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https://www.rsu.lv/bitf-starptautiskas-pieredzes-integresanas-merkstipendija
https://www.rsu.lv/bitf-studiju-programmu-modernizacijas-merkstipendija
https://www.rsu.lv/filantropa-borisa-tetereva-merkstipendija-rsu-socialo-zinatnu-studiju-programmu-modernizacijai


Mērķstipendija starptautiskās pieredzes integrēšanai:

mērķis: veicināt ārvalstu viesdocētāju starptautiskās pieredzes un 

zināšanu efektīvu integrāciju RSU; 

laiks: viesdocētājiem, kuru iesaiste studiju procesā plānota 

nākamā akadēmiskā gada semestrī;

rezultatīvie rādītāji: atklātā lekcija docētājiem, lekciju kurss 

studentiem, individuālā īstenošanas plāna pārskats;

mērķstipendija viesdocētāju uzņemšanai ir 1000 EUR.



Mērķstipendija veselības aprūpes virziena 
studiju programmu modernizācijai:

mērķis: sekmēt jaunu inovatīvo studiju kursu izstrādi RSU, kā arī 

esošo studiju kursu pilnveidošanu;

Mērķstipendija īstenojama divos veidos: 

• jaunajam vai pieredzējušajam docētājam individuāli;

• jaunajam docētājam sadarbībā ar mentoru.

rezultatīvie rādītāji: jauna studiju kursa portfolio, detalizēts esošā 

studiju kursa izmaiņu īstenošanas plāns un izstrādāti to īstenošanai 

nepieciešamie materiāli;

Mērķstipendijas apmērs:

• individuālai darbībai 2600 EUR;

• docētāja un docētāja mentora sadarbībai kopā 3200 EUR.



Mērķstipendija sociālo zinātņu virziena 
studiju programmu modernizācijai:

mērķis: sekmēt jaunu inovatīvu studiju kursu izstrādi RSU, kā arī 

esošo studiju kursu pilnveidošanu;

rezultatīvie rādītāji: jauna studiju kursa portfolio, detalizēts esošā 

studiju kursa izmaiņu īstenošanas plāns un izstrādāti to 

īstenošanai nepieciešamie materiāli;

mērķstipendijas apmērs: 1000EUR.



Mērķstipendiju darba plāns:

Pieteikums

Pieteikumu 
izstrāde līdz 
25.septembrim

Prezentācija
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slēgšana
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prezentēšana 
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Iepriekšējā perioda mērķstipendiātu veikums: 

Izstrādāti jauni studiju kursi:

• Pacientu tiesības;

• Sāpju diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes.

Modernizēti esošie studiju kursi:

• izstrādājot izglītojošus video materiālus un video lekcijas;

• ieviešot flipped classroom principus;

• izveidojot elektronizētus nodarbību ievadtestus un kolokvijus;

• digitalizējot histoloģiskos un embrioloģiskos makropreparātus;

• izstrādājot vienotus un strukturētus nodarbību scenārijus 

docētājiem un studējošajiem;

• izstrādājot metodiskos mācību materiālus;

• nodrošinot studējošajiem iespēju autonomi lietot e-studiju 

kursu;

• izveidojot jaunus kāzusus. 



Pieteikumu iesniegšana notiek līdz 25. septembrim!

Saziņai:

• RSU Absolventu asociācijas izpilddirektors Artūrs Kaļva: 
arturs.kalva@rsu.lv

• Pedagoģiskās izaugsmes centra mācīšanas un mācīšanās 
projektu vadītājs Raimonds Strods: raimonds.strods@rsu.lv 

• Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore Nora Jansone-
Ratinika: nora.jansone-ratinika@rsu.lv


