. 

9. Informācija par ārējiem sakariem: 

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

Programmā iesaistītie docētāji un studenti sadarbojas ar dažādām Latvijas valsts institūcijām, Latvijas diplomātiskajām 

pārstāvniecībām ārvalstīs, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām 

9.2. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju programmas īstenošanas 

kontekstā, tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu. 

Programmas pasniedzēji veic individuālo zinātnisko sadarbību ar ārvalstīm un dod iespēju iesaistīties arī maģistrantiem. 

http://ej.uz/RSUabsolventuaptauja
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2015./2016. akadēmiskajā gadā docētāju zinātniskās aktivitātes un pieredzes apmaiņas braucieni vismaz uz šādām valstīm: 

Amerikas Savienotās Valstis, Ķīnas Tautas Republika, Lietuva, Igaunija, Dānija, Beļģija, Polija. 

9.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

Doktoranti piedalījās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. 

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

augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

Nav. 

9.5. Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u.tml. 

Nav. 

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

Individuāli par studiju programmu šāda aptauja nav veikta. Ir veiktas kvalitatīvas pārrunas ar esošajiem darba devējiem. Parasti 

tikšanās ar darba devējiem norisinās studiju gada beigās, vai arī neregulāri, organizējot dažādus pasākumus. Ne visi darba devēji ir 

atsaucīgi piedalīties mācību procesa analīzē, taču atsevišķi darba devēji ir ļoti aktīvi sadarbības partneri.  

Politikas zinātnes katedrai, ar kuru notiek cieša sadarbība un koordinācija politikas zinātnes jomā, ir sadarbības līgumi ar dažādām 

institūcijām, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ārlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldi, Latvijas Ārpolitikas institūtu. 

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. 

RSU doktora studiju programma „Politikas zinātne” tiek īstenota saskaņā ar Augstskolu likumu (pieņemts 02.11.1995.) Zinātniskās 

darbības likums (pieņemts 19.05.2005.), Izglītības likumu (29.10.1998.), MK Nolikumu „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas 

(promocijas) kārtība un kritēriji” (pieņemts 31.12.2005.), RSU Satversmi, RSU Senāta lēmumiem un RSU doktora studiju 

reglamentu. Programma tiek īstenota ņemot vērā RSU pētniecības galvenos virzienus, kas saskan ar Latvijas Nacionālais attīstības 

plānu 2014.-2020.gadam (pieņemts: 20.12.2012.), kā arī ir vērsta uz jaunas pasniedzēju, zinātnieku paaudzes sagatavošanu atbilstoši 

Ministru kabineta rīkojumam Nr.331 “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”. Tāpat doktora studiju programmas 

pilnveides procesā tiek ņemti vērā Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru dokumenti un atbilstība Boloņas procesam. 
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Studiju programmas vadītājs: __________________________ Māris Andžāns 
 Paraksts, atšifrējums 
 

Datums: 24.10.2016. 

 

 

SASKAŅOTS 

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

2016.gada ___________ sēdē 

Protokols Nr. _____ 

 


