2. pielikums
Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai
Aktualizēta 2018. gada 18.septembra
Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/18.09.18

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES
PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA
Satversmes sapulce

Akadēmiskā
šķirējtiesa

Studējošo
pašpārvalde

Senāts

Padomnieku
konvents
Rektors*
2. shēma

Veselības studiju
prorektors*
3. shēma

Studiju prorektors*

Administrācijas un
attīstības
prorektors*

4. shēma

5. shēma

Zinātņu prorektors*
6. shēma

* Rektors un prorektori kopā viņu pakļautībā esošajām struktūrvienībām un darbiniekiem RSU informatīvajās sistēmās tiek klasificēti attiecīgās jomas pārvaldē.

2. shēma
Aktualizēta 2018. gada 18.septembra
Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/18.09.18

Rektors

Komunikācijas
departaments

Rektora birojs

Aula

Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Muzejs

Izdevniecības un
poligrāfijas nodaļa

Kvalitātes vadības
un iekšējā audita
daļa

3. shēma
Aktualizēta 2018. gada 18.septembra
Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/18.09.18

Veselības studiju
prorektors

Zobārstniecības
fakultāte

Medicīnas fakultāte

Farmācijas
fakultāte

Sabiedrības
veselības un
sociālās labklājības
fakultāte

Rehabilitācijas
fakultāte

Tālākizglītības
fakultāte

Otorinolaringoloģijas
katedra

Anestezioloģijas un
reanimatoloģijas
katedra

Ģimenes
medicīnas katedra

Radioloģijas
katedra

Mutes, sejas un
žokļu ķirurģijas
katedra

Farmācijas ķīmijas
katedra

Māszinību un
dzemdību aprūpes
katedra

Rehabilitoloģijas
pētnieciskā
laboratorija

Rezidentūras daļa

Anatomijas un
atropoloģijas
institūts

Aroda un vides
medicīnas katedra

Iekšķīgo slimību
katedra

Patoloģijas
katedra

Ortodontijas
katedra

Zāļu formu
tehnoloģijas
katedra

Sporta un uztura
katedra

Rehabilitācijas
katedra

Kursu daļa

Morfoloģijas
katedra

Bērnu ķirurģijas
katedra

Infektoloģijas un
dermatoloģijas
katedra

Pediatrijas katedra

Zobu
protezēšanas
katedra

Farmakoloģijas
katedra

Veselības
psiholoģijas un
pedagoģijas katedra

Anatomijas
laboratorija

Bioloģijas un
mikrobioloģijas
katedra

Ķirurģijas katedra

Psihiatrijas un
narkoloģijas
katedra

Mutes medicīnas
katedra

Labklājības un
sociālā darba
katedra

Starpkatedru
elektronmikroskopijas
laboratorija

Cilvēka fizioloģijas
un bioķīmijas
katedra

Neiroloģijas un
neiroķirurģijas
katedra

Psihosomātiskās
medicīnas un
psihoterapijas
katedra

Zobu terapijas un
mutes veselības
katedra

Sabiedrības
veselības un
epidemioloģijas
katedra

Morfoloģijas
laboratorija

Dzemdniecības un
ginekoloģijas
katedra

Oftalmoloģijas
katedra

Statistikas mācību
laboratorija

Zobu higiēnistu
akadēmiskā skola

Psiholoģijas
laboratorija

Fizikas katedra

Ortopēdijas
katedra

Medicīnas
izglītības
tehnoloģiju centrs

Antropoloģijas
laboratorija

Klīnisko prasmju
un medicīnisko
tehnoloģiju katedra
Plānošanas un
tehniskā atbalsta
nodaļa
Klīnisko studiju
centri – MITC
filiāles

RSU Liepājas
filiāle

Ārvalstu studentu
nodaļa

4. shēma
Aktualizēta 2018. gada 18.septembra
Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/18.09.18

Studiju prorektors

Bibliotēka

Studiju
departaments

Studentu serviss

Pedagoģiskās
izaugsmes centrs

RSU Aģentūra
Sarkanā krusta
medicīnas koledža

Humanitāro zinātņu
katedra

Valodu centrs

Komunikācijas
fakultāte

Eiropas studiju
fakultāte

Juridiskā fakultāte

Krājuma attīstības
un resursu
veidošanas nodaļa

PVO Depozitārija
bibliotēka Latvijā

Studējošo
informācijas
uzturēšanas un
attīstības nodaļa

Studiju procesa
kvalitātes analīzes
nodaļa

Komunikācijas
studiju katedra

Politikas zinātnes
katedra

Tiesību zinātņu
katedra

Informācijas,
bibliogrāfijas un
informācijpratības
nodaļa

RSU Liepājas
filiāles bibliotēka

Studiju programmu
administrēšanas
nodaļa

Docētāju
tālākizglītības
nodaļa

Socioloģijas un
psiholoģijas
katedra

Starptautiskā
biznesa un
ekonomikas katedra

Projektu izstrādes
un pētniecības
laboratorija

Informācijas resursu
izmantošanas un
uzturēšanas nodaļa

Bibliotēkas filiāle Informācijas centrs
Latvijas veselības
aprūpes speciālistiem

Studiju procesa
plānošanas nodaļa

Studiju inovāciju
projektu nodaļa

Bibliotēkas filiāle
RSU Medicīnas
izglītības tehnoloģiju
centrs

Iepirkumu nodaļa

5. shēma
Aktualizēta 2018. gada 18. septembra
Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/18.09.18

Administrācijas un
attīstības prorektors

Infrastruktūras
departaments

Attīstības un
projektu
departaments

Finanšu
departaments

Ķīnas Studiju
centrs

Informācijas
tehnoloģiju
departaments

Administratīvo
funkciju
nodrošināšanas
iepirkumu nodaļa

Dienesta viesnīcu
nodaļa

Finanšu analīzes
nodaļa

IT infrastruktūras
pārvaldības nodaļa

Apsaimniekošanas
un ēku uzturēšanas
nodaļa

Sporta klubs

Grāmatvedības
nodaļa

Informācijas
sistēmu nodaļa

Būvniecības
projektu nodaļa

Tehniskā un
transporta
pakalpojumu nodaļa

IT servisa centrs

Dokumentu
pārvaldības un
arhīva daļa

Starptautisko
sakaru
departaments

Ārvalstu
reflektantu nodaļa

Juridiskā daļa

Personāla
departaments

Darba attiecību
nodaļa

Personāla
attīstības nodaļa

6. shēma
Aktualizēta 2018. gada 18. septembra
Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/18.09.18

Zinātņu prorektors

Zinātnes
departaments

Tehnoloģiju
pārneses
kontaktpunkts

Iepirkumu nodaļa

Doktorantūras
nodaļa

Androloģijas
laboratorija

Molekulārās
ģenētikas
zinātniskā
laboratorija

Transplantoloģijas
zinātniskā
laboratorija

Radioloģijas
zinātniskā
laboratorija

Bioķīmijas
zinātniskā
laboratorija

Biomehānikas
zinātniskā
laboratorija

Medicīnas
aparātbūves
inovācijas centrs

Militārās medicīnas
pētījumu un studiju
centrs

Medicīnas vēstures
institūts

Mikrobioloģijas un
virusoloģijas
institūts

Sabiedrības
veselības institūts

Traumatoloģijas un
ortopēdijas
starpkatedru
laboratorija

Klīniskās
imunoloģijas un
imunoģenētikas
starpkatedru
laboratorija

Zinātniski
pētnieciskā grupa

RSU Aģentūra
Darba drošības un
vides veselības
institūts
Higiēnas un
arodslimību
laboratorija

Onkoloģijas
institūts

Molekulārās
ģenētikas
laboratorija

Onko-uroloģijas
pētniecības nodaļa

Morfoloģijas
laboratorija

Krūts audzēju
pētniecības nodaļa

Audzēju ķīmijas un
staru terapijas
izpētes nodaļa

Socioloģijas un
dzīves kvalitātes
analīzes nodaļa

Pārmantotā vēža
pētniecības nodaļa

Saimniecības administratīvā
nodaļa

Gastro-intestinālās
audzēju pētniecības
nodaļa

Plaušu audzēju
pētniecības nodaļa

