
 1 

 
 
 
 

APSTIPRINĀTS  
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē  

2018. gada 18. decembra sēdē  
Protokols Nr. 2-1/18.12.2018.  

 
Pārskats  

par veiktajām darbībām studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” 
pilnveidei 2017./2018. akadēmiskajā gadā 

 
Studiju virzienā “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” 2017./2018. akadēmiskajā 

gadā ietilpstošās studiju programmas: 
 

Nr. 
p. 
k. 

Studiju programma 
Kods 
akreditācijas 
iesniegumā 

1.  Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Politika un politiskā komunikācija” 43310 
2.  Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Starptautiskās attiecības – Eiropas 

studijas” 
43310 

3.  Akadēmiskā bakalaura studiju programma  “Organizāciju un menedžmenta 
socioloģija” 

43310 

4.  Akadēmiskā maģistra studiju programma “Reģionālā politika un valsts pārvaldība” 45310 
5.  Akadēmiskā maģistra studiju programma “Starptautiskās attiecības un diplomātija” 45310 
6.  Akadēmiskā maģistra studiju programma “Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” 45310 
7.  Akadēmiskā maģistra studiju programma “Sociālo procesu analīze un vadība” 45310 
8.  Akadēmiskā maģistra studiju programma “Sociālā antropoloģija” 45310 
9.  Doktora studiju programma “Politikas zinātne” 51310 
10.  Doktora studiju programma “Socioloģija” 51310 

 

1. 2017./2018. ak. g. anketēšanas rezultātu analīze. 
 

Pēc katra studiju kursa studējošajiem ir iespēja aizpildīt attiecīgā kursa novērtējuma 
anketu, kurā tiek izvērtēta kā studiju kursa, tā arī tā docētāja(-u) darbība. Tāpat absolventiem ir 
iespēja novērtēt visu studiju procesu un atsevišķas tā daļas.  

Novērtējot studiju virzienā ietilpstošās programmas, atsaucība anketu aizpildē bija dažāda 
atkarībā no studiju programmas. Tāpat atšķīrās studiju programmu un to saturu novērtējums. 
Kopumā starp pozitīvāk novērtētajiem aspektiem jāatzīmē ir lekciju, semināru, konsultāciju, 
rakstisko un praktisko darbu labais novērtējums. Zemāks novērtējums iezīmējas attiecībā uz 
nodrošinājumu ar bibliotēkas resursiem, kā arī uz atsevišķu studiju kursu pasniegšanu, 
piemēram, saturu, slodzi un docētājiem.  

No studējošo aptaujas anketām tika identificēti tie studiju kursi, kuros nepieciešams veikt 
saturiskas izmaiņas vai arī nepieciešama visa studiju kursa un/vai docētāju aizstāšana. 
Balstoties uz to, tika veikti pilnveidojumi studiju programmu plānojumā un īstenošanā.  
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2. Studiju programmu, tajā ietilpstošo studiju kursu rezultātu un standartu 
savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

2016./2017. mācību gadā pirmo reizi visās studiju virziena studiju programmās tika 
veikta studiju programmas rezultātu kartēšana pret studiju kursu rezultātiem, izmantojot RSU 
Mācību departamenta sagatavoto rīku. Kartēšanas rezultātā tika izdarīti studiju programmu 
pilnveidei noderīgi secinājumi un precizējumi programmu aprakstā (piemēram, studiju 
programmu rezultātu formulējums, rezultātu sasaiste ar studiju kursiem, kredītpunktu 
sadalījums). 

Kartēšana tika turpināta arī 2017./2018. mācību gadā. Kartēšanas laikā tika konstatēts 
mazāks veicamo pilnveidojumu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (lielākoties saistībā 
ar studiju rezultātu formulējumiem un to sasaisti ar studiju kursiem). 

 
3. Studiju virziena SVID analīze. 

 
Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 
• Mūsdienīga studiju organizācija – moduļu 

sistēma, kas rezultējas kā vienmērīga studiju 
slodze visā studiju procesā; e-studiju sistēma 
un tās piedāvātās iespējas. 

• Sagatavošanas kursi, kas piedāvā 
sagatavoties studiju uzsākšanai. 

• Liels studentu patstāvīgā darba īpatsvars un 
sistemātiska un daudzveidīga studentu 
patstāvīgā darba kontrole. 

• Augsta studentu motivācija, ko papildus 
sekmē nelielu studentu grupu darbs semināru 
nodarbībās. 

• Plašs metodisko materiālu klāsts – izvērsti 
kursu apraksti, izdales materiāli. 

• Pētnieciskā darba iemaņu stimulācija studiju 
kursu apguvē. 

• Attīstīta atgriezeniskā saikne studentu 
novērtējumam par katru studiju kursu. 

• Uz studentiem orientēta vide un labs 
materiāli tehniskais nodrošinājums. 

• Bezmaksas jeb RSU finansētās studiju vietas 
bakalaura un maģistra studiju programmās. 

• Valsts finansētās vietas doktora studiju 
programmās. 

• Aizrautīgi un kvalificēti docētāji, kuru vidū 
ir virkne attiecīgo jomu Latvijas viedokļu 
līderu. 

• Valsts finansiālā atbalsta trūkums jeb valsts 
budžeta finansēto vietu neesamība bakalaura un 
maģistra līmeņa programmās. 

• Neliels studējošo skaits lielākajā daļā studiju 
programmu un nelīdzsvarotais studējošo 
sadalījums pa studiju gadiem daļā studiju 
programmu. 

• Nepietiekamais docētāju atalgojums.  
• Ārzemju docētāju apgrūtinātā iesaistīšana 

programmas īstenošanai pieejamo ierobežoto 
finanšu resursu dēļ. 

• Nelielais Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 
ekspertu skaits. 

• Nepietiekams RSU bibliotēkas nodrošinājums 
ar sociālo zinātņu literatūru. 

• Ierobežotā pamatstudiju studentu iesaiste 
zinātniskajā darbībā.  
 

  Ārējie faktori 
Iespējas Draudi 

• Plašāka docētāju, kā arī studentu 
starptautiskās mobilitātes veicināšana. 

• Jaunu partnerattiecību veidošana ar valsts 
pārvaldes iestādēm, organizācijām un 
uzņēmumiem. 

• Potenciāla studējošo skaita samazināšanās 
saistībā ar vispārējo demogrāfisko situāciju un 
valsts finansiāla atbalsta trūkumu. 

• Nodarbinātības tirgus cikliskums. 
• Augstākās izglītības attīstības politikas 

nenoteiktība Latvijā. 
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• Starpdisciplinaritātes veidošana starp 
socioloģijas, politoloģijas un antropoloģijas 
apakšnozarēm, kā arī ar citām sociālo 
zinātņu nozarēm RSU ietvaros. 

• Starpdiscilinaritātes veidošana ar RSU 
veselības aprūpes studiju bloku. 

• Plašāka studiju kursu klāsta piedāvāšana 
Erasmus+ apmaiņas studentiem. 

• Studiju programmu starptautībiskošana un 
pastāvīgu ārvalstu studentu piesaiste. 

• Tālmācības un “ziemas uzņemšanas” 
ieviešana. 

• Studentu plašāka iesaistīšana zinātniskajā 
darbībā.  

• Socioloģijas, politoloģijas un antropoloģijas kā 
zinātņu nozaru nenoteiktā attīstības perspektīva 
Latvijā.  

 
4. 2017./2018. ak. gadā veiktās izmaiņas studiju virzienā. 

 
Ņemot vērā studējošo un absolventu anketēšanu, kā arī hospitācijas laikā veiktos 

novērojumus, vairākās studiju programmās ir veikta vai nu atsevišķu studiju kursu aizvietošana, 
vai arī jaunu kursu izveidošana, kā arī studiju kursu secīguma pārplānošana (kā starp 
semestriem, tā arī starp mācību gadiem). Tāpat daļā studiju programmu ir veikta docētāju 
nomaiņa un studiju kursu saturiskā pārplānošana (plašāka informācija par izmaiņām katrā no 
studiju programmām atrodama attiecīgo studiju programmu pārskatos par aizvadīto mācību 
gadu). 

2017./2018. mācību gada laikā tika veiktas izmaiņas maģistra studiju programmas 
“Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” (mācību valoda – angļu) mācību ilgumā, to 
pārveidojot par divgadīgu studiju programmu (iepriekš studiju ilgums bija pusotrs gads, kas 
Latvijas likumdošanas specifikas dēļ neļāva studijas uzsākt šajā programmā reflektantiem ar 
trīs gadu laikā iegūtu bakalaura grādu). Tāpat aizvadītajā mācību gadā ir veikti administratīvie 
pasākumi, lai nodrošinātu iespēju doktora studiju programmā “Politikas zinātne” studēt angļu 
valodā.  

 
5. Studiju virziena pilnveides priekšlikumi. 

 
Starp trim studiju virziena bakalaura studiju programmām pārliecinoši augstākais 

studējošo skaits ir programmā “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” (kopš 2012./2013. 
mācību gada tas stabili ir aptuveni simt studentu), savukārt programmā “Politika un politiskā 
komunikācija” un “Organizāciju un menedžmenta socioloģija” studējošo skaits ir ievērojami 
mazāks. Pirmajā no tām (līdz 2015./2016. ak. gadam programmu sauca “Politika un valsts 
pārvaldība”) kopš 2012./2013. mācību gada līdz iepriekšējam mācību gadam bija vērojama 
pakāpeniska lejupslīde. 2018./2019. ak. gadā pieaudzis studējošo skaits abās programmās, lai 
gan tas joprojām saglabājas neliels. 

Starp maģistra studiju programmām vērojama līdzsvarotāka situācija. Pēdējo gadu laikā 
lielākais studējošo skaits ir programmā “Starptautiskās attiecības un diplomātija” (līdz 
2014./2015. mācību gadam šo programmu sauca “Starptautiskās attiecības”), kam seko 
programma “Sociāla antropoloģija”. Programmā “Reģionālā politika un valsts pārvaldība” (līdz 
2014./2015. mācību gadam to sauca “Politika un valsts pārvaldība”) līdz aizgājušajam mācību 
gadam bija vērojams neliels studējošo skaita pieaugums, tomēr šajā mācību gadā tas ir sarucis. 
Nemainīgi zems studējošo skaits saglabājas programmā “Sociālo procesu analīze un vadība”.  

Studijas programmā “Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” aizvadītajā mācību gadā 
vēl netika uzsāktas.  
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Doktora studiju programmās pēdējo trīs mācību gadu laikā ir stabils studējošo skaits, kura 
apmērs atbilst vispārējām tendencēm sociālo zinātņu doktora līmeņa studijās.  

Ņemot vērā studējošo skaita dinamikas un studiju procesa analīzi, šobrīd nav 
nepieciešama būtiska pārveide bakalaura studiju programmā “Starptautiskās attiecības – 
Eiropas studijas” un maģistra studiju programmās “Starptautiskās attiecības un diplomātija” un 
“Sociāla antropoloģija”. Tiesa gan, tajās turpināms ceļš uz plašāku izvēles kursu nodrošināšanu, 
ārvalstu docētāju piesaistīšanu, studējošos plašāku iesaistīšanu zinātniskajā darbībā, kā arī 
lielāku orientāciju uz praktisko zināšanu piedāvāšanu. Maģistra studiju programmā 
“Starptautiskās attiecības un diplomātija” pilnveidē nepieciešams apsvērt ziemas uzņemšanas 
uzsākšanu, bet programmā “Sociālā antropoloģija” nepieciešams izveidot papildu docētāju 
vietas.  

Maģistra studiju programmas “Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” atbalstam 
nepieciešams būtiski kāpināt tās starptautiskās reklamēšanas pasākumus, lai nodrošinātu studiju 
uzsākšanu nākamajā mācību gadā.  

Maģistra studiju programmas “Reģionālā politika un valsts pārvaldība” vadītāja piedāvā 
programmu pārveidot par starpdisciplināru profesionālo maģistra studiju programmu, 
apvienojot politikas zinātnes un socioloģijas elementus. Tomēr šis priekšlikums apskatāms 
kontekstā ar plānoto studiju programmu konsolidāciju (skatīt nākamo rindkopu).  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” RSU ir 
sagatavojusi studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu, saskaņā ar kuru universitātē 
ir paredzēts konsolidēt 19 studiju programmas un to vietā atvērt sešas jaunas. Studiju virziena 
“Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” ietvaros plānots konsolidēt bakalaura studiju 
programmas “Organizāciju un menedžmenta socioloģija” un “Politika un politiskā 
komunikācija”, maģistra studiju programmas “Sociālo procesu analīze un vadība” un 
“Reģionālā politika un valsts pārvaldība”, kā arī doktora studiju programmas “Politikas 
zinātne” un “Socioloģija”. To vietā studiju virziena ietvaros plānots līdz 2022. gadam izveidot 
divas jaunas studiju programmas angļu valodā – maģistra studiju programmu “Politiskās 
pārejas un Krievijas studijas” (politoloģijas studiju apakšvirziens) un doktora studiju 
programmu “Sociālās zinātnes” (apvienota sociālo zinātņu doktora studiju programma).  

Vienlaikus paredzēts, ka trīs no konsolidējamajām studiju programmām – bakalaura 
studiju programma “Organizāciju menedžmenta socioloģija” un “Politika un politiskā 
komunikācija”, kā arī maģistra studiju programma “Sociālo procesu analīze un vadība” – var 
tikt mainītas uz citām studiju programmām, balstoties uz to darbības rezultātu izvērtējumu 
jaunveidojamo studiju programmu pirmsakreditācijas posmā. 

Paredzētā studiju programmu konsolidācija atbilst iepriekšējā studiju virziena pārskatā 
izklāstītajai problemātikai un izskatītajiem risinājumiem.  
 
Studiju virziena vadītājs: Dr.sc.pol. Māris Andžāns / ……………………… / 
Datums: 2018. gada 21. novembrī 
 
SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” Kvalitātes 
padomē  
2018. gada 21. novembra sēdē 
Protokols Nr. 1/2018 
 
SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē  
2018. gada 3. decembra sēdē 
Protokols Nr. 15-1/34/2018 
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