
 
APSTIPRINĀTS  

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē  

2018. gada 18. decembra sēdē  

Protokols Nr. 2-1/18.12.2018.  

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Starptautiskās 

attiecības – Eiropas studijas” pilnveidei 2017./2018. ak. gadā  

 

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

Programmas ietvaros tiek veikta divu veidu anketēšana: 1) par studiju programmu (studiju programmas 

noslēgumā,) un 2) par studiju kursiem. 

Studiju programmas novērtējuma anketu aizpildījuši 85% no 3. studiju gada studējošajiem. Atbildēs 

novērojama augsta un vidēji augsta apmierinātība ar augstskolas izvēli un studiju procesu, kā arī ar 

programmas izvēli un sasniegtajiem rezultātiem. Pēdējos divos jautājumos divi no respondentiem norādīja 

daļēju neapmierinātību. Četri respondenti norādījuši daļēju neapmierinātību par noteiktiem studiju procesa 

elementiem – kopsavilkumiem, esejām un referātiem. 

Novērojama augsta apmierinātība ar studiju kursiem, izņemot kursus “Starptautiskā politika: 

pamatteorijas un koncepcijas”, “Ievads studijās un specialitātē” un kursiem, kuros jautājumi apskatīti vairāk no 

teorētiskā skatījuma. 

Komentāros kā ieteikumi minēts papildināt studiju programmu ar praktiskākas ievirzes kursiem un 

nodarbībām; mazināt rakstu darbu apjomu, palielināt ERASMUS+ apmaiņā iekļauto augstskolu klāstu; 

palielināt semināru skaitu studijās, kā arī papildināt studiju procesu ar ekskursijām uz valsts un citām 

institūcijām. 

Studiju kursu novērtējumu anketu izpilde svārstās amplitūdā no 0% līdz 57% no studējošo skaita, kas 

vairākos no studiju kursiem liedz pilnvērtīgi izprast studējošo apmierinātības līmeni. Vadoties no aizpildītajām 

studiju kursu anketām, apmierinātība ar studiju kursiem raksturojama kā vidēji augsta un augsta. Izņēmums ir 

Valodu centra īstenotais kurss 1. studiju gada studentiem “Angļu valoda politikas studijās”, kur vērtējums ir 

drīzāk neapmierinošs, viskritiskāk novērtējot kursa docētājas sagatavotību nodarbībām, izklāsta loģiskumu un 

secīgumu. Vairākums respondenti norādīja, ka nav gatavi apmeklēt atkārtotu kursu pie šī docētāja. No citiem 

punktiem, studenti anketās atzīmē nepieciešamību izskaidrot vērtējumu kritērijus, atzīmē, ka ne vienmēr telpas 

bija atbilstošas studentu skaitam, kā arī dažos kursos atzīmēts ilgs darbu labošanas periods vai pārklāšanās ar 

citiem studiju kursiem. Kā pozitīvās iezīmes studējošie izcēluši docētāju kompetenci, aizraujošo pasniegšanas 

stilu, vai iespēju kursa ietvaros uz procesiem palūkoties no jauniem skatu punktiem. 

Lai novērstu nepilnības, programmas vadītājs ir ticies ar kursu docētājiem, lai, piemēram, salīdzinātu 

kursa saturu ar citiem studiju kursiem un novērstu tematu pārklāšanos, bet veicinātu secīgu temata izklāstu. 

Valodu centrs ir nomainījis docētāju kursam “Angļu valoda politikas studijās”. 

Studējošajiem katedrā un elektroniski ir pieejama informācija par anketēšanas rezultātiem, kā arī to 

studiju kursu gadījumā, kur tie novērtēti tikai apmierinoši, studējošie tiek informēti par plānotajām izmaiņām. 

Ar 2017. gada rudens semestri studējošajiem pieejami kursu docētāju komentāri par anketās norādīto, tai skaitā 

kursa pilnveides soļi. 

 

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Kartēšanas ietvaros tika veiktas izmaiņas studiju programmas rezultātos, tos pielāgojot programmas 

mērķiem un saturam. Kartēšanas ietvaros tika identificēta nepieciešamība precizēt studiju kursu rezultātus, kas 

pašlaik vairākiem kursiem ir noformulēti nepilnīgi, piemēram, nesniedzot ieskatu pilnvērtīgās zināšanās, 

prasmēs un kompetencēs, kas tiek iegūtas kursa ietvaros. Neatbilstības programmas plānojumā  vai kredītpunktu 

sadalē nav konstatētas. 

Kartēšanas process tiks turpināts, tai skaitā pilnveidojot kursa aprakstus un norādot konkrētus un 

izmērāmus kursu rezultātus. Kartēšanu un studiju kursu aprakstu papildināšanu plānots veikt līdz nākamā 

akadēmiskā gada studiju plāna apstiprināšanai. 

 

 



 

 

3. Studiju programmas SVID analīze 

 
Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Augsta līmeņa akadēmiskais personāls. 

 Moduļu sistēma nodrošina iespējas 

studējošajiem veltīt lielāku un 

koncentrētāku uzmanību konkrētās 

tematikas apguvei. 

 Ārpolitikas un diplomātijas praktiķu 

iesaiste studiju priekšmetu realizācijā; 

 Pāreja uz e-studiju vidi, kas nodrošina 

ātrāku un resursu ziņā efektīvāku 

informācijas apmaiņu starp 

studējošajiem, akadēmisko personālu un 

atbalsta personālu. 

 Augsts absolventu novērtējums no darba 

devēju puses. 

 Ierobežots nodrošinājums ar aktuālo 

literatūru, kas izmantojama studiju kursu 

īstenošanā un studējošo individuālo 

darbu izstrādē. 

 Apmierinošs nodrošinājums ar telpām 

mācību procesam un akadēmiskajam 

personālam. 

 Nekonkurētspējīgs atalgojums liedz plaši 

piesaistīt augsta līmeņa ārvalstu 

lektorus. 

 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Paplašināt studiju kursu klāstu, kas tiek 

pasniegti angļu valodā, šādi palielinot 

piedāvājumu ERASMUS studentiem. 

 Pašreizējā studiju kvalitāte nodrošina 

labu pamatu starptautiskās sadarbības 

veidošanai ar ārvalstu augstskolām. 

 Pilnveidot sadarbību ar Latvijas un 

starptautiskajām institūcijām, kas 

nodarbojas ar politikas un ārpolitikas 

jautājumiem, lai veicinātu studējošo 

praktisko iemaņu pilnveidošanu. 

 Kopējais vidusskolas absolventu skaita 

samazinājums. 

 Līdzīgu studiju programmu piedāvājums 

citās Latvijas un Eiropas valstu 

augstskolās. 

 Valsts finansētu studiju vietu neesamība. 

 Papildus finansējuma trūkums studējošo 

iesaistei zinātniskos un praktiskos 

pasākumos ārpus Latvijas. 

 

Lai samazinātu vājo pušu un draudu negatīvo ietekmi, īstenota virkne pasākumu – tiek veikti regulāri 

literatūras pasūtījumi RSU bibliotēkā, lai papildinātu tur pieejamo materiālu klāstu ar aktuālāko nozares 

literatūru. Lai programma nezaudētu studējošos dēļ vidusskolas absolventu skaita samazinājuma,  notiek 

iesaiste RSU mārketinga aktivitātēs, tai skaitā izstādē “Skola 2018”, “Atklāj universitāti”, kā arī tiek turpināta 

sagatavošanas kursu “Jauno diplomātu un politologu akadēmija” īstenošana. Balstoties uz Politikas zinātnes 

katedras mācībspēku iekšējiem resursiem, tiek uzturēta Eiropas studiju fakultātes Facebook lapa, kurā pieejama 

informācija par aktuālajām norisēm RSU un ārpus tās, kas varētu būt saistoša esošajiem un potenciālajiem 

studentiem un nodrošināt saikni ar absolventiem.  

 

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

 
Reaģējot uz studējošo aptaujas anketu novērtējumiem, pārskatīts kursa “Eiropas Savienības pārvaldība: 

problēmas un perspektīvas”  saturs, lai novērstu pārklāšanoss ar studiju kursiem “Ievads Eiropas integrācijā” 

un “Eiropas tiesības”. Tāpat tika mainīts kursa “Civilā aizsardzība” saturs un docētāji, ņemot vērā augsto 

neapmierinātību ar kursa realizācijas kvalitāti. Uz 2018./2019.ak.gada periodu vairākiem studiju kursiem 

(Starptautiskā politika: pamatteorijas un koncepcijas; Eiropas Savienības pārvaldība: problēmas un 

perspektīvas; Ārpolitikas analīze) mainīti kursu docētāji.   

Veikts bibliotēkas krājuma papildinājums ar aktuālo nozares literatūru.  

Noris aktīva studējošo motivēšana iesaistīties pētniecības aktivitātēs, piemēram, studējošo zinātniskajā 

konferencē.   

 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
Studiju programmas attīstības kontekstā tiks turpināta studiju pilnveidošana. Tā tiks īstenota, turpinot 

sinhronizāciju starp studiju kursiem, lai izvairītos no satura pārklāšanās vai novērstu nesakritību esamību. Tiks 

turpināts darbs, lai studiju kursiem piesaistītu starptautisko attiecību un diplomātijas praktiķus. Tiks papildināts 



 

 
izvēles kursu klāsts, pēc attiecīgas RSU sistēmas ieviešanas, piedāvājot izvēles studiju kursus no citām RSU 

sociālo zinātņu fakultātēm. Tiks piedāvātas plašākas ekskursiju iespējas uz Latvijas valsts institūcijām. 

Sadarbībā ar RSU Komunikācijas departamentu, tiks turpināts darbs pie rekrutācijas pasākumiem.  

 

 

Studiju programmas vadītājs: Māris Cepurītis  

Datums: 07.11.2018. 

 

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 

 


