
Māsas profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 

norises kārtība 
 

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā, gatavojot atbildes, dalībniekiem 

aizliegts izmantot jebkādus mācību materiālus, elektroniskos saziņas līdzekļus, viedierīces. Ja 

dalībnieks neievēro augšminētos pārbaudījuma noteikumus, tad profesionālās kvalifikācijas atbilstības 

pārbaudes komisijas locekļiem/ akadēmiskajam personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no 

profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes pārbaudījuma un profesionālās kvalifikācijas 

atbilstības pārbaudes protokolā ierakstīt vērtējumu „ļoti, ļoti vāji” (1 balle). Pirms izraidīšanas no 

profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes norises vietas profesionālās kvalifikācijas atbilstības 

pārbaudes komisijas priekšsēdētājam vai priekšsēdētāja vietniekam un profesionālās kvalifikācijas 

atbilstības pārbaudes komisijas locekļiem jāsastāda akts brīvā formā par neatļautas darbības fakta 

konstatāciju.  

Atbilžu izvēles tests 

Atbilžu izvēles testa norise paredzēta Rīgas Stradiņa universitātes telpās, katra mēneša pirmās 

nedēļas trešdienā.  Katram dalībniekam jāatbild uz 220 jautājumiem, to skaits studiju kursos sadalīts 

šādi: 

Studiju kurss Jautājumu skaits 

Traumatoloģija, ortopēdija un pacientu aprūpe 10 

Reimatoloģija un pacientu aprūpe 10 

Pulmonoloģija  un pacientu aprūpe 10 

Pediatrija un pacientu aprūpe 10 

Neiroloģija un pacientu aprūpe 10 

Kardioloģija un pacientu aprūpe  10 

Infekcijas slimības un pacientu aprūpe 10 

Gastroenteroloģija   un pacientu aprūpe  10 

Neiroķirurģija un pacientu aprūpe 10 

Ginekoloģija un pacientu aprūpe 10 

Onkoloģija un pacientu aprūpe   10 

Nefroloģija un pacientu aprūpe  10 

Endokrinoloģija un pacientu aprūpe 10 

Psihiatrija un pacientu aprūpe 10 

Farmakoloģija 10 

Pirmā palīdzība 10 

Pacientu drošība 10 

Patoloģija 5 

Mikrobioloģija 5 

Funkcionālā fizioloģija 5 

Patoloģiskā fizioloģija 5 

Biofizika 5 

Ievads psiholoģijā un socioloģijā 5 

Pedagoģija veselības aprūpē 5 

Projekta izstrādes un vadības pamati 5 

Rehabilitācija pacientu aprūpē 5 

Aprūpes process un māszinību teorijas 5 

KOPĀ: 220 

                                                                                       



 

 

Atbilžu izvēles testus var kārtot ne ilgāk kā 180 min. 

 

Vērtējumi atbilžu izvēles testā tiek noteikti atbilstoši pareizi atbildēto jautājumu skaitam: 

 

Jautājumu skaits Vērtējums Komentārs 

206 - 220 jautājumi  10 balles (izcili) 

Pozitīvs 

vērtējums 

190 - 205 jautājumi  9 balles (teicami) 

174 - 189 jautājumi  8 balles (ļoti labi) 

158 - 173 jautājumi  7 balles (labi) 

142 - 157 jautājumi  6 balles (gandrīz labi) 

126 - 141 jautājumi  5 balles (viduvēji) 

116 - 125 jautājumi  4 balles (gandrīz viduvēji) 

63 - 115 jautājumi  3 balles (vāji)  
Negatīvs  

vērtējums 
42 - 62 jautājumi  2 balles (ļoti vāji) 

2 - 41 jautājums  1 balle (ļoti, ļoti vāji) 

 

Dalības maksa: 70,00 EUR 

 


