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Studiju virziena raksturojums 

DZĪVĀS DABAS ZINĀTNES 
 

2015./2016. 
akadēmiskais gads 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RSU kopējo stratēģiju (stratēģiskās attīstības 

dokumenti nav jāpievieno, ja ir norāde uz tīmekļvietni, kur šī informācija ir publiski pieejama). 

 

Studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” attīstības stratēģija,  mērķi un uzdevumi, kā arī sagaidāmie rezultāti ir saskaņoti ar RSU 

misiju un mērķiem, RSU Attīstības stratēģiju (http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/RSU-attistiba_2013-2017.pdf), kurā ir 

definēti universitātes īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības mērķi un uzdevumi. RSU mērķis ir līdz 2017. gadam kļūt par 

mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks unikālā un inovatīvā; sociāli atbildīgā; 

tirgus orientētā un starptautiski atpazīstamā universitātē, kas orientēta uz dzīves zinātņu (life sciences) pētniecību veselības un sociālo 

zinātņu jomās. 

RSU misija ir sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā, lai studiju laikā iegūtās 

zināšanas, prasmes un attieksme būtu atbilstoša ES prasībām un humānisma tradīcijām, kā arī, lai tās veidotu stabilu pamatu 

mūžizglītībai, kā arī attīstīt pētniecisko darbību atbilstoši RSU profilam. Likums „Par RSU Satversmi” (30.04.2009.) nosaka, ka RSU 

piedāvā un realizē plašu universitātes akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī pētnieciskā darba iespējas medicīnā, veselības un 

sociālajā aprūpē, pedagoģijā, sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs.  

 

Studiju virzienā “Dzīvās dabas zinātnes” pašreiz ir tikai viena studiju programma „Biomedicīna”. 

Nr. p.k. Studiju programma Apjoms kredītpunktos 

(KP) 

Studiju veids Iegūstamais grāds un profesionālā 

kvalifikācija 

1. Akadēmiskā maģistra studiju 

programma „Biomedicīna”  

80KP Pilna laika 

studijas,  2 gadi 

Mg.biol.; dabaszinātņu maģistrs 

bioloģijā 

Akadēmiskā maģistrantūras studiju programma „Biomedicīna” paredz iegūt zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši 

valsts augstākās izglītības standartam: LKI / EKI līmenis Nr.7. 

 

Studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” mērķis paredz sagatavot speciālistus biomedicīnas jomā, kuri: 

1. spēj orientēties biomedicīnas pamatnostādnēs un aktuālās problēmās; 

2. spēj pielietot fundamentālo zinātņu sasniegumus medicīnisku problēmu risināšanā;  

3. prot pielietot zinātnisko pētījumu atziņas biomedicīnas pētījumu plānošanā un ir spējīgi praktiski veikt un vadīt 

pētījumu kādā no izvēlētām biomedicīnas disciplīnām. 
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2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no 

Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa. 

 

Studiju virziens “Dzīvās dabas zinātnes” un tajā realizētā vienīga studiju programma „Biomedicīna” ir saskaņā ar Latvijas 

Nacionālais attīstības plāna 2014. – 2020. gadam (NAP2020): Rīcības virzienu "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība" 

(http://www.pkc.gov.lv/par-nap2020).  

Virziena “Dzīvās dabas zinātnes” attīstības pamatprincipi un ar to saistītais perspektīvais novērtējums pamatojas NAP2020 

definētajos mērķos: cilvēkresursu piesaiste, inovatīvu ideju izstrāde, pētnieciskās infrastruktūras pilnveide, augstākās izglītības, 

zinātnes un privātā sektora sadarbība, kā arī pētniecības un inovācijas pārnese uzņēmējdarbībā, kā arī saskaņā ar LR “Viedās 

Specializācijas Stratēģiju” (http://www.ris3.lv/home), kuras noteiktajās specializācijas jomās ir iekļauta biomedicīnas nozares attīstība 

valstī.  

Studiju virziena programma „Biomedicīna” absolventiem tiek sniegta augstas kvalitātes, zinātniskajās atziņās balstīta, izglītība un 

programmas absolventi ir konkurētspējīgi darba tirgū Latvijā. Ņemot vērā, ka Rīgas Stradiņa universitātē vēlas studēt medicīnu arī 

studenti no Eiropas valstīm (galvenokārt no Vācijas un Skandināvijas valstīm), tiek analizēta iespēja iesaistīt šajā programmā 

studentus arī no ārvalstīm.  

 

3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti. 

 

Studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” studiju programma „Biomedicīna” saturiski atbilst darba tirgus pieprasījumam, jo sniedz 

iespējas strādāt dažādos Latvijas zinātniskajos institūtos un laboratorijās, t.sk. augstskolu struktūrvienībās, kur tiek veikti 

biomedicīniski pētījumi, kā arī pastāv iespējas strādāt medikamentu ražošanas industrijā, klīniski diagnostiskajās laboratorijās un citur.  

RSU programma „Biomedicīna” ir salīdzinoši jauna un unikāla/specifiska studiju programma un pakāpeniski notiek tās plašāka 

atpazīšana Latvijā un interese par to, turklāt nostiprinās prakse, ka darba devēji paši sekmē savu darbinieku (kuriem jau ir attiecīgais 

bakalaura grāds) pieteikšanos studijām šajā programmā, lai gan, ņemot vērā, ka darba tirgus pieprasījums salīdzinot, piemēram, ar 

Skandināvijas valstīm, nav tik plašs, programmā iesaistīto studentu skaits nav liels.  

Programmas „Biomedicīna” absolventi strādā: RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā; RSU Onkoloģijas institūtā; E.Gulbja 

klīniskajā laboratorijā, RSU Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtā un citās zinātniskajās, ražošanas vai pakalpojumu institūcijas 

molekulārās bioloģijas vai kādā citā biomedicīniskajā specialitātē. Daži absolventi ir izvēlējušies studijas doktorantūrā. Minētie darba 

devēji ir aptaujāti, un viņi ir izteikušies atzinīgi par studiju programmas „Biomedicīna” absolventiem un atbilstību konkrētajam 

darbam. Papildu minētajam ir apjautāti arī paši absolventi, bet pēc gada darba dzīves, viņi ir izteikušies atzinīgi par programmu un 

vienlaikus izteikuši vairākus priekšlikumus, kas ir noderīgi virziena un programmas attīstībai. 

 

 

http://www.pkc.gov.lv/par-nap2020
http://www.ris3.lv/home
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4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze: 

 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses. 

 Valsts finansējuma pieejamība programmas realizācijai. 

 Studiju programmas oriģinalitāte un starpdisciplinārais 

raksturs. 

 Kvalificēts un profesionāls mācību personāls ar lielu 

praktiskā un pedagoģiskā darba pieredzi. 

 Praktiķu (biomedicīnas speciālistu) iesaistīšana studiju 

procesā. 

 Potenciāls pieprasījums pēc speciālistiem biomedicīnā 

nākotnē, saistībā ar nenovēršamo zinātnes un tehnoloģiju 

attīstību.  

Vājās puses. 

 Ļoti ierobežotas iespējas studentiem iesaistīties zinātnisko 

projektu izstrādes grupās. Minēto ietekmē arī tas, ka valstī ir 

mazs pētniecisko (biomedicīnisko) projektu skaits, turklāt ar 

nepietiekamu finansējumu. 

 Nepietiekoša studentu piedalīšanās zinātniskajās konferencēs. 

 Nepietiekama sadarbība ar profesionālajām institūcijām un  

organizācijām. 

 Ierobežota tālāka profesionālā darbība, jo biomedicīnas jomas 

attīstība lielā mērā atkarīga no biomedicīnas industrijas, kas 

Latvijā vēl nav plaši attīstīta un pieprasīta (izņemot atsevišķas 

jomas). 

Iespējas. 

 Studiju programmu satura un realizācijas pilnveidošana 

atbilstoši valsts prioritātēm un darba devēju prasībām. 

 Docētāju un studentu plašāka iesaistīšana apmaiņas 

programmās, t.sk., studentu iesaiste ERASMUS 

programmā. 

 Vieslektoru piesaiste no ārzemēm. 

 Vēl vairāk piesaistīt profesionālu praktiķu studiju kursu 

docēšanai. 

 Sadarbības paplašināšana ar profesionālajām 

organizācijām un darba devējiem. 

 Sadarbības paplašināšana ar Latvijas un ārvalstu 

augstskolām un zinātniskajām institūcijām. 

 Akadēmiskā personāla un studējošo pētniecības aktivitāšu 

attīstība. 

 Mārketinga un reklāmas aktivitāšu attīstība programmas 

popularizēšanai. 

Draudi 

 Augstas programmas izmaksas, bet tās arī nākotnē 

palielināsies, jo minētais saistīts ar Biomedicīnas programmas 

kursu realizācijas specifiku un augstu laboratorisko tehnoloģiju 

īpatsvaru, respektīvi, šo studiju pieejamība ārpus budžeta 

vietām, būs problemātiska. 

 Ierobežotas iespējas veidot praktiskas saiknes ar zinātniski-

pētnieciskajām laboratorijām, jo, piem., pašlaik valstī ir zems 

īstenojamo biomedicīnisko projektu skaits. 

 Konkurences palielināšanās biomedicīnas speciālistu darba 

tirgū, t.sk., šajā jomā starp augstskolām Baltijā un 

Skandināvijā. 

 Pašlaik ir ierobežotas biomedicīnisko darbavietu iespējas 

Latvijā (bet nākotnē, sakarā ar zinātnes un tehnoloģiju 

attīstību, darba vietu skaitam jābūt ar pieaugošu dinamiku). 
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5. Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra. Ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, atbilstoši standarta ISO 9001 

prasībām, regulāri auditi, lekciju un nodarbību hospitēšana, studiju programmu ikgadējs raksturojums, pozitīvo un 

negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, un analīze, studiju kvalitātes padomes darbs katrā 

fakultātē. 

 

RSU Kvalitātes pārvaldības sistēma balstīta uz starptautisko standartu ISO 9001:2008 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas 

prasības”, kur 2011. gada 9. novembrī Bureau Veritas Certification izsniegtais sertifikāts DNKFRC9468 apliecina, ka RSU pārvaldības 

sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša standarta prasībām. Kvalitātes stratēģiskie mērķi tiek izvirzīti un formulēti, pamatojoties uz 

RSU stratēģiju un politiku. RSU ieviestā kvalitātes vadības pilnveidošanas sistēma atbilst starptautiskajam un nacionālajam 

standartam “LVS EN ISO 9001:2000 un LVS EN 45013:1989” un palīdz identificēt visas neatbilstības Biomedicīnas programmas 

studiju procesa organizācijā un realizācijā. Šī sistēma paredz nepārtrauktu kontaktu ar studējošiem, ievērojot viņu ieteikumus studiju 

procesa uzlabošanai un realizējot atgriezenisko saiti ar studentiem. Turklāt RSU ir sevi definējusi kā “studentu centrēta augstskola”. 

Balstoties uz ENQA (European Association for Qualify Assurance in Higher Education) standartiem un vadlīnijām kvalitātes 

novērtēšanā Eiropas augstākās izglītības telpā un uz LR Augstskolu likumu, RSU ir izstrādāts mehānisms studiju programmu 

pilnveidošanai, to darbības uzraudzīšanai un periodiskai pārbaudei, t.sk., attiecībā uz studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” studiju 

programmu „Biomedicīna”.  

Programmā iesaistītā personāla darba kvalitātes nodrošināšanai tiek noteikti katra darbinieka veicamie uzdevumi un atbildība par 

kvalitātes nodrošināšanu, kas atspoguļoti amatu aprakstos, darbinieku individuālajos attīstības plānos un darba izpildes vadības 

sistēmā (DIV). Programmas akadēmiskais personāls (docētāji) regulāri veic lekciju un nodarbību hospitēšanu un hospitēšanas rezultātu 

apspriešanu, tādejādi sekmējot programmas kvalitātes celšanu. RSU ir izveidoti un publiskoti studējošo sekmju vērtēšanas kritēriji, 

nosacījumi un procedūras, kas ļauj pārliecināties par paredzēto studiju rezultātu sasniegšanu (Studiju reglaments I, Sasniegto studiju 

rezultātu (zināšanu, prasmju un kompetenču) novērtēšana u.c.). Kvalitātes nodrošināšanai studiju virzienā tiek analizēta informācija 

par studējošo sekmēm, absolventu nodarbinātību, studējošo apmierinātību ar studiju programmu, par akadēmiskā personāla darba 

efektivitāti, pieejamiem studiju līdzekļiem. Sistēmas ietvaros tiek veikti regulāri dažādi apmierinātības mērījumi jeb aptaujas 

(studējošo un absolventu). 

Studējošo nelielais skaits „Biomedicīnas” programmā (tā ir zināšanu un tehnoloģiju ietilpīga) ļauj nodrošināt individuālu pieeju, 

t.sk., semināros un praktiskajās nodarbībās ļauj kvalitatīvi pārbaudīt katra studenta zināšanas. Ikviens studējošais programmā, saskaņā 

ar RSU kvalitātes vadības sistēmu, var izteikt ierosinājumus, neatbilstības un sūdzības, kuras izskata studiju virziena “Dzīvās dabas 

zinātnes” un studiju programmas „Biomedicīna” vadītājs, RSU Medicīnas fakultātes vadība (dekāns un prodekāns) un programmas 

Studiju Kvalitātes Padome (KP).  

KP (kurā iesaistīti zinātnisko institūtu vadītāji un pārstāvji, kas ir vieni no galvenajiem darba devējiem programmas 

absolventiem) vada studiju virziena darbu (atbilstoši RSU senāta apstiprinātajam nolikumam), t.sk., regulāri apspriež studiju procesa 

pozitīvās un negatīvās iezīmes, kā arī analizē programmas izmaiņas un tās attīstības iespējas. KP apspriež un novērtē ikgadējo studiju 
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virziena “Dzīvās dabas zinātnes” raksturojumu, t.sk., studiju programmas „Biomedicīna” raksturojumu, kurus novērtē un apstiprina 

RSU Dekānu padomē un Senātā. 

KP darbības raksturojums. KP paredzēta studiju kvalitātes pārraudzīšanai un nodrošināšanai, ieteikumu sagatavošanai, kā 

būtisks atbalsts studiju programmas vadītājiem un fakultāšu dekāniem aktuālu jautājumu risināšanai. KP sastāvs ir apstiprināts Dekānu 

padomē, iesaistot tajā attiecīgo studiju programmas vadītāju, akadēmisko struktūrvienību vadītājus vai viņu deleģētus docētājus, kā arī 

darba devējus. Līdzdalības apjomu KP darbībā studiju virziena vadītājs saskaņo ar katru tās dalībnieku atsevišķi. Kvalitātes padome 

izvērtē studiju programmas satura (veidlapa Nr. D – 1) atbilstību Latvijas un ES likumdošanas prasībām, sabiedrības interesēm un 

darba tirgus prasībām, E-studiju nodrošinājumu akadēmiskajās struktūrvienībās, kas iesaistītas programmas realizēšanā. KP iesaistās 

studējošo nesekmības iemeslu izpētē, pārrauga studējošo un docētāju aptauju mērķtiecības un norises kvalitāti, nodrošina 

atgriezenisko saiti studējošajiem par aptauju rezultātā gūtajiem secinājumiem un veiktajām korektīvajām darbībām, vērtē jaunu studiju 

programmu lietderību, to atbilstību reālai tirgus situācijai, rentabilitāti, ilgtspēju, konkurētspēju un citus aspektus. KP kompetencē ir 

arī hospitēšanas procesa izvērtēšana. KP realizē arī studējošu centrētas pieejas principu. KP iesaistīti studējošie, kas kopā ar citiem 

padomes locekļiem pieņem lēmumus vērstus uz studiju procesu, kvalitāti, attīstību u.c. saskaņā ar RSU nolikumu par studiju kvalitātes  

padomes darbu. KP realizē demokrātisku pārvaldības modeli, kur jautājumi tiek pieņemti KP sēdēs vismaz vienu reizi semestrī, vai 

pēc nepieciešamības balsojot. Lēmumi tiek apstiprināti ar balsu vairākumu. Parasti lēmumi tiek pieņemti, izmantojot konsensus 

principu. KP vada studiju virziena vadītājs, kuru apstiprina RSU Dekānu padome. KP darbojas RSU apstiprināto regulējumu ietvaros 

un realizējot RSU politiku. Katru gadu studiju virziena raksturojumu izvērtē Dekānu padomē un Senātā. 

 

Pārskata periodā veiktās izmaiņas - uzlabojumi un aktualitātes (apspriestas studiju KP sēdē 24.11.2016 protokols Nr. 12-3-3/20 

vienkopus ar šo studiju virziena “Dzīvās dabas virziena” raksturojumu). Paveiktais: 

 Izmaiņas programmas studiju kursu tematikā – ir ieviests jauns mūsdienīgs biomedicīnisks studiju kurss  

«Nanotehnoloģijas medicīnā». 

 Programmas studiju plāna izmaiņas, lai optimizētu studiju procesu (balstītas uz studentu aptaujas rezultātiem), piem., 

mainīta studiju kursu secība, laika intervāls starp kursiem (moduļiem); 

 Programmas studiju kursu laboratorijas darbu (dažādu analizatoru un laboratorisko sistēmu) pieejamības būtiska 

uzlabošana studentiem, kas jau īstenota Bioķīmijas kursā un aktualizēts process arī citu kursu ietvaros.  

 Iegūstamā grāda nosaukuma maiņa (Studiju Kvalitātes Padomes ierosinājums) no Mg. biol. uz Mg. biomed. - minētais 

sekmēs reflektantu piesaisti (konkursu); process ir uzsākts. 

 Sagatavošanas kursu uzsākšana (Studiju Kvalitātes Padomes atbalstīts; process ir uzsākts) – minētais sekmēs: zināšanu 

atjaunošanu un iegūšanu ķīmijā (piem., organiskajā ķīmijā) un bioloģijā dažādas jomas/specialitātes bakalauriem –

reflektantiem, kā arī sekmēs programmas kursu efektīvāku apguvi. 

 Aktualizēta iespēja studentiem piedalīties ERASMUS programmā – līdz šim nav bijis šādas iespējas, jo identiska (ļoti 

līdzīga) studiju programma Eiropā netiek praktizēta, turklāt studiju kursi pēc moduļu sistēmas tiek apgūti ļoti intensīvi un 
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secīgi; 

o bet ņemot vērā jaunos ERASMUS noteikumus, studentiem uzreiz pēc studiju programmas absolvēšanas ir 

iespēja doties ERASMUS ietvaros, piem., uz kādu zinātnisku institūciju ārvalstīs; 

o ņemot vērā programmas 2015./2016. ak. gada pavasara semestra specifiku, pirmo reizi tiks izmantota 

ERASMUS programma 4.semestra laikā - studente pašā gada sākuma dosies uz Upsalas Universitāti. 

 Aktualizēta viesdocētāju iesaiste studiju kursu īstenošanā – pārskata periodā jau ir bijuši iesaistīti divi viesdocētāji. 

 Aktualizēta studentu centrēta pieeja programmas īstenošanā, piem., studentu vajadzības un viedokļi tiek apzināti arī 

papildu studentu aptauju datiem (t.sk., notiek tikšanās klātienē) - minētais sekmē studiju kvalitātes paaugstināšanos. 

 Notiek komunikācija gan klātienē, gan neklātienē ar programmas Studiju Kvalitātes Padomes locekļiem, kuri ir 

biomedicīnisko zinātnisko institūtu vadības pārstāvji, respektīvi, viņu kompetentais viedoklis ir nozīmīgs programmas un 

virziena progresam, jo viņi ir vieni no galvenajiem darba devējiem absolventiem. 

 Aktualizētas aktivitātes, lai nākamajā gadā būtu būtisks reflektantu skaita pieaugums. 
 

6. Studiju virziena resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums: 

6.1. Finanšu resursi studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā arī akadēmiskā personāla 

pētnieciskās (radošās) darbības nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja. Finansējums literatūras 

iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai. 

 

Studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” realizācijai pieejamie līdzekļi  ik gadu tiek apstiprināti RSU Senātā kā daļa no kopējā 

RSU finansiālā gada budžeta, kur maģistra studiju programmas “Biomedicīna” finansējumu veido Valsts finansējums 10 budžeta 

vietām. Pārskata periodā programmas īstenošanai tika izlietoti 23 630 eiro.  

 RSU nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu: labiekārtotas auditorijas, modernas laboratorijas, mūsdienīgu bibliotēku, 

datorus un interneta, t.sk. RSU e-studiju vides, Studentu informācijas sistēmas (SIS-3) pieejamību.  

Studiju programmas „Biomedicīna” īstenošanā iesaistītās laboratorijas ir aprīkotas ar mūsdienīgu plaša spektra aparatūru un 

iekārtām. Studenti studiju procesā, zinātnisko projektu īstenošanā, t.sk., savu maģistra darba izstrādē var izmantot šādas RSU 

teorētiskās bāzes, institūtus un laboratorijas: 

 RSU Medicīnas fakultāti ar šādām katedrām (tās ietver arī laboratorijas): Morfoloģijas katedra, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas 

katedra, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra, Fizikas katedra un Patoloģijas katedra; Farmācijas fakultātes Farmakoloģijas 

katedra; RSU Humanitāro zinātņu katedra, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sporta, uztura un pedagoģijas 

katedra; 

 RSU institūtus: Anatomijas un antropoloģijas institūts, Stomatoloģijas institūts, Onkoloģijas institūts un Augusta Kirhenšteina 

Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts. 

 RSU laboratorijas: Bioķīmijas laboratorija. 
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Studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” studiju programmas „Biomedicīna” iesaistītais akadēmiskais personāls (atbilstoši RSU 

amata aprakstam) piedalās zinātnisko pētījumu īstenošanā gan valsts līmeņa zinātniskajos projektos, piemēram, Valsts Pētījumu 

programmas “Biomedicīna” projektos vai ES struktūrfondu projektos, gan RSU finansētajos iekšējos projektos. 

Studiju programmas „Biomedicīna” finanšu resursu izmantošanas kontrole ir RSU Finanšu departamenta kompetencē. 

Programmas docētāju atalgojums mēnesī pārsniedz 05.07.2016 MK noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

reglamentētās zemākās mēneša darba algas likmes.  

Esošais valsts finansējums un RSU līdzfinansējums nodrošina ilgtspējīgu programmas īstenošanu. 

 

Informācija par resursiem akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības nodrošināšanai 

RSU pēdējos gados turpināja pilnveidot zinātnes kapacitāti atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem pētniecības un studiju 

programmu realizācijas vajadzībām, tai skaitā Dzīvās dabas zinātņu virzienā. 2015.gadā ir renovēts un modernizēts RSU zinātnes 

centrs “Kleisti” Rātsupītes ielā 5 par kopējo summu 4,44 miljoni eiro. RSU zinātnes centra “Kleisti” atklāšana paver iespējas 

pētniecībā veselības jomā un ļauj Latvijas pētniekiem vēl plašāk pieteikt sevi starptautiskos projektos, rada starpdisciplinārus un 

inovatīvus atklājumus globāli un valstī. Zinātnes centrā “ Kleisti”  jaunas telpas un aprīkojumu ieguvis A. Kirhenšteina 

Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Darba drošības un vides veselības institūts, Bioķīmijas laboratorija, Androloģijas 

laboratorija, Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija un Biomehānikas laboratorija, kas izvietojušās 2704 

m2 platībā, nodrošinot darbu 64 pētniekiem, laboratoriju darbiniekiem. Rekonstrukcijas darbi veikti KPFI līdzfinansētā projekta 

1.kārtas ietvaros par kopējo darbu summu 680 000 eiro. Savukārt rekonstrukcijas 2. kārtā jau tika veikta laboratorijas telpu 

pārplānošana laboratoriju vajadzībām, izveidotas tikšanās telpas, veikti vispārēji rekonstrukcijas darbi un ēkas iekšējo komunikāciju 

uzstādīšana par summu 1 341 335 eiro (ERAF – 89,2 %; RSU – 10,8 %). Līdz ar rekonstrukciju jaunajā centrā ir uzstādītas arī 

modernas zinātniskās iekārtas un aparatūra 2 173 185 eiro (ERAF – 89,75 %; RSU – 10,25 %) vērtībā. Papildu vēl par aptuveni 250 

000 eiro (ERAF –102 162 eiro; RSU – 147 838 eiro) tika veikta zinātnisko darbinieku darbavietu iekārtošana, kas galvenokārt ietvēra 

laboratorijas mēbeļu iegādi un uzstādīšanu. Veiktās investīcijas tiek izmantotas, radot vairākus ieguvumus: tiek modernizēta 

pētnieciskā darbība un uzlabota darba vide, pētniecībā tiek iesaistīti studējošie, uzlabotā infrastruktūra ļauj izmantot to studiju procesā, 

kā arī prakses veikšanai tādās studiju programmās, kā Farmācija, tiek izstrādātas starptautiski citējamas publikācijas un paaugstināts 

universitātes reitings, tiek attīstīta sadarbība ar citām Latvijas pētniecības institūcijām, piemēram, Biomedicīnas centru, Organiskās 

sintēzes institūtu, kā arī ar ārvalstu sadarbības partneriem tiek slēgti līgumi par dažādu fundamentālu un lietišķu pētījumu veikšanu. 

Turklāt RSU dalība ERAF projektā "Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes attīstība un veicināšana kopējā Eiropas 

pētniecības telpā" pirmo reizi pētniekiem, tai skaitā Dzīvās dabas zinātņu virziena docētājiem un pētniekiem nodrošinājusi 

finansējumu projekta iesniegumu sagatavošanai dalībai ES pētniecības programmās. Līdz tam finansējums tika piešķirts tikai jau 

apstiprinātu projektu īstenošanai nevis projekta izstrādei, kas prasa lielu darba un laika ieguldījumu. Projekta mērķis - palielināt RSU 

zinātniskās kapacitātes attīstību un iesaisti Eiropas kopējā pētniecībā telpā veselības, sociālo un humanitāro zinātņu jomās, tādējādi 

veicinot RSU kā zinātniskās institūcijas atpazīstamību. Projekta ietvaros, laikā no 2015. gadā ir sagatavoti deviņi projekta iesniegumi. 
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Kopējais projekta budžets sastādīja 70 314 eiro, kas pilnībā tika segti no ERAF līdzekļiem. 

 

Informācija par  finanšu resursiem studējošo pašpārvaldes darbības nodrošināšanai. 

Studentu pašpārvaldes finansējums tiek ik gadu apstiprināts kā daļa no kopējā RSU finanšu gada budžeta. Studentu pašpārvaldes 

finansējums atbilst Augstskolu likuma 53. pantam un iekļauj gan 1/200 daļu no Valsts finansējuma augstākai izglītībai, gan 1/200 daļu 

no finansējuma, kas piesaistīts kā studiju maksa no privāto vai juridisko personu līdzekļiem. Kopējais piešķirtais finansējums 

Studējošo pašpārvaldē 2015. finanšu gadā bija 139 551 EUR. Piešķirtais finansējums 2016. gadā: 163 011 EUR.  Finansējuma 

pieaugums skaidrojams ar studiju maksas ieņēmumu pieaugumu 2016. gadā.  Ik gadu Studentu pašpārvalde sagatavo budžetu par 

plānoto līdzekļu izmantošanu kā arī sagatavo ik ceturkšņa atskaites par līdzekļu izmantošanas statusu. Papildu pārskaitījumam 

Studentu pašpārvaldei, RSU ik gadu piešķir līdzekļus studentu pašdarbības kolektīvu un sporta kluba darbības nodrošināšanai. 

 

Informācija par finanšu resursiem studiju programmas īstenošanas nodrošināšanai.  

Viena no RSU stratēģiskiem uzstādījumiem ir darbības rentabilitāte, kas attiecināms arī uz universitātes studiju programmām. 

Jaunu programmu izstrādes un uzsākšanas periodā atsevišķas programmas prasa investīcijas, kuras tiek segtas  no studiju virzienā 

īstenoto citu studiju programmu pašu nopelnītiem līdzekļiem, tomēr absolūtā vairumā gadījumu studiju programmas rada peļņu, kas 

var tikt reinvestēta virziena tālākai attīstībai. Specifiski programmu finanšu rādītāji vērtējami kā konfidenciāla informācija. 

 

 

6.2. Studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanai. 

 

Informācija par studiju virzienā iesaistītā augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikāciju un profesionalitāti, tā 

atbilstību studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai (var sniegt informāciju par visiem studiju virziena īstenošanā 

iesaistītajiem mācībspēkiem).  

Studiju virzienā “Dzīvās dabas zinātnes” iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmu īstenošanas 

prasībām. Augstskolas akadēmiskā personāla sastāvu veido: profesori, kuri ievēlēti amatā ar doktora grādu un ne mazāk kā triju gadu 

darba pieredzi asociētā profesora vai profesora amatā; asociētie profesori - ievēlēti amatā ar doktora grādu vai ir bijusi atbilstoša 

augstākā izglītība un vismaz 10 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē; docenti - ievēlēti amatā ar doktora grādu; lektori un 

asistenti - ar doktora vai maģistra grādu. Augstskolas akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus un piedalās studējošo 

izglītošanā. Universitāte nodrošina savu darbinieku profesionālo un intelektuālo izaugsmi, kā arī stimulē tos ar Latvijā konkurētspējīgu 

atalgojumu un citiem motivācijas instrumentiem. Studiju virzienu īsteno ievēlētie akadēmiskie darbinieki, darbinieki, kuri izpilda 

attiecīgā līmeņa akadēmisko darbu (p.i.), bet vēl nav ievēlēti, kā arī pieaicinātie pasniedzēji. 
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Informācija par to, ka akadēmiskās studiju programmas akadēmiskais personāls atbilst Augstskolu likuma 55. panta pirmās daļas 

trešajā punktā noteiktajām prasībām (ja studiju programma ir akadēmiska). 

Augstskolu likuma 55.panta 1.daļas 3.punkts: “Studiju programma ietver visas viena akadēmiskā grāda vai profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasības. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments — studiju satura un realizācijas 

apraksts, kas ietver programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījumu, tā kvalifikāciju un paredzētos pienākumus. 

Akadēmisko studiju programmu obligātās daļas un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā piedalās ne mazāk kā pieci profesori un 

asociētie profesori kopā, kuri ir ievēlēti akadēmiskajos amatos attiecīgajā augstskolā, izņemot šā panta otrajā daļā paredzētos 

gadījumus. Doktora studiju programmas īstenošanā piedalās ne mazāk kā pieci doktori, no kuriem vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes 

padomes apstiprināti eksperti attiecīgajā nozarē;” Augstskolu likums: “Akadēmisko studiju programmu obligātās daļas un ierobežotās 

izvēles daļas īstenošanā piedalās ne mazāk kā pieci profesori un asociētie profesori kopā, kuri ir ievēlēti akadēmiskajos amatos 

attiecīgajā augstskolā, izņemot šā panta otrajā daļā paredzētos gadījumus.”  

 

Studiju programmā „Biomedicīna” kopumā pārskata periodā bija iesaistīti 20 docētāji, tajā skaitā 1 pieaicinātais pasniedzējs. 

Docētāji ir iesaistīti mācību kursu realizācijā un vadīšanā, kas veicina programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanu un sadarbību ar 

RSU zinātniskajiem institūtiem un laboratorijām. RSU pamatdarbā (t.sk., 9 profesori vai asoc. profesori) ir 95% no maģistra 

programmas akadēmiskā personāla. Studiju virziena studiju programmas „Biomedicīna” īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls: 

 

Nr. Vārds, Uzvārds Zinātniskais grāds 

Akadēmiskais 

nosaukums 

/zinātniskais amats 

Pamatdarbs Studiju kurss (-i) 

1. Māra Pilmane Dr. hab. med. Profesore RSU 

Šūnu bioloģija; 

Funkcionālā histoloģija un embrioloģija; 

Neirozinātne. 

2. Vija Sīle Dr. phil. Profesore RSU Pētniecības ētika 

3. Juta Kroiča Dr. med. Profesore RSU 
Mikrobioloģija, virusoloģija un 

imunoloģija 

4. Renārs Erts Dr.phys.  Docents RSU 

Pētījumu metodes un datu statistiskā 

apstrāde; 

Nanotehnoloģijas medicīnā. 

5. 
Staņislavs  

Jankovskis 
Dr. med. Asoc. profesors RSU Farmakoloģija  
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6. 
Aira Aija 

Krūmiņa  
Dr. paed. Asistente RSU Pedagoģija 

7. 
Edvīns 

Miklaševičs 
Dr. biol. Profesors RSU 

Biomedicīnas aktuālās problēmas un 

pētniecības virzieni; 

Molekulārā ģenētika un bioinformātikas 

pamati. 

8. 
Andrejs 

Šķesters 
Dr. biol. 

Asoc. profesors, vad. 

pētnieks 
RSU 

Bioķīmija (skābekļa atvasinājumu un 

brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti 

bioloģijā un medicīnā) 

9. Vents Sīlis Dr. phil. Docents RSU Pētniecības ētika 

10. Valērija Groma Dr. hab. med. Asoc. profesore RSU 

Šūnu bioloģija; 

Funkcionālā histoloģija un embrioloģija; 

Neirozinātne. 

11. Anda Karnīte Dr. med.  Docente RSU 
Zinātniskā pētījuma protokola 

sagatavošana. 

12. Alise Silova Dr. biol. Pētniece  RSU 

Bioķīmija (skābekļa atvasinājumu un 

brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti 

bioloģijā un medicīnā). 

13. Aigars Reinis Ārsta grāds Lektors RSU 
Mikrobioloģija, virusoloģija un 

imunoloģija. 

14. 
Inta 

Rozenvalde 
Mg. phil. 

Pieaicināts (redaktore, 

piem., žurnālā "Latvijas 

Zinātņu Akadēmijas Vēstis") 

—  (darba 

līgums 

ar RSU) 

Zinātnisko publikāciju sagatavošana. 

15. Artūrs Paparde Mg. biol. Lektors RSU 
Funkcionālā fizioloģija un bioloģiskie 

regulācijas mehānismi. 
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16. Ivars Neidars Dr. phil. Docents RSU Pētniecības ētika. 

17. Ilze Štrumfa Dr. med. Profesore RSU Vispārējā patoloģija. 

18. Ināra Nokalna Mg. biol. Lektore RSU Bioķīmija. 

19. Inese Čakstiņa Dr. biol. Vad. pētniece  RSU 
Biomedicīnas aktuālās problēmas un 

pētniecības virzieni. 

 

20. 
Pēteris 

Tretjakovs 
Dr. biol. Profesors RSU 

Funkcionālā fizioloģija un bioloģiskie 

regulācijas mehānismi. 

Virziena un programmas vadība. 

 

Studiju programmas akadēmiskais personāls pastāvīgi ceļ savu kvalifikāciju, t.sk., piedalās zinātniskos kongresos, konferencēs, 

semināros Latvijā un ārzemēs, kā arī veic zinātniski-pētniecisko un studiju metodisko darbu. Nozīmīga ir arī docētāju tālākizglītība, 

kuru plaši piedāvā RSU Tālākizglītības fakultāte un RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, organizējot dažādas profesionālās pilnveides 

programmas – kursus (gan teorētiskās, gan praktiskās mācības), seminārus, starpdisciplināras konferences, un citu apmācību. RSU 

vadība atbalsta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un pilnveidošanos arī ārpus RSU ietvara, t.sk. dalību ERASMUS 

programmā. Atsevišķiem studiju kursu docētājiem ir cieša saikne ar darba devējiem, kas ļauj iegūt informāciju par nepieciešamajām 

aktualitātēm un attiecīgi modernizēt studiju kursus.  

 

6.3. Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība 

apgūstamo profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

 

Studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” studiju programmai „Biomedicīna” ir pilnvērtīgs metodiskais un informatīvais 

nodrošinājums studiju kursu īstenošanai, kur īpaši minama ir RSU e-studiju vides izmantošana. Tā ietver pilna spektra studiju 

materiālus, t.sk., materiālus, kas saistīti ar praktisko nodarbību īstenošanu. Studijas sekmē RSU bibliotēka (300 lasītāju vietas, 84 

datoru darba vietas, bezvadu internets; www.rsu.lv/biblioteka) un tajā pieejamie informatīvie resursi, t.sk., pieejamas abonētās tiešās 

datu bāzes: EBSCO; Academic Search Premier; Scopus; ProQuest, PubMed; ProQuest; SAGE Publications; Cambridge Journals 

Online; Science Direct, kā arī plaša spektra abonētās mācību e-grāmatas. 
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RSU Bibliotēkā pieejamie resursi studiju virziena īstenošanai  

Mācības universitātē būtiski veicina Eiropas līmenim atbilstoša bibliotēka un tajā pieejamie informācijas resursi. Bibliotēkas 

finansējums krājuma veidošanai un resursu nodrošināšanai pēdējo piecu gadu laikā: 2012.g. – 218 300 EUR, 2013.g. – 310 000 EUR, 

2014.g. – 276 800 EUR, 2015.g. – 305 200 EUR, bet 2016.g. plānots ap 347 000 EUR. Finansējums uz vienu bibliotēkas lietotāju 

2015. gadā bija 25 EUR. Elektronisko resursu abonēšanai tiek izlietoti apmēram 65-70% no budžeta krājuma komplektēšanai. 

Abonētajās datubāzēs pieejamas ~ 264 000 abonēto elektronisko resursu vienības (tai skaitā ~80% e-grāmatas). Studentiem ir 

pieejamas 23 tiešsaistes datubāzes: ClinicalKey, AccessMedicine, Ebrary eBooks, BMJ Journals, SAGE Premier, Wiley Online, 

EBSCO, ProQuest Journals, Science Direct kolekcija, SCOPUS, Web of Science, Lursoft Latvijas laikrakstu bibliotēka, Letonika, 

Leta u.c. (skat. http://www.rsu.lv/biblioteka/resursi/abonetie-e-resursi) Medicīnas nozares abonētās datubāzes Elsevier ClinicalKey un 

McGraw-Hill AccessMedicine nodrošina nelimitētu RSU lietotāju skaitu ar galveno mācību literatūru un rokasgrāmatām gan 

medicīnas bāzes zinātnēs, gan dažādās specialitātēs. Savukārt abonētās daudznozaru datubāzes Ebrary eBook Academic Complete un 

EBSCO eBook Academic Collection piedāvā dažādu izdevēju dažādu nozaru e-grāmatas, kas nodrošina atlasītās informācijas 

rezultātus, meklējot pēc visdažādākajām tēmām/atslēgvārdiem. Lietotājiem tiek piedāvāti dažādi elektronisko resursu veidi: zinātnisko 

rakstu datubāzes, e-grāmatu datubāzes, uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāzes, publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas 

informācijas datubāzes, ziņu un uzziņu datubāzes, kā arī bibliotēkas darbinieku apkopotā informācija par pieejamajiem brīvpieejas e-

resursiem. E-resursu pārvaldībai tiek izmantots rīks EBSCO Discovery Service, kas nodrošina ātru un racionalizētu meklēšanu 

lielākajā daļā RSU abonēto e-resursu, izmantojot vienu meklēšanas logu. 

Abonētās datubāzes studentiem pieejamas arī no mājām, Studējošā portālā (www.students.rsu.lv) autorizējoties ar RSU piešķirto 

lietotājvārdu un paroli. Bibliotēkas informācijas centra resursi ir brīvi pieejami jebkuram RSU  studējošajam un docētājam un ir 

izvietoti atbilstoši starptautiskajai decimālajai klasifikācijai (UDK). Bibliotēkas krājumā kopumā ir ap 584 000 fizisko vienību, t.sk. ap 

268 700 grāmatas (dati uz 2016. gada 1. janvāri). Bibliotēkas resursi tiek regulāri papildināti gan ar iepirkumiem, gan profilam 

atbilstošiem dāvinājumiem. Pēc bibliotēkas informācijas sistēmas atskaišu moduļa datiem grāmatas krājumā, piemēram, medicīnas 

pamatdisciplīnās, piem., anatomijā/histoloģijā, ir 9104 eks., fizioloģijā 5134 eks., bioloģijā 4446 eks.; teorētiskajos kursos, piem., 

ķirurģijā/ortopēdijā 4993 eks., neiroloģijā/psihiatrija 4313 eks.; specializētajos kursos, piem., geriatrijā/gerontoloģijā 345 eks., 

mākslas terapijā 257 eks.; zinātniskās un sociālo zinātņu pētniecības metodēs 537 eks. utt. 

Lai uzlabotu bibliotēkas krājuma atbilstību studējošo vajadzībām, tiek veikts darbs ar kursu literatūras sarakstiem, informācijas 

sistēmas izsniegumu datu analīzi, notiek sadarbība ar docētājiem, lai informētu par situāciju ar kursa literatūras nodrošinājumu un 

popularizētu e-resursus, savukārt lietotājiem ir iespēja elektroniski aizpildīt ieteikuma anketu krājuma papildināšanai. RSU bibliotēkas 

struktūrvienība ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) depozitārija bibliotēka Latvijā, kas nodrošina PVO izdoto informācijas 

avotu pieejamību. Studentiem ir pieejami elektroniskie katalogi: RSU bibliotēkas elektroniskais katalogs un valsts nozīmes bibliotēku 

elektroniskais kopkatalogs, kā arī RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu datubāze, RSU aizstāvēto bakalaura un 

maģistra darbu datubāze un  Medicīnas un veselības aprūpes nozares analītikas datubāze. Studenti ar savu studējošā apliecību var 

strādāt arī projektā „Vienotā lasītāja karte” iesaistītajās Latvijas valsts nozīmes bibliotēkās un citās bibliotēkās (piemēram, Latvijas 

http://www.students.rsu.lv/
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Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Universitātes bibliotēkā, Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēkā, Latvijas Kultūras akadēmijas 

bibliotēkā u.c.) un izmantot šo bibliotēku krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus. Par pakalpojumiem, resursiem, 

apkalpošanas punktiem un citiem jautājumiem informāciju var atrast RSU mājaslapas sadaļā Bibliotēka: www.rsu.lv/biblioteka.  

 

Informācija par studiju virziena materiāltehnisko nodrošinājumu (IT) 

Uzsākot studijas katram studējošajam, tiek piešķirts lietotājvārds un, izmantojot pašapkalpošanās servisu, studējošais var iegūt un 

atjaunot paroli, kuru var izmantot studējošajiem paredzētajās RSU IT sistēmās. RSU Studējošā portālā Universum pieejama visa 

nepieciešamā informācija par studijām un to procesu, kā arī dažādi universitātes nodrošinātie pakalpojumi: elektroniski nodarbību 

grafiki, e-kursi ar studiju materiāliem (e-studijas), videolekciju ieraksti, atzīmes, iesniegumu veidlapas, informācija par finansēm, 

privāta RSU studējošā E-pasta kastīte un piekļuve Office365, pašapkalpošanās izdruku pārvaldība (drukāšana, skenēšana, kopēšana), 

studiju kursa anketas, studiju kursu apraksti, pieteikums rakstiskas izziņas saņemšanai par studējošā statusu, studijas reglamentējošie 

dokumenti (iekšējie un ārējie normatīvie akti), tiešsaistes datu bāzes, aktuālā informācija par studējošo sadzīvi. Savukārt studējošā 

portālā, sadaļā Bibliotēka studējošajiem no jebkuras atrašanās vietas ir nodrošināta pieeja elektroniskajām datubāzēm, kā, piemēram, 

Web of Science, Ebrary eBooks, ClinicalKey, Access Medicine u.c. RSU kopdarbības e-vidē tiek izmantota brīvpiekļuves programma 

MOODLE, interneta vietnē (turpmāk e-studijas) pieejams gan gaidāmais notikumu kalendārs, gan jaunākās RSU ziņas un diskusiju 

forumi, gan arī studiju materiāli un visu jaunākā informācija par to, ko studējošā kursa pasniedzējs vēlas nodot studējošajiem – 

papildus uzdevumus, kolokvija/eksāmena jautājumus, noderīgus papildmateriālus u.tml. RSU e-studijas ir pieejamas 24 stundas 

diennaktī gan no RSU centrālās ēkas un RSU kopmītnēm, gan arī no jebkuras citas vietas, kur pieejams interneta nodrošinājums. 

E-studiju vidē studējošajiem katrā kursā ir pieejama informācija par studiju kursu, tā tēmām un sasniedzamajiem rezultātiem. 

Lielākajā daļā no e-kursiem ir ievietoti nepieciešamie studiju papildmateriāli un norādītas saites uz ārējiem informācijas resursiem. 

Daļā no kursiem studentiem e-studiju vidē ir pieejami arī pašpārbaudes testi studiju kursa sekmīgai apguvei. Visās RSU ēkās pieejams 

drošs bezvadu tīkls Eduroam WiFi. Studējošie var pieslēgties eduroam bezvadu tīklam, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli. 

Eduroam ir pieejams pavisam 36 Eiropas valstīs, kā arī Austrālijā, ASV un Kanādā. Tāpat arī RSU studējošajiem ir pieejami 

brīvpieejas datori, kuros nodrošināta piekļuve studējošā sistēmām un interneta resursiem. Veselības aprūpes studiju virziena 

nodarbības noris 397 mācību telpās, no kurām ceturtdaļa ir lekciju telpas, pārējās ir praktisko nodarbību telpas. Audiovizuālo 

materiālu izmantošanai studiju procesā 140 mācību telpās ir pieejami multimediju projektori, no kuriem lielākā daļa ir  augstas 

izšķirtspējas interaktīvie projektori, kas savienoti ar apskaņošanas sistēmu. Audiovizuālo mācību materiālu sagatavošanai tiek 

izmantota Panopto video ierakstu sistēma, savukārt tiešsaistes lekciju nodrošināšanai videokonferences sistēma, kā arī izveidota 

centralizēta auditoriju multimediju aprīkojuma pārvaldības sistēma. Studiju procesa vajadzībām ir pieejamas arī 10 datorklases, kopā 

ar 200 darba vietām, kas tiek izmantotas gan noteiktu studiju kursu īstenošanai gan elektronisku eksāmenu un citu veidu zināšanu 

pārbaudījumu nodrošināšanai.  

 Kā papildu rīks studējošā zināšanu novērtēšanai, pieejama antiplaģiātisma un darbu elektronisko labošanas un vērtēšanas sistēma 

Turnitin. Tas ir pasaulē vadošais rakstu darbu labošanas un plaģiātisma novēršanas rīks, ko ik dienas lieto miljoniem studentu un 

http://www.rsu.lv/biblioteka
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akadēmisko darbinieku visā pasaulē. Turnitin piedāvā divas galvenās platformas: Originality Check – platforma, kas automātiski 

pārbauda, par cik procentiem darbā ir neorģināls saturs (plaģiāts), un GradeMark+ETS & QuickMark – platforma, kas ļauj 

elektroniski labot iesniegtos darbus, kas būtiski paātrina, kā arī uzlabo darbu labošanas kvalitāti. RSU piedāvā saviem studējošajiem 

izmantot Office365, kas nodrošina iespēju lietot pilnu Microsoft Office, OneDrive failu glabātuvi bez papildus maksas. Kamēr 

studējošais studē RSU, tam ir pieejama visa programmatūra, kas ir nepieciešama veiksmīgai studiju procesa norisei. Studējošais var 

veikt Microsoft Office programmu – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, instalāciju uz pieciem datoriem (PC vai Mac) un piecām 

mobilajām iekārtām (piemēram, viedtālruni, portatīvo datoru un planšetdatoru). Students var izmantot OneDrive 1TB apjomā ierīču 

automātiskai sinhronizēšanai. 

Lai nodrošinātu studiju procesā nepārtrauktu IT resursu pieejamību, ir izveidots IT servisa centrs, kura darba laiks darba dienās ir 

no 7:30 līdz 20:00 un sestdienās no 8:00 līdz 14:00. 

IT departamentam ik gadu tiek piešķirts budžets saskaņā ar IT ilgtermiņa attīstības plānu.  Liela daļa no finansējuma tiek novirzīta 

ilgtermiņa ieguldījumiem pamatlīdzekļos, ieskaitot sistēmu programmatūras. 2015. finanšu gadā 35% no IT budžeta bija paredzēti 

attīstībai – ilgtermiņa ieguldījumiem pamatlīdzekļos, bet 2016. gada budžetā ilgtermiņa ieguldījumu īpatsvars sasniedz 48% no kopējā 

IT Departamenta budžeta. 

 

Informācija par to, vai studiju virziena materiāltehniskais nodrošinājums, piemēram, specifiskas laboratorijas, iekārtas, studijas, 

atbilst studiju virziena ietvaros īstenojamo studiju programms vajadzībām un mūsdienu tehnoloģiju attīstības līmenim 

Programmas „Biomedicīna” iesaistītās RSU teorētiskās bāzes un laboratorijas: RSU Medicīnas fakultāte ar sekojošām katedrām – 

Morfoloģijas katedra, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra, Fizikas katedra un Patoloģijas 

katedra; Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sporta, uztura un pedagoģijas katedra; Farmācijas fakultātes 

Farmakoloģijas katedra; RSU Humanitāro zinātņu katedra; RSU institūti: Anatomijas un antropoloģijas institūts, Augusta Kirhenšteina 

Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Onkoloģijas institūts, RSU Bioķīmijas laboratorija – minēto struktūrvienību telpas, t.sk., 

laboratorijas ir jaunas vai nesen renovētas.  

RSU infrastruktūra programmas „Biomedicīna” īstenošanas vajadzībām ir modernizēta, aprīkota ar mūsdienīgām, jaunas paaudzes 

iekārtām un aparatūru (programmas/virziena vadītājs sadarbība ar studiju kursu un iesaistīto katedru vadītājiem veic materiāli tehniskā 

nodrošinājuma modernizēšanas procedūras atbilstoši RSU procesu aprakstiem), tādejādi RSU rīcība ir teicams materiāltehniskais 

nodrošinājums kvalitatīvai studiju programmas īstenošanai un atbilst apgūstamās akadēmiskās programmas reglamentējošo normatīvo 

aktu prasībām. 

 

 

 

Informācija par to, kā notiek programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras, informatīvā un tehniskā nodrošinājuma 

pilnveidošana 
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Piemēram: 

 RSU Anatomikuma kompleksa modernizācijā pēdējo divu gadu laikā ir ieguldīti vairāk nekā 1,5 miljoni eiro. Papildu ēkas 

renovācijai RSU anatomijas studijās ir ieviesusi jaunu konceptu, kas paredz studiju procesā izmantot modernās IT tehnoloģijas – 

Baltijā pirmo reizi ir uzstādīts digitālais 3D anatomijas mācību galds, kas ļauj preparēt abu dzimumu cilvēka ķermeni dabiskajā 

lielumā elektroniskā formā ar vairāk nekā 6000 patoloģiju datubāzi, ietverot arī dzīvnieku ķermeņus. Jaunais digitālais galds ļaus 

plašāk iepazīt cilvēka ķermeni un paplašinās anatomijas studiju pieejamību topošajiem veselības aprūpes speciālistiem – gan 

vietējiem, gan ārvalstu studentiem, kuri vēlas pēc iespējas biežāku pieejamību preparātiem, jo anatomija ir viens no sarežģītākajiem 

studiju kursiem.  

 Līdzās jaunajam anatomijas disekcijas galdam tiek attīstīts Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Zobārstniecības fakultātes 

preklīnika, kā arī plašākas kļuvušas e-studijas.  

 RSU studentiem patoloģijas un biopsiju studiju kursā kļuvis pieejams Latvijas medicīnas izglītībā vēl nebijis jaunievedums – 

iespēja patoloģiju apgūt virtuāli un interaktīvi. Medicīnas fakultātes Patoloģijas katedras docētāji izstrādājuši  virtuālās 

mikroskopijas pamatus: uz priekšmetstikla esošie audu griezumi pārveidoti interaktīvos digitālos attēlos, ar kuriem studenti var 

patstāvīgi strādāt – pētīt audu uzbūvi, lai aizraujošā veidā apgūtu nepieciešamās zināšanas vispārīgajā un speciālajā patoloģijā. 

Students var darboties ar ieskenēta audu griezuma elektronisku attēlu, ko virtuālajā vidē var pakļaut navigācijai un apskatīt dažādos 

palielinājumos. Virtuālajā mikropreparātā var saskatīt šūnas un to sastāvdaļas, jo attēlu izšķirtspēja ir ļoti liela: no 200 līdz 3500 

megapikseļiem. Digitālie attēli ļauj studentam e-vidē rīkoties ar audu materiālu tikpat brīvi, kā agrākās paaudzes to darīja ar 

mikroskopu. Datorā, viedtelefonā vai planšetdatorā var analizēt šūnas struktūru un risināt medicīnas mīklas, piemēram, vai šī šūna 

ir labdabīga vai ļaundabīga, kāds ir tās proteīnu sastāvs, kāda ir pacienta diagnoze. 

 

Kopumā Dzīvās dabas virziena studējošie apgūst maģistra studiju programmu Biomedicīna, izmantojot šobrīd pasaulē 

vismodernākās iespējas gan informācijas apritē, gan augsti attīstītu tehnoloģisku iekārtu izmantošanā studiju procesā, gan modernā 

pieejā, izmantojot ar Panopto instrumentu radītās prezentācijas, interaktīvās pieejas, e-studiju vides priekšrocības un ērtības. 
 

7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai skaitā pētniecības institucionālā 

organizācija, studiju virziena 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. 

 

Pētniecībā RSU darbojas saskaņā ar apstiprinātām stratēģijām. RSU valsts zinātniskās institūcijas darbības stratēģija 2010.-

2016.gadam tika apstiprināta ar Veselības ministra rīkojumu nr. 3, 2010. gadā. 2015.g. tika izstrādāta un apstiprināta jauna RSU 

zinātniskās institūcijas attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam. Stratēģijas ietver sadaļas attiecībā uz prioritārajiem pētniecības 

virzieniem, cilvēkresursiem, infrastruktūru, sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām, finansējuma piesaisti. 
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Saskaņā ar 2010.-2016.g. pētniecības stratēģiju, virzienu piemēri, kuru ietvaros zinātnisko darbību var veikt docētāji un iesaistīties 

programmas studenti: 

 Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogeno faktoru izpēte, un izšķirošo sabiedrības veselības 

determinantu kompleksa analīze. 

 Infekcijas aģentu loma mūsdienu skatījumā Latvijā aktuālu infekciju izcelsmē un norisē. 

 Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā. 

 un citi virzieni.  

Programmas studenti iesaistās arī pētnieku grupās, kuras vada un/vai veido RSU docētāji. Studentu iesaistīšanās pētnieciskajos 

projektos sekmē maģistra darba izstrādi un tā sekmīgu aizstāvēšanu, jo studentiem veidojas nepieciešamās iemaņas un kompetences 

zinātniskās darbības jomā. Studenti savus pētniecisko darbus izstrādā saistībā ar kādu zinātnisku iestādi RSU vai arī ārpus RSU. 

Studiju programmas pēdējā izlaiduma absolventi (2015. gadā vasarā, jo programmā uzņemšana notiek ik katru otro gadu) aizstāvēja ar 

vērtējumu labi vai teicami sekojošus maģistra darbus:  

1. Ilona Aleksandraviča: „Antioksidatīvās un atiradikālās īpašības dabas produktos”;  

2. Elza Broka: „Cirkulējošās nukleīnskābes kā prediktīvs faktors metastātiska kolorektālā audzēja gadījumā”; 

3. Tatjana Borisova: „Neorganisko jonu un aloīna adsorbcijas pētījums želatīns/ūdens robežvirsmās”; 

4. Jūlija Gavriļenko: „Varfarīna efektivitātes un drošuma rādītāji slimniekiem ar ātriju fibrilāciju ambulatoras terapijas 

apstākļos”; 

5. Flēra Pētersone: „Reproduktīvās veselības pašvērtējuma un atsevišķu fiziskās attīstības rādītāju savstarpējās sakarības 

sievietēm Latvijā 21. gadsimta sākumā”; 

6. Ivans Šapošņikovs: „Iekšējo un ārējo faktoru ietekmes analīze uz pirmsskolas vecuma bērnu antropometriskiem rādītājiem”; 

7. Jeļena Tarčinska: „Kuperozes mazināšanai paredzēta kosmētiskā līdzekļa efektivitātes novērtējums in vivo”. 

Studiju programmā iesaistītie docētāji gan publicē savus rakstus starptautiski citējamos žurnālos, gan piedalās starptautiskos 

zinātniskos kongresos un konferencēs, kā arī docētāji vada vai ir iesaistīti kā izpildītāji gan Valsts Pētījumu programmas projektos 

(piem., VPP “Biomedicīna” projektos) un ES struktūrfondu projektos, gan dažādos citos zinātniskos projektos. Piemēram, daži 

docētāju publicētie raksti PubMed datu bāzes žurnālos (starptautiski citējamie);  

 Sidhom E, Pilmane M, Kisis J. Local antimicrobial, protease and cytokine defense systems in psoriatic skin. Indian J 

Dermatol Venereol Leprol. 2016 May-Jun;82(3):284-91;  

 Plonis J, Kalniete D, Nakazawa-Miklasevica M, Irmejs A, Vjaters E, Gardovskis J, Miklasevics E. The CHEK2 del5395 is 

a founder mutation without direct effects for cancer risk in the latvian population. Balkan J Med Genet. 2016 Jul 

9;18(2):33-36. 

 Zviedre A, Engelis A, Tretjakovs P, Jurka A, Zile I, Petersons A. Role of serum cytokines in acute appendicitis and acute 

mesenteric lymphadenitis among children. Medicina (Kaunas). 2016 Oct 24. pii: S1010-660X(16)30068-4. doi: 

10.1016/j.medici.2016.10.002.;  



Veidlapa Nr. M-1.2        
 

17 
 

 Saulite I, Pilmane M, Guenova E, Kisis J. Expression of inflammatory cytokines in psoriatic nails. J Eur Acad Dermatol 

Venereol. 2016 Sep 15. doi: 10.1111/jdv.13970 

 G.Krievina, P.Tretjakovs, I.Skuja, V.Silina, L.Keisa, D.Krievina, G.Bahs. Ectopic Adipose Tissue Storage in the Left and 

the Right Renal Sinus is Asymmetric and Associated With Serum Kidney Injury Molecule-1 and Fibroblast Growth Factor-

21 Levels Increase. EBioMedicine (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.10.020;  

 Kalniete D, Nakazawa-Miklaševiča M, Štrumfa I, Āboliņš A, Irmejs A, Gardovskis J, Miklaševičs E. High expression of 

miR-214 is associated with a worse disease-specific survival of the triple-negative breast cancer patients. Hered Cancer 

Clin Pract. 2015;13(1):7.;  

 Vamze J, Pilmane M, Skagers A. Biocompatibility of pure and mixed hydroxyapatite and α-tricalcium phosphate 

implanted in rabbit bone. J Mater Sci Mater Med. 2015;26(2):73.;  

 Paparde A, Plakane L, Circenis K, Aivars JI. Effect of acute systemic hypoxia on human cutaneous microcirculation and 

endothelial, sympathetic and myogenic activity. Microvasc Res. 2015 Nov;102:1-5.;  

 un daudzas citas publikācijas 

Kopā starptautiski citējamie raksti 2015.-2016.gadā uz vienu docētāju ir 1,45 publikācijas (RSU Bibliotēkas speciālistu analīzes 

dati). 

 Programmas studiju kursu docētāju zinātniskā darbība pozitīvi ietekmē studiju procesu, iesaistot studējošos zinātniskajā 

pētniecībā. Turklāt arī docētāji iegūst augstāku akadēmisko kompetenci un specifiskas zināšanas, kas veicina studiju materiāla labāku 

pasniegšanu.  

Studiju kursu praktiskās nodarbības - laboratorijas darbi pārsvarā notiek RSU institūtu un katedru laboratorijās, saskarsmē ar 

pētniekiem un izmantojot mūsdienīgu pētniecisko aparatūru. Minētais studentos izraisa interesi un piesaista viņus noteiktam pētījumu 

virzienam, kopumā tas ir studentu ieguvums papildu studiju programmas kursiem. 

 

Informācija par zinātniskā (radošā) darba organizāciju un institucionālā struktūru (tās efektivitāti) 

Pētniecībā RSU darbojas saskaņā ar apstiprinātām stratēģijām. Rīgas Stradiņa universitātes valsts zinātniskās institūcijas darbības 

stratēģija 2010.-2016.gadam tika apstiprināta ar Veselības ministra rīkojumu nr. 3, 2010. gadā. 2015.g. tika izstrādāta un apstiprināta 

jauna Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās institūcijas attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam. Ātrāku stratēģijas sagatavošanu un 

apstiprināšanu noteica Izglītības un zinātnes ministrijas Informatīvie ziņojumi, kas apstiprināti Ministru kabinetā. Stratēģijas ietver 

sadaļas attiecībā uz prioritārajiem pētniecības virzieniem, cilvēkresursiem, infrastruktūru, sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 

zinātniskajām institūcijām, finansējuma piesaisti. 2010.-2016.g. stratēģija ir tikusi izpildīta, lielā mērā pateicoties vairāk nekā 2 

miljonu kapacitātes attīstības granta (REGPOT) piesaistei no 7. Ietvarprogrammas, veselības tematiskās sadaļas. Šī granta ietvaros bija 

iespējama profesionāli nozīmīgu semināru un vienas konferences rīkošana Rīgā, kuru ietvaros maģistra un doktora līmeņa studenti 

guva iespēju apgūt jaunas zināšanas, no visā pasaulē atzītiem speciālistiem. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.10.020
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Pētnieciskās organizācijas struktūrshēma: 

 
 

Pētniecības organizāciju nosaka Zinātniskās darbības likums. Augstākais koleģiālais orgāns pētniecībā ir Zinātniskā padome. Tā 

pieņem stratēģiskus lēmumus pētniecībā, kā arī aizklāti ievēl zinātnisko personālu. Operatīvās administrēšanas līmenī zinātniskās 

darbības pārvaldību veic Zinātnes pārvalde, kuru vada RSU zinātņu prorektore. Pētniecībā ikgadējais monitorings tiek nodrošināts, 

veicot struktūrvienību zinātniskās darbības rezultātu apkopošanu nākamā gada janvāra mēnesī, kur katra akadēmiskā un zinātniskā 

struktūrvienība aizpilda speciālu atskaites formu. Dati tiek apkopoti, un par tiem tiek ziņots ikgadējā zinātniskajā konferencē martā-

aprīlī, kā arī RSU Zinātniskās darbības pārskatā drukātā formātā, kas tiek sagatavots līdz maija beigām par iepriekšējo gadu. Attiecībā 

uz RSU iekšējo grantu īstenošanu, katra izpildes gada novembrī tiek iesniegta informācija par izpildi, tā tiek izvērtēta vērtēšanas 

komisijā, un tiek pieņemts lēmums par turpināšanu nākamajā gadā un rekomendācijām izpildītājiem. Pētniecības aktivitāšu 

monitoringu struktūrvienību līmenī veic to vadītāji. Visām zinātniskajām un akadēmiskajām struktūrvienībām to vadītājiem zinātniskā 

darba pārraudzība ir iekļauta amata aprakstos. Darba izpildes vadības (DIV) sistēmā tiek kaskadēti uzdevumi pārvaldes hierarhijā. 

Atbilstoši sasniegumiem, tiek veikta pusgada un ikgadējā vērtēšana, un attiecīgi atzīmēti labākie sasniegumi. 

 

Informācija par pētniecībai atvēlētajiem resursiem (to, kā tiek plānots un apmaksāts akadēmiskā personāla un studējošo 

pētniecības (radošais) darbs, tai skaitā dalība zinātniskajās konferencēs vai mākslinieciskās jaunrades aktivitātēs 

Pētniecībai tiek piesaistīti līdzekļi no ārpuses, kā arī tiek izmantotas RSU iekšējās programmas, kas finansētas no RSU resursiem. 
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Finansējuma apjoms pētniecības iekšējiem projektiem tiek piešķirts ikgada RSU budžeta plānošanas procesā. Pastāv vairākas iekšējās 

finansēšanas programmas – RSU iekšējie granti, starpaugstskolu sadarbības granti, atsevišķu projektu atbalsts no RSU Absolventu 

asociācijas puses sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Kopējais finansējums RSU šiem iekšējiem zinātnes projektiem 2016. 

gadā sastāda  512 860 EUR. (Iekšējiem grantiem piešķirts 284 000, RTU_RSU grantiem 100 000, Doktorantu grantiem 128 860.). 

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība daļēji tiek apmaksāta pamatalgas ietvaros (atkarībā no amata veida ir noteikts darba apjoms 

pētnieciskās jomas pienākumiem). Atbilstoši RSU finansiālām iespējām un pētnieciskā virziena aktualitātei, RSU atbalsta akadēmiskā 

personāla dalību zinātniskās konferencēs, piešķirot apmaksātu prombūtnes laiku vai radošo atvaļinājumu. 

 

8. Informācija par ārējiem sakariem: 

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

 

Lai veicinātu sadarbību ar darba devēju organizācijām, viņu iesaisti topošo speciālistu izglītošanā, kā arī, lai paaugstinātu RSU 

studentu konkurētspēju darba tirgū, katru gadu universitātē tiek rīkota Karjeras iespēju nedēļa. Tās laikā notiek darba devēj u 

organizāciju prezentācijas, kurās darba devēju pārstāvji stāsta par karjeras iespējām pārstāvētajā organizācijā, piedāvā RSU 

studentiem un absolventiem aktuālās vakances, kā arī sniedz praktiskus padomus, kā gūt panākumus darba tirgū. Piemēram, 

2015.gadā laika posmā no 27. līdz 29.oktobrim RSU Karjeras iespēju nedēļā piedalījās vairāk nekā 30 darba devēji. 

Ar darba devējiem ir gan tieša, gan netieša sadarbība, piemēram, atsevišķi darba devēji  – zinātnisko institūtu direktori (piem., 

Anatomijas un antropoloģijas institūta, Onkoloģijas institūta un Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta 

direktori) un laboratorijas vadītāji (piem., Latvijas Organiskās sintēzes institūta) ir iesaistīti programmas Studiju Kvalitātes padomes 

darbā, kā tās locekļi (minētais ir nozīmīgi, jo viņi ir vieni no galvenajiem darba devējiem programmas absolventiem).  

Bieži vien maģistra darbu vadītāji ir no darba devēju organizācijas. Nozīmīgi, ka studiju programmā „Biomedicīna” iesaistītie 

docētāji ir strādājuši (zinātnisko projektu, promocijas darbu izstrādes un kvalifikācijas celšanas ietvaros pēdējos pārskata periodos) 

pasaules vadošajās laboratorijās un universitātēs, piem., Zviedrijā: Upsalas Universitātē, Umeo Universitātē, Lundas Universitātē, 

Karolinskas Institūtā; Itālijā: Padujas Universitātē, Bari Universitātē; Vācijā: Max-Plank Institūtā; Japānā: RIKEN Genomu 

zinātniskajā centrā; ASV: Dienvidu Karolīnas medicīniskajā Universitātē; Floridas starptautiskajā Universitātē. Iegūtās zināšanas 

docētāji veiksmīgi izmanto dažādu biomedicīnas kursu pasniegšanā. Docētāju nodibinātie zinātniskās sadarbības kontakti var tikt 

veiksmīgi izmantoti studiju programmas pilnveidošanā. Minētā sadarbība gan Latvijā, gan gūtā pieredze ārvalstīs sekmē programmas 

modernizāciju atbilstoši darba tirgus attīstības tendencēm. 

 

8.2. Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā, tās 

īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu. 

 

Ciešāka sadarbība ar nosacīti līdzīgām studiju programmām (jo ārvalstīs identiskas vai ļoti līdzīgas zināmas programmas nav) tika 
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realizēta ar Upsalas Universitāti un Tartu Universitāti studiju programmas „Biomedicīna” studiju kursu pilnveidē (iepriekšējos 

pārskata periodos), kā arī notika sadarbība atsevišķu vieslektoru uzņemšanai RSU un viņu lekcijas tika piedāvātas „Biomedicīna” 

programmas studentiem (arī šajā pārskata periodā). 

Tiek meklētas sadarbības iespējas ar Eiropas augstskolām, kur absolventiem un docētājiem būtu iespējama kvalifikācijas celšana, 

studiju procesa pilnveidošana. Programma atbalsta studentu mobilitāti mācībām ārzemēs, mācību spēku un cita personāla mobilitāti 

augstākās izglītības iestādēs ārzemēs, piem., izmantojot ERASMUS programmu. Programmas docētāji veicina starptautisko sadarbību, 

piedaloties starptautiskās konferencēs un kongresos.  

 

 

8.3. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

Pārskata periodā 2015/2016 ak. g. starptautiskās apmaiņas šīs programmas ietvaros nav bijis, bet tā ir ieplānota 2017.gadā. 

8.4. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju 

programmas, norādot, vai augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

 

Docētāji, pilnveidojot studiju kursu saturu, sadarbojas, konsultējas, uztur kontaktus ar kolēģiem no citām Latvijas augstskolām, 

piem., RTU, LU, LLU, lai gan jāatzīmē, ka identiskas vai ļoti līdzīgas studiju programmas ne Latvijā, ne ārvalstīs nav. Sadarbība tiek 

realizēta šādos veidos: piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, zinātnisko publikāciju sagatavošana, atbalsts akadēmiskā personāla 

apmācīšanā, zinātnisko kopprojektu realizēšana un pieredzes apmaiņa. 

Studiju programmā pārskata periodā ir bijuši iesaistīti divi viesprofesori: no Edinburgas Universitātes un Kauņas Veselības 

zinātņu universitātes, bet iepriekšējos pārskata periodos ir bijis viesprofesors no Upsalas Universitātes un citi viesprofesori.  

Programmas kursu docētāji zinātnisko projektu, promocijas darbu izstrādes un kvalifikācijas celšanas ietvaros (iepriekšējos 

pārskata periodos) ir strādājuši institūtos un universitātēs Zviedrijā (Upsalas Universitātē, Umeo Universitātē, Lundas Universitātē, 

Karolinskas institūtā), Itālijā (Padujas Universitātē, Bari Universitātē), Vācijā (Max-Plank Institūtā), Japānā (RIKEN Genomu 

zinātniskajā centrā), ASV (Dienvidu Karolīnas Medicīnas Universitātē, Floridas Starptautiskā Universitātē). Iegūtās zināšanas 

ārvalstīs tiek izmantotas “Biomedicīnas” programmas pilnveidē. 

 

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

Pārskata periodā 2015/2016 ak. g. starptautisko sertifikātu un akreditācijas nav bijis. 

9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas: 

9.1. ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju 

un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība.  

 

Studiju virziena un tam atbilstošu studiju programmu veidošanas pārvaldība un kvalitātes uzraudzība tiek īstenota šī ziņojuma 
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5.punktā aprakstītajos pārvaldības procesos. Prasības studiju procesa plānošanai, uzraudzībai un kvalitātes kontrolei RSU nosaka 

procesa apraksts Nr. 35 “Studiju procesa organizēšana”. Prasības studiju rezultātu noteikšanai un novērtēšanai iekļautas “Zināšanu 

un prasmju novērtēšanas kārtībā”. Kopumā studiju kvalitātes uzraudzība ir vairāklīmeņu sistēma:  

1) Individuālajā līmenī docētāja pienākums ir nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, pārskatīt studiju rezultātus un uzlabot studiju 

kursu saturu un veikt hospitēšanu un dalīties ar akadēmisko pieredzi.  

2) Studiju programmas līmenī studiju programmas vadītāja pienākums ir nodrošināt studiju programmas satura atbilstību 

iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, darba tirgus prasībām, nozares attīstības tendencēm un studējošo vajadzībām, 

analizēt datus, kas var sniegt informāciju par studiju programmu rezultātu un kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un ieviest 

nepieciešamos uzlabojumus studiju programmās.  

3) RSU līmenī vadības pienākums ir noteikt stratēģiskos un kvalitātes mērķus un kvalitātes politiku, pieņemt lēmumu par 

kvalitātes pieeju, pārvaldīt resursus un noteikt iekšējo kārtību. Ieviestās sistēmas uzraudzību RSU veic gan iekšējie sistēmas 

un kvalitātes auditori, gan neatkarīgie ārējie eksperti. 

Programmas studiju kursu aprakstu (forma M3) izstrādāšana, aktualizēšana un izmantošana notiek docētāju – katedras un 

Mācību departamenta mērķtiecīgā sadarbībā. Katru akadēmisko gadu studiju kursa vadītājs pārskata un papildina sava studiju 

kursa aprakstu Studiju kursu reģistrā RSU Intranetā. Studiju kursa satura izmaiņas saskaņo katedrā, kas pārrauga attiecīgā studiju 

kursa īstenošanu. Studiju kursa saturu pārskata RSU Mācību departamenta speciālists, nepieciešamības gadījumā atgriežot to 

kursa vadītājam korekciju veikšanai. Ja kursa aprakstā korekcijas nav nepieciešamas, tas tiek publicēts RSU Studējošo portālā. 

Saite uz kursa aprakstu ir pieejama arī studiju kursam atbilstošajā E-studiju kursā. 

Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmas kvalitāti sekmējošie mehānismi tiek realizēti sekojoši: 

 iekšējo kvalitāti nodrošina programmas regulāra caurskate un analīze studiju programmas «Biomedicīna» Studiju Kvalitātes 

padomes sēdēs, Medicīnas fakultātes Domes un RSU Dekānu padomes sēdēs, tajās tiek analizēti un apstiprināti studiju 

programmas ikgadējie pašnovērtējuma (raksturojuma) ziņojumi un saskaņotas izmaiņas studiju programmā; 

 izmantojot studentu un absolventu regulārās aptaujas (t.sk., RSU SIS e-sistēma), tiek nodrošināta studējošo līdzdalība studiju 

programmas pilnveidošanā. Aptaujas tiek veiktas gan par studiju programmu kopumā, gan par atsevišķiem studiju kursiem un to 

docētājiem. Studentiem ir iespēja izteikt savas domas un vēlmes par studiju programmu, tās struktūru un organizāciju. Aptauju 

rezultāti tiek analizēti Studiju Kvalitātes padomes un Dekānu padomes sēdēs, kā arī veicot izmaiņas programmā, šo aptauju 

rezultāti tiek ņemti vērā; 

 programmas īstenošanas laikā studentus uzklausa un palīdz rast problēmu risinājumu studiju programmas „Biomedicīna” vadītājs 

un Medicīnas fakultātes vadība. Studiju kursu docētāji uzklausa un strādā ar studentiem arī konsultāciju laikā. Tādējādi studentu 

aktuālās vajadzības tiek efektīvi apmierinātas; 

 programmas iekšējo kvalitāti nodrošina gan studiju programmas vadītājs un iesaistītie kursu vadītāji, gan Medicīnas fakultātes 

vadība, analizējot un veicot nepieciešamās darbības attiecībā uz studiju programmas realizāciju un studiju procesa organizāciju, 

ņemot vērā studentu sekmes un nepieciešamību pilnveidot studiju kursus. 
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9.2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes 

nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā 

izglītībā. 

 

RSU kvalitātes politika balstās uz universitātes stratēģiju un vērtībām un tā ietver trīs pamatprincipus – studentcentrēta pieeja, 

partnerība un kvalitāte. Kvalitātes politika ir pieejama RSU mājaslapā: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/strv-

sadalas/kvalitates_politika_2016.pdf . Kvalitātes politikas īstenošanā ir iesaistīti gan RSU darbinieki, gan studējošie. Tā piemēram, 

2016.gadā RSU darbojas studējošo, docētāju un administratīvo darbinieku kopīgi veidota darba grupa, kura izstrādāja RSU Studiju 

programmu Kvalitātes standartu. Kvalitātes kritēriji definēti trīs kategorijās: institucionālie, piemēram, bibliotēkas resursu pieejamība un 

vienību skaits, saturiskie, piemēram, kursu satura ikgadējās atjaunošanas procentuāli rādītāji un individuālie, piemēram, vieslektoru skaits 

programmu realizācijai. Kvalitātes standartu RSU apstiprināja 01.09.2016. 

RSU ir noteikta kārtība studiju programmu izstrādei, iekšējai apstiprināšanai, to darbības uzraudzībai un periodiskai pārbaudei. Minētās 

prasības noteiktas procesa aprakstā Nr. 34 “Studiju programmu un studiju virzienu izstrāde” un nolikumā “Jaunu studiju programmu 

izstrādes un apstiprināšanas kārtība Rīgas Stradiņa universitātē” atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Uzraudzību pār studiju 

programmas īstenošanu un tās kvalitāti nodrošina studiju programmas vadītājs, novērtējot studiju procesu, studiju rezultātus, analizējot 

studējošo aptauju rezultātus, izmaiņas darba tirgus tendencēs un aktualitātes nozarē un pasaulē.  

2016. gadā tika veikts starptautisks studentcentrētas pieejas īstenošanas izvērtējums RSU Medicīnas un Komunikācijas fakultātē, ko 

veica Peer Assessment of Student centred Learning (PASCL) novērtēšanas grupa. PASCL ekspertu ziņojums par studentcentrētas pieejas 

īstenošanu RSU angļu valodā pieejams: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/pascl_report_rsu_2016.pdf, latviešu valodā 

pieejams: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/PASCL_zinojumsLV_2016.pdf . PASCL ziņojumā teikts, ka RSU 

kopumā ir studentcentrēta augstskola, kas aktīvi iesaista studējošos studiju procesa pilnveidē. Ziņojumā minētas arī rekomendācijas, kā 

sekmēt studējošo iesaisti studiju procesā, t.i., kā pilnveidot studentcentrēto pieeju universitātē. RSU turpmāk iecerējusi ņemt vērā PASCL 

ekspertu izteiktās rekomendācijas un strādāt pie e-studiju vides uzlabošanas, pārbaudījumu veidu un satura aktualizēšanas, komunikācijas 

veicināšanas un citiem jautājumiem. PASCL ziņojumā uzteikta RSU iniciatīva studiju procesa pilnveidei – jau pašlaik aktīvi tiek strādāts 

pie e-vides uzlabošanas, pieejamas saturiski atjaunotās studējošo anketas, kā arī tiek izmantoti izstrādātie studiju programmu kvalitātes 

indikatori 

Uzņemšana pamatstudijām RSU notiek, pamatojoties uz Augstskolu likumu, Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās, Ministru kabineta 

2015. gada 29.septembrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.543, Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena 

vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, RSU Satversmi, RSU 

Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem attiecīgajam akadēmiskajam gadam, kā arī atbilstīgi citiem normatīvajiem aktiem. 

RSU ir skaidri noteiktas prasības un noteikumi visiem studentu "dzīves cikla" posmiem, kas publicēti RSU  mājaslapā: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/PASCL_zinojumsLV_2016.pdf
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 Uzņemšanas noteikumi: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-noteikumi;  

 Studiju reglaments I: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-

reglaments-i;  

 Studiju reglaments II – rezidentūras studiju reglaments: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/RSU_rezidenturas_studiju_reglaments_2016.pdf;  

 Studiju reglaments III – Doktora studiju reglaments: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/normakti/ieksejie/Studiju_reglaments_III-Doktora-studiju-reglaments-4.pdf ;  

 Studiju iekšējās kārtības noteikumi: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-

studiju-ieksejas-kartibas-noteikumi; 

 Stipendiju piešķiršanas kārtība: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti;   

 Kredītu piešķiršanas kārtība: http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti; 

 Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu RSU: 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf . 

Lai nodrošinātu paredzēto studiju rezultātu sasniegšanu, RSU ir izstrādāta virkne iekšējo normatīvo aktu, kas nosaka prasības: 

 Studiju procesa organizēšanai;  

 Zināšanu un prasmju novērtēšanai; 

 Studentu servisa pakalpojumu nodrošināšanai; 

 Aptauju organizēšanai; 

 Akadēmiskā personāla vēlēšanām; 

 Akadēmiskā personāla pedagoģiskā darba pilnveidei; 

 Pieaicināto pasniedzēju izvēlei; 

 Tālākizglītības īstenošanai; 

 Doktorantūras studijām un zināšanu vērtēšanai; 

 Hospitēšanai; 

 Darba izpildes novērtēšanai; 

 Uzņemšanas organizēšanai RSU studiju programmās angļu valodā; 

 Apmaiņas programmu organizēšanai; 

 Neatbilstību, sūdzību un priekšlikumu saņemšanai, izskatīšanai un vadības sistēmas pilnveidošanai u.c. 

Lai nodrošinātu studiju programmu un studiju kursu nepārtrauktu pārskatīšanu un pilnveidošanu, RSU tiek veikta: 

a) Aptaujas anketu rezultātu analīze par studējošo, darbinieku, absolventu apmierinātību, kas tiek izskatīta akadēmisko un koleģiālo 

institūciju sēdēs un iekļauta pašnovērtējumu ziņojumos; 

b) Datu un informācijas analīze par studējošo sekmēm, atbirumu, absolventu nodarbinātību, akadēmiskā personāla darba efektivitāti, 



Veidlapa Nr. M-1.2        
 

24 
 

pieejamiem studiju līdzekļiem un to izmaksām u.c., kas tiek izskatīta akadēmisko un koleģiālo institūciju sēdēs un iekļauta 

pašnovērtējumu ziņojumos; 

c) SVID analīze, nosakot studiju programmu stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, kas ir iekļauta pašnovērtējumu ziņojumos; 

d) Hospitēšanas rezultātu analīze, kas tiek izskatīta akadēmisko un koleģiālo institūciju sēdēs; 

e) Kvalitātes kritēriju analīze, kas tiek iekļauta ikgadējā pārskatā par kvalitātes vadības sistēmu; 

f) Sūdzību, neatbilstību un priekšlikumu analīze, kas tiek iekļauta ikgadējā pārskatā par kvalitātes vadības sistēmu; 

g) Stratēģijas izpildes rezultātu analīze, kas tiek dokumentēta stratēģijas gada rīcības plānā.  

Atbilstoši veikto datu analīzes rezultātiem tiek noteikti nepieciešamie uzlabojumi studiju programmu īstenošanai vai citu RSU darbības 

procesu pilnveidošanai. RSU studiju iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma paredz studējošo līdzdalību kvalitātes nodrošināšanā. Tiek 

nodrošināta studējošo pārstāvniecība Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju kvalitātes padomēs, darba grupās, komisijās u.c. Studiju kvalitātes 

pārraudzīšanai un nodrošināšanai izveidotas Studiju kvalitātes padomes. Studiju kvalitātes padomes darbībā iesaistīti attiecīgo studiju 

programmu vadītāji, akadēmisko struktūrvienību vadītāji vai viņu deleģēti docētāji, darba devēji un studējošo pārstāvji. 

RSU iekšējā pārvaldības sistēma ietver ārējās uzraudzības pasākumus, kas nodrošina neatkarīgu trešās puses novērtējumu jeb auditu. 

RSU tiek veikti trīs dažādi ārējie auditi: 

1. Sertifikācijas audits. Ne finanšu sistēmas un procesu audits, kura laikā tiek novērtēts vai vadības sistēma ir efektīvi ieviesta un 

atbilst starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības”, kā arī tiek novērtēta darbības 

atbilstība iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem. Sertifikācijas audits tiek veikts 1 reizi 3 gados; 

2. Uzraudzības audits. Uzraudzības audita mērķis ir izvērtēt vai Rīgas Stradiņa universitāte ievēro ISO 9001:2008 standarta 

prasības un pašas universitātes noteiktās prasības attiecībā uz studiju un pētniecības kvalitāti, administratīvo procesu darbību. 

Uzraudzības audits tiek veikts 2 reizes 3 gados. 

3. Finanšu audits (Valsts kontroles revīzija). Finanšu revīzijā pārbauda vai finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem 

aktiem un vai tie sniedz patiesu informāciju par universitātes finansiālo stāvokli un darbības rezultātu. Finanšu audits tiek veikts 

1 reizi gadā. 

Papildus ārējiem auditiem Rīgas Stradiņa universitāte piedalās projektos, kuru ietvaros ārējie eksperti ir snieguši vērtējumu par 

universitātes darbību. Piemēram,  PASCL novērtējums par studentcentrētas pieejas īstenošanu Rīgas Stradiņa universitāte 

http://www.rsu.lv/studentiem/10256-rsu-gust-starptautisku-atzinibu-ka-studentcentreta-augstskola , Pasaules Bankas pētījums par augstāko 

izglītību http://www.rsu.lv/studentiem/10273-rsu-piedalas-pasaules-bankas-petijuma-par-augstako-izglitibu 

 

9.3. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē vai reorganizē kādu no studiju virzienam 

atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas. 

 

Šīs iespējas nosaka noslēgtais Studiju līgums starp RSU un studentu, kur punkts 6.4. tajā teikts: “Pēc līguma laušanas Universitāte var 

piedāvāt Studējošajam iespēju noslēgt līgumu par studijām citā Studējošā iepriekšējai izglītībai un kvalifikācijai atbilstošā studiju 
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programmā, kurā ir brīvas studiju vietas”. 

 

10. Studiju virziena un 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. 

 

Maģistra studiju programma „Biomedicīna” absolventi ir augsta līmeņa speciālisti biomedicīnas jomā, kuri ir īpaši sagatavoti 

zinātniskajai darbībai. Šādu biomedicīnas speciālistu nepieciešamību Latvijā nosaka ne tikai esošie biomedicīniskie pētījumi dažādās 

jomās, piemēram, ERAF, ESF, LZP un Valsts Pētījumu programmas “Biomedicīna” projektos, bet arī perspektīva, jo ES vadība 

atvēlējusi ievērojamus finanšu līdzekļus ne tikai pašreizējā HORIZON programmas ietvara biomedicīniskajiem pētījumiem, bet 

nākotnē jau ir ieplānots būtisks finansējums palielinājums šiem ES centralizētajiem projektiem, kuros būs iespēja piedalīties arī 

Latvijas zinātniekiem, ņemot vērā, ka Eiropas Struktūrfondi Pētniecībai un Inovācijām līdz 2020.gadam Latvijā tiks investēti saskaņā 

ar Viedās Specializācijas Stratēģiju (http://www.ris3.lv/home). Minētais uzliek atbildību nepārtraukti pilnveidot un modernizēt studiju 

programmu „Biomedicīna”. 

Maģistra studiju programmā „Biomedicīna” ir definētas stiprās un arī vājās puses, t.sk., iespējas, kuras analizējot, izstrādāts 

programmas tālākais attīstības plāns. Šobrīd Latvijā studiju programma „Biomedicīna” tiek sekmīgi realizēta. Plānots arī turpmāk 

pilnveidot šo programmu, kas sekmētu zinātnisko darbību, t.sk., sekmētu augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu biomedicīnas 

jomās. Pieredze apliecina, ka programmas absolventi ir spējīgi konkurēt darba tirgū. Absolventu teorētiskā un praktiskā sagatavotība 

ļauj turpināt studijas doktorantūrā (gan bioloģijā, gan medicīnā), strādāt zinātniskās pētnieciskās iestādēs, farmakoloģiskos 

uzņēmumos, kā arī par mācību spēkiem (docētājiem) gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, maģistrantūras studiju programma „Biomedicīna” ir vērtējama pozitīvi gan no 

starptautiskās viedokļa, gan arī no Latvijas interešu viedokļa. Studiju programmas attīstību ietekmē un nosaka modernās attīstības 

tendences dažādās biomedicīnas nozarēs Latvijā un pasaulē. Programmas nākotne atkarīga no spējas piesaistīt studentus un spējas 

reaģēt uz dinamisko vides maiņu augstas konkurences apstākļos. 

Studiju virziena un programmas galvenie attīstības virzieni: 

 studiju procesa kvalitātes un organizēšanas pilnveidošana, t.sk., ņemot vērā maģistrantu, programmas absolventu un darba 

devēju aptauju rezultātus; 

 studiju programmas satura un struktūras pastāvīga pilnveidošana, atbilstoši sasniegumiem biomedicīnā; 

 studiju programmas docētāju un maģistrantu iesaistīšana zinātniskajā darbā; 

 ārvalstu vieslektoru iesaistīšana un docētāju līdzdalība starptautiskos projektos; 

 programmas popularizēšana, lai palielinātu programmā reflektantu skaitu, radot konkursu uz studiju vietām; 

 starpaugstskolu sadarbības paplašināšana, kuras realizē radniecīgas Biomedicīnas virziena maģistra programmas; 

 sadarbības ar darba devējiem pilnveidošana, t.sk., aktualizējot sadarbības virzienus. 

http://www.ris3.lv/home
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Studiju virziena raksturojuma pielikumi (pielikumā atsevišķs “e-fails”): 

1. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, formu, tai skaitā atsevišķi norādot tālmācību, 

īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju. 

2. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, kā arī studiju 

programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos. 

3. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, radošās darbības un sagatavotās 

mācību literatūras saraksts pārskata periodā. 

4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, 

norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā. 

5. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu 

studiju programmu īstenošanā. 

6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

Europass formātā (https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/curriculum-vitae). 

7. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikumi. 

8. Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas izstrādi un īstenošanu, ja studiju 

virzienam atbilst kopīgā studiju programma. 

9. Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā, ja studiju virzienam atbilst 

kopīgā studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu vai koledžu. 

10. Ja studiju virziens ir ticis akreditēts jau iepriekš, informācija par iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu 

ieviešanas rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu. 

11. Citi dokumenti pēc ieskatiem. 

 
Studiju virziena vadītājs: __________________________prof. Pēteris Tretjakovs 

                                                                            Paraksts, atšifrējums 

 

Datums: 24.11.2016. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes  

Studiju programmas “Biomedicīna” Kvalitātes padomes 2016.gada 24.novembra sēdē 

Protokols Nr. 12-3-3/20 
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