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Pārskats  

par veiktajām darbībām studiju virziena “Dzīvās dabas zinātnes” 

akadēmiskā maģistra studiju programmas  

“BIOMEDICĪNA” (kods: MFBM) pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

1. 2016./2017. ak. g. anketēšanas rezultātu analīze  

 

Studentu elektroniskās aptaujas (RSU centralizēta forma) notiek regulāri katru semestri, 

vērtējot studiju kursus, bet noslēguma aptauja ir par visu MFBM studiju programmu. Lai arī 

aptauja ir brīvprātīga, tomēr kursu docētāji mudina studentus aizpildīt aptaujas e-anketu, 

piem., piedāvājot datoru pieejamību praktisko nodarbību telpās. Anketēšanu rezultāti RSU 

tiek centralizēti statistiski apstrādāti un to rezultātus analizē gan katedru sēdēs (attiecībā uz 

studiju kursiem), gan Studiju Kvalitātes padomes un Dekānu Padomes sēdēs. MFBM 

programmas vadītājs komunicē ne tikai ar studiju kursu vadītājiem, lai risinātu aptaujās 

aktualizētos jautājumus, bet arī tieši ar studentiem, t.sk., arī klātienē, tas ir iespējams, jo 

kopējais studentu skaits ir mazs (tikai seši). Pašlaik tiek aprobēta centralizēta aptaujas 

rezultātu anketa publicēšanai RSU e-vidē, kura turpmāk tiks praktizēta pēc katras veiktās 

aptaujas. 

Aptaujā par pārskata periodu ir piedalījušies visi studējošie, kur MFBM studiju 

programmā studējošo skaits: 6 studenti, 6 aizpildījuši anketu – 100% dalība.  

Tika vērtēti visi programmas studiju kursi saistībā ar šādiem jautājumiem: Augstskolas 

izvēli; Studiju programmas izvēli; Sasniegtajiem studiju rezultātiem; Lekciju un nodarbību 

plānojumu; Informācijas pieejamību par lekciju un nodarbību norises vietām; Nodrošinājumu 

ar datoriem; Interneta pieejamību augstskolā; Materiālu nodrošinājumu e-studiju vidē; 

Nodrošinājums ar bibliotēkas resursiem; Nodrošinājums ar atbilstošām telpām; Auditoriju un 

semināru telpu aprīkojumu; Vai Tavā izvēlētajā studiju programmā bija tādi studiju kursi, 

kuru pasniegšanas līmenis Tevi neapmierināja?; Kāda pēc Tavām domām bija vērtēšana 

studiju programmā?; Lekcijas; Vieslekcijas; Semināri; Konsultācijas; Praktiskās nodarbības; 

Pētnieciskais darbs; Patstāvīgais darbs; Tavi priekšlikumi studiju kvalitātes uzlabošanai!. 

Lai arī tika sasniegti augsti studiju rezultāti, piem., Maģistra darbu vērtēšanas komisija 

novērtēja studentu maģistru darbus tikai ar teicami un pat izcili, tomēr statistikas dati 

apliecina kritisku vērtējumu, kur 4 (četru) ballu sistēmā vērtējums ir starp 3.67 (maksimāli) un 

1.83 (minimālais vērtējums ir atbildē uz jautājumu: Lekciju un nodarbību plānojums un 

Pētnieciskais darbs).   

Tika izvērtēti arī studentu priekšlikumi studiju kvalitātes uzlabošanai, kas saistīti, piem., 

ar 

 Jāpalielina studentu laboratoriskās (piem., testēšanas, izmantojot analizatorus, u.c.) 

iespējas praktisko nodarbību laikā;     

 Atsevišķi studenti iebilst pret moduļu sistēmu programmas īstenošanā un ka kursu 

saturs ir pārāk apjomīgs, kā arī pret to, ka kursa īstenošanā ir iesaistīti vairāki docētāji; 

 Aptaujā norādītas reflektantu atšķirīgās priekšzināšanas bioloģijā un ķīmijā, tas 

ietekmē sekmes; 

 Atsevišķi studenti ir izteikuši viedokļi par atsevišķu kursu pilnveidošanu – tas tiek 

ņemts vērā.    

Jau veiktos pasākumus un plānotos pasākumus studiju programmas pilnveidei, lūdzu 

skatīt zemāk punktos: “4. 2016./2017. ak. gadā veiktās izmaiņas studiju programmā” un 

“5.Studiju programmas pilnveides priekšlikumi”. 



 

 

Tika izteikts aptaujā arī šāds komentārs: «Paldies studiju programmas vadītājam par 

diviem jaunu zināšanu un prasmju apguves piesātinātiem gadiem! :) Lai gan uzrakstīts ir 

daudz, kopumā vērtējot, varu teikt, ka izvēli studēt šo studiju programmu nenožēloju.» 

 

2. Studiju programmas, tajā ietilpstošo studiju kursu rezultātu un standartu savstarpējās 

atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

Pirmo reizi tika veikta MFBM studiju programmas kartēšana, izmantojot speciālu RSU 

MD SPAN izstrādātu rīku (aizpildīto kartēšanas rīku Excel formātā lūdzu skatīt pielikumā). 

Pārskatot formulētos MFBM maģistra programmas rezultātus un izvērtējot to atbilstību EKI-

7. līmeņa prasībām, tika veiktas korekcijas. Programmas absolvents: 

1) Apliecina plašas zināšanas dažādās biomedicīnas jomās, t.sk., par jaunākajiem 

zinātniskajiem sasniegumiem un biomedicīnisko tehnoloģiju attīstību un pielietojumu.  

2) Demonstrē spējas argumentēti diskutēt (prasme) par mūsdienu aktualitātēm 

biomedicīnas jomās un spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus gan zinātniskajai darbībai, 

gan uzņēmējdarbībai.  

3) Spēj veikt biomedicīnisku pētījumu (prasme) gan patstāvīgi, gan pētnieciskas grupas 

ietvaros un uzņemties atbildību par iegūtajiem rezultātiem, kā arī spēj piedāvāt 

kvalitatīvus risinājumus neparedzētās pētnieciskā darba problēmu situācijās.  

4) Spēj integrēt dažādu biomedicīnas jomu zināšanas (kompetence) un dot radošu 

ieguldījumu, sekmējot zināšanu progresu gan teorētiskā, gan praktiskā (metožu) 

aspektā, vienlaikus, ievērojot pētniecības ētiskos principus. 

 

Kartēšanas rezultāti apliecina katra studiju kursa devumu programmas studiju rezultātu 

sasniegšanā attiecībā uz zināšanām un prasmēm, kā arī kompetencēm. Visi ietvertie kursi ir 

pamatoti un ir būtiski programmas rezultātu sasniegšanai. Atsevišķu studiju kursu rezultātu 

formulējums attiecībā uz prasmēm un kompetencēm vēl ir pilnveidojams, tāpēc tiek plānota 

komunikācija ar kursu vadītājiem, lai panāktu vēl ciešāku programmas un studiju kursu 

sasniedzamo rezultātu saskaņu. Ņemot vērā MFBM programmas piesātinājumu, t.sk., ar 

saturiski daudzveidīgiem kursiem, pašlaik nav aktuāla jaunu kursu iekļaušana programmā 

(pirms gada programma tika iekļauts jauns kurss “Nanotehnoloģijas medicīnā”), bet galvenais 

akcents ir esošo studiju kursu pilnveide, piem., attiecībā uz praktisko nodarbību īstenošanu. 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Aktuāls MFBM programmas 

absolventu pieprasījums darba tirgum 

nākotnē, saistībā ar strauju zinātnes 

attīstību mūsdienās; 

 Valsts finansējuma pieejamība 

programmas realizācijai; 

 Studiju programmas oriģinalitāte un 

starpdisciplinārais raksturs; 

 Profesionāli docētāji – ne tikai ar 

pedagoģiskā darba pieredzi, bet arī ar 

lielu praktiskā darba pieredzi 

pētniecībā; 

 Praktiķu iesaistīšana studiju procesā un 

 Programmā imatrikulēto studentu 

atšķirīgā zināšanu pakāpe bioloģijā un 

ķīmijā; 

 Ierobežotas laboratoriskās iespējas 

praktiskajām nodarbībām; 

 Ierobežotas laboratoriskās iespējas 

maģistra darbu izstrādāšanai; 

 Nepietiekoša programmas studentu 

piedalīšanās zinātniskajās konferencēs; 

 Ierobežota absolventu tālāka darbība 

zinātniskās pētniecības jomā, jo Latvijā ir 

būtiski mazs zinātnisko projektu īpatsvars, 

tajā skaitā, 2018. gadā tiek apturēta Valsts 



 

 

studiju gala rezultātu izvērtēšanā. Pētījumu programma BIOMEDICĪNA; 

 Ierobežota absolventu tālāka profesionālā 

darbība, jo tā lielā mērā ir atkarīga no 

biomedicīnas industrijas (nozarēm), kas 

Latvijā nav plaši attīstīta. 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Studiju programmas satura un 

īstenošanas pilnveidošana atbilstoši 

valsts prioritātēm un darba devēju 

prasībām; 

 Docētāju un studentu plašāka 

iesaistīšana apmaiņas programmās; 

 Plašāka vieslektoru piesaiste no 

ārzemēm; 

 Profesionālu praktiķu vēl plašāka 

piesaiste studiju kursu docēšanai; 

 Sadarbības paplašināšana ar 

profesionālajām organizācijām un 

darba devējiem; 

 Sadarbības paplašināšana ar ārvalstu 

augstskolām; 

 Akadēmiskā personāla un studējošo 

pētniecības aktivitāšu attīstība; 

 e-studiju vides tālāka attīstība; 

 Mārketinga un reklāmas aktivitāšu 

attīstība programma popularizēšanai. 

 Zems ar biomedicīnu saistīto zinātniski-

pētniecisko projektu skaits Latvijā, tas 

samazina darba iespējas MFBM 

programmas absolventiem; 

 Ar biomedicīnu saistīto nozaru 

nepietiekama attīstība Latvijā (pašlaik), 

kas arī būtiski samazina darba vietu skaitu 

programmas absolventiem; 

 Augstas programmas izmaksas, kas 

objektīvi saistītas ar MFBM programmas 

studiju kursu praktisko nodarbību 

realizāciju laboratorijās. 

  

Darbības, lai: 

1) saglabātu/ noturētu stiprās puses – nodrošināt augstus programmas un studiju kursu 

rezultātus, t.sk., programmas īstenošanā iesaistot augsti kvalificētus docētājus; veikt 

sekmīgu tuvojošos MFBM programmas pār-akreditāciju 06.06.2019.;  

2) mazinātu vājās puses – turpināt uzsākto sagatavošanas kursu praktizēšanu ar mērķi 

izlīdzināt zināšanas bioloģijā un ķīmijā imatrikulētiem studentiem; meklēt risinājumus 

praktisko-laboratorisko nodarbību pilnveidei (saistīts ar laboratoriskiem resursiem, 

t.sk. laboratorisko personālu), tas sekmēs arī studentu zinātnisko darbību;  

3) kādas darbības tiks veiktas, lai izmantotu iespējas (kā identificētie ārējie faktori var 

tikt izmantoti, lai vairotu stiprās puses) – uzskaitītās iespējas jau tiek un tiks 

izmantotas, piem., jauna aktivitāte - nostiprinās savstarpēji ieinteresēta sadarbība ar 

Latvijas Laboratorijas Speciālistu Biedrību, veidojas sadarbība ar Koventrijas 

Universitāti (Coventry University, United Kingdom); tiek programmā iesaistīti 

viesprofesori, un citi pasākumi;  

4) kādas darbības tiks veiktas, lai mazinātu ārējo draudu ietekmi – ārējos draudus 

zināmā mērā var mazināt RSU finansiālā kapacitāte un ieguldījums zinātnē, t.sk., 

saistībā ar biomedicīnu un izrietoši ar programmas absolventu piesaisti darbam. 

 

  



 

 

 

4. 2016./2017. ak. gadā veiktās izmaiņas studiju programmā. 

 

Ņemot vērā, ka reflektanti MFBM divgadīgajā programmā tiek uzņemti tikai katru otro 

gadu, respektīvi, vienlaikus nav pirmā un otrā gada studējošo – tāpēc apzinātās, 

nepieciešamās izmaiņas konkrētajā semestrī var ieviest tikai ar zināmu nobīdi laikā. Veiktās 

izmaiņas: 

 1.semestra izvēles studiju kurss “Biomedicīnas aktuālās problēmas pētniecības virzieni”  

un 2.semestra izvēles studiju kurss “Nanotehnoloģijas medicīnā” ir samainīti vietām, to 

motivē zināšanu apguves secība programmā, jāatzīmē, arī studentu aptaujā tika izteikts 

šāds priekšlikums. 

 Ņemot vērā, ka studiju kursi tiek īstenoti pēc moduļu sistēmas, respektīvi, kursa 

noslēgumā ir eksāmens un tad seko nākošais modulis, un ņemot vērā, jo īpaši, 1.studiju 

gada kursu grūtības pakāpi un arī priekšlikumu, kas izrietēja no studentu aptaujas 

rezultātiem – pašlaik tiek praktizēta papildus dienu paredzēšana, lai sagatavotos 

eksāmenam. Prognozēju, ka minētais sekmēs studentu aptaujas vērtējuma uz jautājumu 

“Lekciju un nodarbību plānojums” uzlabošanos. 

 Pārskata periodā vēl nebija iespējams, bet turpmākai programmas īstenošanai atsevišķas 

katedras ir iekļāvušas savā budžetā mērķa finansējumu (reaktīvu iegādei, to saskaņojot 

ar RSU FD) laboratorisko-praktisko nodarbību īstenošanai, minēto nepieciešamību ir 

aktualizējuši arī studenti savās aptaujās, izsakot neapmierinātību ar nepietiekamo 

laboratorisko darbu (protokolu) īpatsvaru. Ar šo šis jautājums vēl netiek atrisināts, šeit 

jāiesaista vēl citas katedras un jāatrisina arī būtisks jautājums par laboratorijas personāla 

pietiekamu atbalstu (laborantu skaits, darbs pēc plkst.17.oo). 

 Lai arī pārskata periodā (tā beigās) tika saņemta IZM AIC principiāla piekrišana 

pārakreditēt MFBM programmā iegūstamā grāda nosaukumu no “Mg. biol.” uz “Mg. 

biomed.” – šī izmaiņa ir izrietējusi no reflektantu intereses un minēto atbalstīja Studiju 

Kvalitātes Padome un MF Dome, tomēr šo “Mg. biomed.” Latvijā vēl nepazīst, piem., 

lai ar šo grādu drīkstētu sertificēties par klīniski-diagnostiskās laboratorijas speciālistu 

(šī darbības joma ir aktuāla daudziem programmas absolventiem) bija nepieciešams lūgt 

Latvijas Laboratorijas Speciālistu Biedrības (ārstu asociācija) valdi papildināt attiecīgo 

specialitātes Nolikumu, kas pašlaik ir izdarīts (process bija nevienkāršs). Tagad var 

turpināt iegūstamā grāda pār-akreditācijas procedūras. 

 Pavasara semestrī tika pirmo reizi ir realizēti sagatavošanas kursi, tie sekmē ne tikai 

programmas reflektantiem iestāj-testa konkurētspējīgāka rezultāta sasniegšanu, bet arī 

sekmē studentu grupā zināšanu izlīdzināšanu bioloģijā un ķīmijā, lai sekmīgāk apgūstu 

MFBM programmas studiju kursus. Arī studenti aptaujā ir norādījuši, ka atšķirīgās 

zināšanas traucē kursu īstenošanas kvalitāti, jo vieniem reflektantiem bakalaura grāds ir 

vairāk saistīts ar ķīmiju, bet citiem ar bioloģiju. 

 Lai arī pārskata periodā bija izplānota viena studenta dalība ERASMUS programmā (uz 

Upsalas Universitāti), diemžēl pati studente mainīja savus plānus, bet šī iespēja 

studentiem tiek regulāri aktualizēta. 

 Pārskata periods atbilstoši MFBM programmas plānojumam galvenokārt bija saistīts ar 

maģistra darba izstrādi, tā priekš-aizstāvēšanu un aizstāvēšanu, respektīvi, nebija 

nepieciešamas plašākas izmaiņas studiju programmā attiecībā uz šo periodu. Ņemot 

vērā, ka studenti aptaujās uz jautājumu: “Pētnieciskais darbs” ir devuši zemu vērtējumu, 

šī problemātika ir analizēta Studiju Kvalitātes Padomes ietvaros un ir apzināts, ka šeit 

nav vieglu risinājumu (galvenais iemesls ir ierobežots zinātnisko projektu skaits un 

finansējums), tomēr tika izdarīts viss un katram studentam bija maģistra darba vieta, 



 

 

tēma un vadītājs, un turklāt visi ir teicami aizstāvējuši savus maģistra darbus 

06.06.2017.g. 

 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

 Jāturpina darbs, lai palielinātu studentu laboratoriskās iespējas (piem., bioloģisko paraugu 

testēšana, izmantojot analizatorus un citas metodes) praktisko nodarbību laikā – lielā mērā 

tas atkarīgs no iespējām segt reaktīvu-materiālu izmaksas šim nolūkam, kā arī no 

laboratoriskā personāla (laborantu) pietiekamas klātbūtnes;     

 Jāturpina īstenot sagatavošanas kursus MFBM programmas reflektantiem, tas sekmēs arī 

MFBM programmas studiju kursu apguvi. Pašlaik ir nokomplektēta ar zināšanām spēcīga 

studentu grupa (pusei jau ir maģistra grāds ķīmija vai citā jomā un viens students ir ar 

ārsta grādu). 

 Jāturpina uzsāktā sadarbība ar Latvijas Laboratorijas Speciālistu Biedrību (laboratorijas 

ārstu asociācija), kuras valde ir aicinājusi RSU izstrādāt un īstenot četru gadu ilgu 

tālākizglītības programmu klīniski-diagnostisko laboratoriju speciālistiem (lai nodrošinātu 

viņu sertifikāciju). 

 Jāattīsta sadarbība ar Koventrijas Universitātes (Coventry University, United Kingdom) 

maģistra studiju programmas “Biomedicīnas zinātnes” (MSc Biomedical Science) vadību 

un docētājiem; šajā sakarā RSU iepazīšanās vizītē nesen viesojās prof. Mark Norrish 

(associate dean of faculty of Health and Life Sciences). Pašlaik tiek organizēta 

viesprofesora vizīte pavasara semestrī 2018.g.. Tiek apspriesta arī iespējas sadarboties 

ERASMUS programmas ietvaros. 

 

 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / prof. Pēteris Tretjakovs/ 

Datums: 06.12.2017. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Studiju Kvalitātes padomē 

2017.gada 6. decembra sēdē 

Protokols Nr. 7-3-3/15 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 11.decembra sēdē 

Protokols Nr. 14 

 


