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Klipu vari noskatīties, 
izmantojot QR kodu.

Septiņās desmitgadēs esam izauguši no lokāla medicīnas institūta līdz modernai Eiropas uni
versitātei, kas aptver medicīnas, veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomas.

Mēs uzskatām, ka mūsdienīga izglītība nav iedomājama bez tehnoloģijām, tāpēc investējam 
pasaules līmeņa simulāciju iekārtās, kas sniedz studentiem iespēju attīstīt prasmes un iemaņas 
drošā vidē. Apzinoties, ka zinātne virza progresu, mēs aktīvi veidojam pētniecības vidi, turklāt 
veicinām starpdisciplināru pieeju, jo zinām, ka nozaru mijiedarbība paver risinājumus mūsdienu 
problēmām. Tas viss norit izteikti starptautiskā vidē – katrs ceturtais RSU students un katrs piek
tais docētājs ir no ārvalstīm, padarot mūs par starptautiskāko augstskolu Latvijā un vienu no jomas 
līderiem Baltijā.

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE IR ATVĒRTA 
UN STARPTAUTISKA IZGLĪTĪBAS, PĒTNIECĪBAS 
UN INOVĀCIJU AUGSTSKOLA, KUR ŠODIENAS 
ZINĀŠANĀS TIEK RASTI RISINĀJUMI RĪTDIENAS 
IZAICINĀJUMIEM.
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Mūs virza izcilība – augstā latiņa, ko nosprau
duši mūsu studenti, pētnieki, docētāji, augst 
skolas vadība un administrācijas komanda. 
Valodnieki, protams, iebildīs, bet izcilība 
Rīgas Stradiņa universitātē ir darbības vārds. 
Izcilība caurvij gan mūsu ikdienas rīcību, gan 
mērķus. To apjautu jau tad, kad pievienojos šai 
augstskolai kā medicīnas students. Sākusi ar 
speciālistiem veselības aprūpē, 70 attīstības 
gadu laikā RSU ir kļuvusi par alma mater 
juristiem, uzņēmējiem, politologiem, sociāl
antropologiem, psihologiem un komunikācijas 
jomas eks   pertiem. Tūkstošiem jauno talantu 
pie mums smeļ profesionālās karjeras starta 
kapitālu – konkurētspējīgas zināšanas, kas 
balstītas pētniecībā, un prasmes, kas trenētas, 
liekot lietā pasaules līmeņa tehnoloģijas.

Mēs savu latiņu turam augstu ne vien 
Latvijas, bet arī pasaules līmenī – ik gadu 
RSU pieaug gan viesdocētāju, viespētnieku 
un ārvalstu studētgribētāju skaits, gan valstu 
skaits, ko tie pārstāv.

Piesēdiet mūsu augstskolas kafetērijā se
mestra pilnbriedā un vienas kafijas tases garu
mā smelsiet ne vien melnā dzēriena možumu, 
bet arī pārpārēm mutuļojošas valodu un kul
tūru bagātības!

Nemitīga kustība ir viens no augstākās 
izglītības pastāvēšanas priekšnosacījumiem. 
Mēs augam savā zinību klāstā un kvalitātē, at
tīstāmies, savijot sociālās un veselības aprūpes 
zinātnes, ieguldām apmācību centros, simulā
cijas tehnoloģijās, laboratorijās, investējam 
pētniecībā un jaunradē.

Rektors 
profesors Aigars Pētersons

“MŪSU CEĻŠ LĪDZ 
ŠODIENAI LIEK 
AR PĀRLIECĪBU 
RAUDZĪTIES NĀKOTNĒ – 
NĀKOTNĒ, KURĀ 
NEPASTĀV ROBEŽAS 
NE UZ KARTES, NE 
CILVĒKU IESPĒJĀM.”
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Latvijas galvaspilsētā jau gadiem ir stratē
ģiski akcentēta universitāšu loma pilsētvidē. 
Saukta par Zināšanu jūdzi, Pārdaugavā top 
inovāciju un zinātnes infrastruktūra. RSU kā 
aktīvs intelektuālais centrs ne vien organiski 
iekļaujas Zināšanu jūdzē, bet arī sniedz tai 
īpašu starptautisku pienesumu. RSU studiju 
process lielākoties norit studentu pilsētiņā Pār

daugavā. To veido RSU centrālā ēka Dzirciema 
ielā 16, līdzās esošais Stomatoloģijas institūts, 
jaunuzceltā dienesta viesnīca Dārza ielā 5 un 
tos vienojošais Iedvesmas parks. Līdzās slejas 
RSU farmācijas studiju un zinātnes komplekss. 
Netālu, Imantā, Anniņmuižas bulvārī 26A, 
atrodas RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju 
centrs. Pārdaugavā atrodas arī RSU zinātnes 

STUDIJU UN PĒTNIECĪBAS CENTRI, KLĪNISKĀS 
BĀZES, INSTITŪTS, MUZEJS UN DIENESTA 
VIESNĪCAS: RSU UZ GALVASPILSĒTAS KARTES 

centrs “Kleisti”. RSU vajadzībām tiek arī re
novētas un pielāgotas ēkas Kuldīgas ielā 9A 
(bijusī Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidus
skolas ēka) un ēka Baložu ielā 14/14A. Āgens
kalna teritorijā atrodas gan RSU lielākā die
nesta viesnīca (Mārupes ielā 17 un 17A), gan 
arī Psihosomatiskās medicīnas un psihote ra
pijas katedra un klīnika (Kristapa ielā 30).

Neatsverama studiju un pētniecības cen
tra sastāvdaļa ir arī anatomikums un jaunais 
Anato mijas muzejs Kronvalda bulvārī 9. Savu
kārt klīniskās katedras un klīniskie studiju 
centri atrodas Rīgas lielākajās slimnīcās.

Ar galvaspilsētas karti vien RSU adrešu 
attē lo šanai ir par maz. Liepājā atrodas RSU 

filiāle – vienīgā veselības aprūpes jomas augst
skola Kurzemes reģionā. Tāpat RSU ir plaša 
sadarbība arī ar reģionālajām slimnīcām. RSU 
pie der kapitāldaļas Daugavpils reģionālajā 
slim nīcā, Ziemeļkurzemes reģio nālajā slim
nīcā, Vidzemes slimnīcā un Liepājas reģio
nālajā slimnīcā. Taču arī Latvijas karte būs 
pārāk maza, lai pilnvērtīgi iezīmētu RSU klāt
būtni. Augstskola ir attīstījusi sadarbību ar 
universitātēm un klīnikām ārvalstīs: astoņi 
RSU klīniskie apmācību centri darbojas Vācijā, 
divi – Izraēlā un viens – Itālijā. Kopumā izvei
dota ilgtermiņa sadarbība ar 11 ārvalstu klī
nikām, un tuvākajā nākotnē to skaitu plānots 
palielināt, attīstot sadarbību arī Skandināvijā.

RSU centrālā ēka
Dzirciema iela 16

RSU Stomatoloģijas institūts
Dzirciema iela 20

RSU dienesta viesnīca
Dārza iela 5

RSU farmācijas studiju un zinātnes 
komplekss
Konsula iela 21

RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju 
centrs
Anniņmuižas bulvāris 26A

RSU zinātnes centrs “Kleisti”
Rātsupītes iela 5

RSU studiju ēka  
Kuldīgas iela 9A

RSU studiju ēka  
Baložu iela 14/14A

RSU dienesta viesnīca
Mārupes iela 17

RSU studiju ēka, Psihosomatiskās
medicīnas un psihoterapijas klīnika
Kristapa iela 30

RSU Anatomijas muzejs un Anatomikums
Kronvalda bulvāris 9
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RSU PIEDĀVĀ PĒTNIECĪBĀ 
UN SIMULĀCIJĀ BALSTĪTU 
STARPDISCIPLINĀRU 
STARPTAUTISKI NOVĒRTĒTU 
IZGLĪTĪBU.

MŪSU
SPĒKS

IR
KAS

FAKULTĀTES9 Farmācijas 
fakultāte

Medicīnas 
fakultāte

Rehabilitācijas 
fakultāte

Zobārstniecības 
fakultāte

Sabiedrības veselības 
un sociālās labklājības 

fakultāte

Eiropas studiju 
fakultāte

Juridiskā 
fakultāte

Komunikācijas 
fakultāte

Rezidentūras studiju 
fakultāte

2523
 no ārvalstīm

9290
studenti

65

valstu 
studenti

32

Erasmus+ apmaiņas 
programmas

valstis

900BUDŽETA UN 
BEZMAKSAS STUDIJU 
VIETAS IK GADU

ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā 
no 2021. līdz 2024. gadam

* Domnīca CERTUS. 
   RSU un augstākās izglītības eksports, 2020

~500
milj.

€

investēti zinātnē 
no 2015. līdz 2020. gadam

52,9
milj.

€

2017.–2021.

QS World 
University 

Rankings 2022  
801.–1000. 

vieta.

Times Higher Education World 
University Rankings 2022 

501.–600. vieta.
Simulācijā 
balstītas studijas

Filiāle 
Liepājā

viens docētājs uz
katriem  14 studentiem

66STUDIJU 
PROGRAMMAS

7 angļu 
valodā
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Studiju prorektore 
profesore Tatjana Koķe

“MĒS VEICINĀM 
STUDENTOS APZIŅU, 
KA IKVIENS AR 
SAVU PIEREDZI VAR 
PILNVEIDOT UN 
ATTĪSTĪT AUGSTSKOLU.”

FOKUSĀ

Studijas ir divvirzienu ceļš – jo sadzirdē
tāks šai procesā būs students, jo veiksmīgāk 
augstskola attīstīsies. Tieši tāpēc visu RSU 
procesu centrā ir students – kopīgi pieņemam 
universitātei būtiskus lēmumus, pilnveidojam 
studiju saturu un kvalitāti, kā arī vidi. 
Tāpat attīstām gan stipendijas, gan virkni 
atbalsta pasākumu Latvijas un ārvalstu 
studentiem, piemēram, konsultatīvu atbalstu 
vai mentoru sistēmu, kas īpaši savu lietderību 
pierādīja pandēmijas apstākļos. Šai laikā labi 
atmaksājās arī augstskolas laikus sakārtotā 
IT infrastruktūra un pārdomātie tehniskie 
risinājumi. Pēcpandēmijas laikā esam iecerē
juši noteiktās programmās saglabāt attālināto 
studiju un tālmācības iespējas, nākot pretī 
studenta vēlmēm un vajadzībām.

RSU iestājas par vides pieejamību ikvienam 
studētgribētājam, arī ar redzes, dzirdes, kus
tī bu vai citiem traucējumiem. Starp Latvijas 

augst skolām esam pionieri, cilvēkiem ar īpa
šām vajadzībām radot vienlīdzīgas izglītības 
iespējas – sākot ar vides pieejamību un beidzot 
ar studiju materiālu pielāgošanu un inovatīvu 
mācību metožu ieviešanu. 

Šī pieeja nes augļus, jo veicina pašu studentu 
lielāku līdzdalību un atbildību. To pamana arī 
sadarbības partneri – RSU ir saņēmusi Eiropas 
Studentu apvienības virzītā projekta PASCL 
(Peer Assessment of Student-Centered Learning) 
balvu kā augstskola, kurā jaunieši aktīvi iesais
tās studiju procesa pilnveidē. Studenti novērtē 
arī to, ka lekcijas un nodarbības notiek nelielās 
grupās, nodrošinot izteikti individuālu pieeju 
(studentu un pasniedzēju attiecība RSU ir 14:1). 
Augstskola arī gādā par nemitīgas izaugsmes 
iespējām saviem docētājiem, kuri var kaldināt 
meistarību lekcijās, nodarbībās, konsultācijās 
un citos RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra 
rīkotajos pilnveides pasākumos.
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IZAUGSMEI VAJAG

“ATBILDOT UZ SABIEDRĪBAI BŪTISKIEM 
JAUTĀJUMIEM, ZINĀTNE ĻAUJ UZLABOT 
MŪSU IKDIENU UN RAST RISINĀJUMUS 
VESELĪGĀKAI, ILGĀKAI, KVALITATĪVĀKAI UN 
AIZRAUJOŠĀKAI DZĪVEI.”

Zinātņu prorektore 
Agrita Kiopa

Mūsu augstskolā zinātnes jomā patlaban 
strādā vairāk nekā 360 pētnieku, asistentu, ad
ministratīvā un atbalsta personāla darbinieku. 
No 2015. līdz 2020. gadam RSU zinātnē inves
tējusi 52,9 miljonus eiro.

Katru otro gadu RSU organizē Zinātnes ne
dēļu – starptautiska mēroga multidisciplināru 
notikumu, kas atvērts kā rūdītiem zinātnie
kiem, tā arī pētniecības iesācējiem, industri
jas pārstāvjiem, stratēģiskajiem partneriem 
un citiem interesentiem. Šī ir iespēja piedalī

ties tēžu konkursā, pretendēt uz publicēšanos 
starptautiskos izdevumos un veidot jaunus 
profesionālos kontaktus. 2021. gada Zinātnes 
nedēļa tika aizvadīta kā piecu starptautisku 
konferenču maratons ar 1300 prezentācijām no 
45 valstu zinātniekiem, virtuāli kopā savedot 
6463 dalībniekus. Šis ir vērienīgākais noti
kums Latvijas zinātnē, aptverot pasaules ten
dences medicīnā un veselības aprūpē, kā arī 
sociālajās zinātnēs.

PETNIE-
CIBU
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Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore  
asociētā profesore Nora Jansone-Ratinika

“LĪDZĪGI KĀ DABĀ, ARĪ IZGLĪTĪBĀ UN 
PĒTNIECĪBĀ ILGTSPĒJĪGAS INOVĀCIJAS 
NERODAS VIENĀ STRIKTI NOROBEŽOTĀ JOMĀ. 
STARPDISCIPLINĀRS SKATĪJUMS IR ATTĪSTĪBAS 
PRIEKŠNOTEIKUMS.”

Ejot līdzi laikam, mēs apzināmies, ka mūs
dienu sarežģītie izaicinājumi pieprasa meklēt 
risinājumus, apvienojot atšķirīgu akadēmisko 
disciplīnu zināšanas, tādēļ RSU plaši īsteno 
starpdisciplināru pieeju.

 Dažādu jomu un nozaru līdzāspastāvē šana 
ļauj viegli apvienot nozaru profesionāļu prā tus 
un spēkus. Tā rezultātā top inovatīvas studiju 
programmas, piemēram, Medicīnas inženierija 
un fizika, Veselības komunikācija vai Vadīb-

zinātne ar iespēju specializēties vese lības 
vadībā. 

 Arī RSU zinātniskās institūcijas un pēt
nieku komandas radušas strādāt starpdis
ciplināri. Šādā veidā norit Latvijas Klīniskā 
personības testa izstrāde, kur apvienojušies 
psihologi un neirologi, kā arī komunikācijas 
un IT ekspertu kopīgi veidotais pētniecības 
rīks – interneta agresivitātes indekss – un 
daudzi citi pētījumi.

PIEEJA RADA INOVATĪVUS 
RISINĀJUMUS
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Veselības studiju prorektors 
profesors Guntis Bahs

“RSU IR LATVIJAS 
FLAGMANIS, KAD RUNA 
IR PAR SIMULĀCIJU 
TEHNOLOĢIJĀM 
MEDICĪNAS IZGLĪTĪBĀ. 
MĒS INVESTĒJAM, 
SKAIDRI REDZOT, KĀ 
ŠĪS TEHNOLOĢIJAS 
STRĀDĀ GALVENĀ 
MĒRĶA – PACIENTU 
DROŠĪBAS – LABĀ.”

BALSTĪTAS 
STUDIJAS KĀ DROŠS 

TRENIŅPOLIGONS

SIMU-
LACIJA

Lai varētu nodrošināt mūsdienīgu un 
modernu izglītību, piecu gadu laikā RSU ir 
investējusi vairāk nekā piecus miljonus eiro 
studiju procesā, kas balstīts simulācijās, – gan 
pašu pelnītos līdzekļus, gan ES struktūrfondu 
finansējumu. Esam izstrādājuši sistēmu simu
lācijām pirmsklīnikā, komandu un procesu 
simulācijām un simulācijām slimnīcā. 

RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju 
centrā, kas tika atklāts 2013. gadā un ir 
lielākais šāda veida centrs Baltijā, ir ieguldīti 
teju trīs miljoni eiro. Tajā prasmes apguvuši 
un nostiprinājuši vairāk nekā 25 000 stu
dentu un rezidentu, novērtējot vienuviet 
bāzēto aprīkojumu – mulāžas, manekenus, 
simulatorus.
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Profesore Anda Rožukalne

“DROŠA VIDE, KUR JAUTĀT, MĒĢINĀT, KRIST UN 
CELTIES – TĀ IR VIENA NO RSU IEZĪMĒM, KO 
MŪSU STUDENTI NOVĒRTĒ. STUDENTU MEDIJS 
SKAĻĀK UN PĒTNIECISKĀS ŽURNĀLISTIKAS 
IZDEVUMS INQUISITIO KALPO PAR ŠĀDA VEIDA 
SKREJCEĻU, KAS TOPOŠAJIEM KOMUNIKĀCIJAS 
SPECIĀLISTIEM ĻAUJ PACELTIES 
PROFESIONĀLOS AUGSTUMOS.”

Augstskola kā drošs praktisks treniņ
poligons nav tikai veselības aprūpes studentu 
privilēģija. Nākotnes žurnālisti un fotogrāfi 
var izkopt savas iemaņas un prasmes paši savā 
studentu medijā Skaļāk un pētnieciskās žurnā
listikas izdevumā Inquisitio, nākotnes juristi 
var likt lietā melu detektoru un veikt simulētu 

nozieguma vietu izpēti kriminālistikas labora
torijā, nākotnes politologi var simulēt diplomā
tiskās sarunas, topošie uzņēmēji – attīstīt ideju 
aizmetņus RSU biznesa inkubatorā B-Space. 
Simulācijā balstītas izglītības pieeja ir viens no 
spēcīgākajiem RSU pamatpīlāriem.

– MŪSU STUDENTU 
PRIVILĒĢIJA

IZME-
GINAT

PRAKSE
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Lai arī pēc starptautiskiem standartiem 
RSU ir neliela augstskola, mums ir izdevies 
sevi veiksmīgi izcelt uz pasaules kartes un 
piesaistīt studentus no vairāk nekā 50 valstīm. 
Lielākoties tie pārstāv Vāciju, Zviedriju, Somi
ju, Norvēģiju, Itāliju, Izraēlu, bet ir arī tik tālas 
valstis kā ASV, Kanāda un Dienvidkoreja.

Reizēm, šķērsojot augstskolas vestibilu, ro 
das sajūta, ka RSU ir kā pasaule tavā kabatā – te  
mutuļo valodu, kultūras un pieredzes daudz 
veidība. Ceturtdaļa RSU studentu ir ār valst
nieki, viņus saista gan studiju kvalitāte, gan 
ērtā sadzīve un pati dzīvīgā galvaspilsēta ar tās 
simpātiskajiem arhitektoniskajiem, kul tūras, 
mākslas, mūzikas un kuli nā rajiem vaibstiem.

 Starptautiskums ir atslēgvārds, runājot arī 
par mūsu docētajiem – katrs piektais no tiem 
nāk no ārvalstīm, savukārt pašmāju docētāji 

aktīvi izmanto Erasmus+ un citas starptautiskās 
mobilitātes iespējas. Sastrādājoties pašmāju un 
ārvalstu docētājiem un nozares organizācijām, 
RSU top jaunas, starptautiski konkurētspējīgas 
studiju programmas angļu valodā. Papildinot jau 
gadiem slīpētās studiju programmas medicīnas 
un veselības aprūpes jomā, tapis jauns studiju 
iespēju piedāvājums arī sociālajās zinātnēs un 
visos studiju līmeņos.

Mūsu sekmīgais darbs ir plaši novērtēts un 
pamanīts. Esam saņēmuši dažāda līmeņa atzi
nību, piemēram, Latvijas Investīciju un attīs
tības aģentūras balvu “Eksporta čempions”, 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
balvu “Latvji, brauciet jūriņā”, Somijas prezi
denta pasniegto Kvalitātes inovāciju balvu, tur
klāt Latvijas augstskolu reputācijas topā esam 
ilggadēji līderi. 

Administrācijas un attīstības 
prorektors Toms Baumanis

“ĀRVALSTU STUDENTI IERODAS, LAI SMELTU 
ZINĀŠANAS UN PRASMES, BET VIENLAIKUS 
ARĪ LAI DOTU – ŠĪ PIEREDZES, SKATPUNKTU, 
KULTŪRU UN VALODU DAUDZVEIDĪBA 
BAGĀTINA VIDI UN MŪS PAŠUS.”
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