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Protokols Nr. 2-1/18.12.2018.

Pārskats
par veiktajām darbībām studiju virziena “Tiesību zinātne” pilnveidei
2017./2018. akadēmiskajā gadā
Studiju virziens “Tiesību zinātne” ir akreditēts līdz 2019. gada 6. jūnijam.
Studiju virziena īstenošanas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus juristus Latvijas
Republikai un Eiropas Savienībai, nodrošinot viņiem atbilstošas zināšanas, prasmes un
kompetences saskaņā ar ES un Latvijas Republikas prasībām, izmantojot attiecīgo zinātnes
nozaru fundamentālo un praktisko pētījumu rezultātus.
Studiju virzienā ietilpst bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas:
1) akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” – kopējais apjoms
120 kredītpunkti (pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene). Studenti iegūst
sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē;
2) profesionālā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” – kopējais apjoms
160 kredītpunkti (pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene). Studenti iegūst
profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnē un juriskonsultanta kvalifikāciju;
3) akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” – kopējais apjoms
80 kredītpunkti. Studenti iegūst akadēmisko maģistra grādu tiesību zinātnē;
4) profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” – kopējais apjoms 60 vai
80 kredītpunkti. Studenti iegūst maģistra grādu un jurista kvalifikāciju;
5) doktora studiju programma “Juridiskās zinātnes” – kopējais apjoms 120 kredītpunkti.
Studenti iegūst iespēju aizstāvēt promocijas darbu un iegūt zinātnisko doktora grādu
(administratīvo, civiltiesību, krimināltiesību un starptautisko tiesību zinātnes
apakšnozarē).
RSU Juridiskā fakultāte ir Eiropas juridisko fakultāšu asociācijas biedre (European Law
Faculties Association), kas palīdz fakultātei iekļauties starptautiskajā akadēmiskajā apritē
Eiropā.
Būtiskākās izmaiņas pārskata periodā
1. Būtiskākie kartēšanas rezultāti.
Studiju virziena studiju programmu satura pilnveidošanas nolūkos jau 2017. gada rudenī
tika sākta studiju virzienā ietilpstošo programmu mērķu, zināšanu, prasmju un iemaņu
kartēšana ar izstrādāto studiju kursu mērķu, zināšanu, prasmju un iemaņu formulējumiem. Šis
darbs turpinās un tiks pabeigts, gatavojot materiālus akreditācijai.
Kartēšana sniedz arī iespēju strukturētāk un mērķtiecīgāk pārbaudīt atsevišķu studiju
kursu saturu saistību ar citiem attiecīgās studiju programmas kursiem, lai novērstu saturu
iespējamu dublēšanos vai pamatotu to nepieciešamību no dažādām perspektīvām dažādos
studiju kursos.
Bakalaura un maģistra studiju programmas rezultāti un studiju kursu rezultāti ir
savstarpēji saskaņoti un loģiski saistīti. Īstenojamie studiju kursi nodrošina studiju
programmas pilnvērtīgu apgūšanu un mērķa sasniegšanu. Tomēr vienlaikus kartēšana
izgaismoja atsevišķus problēmjautājumus un pilnveidošanas virzienus:
1) salīdzinoši pieticīgs studiju kursu un laika skaits tiesību zinātnes vispārējām
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disciplīnām, kas formē juridisko domāšanu un sniedz zināšanas par tiesību zinātnes
pamatiem, un tie ir loģiski koncentrēti pirmajos studiju gados, tomēr ir
nepieciešamība pēc papildināta un padziļināta studiju kursa, kas ietver tiesību
teorijas, juridisko metožu saturošo elementu, priekšpēdējā/pēdējā studiju gadā, lai
pirms bakalaura darba izstrādes nostiprinātu zināšanas;
2) papildus studiju kursiem “Loģika” un “Juridiskā retorika” vēlams jauns studiju kurss,
ietverot tajā juridisko argumentāciju (gan mutiski, gan rakstos);
3) studiju laiku vēlams sabalansēt starp krimināltiesību/kriminālprocesa studiju kursiem
un civiltiesību/civilprocesa studiju kursiem, apvienojot atsevišķus studiju kursus un
pārskatot studiju kursu kategorijas;
4) atsevišķiem studiju kursiem jāpārskata kredītpunktu skaits, atsakoties no nepāra
kredītpunktu skaita kursiem.
Doktorantūras programmā veiktā studiju programmas un studiju kursu rezultātu
kartēšana ļāva konstatēt, ka studiju programma un studiju kursi atbilst EKI/LKI līmeņiem un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nodrošina studentcentrētu pieeju. Studiju
kursu un studiju programmas rezultāti ir savstarpēji saskaņoti un loģiski saistīti, tie atbilst
studiju programmas rezultātiem. Īstenojamie studiju kursi nodrošina studiju programmas
pilnvērtīgu īstenošanu. Kartēšana ļāva konstatēt, ka studiju programma ir pārdomāta, loģiska
un pēctecīga. Studiju kursu rezultāti ir savstarpēji atbilstoši un loģiski saistīti, un studiju kursu
izvēle ir pamatota. Kartēšana izgaismoja atsevišķus problēmjautājumus un pilnveidošanas
virzienus: tikai konstatēts, ka trūkst kursa apraksta zinātniski pētnieciskajam darbam, kas arī
tika izstrādāts.
Atsevišķi priekšlikumi studiju kursu pilnveidē tiks realizēti, sagatavojot studiju
programmas plānu (D-1) 2019./2020. akadēmiskajam gadam, bet sistēmiski studiju
programmas pilnveidošanas pasākumi tiks ietverti, gatavojot studiju virziena “Tiesību
zinātne” akreditācijas dokumentus uz 2019/2020. akadēmisko gadu.
2. Veiktās izmaiņas studiju virziena studiju programmās.
Pārskata periodā ir veiktas vairākas nozīmīgas izmaiņas, kas mērķtiecīgi orientētas uz
visu līmeņu studiju virziena programmu satura kvalitātes uzlabošanu, studējošo akadēmisko
iemaņu un spēju attīstību, studiju programmu organizatoriskās vadības pilnveidošanu, kā arī
uz studējošo un absolventu apmierinātības palielināšanu.
Bakalaura studiju programmās
1) Studiju kursu saturs tiek aktualizēts pirms katra studiju gada.
2) Pilna laika klātienē palielināts kontaktstundu skaits.
3) Nepilna laika klātienē studējošo ērtībām bibliotēkas darba laiks sestdienās pagarināts
līdz plkst. 17.00.
4) Atsevišķiem studiju kursiem piesaistīti jauni attiecīgās jomās (tiesa, tiesībsargājošās
instances) praktizējoši docētāji no tiesām u. c. tiesībsargājošajām iestādēm, tajā
skaitā RSU doktorantūras studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktoranti,
nodrošinot pēctecību un vienlaikus iepazīstinot bakalaura studiju programmā
studējošos ar jaunākajiem pētniecības rezultātiem.
5) 2017./2018. akadēmiskā gada otrajā pusgadā, ievērojot studējošo priekšlikumus, tika
izveidotas kontaktstundas studiju kursam “Bakalaura darba izstrāde”, kur docētāji
iepazīstina ar aktualitātēm nozarē un nepieciešamajām prasībām kursa sekmīgai
nokārtošanai.
Maģistra studiju programmās
Ir sākts darbs, lai sakārtotu studiju programmu un tajā aptvertos studiju kursus atbilstoši
tām prasībām, kas izrietēs no vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena.

Doktorantūras studiju programmā:
Ņemot vērā salīdzinoši plašās izmaiņas studiju programmā iepriekšējā studiju gadā
(izveidojot jauna specializāciju administratīvajās tiesībās, mainot atsevišķu studiju kursu
īstenošanas laiku, mainot pārbaudes formas (promocijas eksāmeni)), iepriekšējā akadēmiskajā
gadā būtiskas izmaiņas netika veiktas.
Galvenās izmaiņas
1. Doktorantūras studiju padomē 2017. gada 6. oktobrī apstiprināts kredītpunktu un
kontaktstundu skaita sadalījums doktora studiju programmās, visās doktora studiju
programmās 1KP atbilst 8 kontaktstundām.
2. Pārstrādāta un apstiprināta dokumentācija:
a) Studiju reglaments III, Doktora studiju reglaments, 6. versija (apstiprināts:
Senātā, 2018. gada 17. aprīļa sēdē, protokols Nr. 2-1/17.04.18);
b) Doktorantūras nodaļas nolikums, (apstiprināts: Senātā, 2018. gada 17. aprīļa
sēdē, protokols Nr. 2-1/17.04.18);
c) Procesa apraksts Nr. 44 “Doktorantūras studiju un pētniecības rezultātu
vērtēšana”, 9. versija (apstiprināts: ar RSU rektora 18.06.2018. rīkojumu Nr. 51/139/2018);
d) Procesa apraksts Nr. 39 “Uzņemšanas organizēšana RSU studiju programmās
latviešu valodā”, 1. versija (apstiprināts: ar RSU rektora 19.06.2018. rīkojumu
Nr. 5-1/141/2018);
e) Doktora studiju grantu nolikums, 3. versija (apstiprināts: Senātā 2018. gada
20. februāra sēdē, protokols Nr. 2-1/20.02.18).
Tika sākta studiju virziena programmu kartēšana atbilstoši RSU kopējām studiju
kartēšanas nostādnēm.
Sākta sadarbība ar vairākām ārvalstu universitātēm Čehijā, Gruzijā, Ukrainā par kopīgu
projektu īstenošanu, kā arī studējošo un mācībspēku mobilitātes veicināšanu.
2017./2018. akadēmiskajā gadā studiju virziena docētāji ir aktivizējuši savu iesaisti
zinātniskajos un praktiskajos projektos, kas stiprina pētniecisko kapacitāti (tostarp darbība
ESF projektā “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu” Nr. TA
2017/5/B/ESF. 2017–2020).
Vairāki docētāji 2017./2018. akadēmiskajā gadā ir bijuši autori vai līdzautori
monogrāfijām un citām zinātniskām publikācijām. Piemēram, monogrāfija “Psihologu
profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri”.
Studiju virziena docētāji pauda savu viedokli gan Krimināllikuma, gan Kriminālprocesa
likuma grozījumu izstrādes darba grupās; studiju virziena docētāji sniedza viedokli par tiesību
normu interpretācijas jautājumiem Augstākajai tiesai; darbojas kā pieaicinātās personas
Satversmes tiesas lietās.
Tā kā RSU Juridiskā fakultāte ir Eiropas juridisko fakultāšu asociācijas biedre, RSU
Juridiskās fakultātes prodekāns J. Grasis piedalījās tās ikgadējā kopsapulcē Barselonā 2018.
gada 25.–27. aprīlī.
Mazinot iespējamos demogrāfiskās situācijas draudus, regulāri notiek sadarbība ar RSU
darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par studējošo skaita palielināšanu. Tiek popularizētas studiju
iespējas doktorantūrā, tostarp izmantojot sociālos medijus. Pirmo reizi tika organizēta
doktorantu pēcpusdiena “No maģistra par doktorantu. Atklāta saruna par karjeru pētniecībā”
(https://www.rsu.lv/aktualitates/rsu-ipasa-diskusiju-pecpusdiena-aicina-magistrus-iepazitdoktoranturas-studija), kuras laikā bija iespējams iepazīties gan ar RSU doktorantu stāstiem
par savu pētījumu un personīgo motivāciju studijām, gan arī vērtīgām atziņām, kas noderētu
topošajiem doktorantiem. Pasākumā piedalījās doktora studiju programmu vadītāji un
doktoranti (juridiskās zinātnes pārstāvēja doktoranti Kristaps Ābelis un Liene Vindele).
Tika sāktas apaļā galda diskusijas par kolēģu labo praksi studiju kursu vadīšanā. Uldis
Ķinis 2018. gada 14. martā dalījās savā pieredzē ar kolēģiem par jaunām interaktīvām mācību

metodēm studiju procesā, izmantojot e-vidi. Savukārt 2018. gada 18. aprīlī RSU E-studiju
pārvaldnieks Rolands Bļujus informēja par E-studiju niansēm un jo īpaši testu bankas
veidošanu.
Eiropas Savienības Tiesas pārstāve Ilona Čeiča uzstājās ar vieslekciju par
daudzvalodību Eiropas Savienības Tiesā, juridisko tulkošanu un jurista lingvista profesiju
2018. gada 12. aprīlī.
RSU Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Baltijas Stratēģisko pētījumu centru, Siedlicas
Dabas un humanitāro zinātņu universitāti (Polija), Mikolas Romeris Universitāti (Lietuva),
Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūtu, Juridisko koledžu un Jaroslava Gudrā
Nacionālo juridisko universitāti (Ukraina) organizēja starptautisko zinātniski praktisko
konferenci “Tiesiskās problēmas Latvijas simtgadē: retrospektīva un perspektīva” 2018. gada
25. aprīlī. Konferences sesijās tika apskatītas šādas tēmas: tiesiskums kibertelpā, fizisko un
juridisko personu tiesiskās aizsardzības problēmas, krimināltiesiskās problēmas, sporta
tiesības, speciālo izmeklēšanas darbību un operatīvo pasākumu aktuālie jautājumi.
Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis E. Levits uzstājās ar vieslekciju “Eiropas Savienība
un tās dalībvalstis kā pamatvērtību kopiena – Līguma par Eiropas Savienību un Satversmes
noteikumi” 2018. gada 9. maijā.
2018. gada maijā notika tikšanās ar Notingemas Tiesības skolas asociēto profesoru
Džonu Tinglu par Medicīnas tiesību attīstību un iespējamos sadarbību šajā jomā.
Bidgoščas Universitātes (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) vieslektors
Tomašs Bojārs-Fijalkovskis (Tomasz Bojar-Fijałkowski) no Polijas 2018. gada 7.–11. maijā
uzstājās ar vieslekcijām par administratīvajām tiesībām.
RSU docētāji aktīvi piedalījās gan organizatoriski, gan ar referātiem Vispasaules
latviešu juristu kongresā 2018. gada 19.–20. jūnijā.
3. Studiju virziena SVID analīze.
Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas
Iekšējie faktori
Stiprās puses:
Vājās puses:
• ir gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studijas • valsts finansējuma neesamība virziena
programmas;
studiju programmu realizācijai;
• studiju virziens tiek īstenots uz labi nodrošinātas
• neliels iesaistīto vieslektoru skaits no ārvalstu
materiāli tehniskās un tehnoloģiskās bāzes ar
universitātēm;
mūsdienīgu bibliotēku un lasītavu, e-apmācības
• nepietiekama docētāju un studentu mobilitāte
vidi (e-studijas), elektroniskajiem informācijas
Erasmus vai citu programmu ietvaros;
resursiem un atbilstošām tehniskajām iespējām;
• docētāji un studenti vēl nepietiekami izmanto
• studiju virziena īstenošanā piedalās kvalificēts
e-studiju vides sniegtās iespējas;
akadēmiskais personāls, kuru veido RSU
• nepietiekami efektīvs studentu piesaistes
Juridiskās fakultātes vadošie mācībspēki;
mārketings;
• akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātniski
• mazs atalgojums lektoriem un docentiem, kas
pētnieciskajā darbā;
neveicina jauno zinātnieku piesaisti studiju
• gan studenti, gan akadēmiskais personāls izmanto
virziena realizācijā.
mobilitātes programmas Erasmus sniegtās
priekšrocības;
• moduļu apmācības sistēma atšķir no juridisko
zinātņu studijām citās augstskolās;
• plašas prakses iespējas gan Valsts policijā, gan
prokuratūrā un citās tiesībsargājošās iestādēs;
• laba sadarbība gan ar valsts iestādēm, gan ar
profesionālajām organizācijām;
• laba doktora studiju administrēšana (RSU
Doktorantūras nodaļa), kas organizatoriski vieno
un stiprina visas programmas, tostarp studiju

programmu “Juridiskās zinātnes”;
• darbojas kopīga tiesību nozares profesoru padome
ar Daugavpils Universitāti un Biznesa augstskolu
“Turība”;
• tiek izdots JF elektroniskais juridisko zinātnisko
rakstu žurnāls “Socrates”;
• demokrātiska komunikācija starp administratīvo un
akadēmisko personālu un studentiem.
Ārējie faktori
Iespējas
Draudi
• studiju programmu satura aktualizācija atbilstoši
• demogrāfiskā situācija valstī – samazinās
darba devēju prasībām un saistībā ar vienoto jurista
iedzīvotāju skaits, līdz ar to ar laiku arī
kvalifikācijas eksāmenu;
studentu skaits;
• docētāju plašāka iesaistīšana starptautiskajās
• maksātspēja – aizvien atsevišķos gadījumos
apmaiņas programmās;
studenti nespēj atrisināt studiju maksas
samaksu;
• videolekciju izvietošana fakultātes mājaslapā par
interesantiem tematiem;
• valsts finansiāla atbalsta neesamība,
reflektanti dodas studēt tur, kur ir budžeta
• ārvalstu studējošo skaita palielināšana Erasmus+
vietas;
ietvaros, jāpalielina studiju kursu skaits angļu
valodā, ko piedāvājam ārvalstu studentiem;
• izglītības politikas nostāja juridisko
profesionālo bakalaura studiju programmu
• vieslektoru piesaiste no ārzemēm;
likvidēšanai;
• profesionālu praktiķu piesaiste studiju kursu
• pastāv neskaidri jautājumi saistībā ar vienotā
docēšanai;
kvalifikācijas eksāmena saturu maģistra
• sadarbības paplašināšana ar Latvijas un ārvalstu
studiju programmā;
augstskolām;
•
netaisnīgie konkurences apstākļi starp
• docētāju un studējošo pētniecības aktivitāšu
augstskolām.
attīstība;
• infrastruktūras attīstība – iespējams, RSU JF
nākotnē pārcelsies uz jaunām telpām;
• panākt valsts finansētu budžeta vietu piešķiršanu;
• žurnāla “Socrates” tālāka attīstība, virzoties uz
iekļaušanu starptautiskajās datubāzēs;
• sniegt atzinumus tiesību aizsardzības iestādēm;
• apsvērt iespēju par Ekspertīžu veikšanas un
apmācības centra izveidi.

4. 2017./2018. ak. g. anketēšanas (t.sk. absolventu) rezultātu analīze.
Studiju kursu aptaujas
Visu akadēmisko gadu, katra studiju kursa beigās tiek veiktas studentu aptaujas par to,
kā viņi vērtē mācību kursa apgūšanas procesu. Šajās aptaujās tiek vērtēts studiju kursa saturs,
docētāja docēšanas kvalitāte un kompetence, kā arī studiju kursa materiāli tehniskais
nodrošinājums. Katra aizpildītā anketa ir vērtīgs informācijas avots, kas palīdz uzlabot studiju
kursu kvalitāti. Atgriezeniskā saite no studējošajiem papildus tiek iegūta, studiju programmu
vadītājam tiekoties gan ar kursa vecākajiem, gan regulārās vizītēs pirms un pēc lekcijām, gan
tiekoties ar studējošajiem un informējot par tā brīža aktualitātēm un paredzētajām izmaiņām.
Izvērtējot 2017./2018. studiju gada novērtējuma rezultātus bakalaura programmās, var
konstatēt:
1) visi aptaujātie absolventi ir pilnībā apmierināti ar RSU un studiju programmas izvēli,
programmas īstenošanu, nodarbību, studiju saturu un procesu. Respondenti
norādījuši, ka ir apmierināti ar studiju vērtēšanu, kura pārsvarā ir taisnīga un
objektīva;
2) respondenti norāda uz daļēji nepietiekamu bibliotēkas resursu nodrošinājumu.
Minētais saistītāms ar to, ka tiesību zinātnes joma nemitīgi mainās un pilnveidojas, jo

mainās normatīvie akti. Juridiskā fakultāte, katru gadu aptaujājot studiju kursu
docētājus, veido aktuālo literatūras sarakstu par attiecīgo jomu un papildina
juridiskās literatūras klāstu;
3) respondenti pozitīvi vērtē piedāvātās vieslekcijas, materiālu pieejamību e-vidē,
atzinīgi novērtē iespēju izmantot zinātniskās datubāzes.
Izvērtējot 2017./2018. akadēmiskā gada novērtējuma rezultātus maģistra studiju
programmās, var konstatēt:
1) absolventi ir bijuši apmierināti ar studiju programmas izvēli, tās saturu un ieteiktu šo
programmu saviem paziņām, minot tieši faktu par veiksmīgu, pretimnākošu,
personīgu un tiešu komunikāciju ar studējošajiem no studiju programmas/virziena
vadības puses;
2) absolventi kopumā ir vairāk apmierināti nekā nepamierināti ar sasniegtajiem studiju
rezultātiem, lekciju nodarbību plānojumiem, kas ļauj secināt, ka studiju programmas
organizēšana ir noritējusi labā līmenī, izvēloties piemērotākos docētājus studiju
kursos;
3) absolventi norāda uz daļēji nepietiekamu e-studiju resursu nodrošinājumu. Minētais
saistīts ar to, ka tiesību zinātnes joma ir viena no tām retajām, kas nemitīgi mainās un
pilnveidojas, jo mainās normatīvie akti, līdz ar to ievietotā informācija e-studijās
nepārtraukti ir pilnveidojama;
4) absolventi ir bijuši apmierināti ar lekciju, semināru un konsultāciju kvalitāti, tāpat
absolventiem ir bijusi izpratne par eseju, referātu un citu praktisko darbu
nepieciešamību, kā arī to izmantošanu tiesību jomā, kas varētu tālāk noderēt
profesionālajā karjerā;
5) kā ieteikumus absolventi min lekciju un semināru papildināšanu ar praktiskākiem
piemēriem un jaunu pieeju lekciju vadīšanai.
Ņemot vērā minēto, informācija analizēta un attiecīgi veiktas pārrunas ar docētājiem par
studiju kursu īstenošanu. Digitālajiem materiāliem pirms katra studiju kursa uzsākšanas ir
jābūt pilnveidotiem un arī studiju kursa īstenošanas laikā pēc nepieciešamības papildināmiem.
Doktoranti pēc studiju kursa beigām tiek aicināti aizpildīt standartizētās aptaujas
anketas. Izvērtējot anketas, var secināt:
1) respondenti ir apmierināti ar augstskolas un studiju programmas izvēli;
2) respondenti ir apmierināti vai vairāk apmierināti nekā neapmierināti ar sasniegtajiem
studiju rezultātiem;
3) respondenti ir apmierināti vai vairāk apmierināti nekā nepamierināti ar lekciju
plānojumu, informācijas pieejamību par nodarbībām un telpām;
4) respondenti ir apmierināti vai vairāk apmierināti nekā neapmierināti ar telpu
nodrošinājumu un auditoriju un telpu aprīkojumu;
5) doktorantu veiktā darba novērtējums ir bijis objektīvs un taisnīgs.
Diemžēl joprojām ir mazs kopējais respondentu skaits.
5. Studiju virziena pilnveides priekšlikumi.
1. Starptautiskās sadarbības veicināšana:
1.1. sadarbības veidošana ar ārvalstu universitātēm, lai sekmētu kopīgu studiju
programmu izveidi; it īpaši jāveido sadarbība ELFA ietvaros.
1.2. pastāvīgi uzaicināt starptautiski atzītus vieslektorus studiju kursu docēšanai un
atsevišķām vieslekcijām;
1.3. aktīvu akadēmiskā personāla dalības sekmēšan starptautiskajās programmās un
starptautiskajās profesionālajās un akadēmiskajās organizācijās;
1.4. ārvalstu studentu skaita palielināšana Erasmus programmā, piedāvājot plašāku
studiju kursu klāstu angļu valodā;
1.5. žurnāla “Socrates” starptautiskās atpazīstamības sekmēšana.

2. Studiju kvalitātes attīstība:
2.1. pastāvīgs darbs pie e-studiju vides pilnveidošanas, izstrādājot jaunus un papildinot
esošo studiju līdzekļu klāstu; sagatavot īsas videolekcijas par interesantiem tematiem
RSU Juridiskās fakultātes mājaslapā;
2.2. studentcentrētas pieejas veicināšana atbalsta personāla darbā, izmantojot e-vides
sniegtās iespējas;
2.3. sadarbība starp RSU JF realizētajām studiju programmām un ar jauno RSU
Juridiskās fakultātes studiju virzienu “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”, it īpaši tas
attiecas uz studiju kursiem “Kriminālistika”;
2.4. studējošo un absolventu atsaucības veicināšana studiju virziena studiju programmu
un to kursu novērtējuma anketu aizpildīšanā;
2.5. sadarbības līgumu slēgšana ar studiju virzienam atbilstošām profesionālajām nozaru
organizācijām;
2.6. iespējas izvērtēšana nākotnē veidot Ekspertīžu veikšanas un apmācības centru.
3. Docētāju profesionālās pilnveidošanās sekmēšana:
3.1. docētāju dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, pēc iespējām apmaksājot
publikācijas starptautiski citējamos zinātniskajos izdevumos;
3.2. regulāra apaļā galda diskusiju organizēšana docētājiem par studiju kvalitātes un
studējošo sekmības jautājumiem;
3.3. akadēmiskā personāla motivācijas sistēmas attīstīšana, pēc iespējas ceļot atalgojumu;
3.4. aktīva dalība Erasmus+ aktivitātēs;
3.5. akadēmiskā personāla dalības atbalstīšana citās starptautiskajās programmās;
3.6. atzinumu sniegšana tiesību aizsardzības iestādēm Latvijā.
Studiju virziena vadītājs
Rīgā, 20.11.2018.
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