
 

 
 

APSTIPRINĀTS  

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē  

2018. gada 18. decembra sēdē  

Protokols Nr. 2-1/18.12.2018.  

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām SVSLF studiju programmas  

“Ārstnieciskā masāža” pilnveidei 2017./2018. akadēmiskajā gadā  

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (EKI) 

Studiju programmas apjoms (KP) – 80 KP/ 120 ECTS 

Uzsākts studiju programmas 1. studiju gads (2017./2018. ak. gads) – 20 studenti 

Realizēts studiju programmas 2. studiju gads (2016./2017. ak. gads) – 11 absolventi 

 

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

 

1) Studiju gada sākumā studenti tiek informēti par studentu dalību aptaujā (studiju 

programmas koordinators), atkārtoti katrs no studiju kursu vadītājiem aicina studentus 

piedalīties aptaujā pēc studiju kursa beigām.  

2) Semestra beigās studiju programmas koordinators izvērtē un analizē aptaujas rezultātus, ar 

kuriem tiek iepazīstināti studiju kursu docētāji. Pamatojoties uz studentu izteiktajiem 

vērtējumiem un priekšlikumiem, tiek plānotas veicamās izmaiņas.  

3) Studentiem tiek sniegta atgriezeniskā saite par aptauju aizpildīšanu, par īstenotajiem un 

plānotajiem uzlabojumiem elektroniski, kā arī tikšanās reizē semestra un studiju gada 

noslēgumā. 

4) Biežākie komentāri, ko studējošie aptaujās min ir saistīti ar vēlmi pēc vairāk praktiskajām 

nodarbībām, padziļinātākām masāžas nodarbībām, dažādām masāžas tehnikām, daudzi 

komentāri liecina par vēlmi apgūt anatomiju plašākā līmenī, vairāk pievienojot medicīnas 

priekšmetus un masāžas priekšmetus. 

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

1) Veiktas izmaiņas Studiju programmas plānā studiju kursos “Uzņēmējdarbības modulis”. 

2) Veikta studiju programmas un studiju kursu kartēšana. Studiju programmas rezultāti tika 

precīzāk formulēti, lai atbilstu studiju kursu rezultātiem. Nepieciešama kartēšanas 

padziļināta analīze. 

3) Programmas kartēšanas ir ļāvusi ievērojami skaidrāk identificēt gan kursu, gan visas 

programmas ietvaros apgūstamās iemaņas, prasmes un kompetences pēc profesijas 

standarta (lai gan dokuments vairs nav spēkā esošs, programma tika veidota atbilstoši 

tobrīd spēkā esošam un tāpēc kartēšana veicama ņemot to vērā), kā arī ciešāk salāgot tās ar 

programmas mērķiem un uzdevumiem. 

4) Nepieciešams atjaunot profesijas standartu, lai studiju programmas mērķus varētu atjaunot 

saskaņā ar aktuālo profesijas standartu. 

5) Iepriekš minētais sniedz studiju programmas vadītājam, docētājiem, praktisko nodarbību 

vadītājiem un studentiem skaidru izpratni par studiju programmas aktualitāti un atbilstību 

darba tirgum.  



6) Kartēšana arī sniedz iespēju strukturēti un mērķtiecīgi salāgot atsevišķu kursu saturu 

saistību ar citiem programmas kursiem, lai novērstu satura iespējamu dublēšanos, vai 

pamatotu to nepieciešamību no dažādām perspektīvām dažādos kursos. 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 3 budžeta vietas 

 Budžeta vietās studējošiem iespējams saņemt 

stipendijas 

 Labs un mūsdienīgs materiāli tehniskās 

mācību bāzes nodrošinājums 

 Prakses norise dažādās veselības aprūpes 

iestādēs – nākamās potenciālās darbavietas 

 Studijas orientētas uz docētāju un studentu 

sadarbību 

 Iespējas studējošajiem novērtēt un ietekmēt 

studiju procesu 

 Studiju maksa 

 Nepietiekams e-studijās ievietoto materiālu 

daudzums pieaicinātajiem docētājiem 

 Kvalificētu docētāju piesaiste – speciālisti 

ieinteresēti praktizēt savās prakses vietās, 

atalgojuma atšķirības 

 Nav iespējas turpināt studijas bakalaura 

studiju līmenī attiecīgajā programmā 

“Ārstnieciskā masāža” 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Labu speciālistu pieprasījums veselības 

aprūpes un rehabilitācijas iestādēs 

 Prakses laikā ne vienmēr iespējams pietiekami 

veikt izvirzītos prakses uzdevumus – pacienti 

izvēlas procedūras veikšanu tikai sertificēta 

masiera klātbūtnē 

 Nepieciešams atjaunot profesijas standartu, lai 

varētu izvirzīt studiju programmas mērķus 

 

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

 

1) Veiktas izmaiņas D1 formā, pabeigts pārejas posms studiju kursos Uzņēmējdarbības 

modulī. 

2) Piesaistīti trīs jauni prakšu vadītāji. 

 

3. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

1) Plānots pilnveidot studiju kursu “Klasiskā masāža”, apskatot arī tēmas “Masāža pie 

saslimšanām”, kuras ir iekļautas Sertifikācijas komisijas prasībās. 

2) Turpināt sadarbību ar Latvijas fizikālās medicīnas asociācijas Sertifikācijas komisiju. 

3) Darbs ar pieaicinātajiem docētājiem e-studiju materiālu pilnveidei. 

 

 

Studiju programmas vadītājs: Dina Berloviene 

Datums: 12.10.2018. 

 
SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes domē 

2018. gada 17. oktobra sēdē 

Protokols Nr. 7-2-3/2018/8 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē  

2018. gada 3. decembra sēdē 

Protokols Nr. 15-1/34/2018 


