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Pārskats  

par veiktajām darbībām studiju programmas “Starptautiskais mārketings un reklāma1”  
pilnveidei 2017./2018. akadēmiskajā gadā  

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

 
Moduļa aptaujas 

Studiju procesa ietvaros katra moduļa beigās tiek veiktas studentu aptaujas par to, kā 
viņi vērtē studiju kursa apgūšanas procesu: e-studiju lietošanas un studiju materiālu 
(literatūras) pieejamības faktors; kursa prasību izpratne; kursa saturs; studiju kursa docētājs 
atgriezeniskās saites ar studējošiem vērtējums, skaidrojot vērtējumus un sniedzot komentārus; 
docētāja attieksme. Anketās iekļauta sadaļa arī par mācību procesa organizāciju un patstāvīgā 
darba ieguldījumu Šajās aptaujās tiek vērtēts mācību kursa saturs, pasniedzēja pasniegšanas 
kvalitāte un kompetence, kā arī kursa materiālu tehniskais nodrošinājums. 

Visi katedras štata un pieaicinātie pasniedzēji vienmēr tiek informēti par anketēšanas 
rezultātiem un pilnveido savus kursus, novērš trūkumus, īsteno izteiktos priekšlikumus. 

Analizējot 2017./2018. akadēmiskā gada anketēšanas rezultātus, redzams, ka studenti 
ļoti pozitīvi vērtē studiju kursu “Starptautiskais reklāmas tirgus un tā attīstība”, studenti 
norāda, ka jāprecizē kursa prasības studiju kursā “Starptautiskais mārketings un reklāma”. 
Studējošie iesaka palielināt studiju kursa “Biznesa komunikācija un ētika” kursa periodu, kas 
tiks izvērtēts, pilnveidojot programmas studiju plānu. Studenti ļoti pozitīvi vērtē studiju 
kursus “Reklāmas psiholoģiskie un ētiskie aspekti”, “Starptautiskā zīmola veidošana un 
vadīšana”, “Mikroekonomikas teorija”, “Starptautiskais mārketings”. Studenti norādīja, ka e-
studijās ir jāaktualizē un jāievieto jaunāki studiju materiāli studiju kursam “Starptautiskās 
reklāmas organizācijas un vadīšanas pamati”. Studenti norāda, ka studiju kursu 
“Starptautiskās reklāmas organizācijas un vadīšanas pamati” būtu lietderīgi lasīt pēc studiju 
kursa “Starptautiskais mārketings”, lai varētu iegūt nepieciešamās priekšzināšanas. Ieteikums 
studiju kursa “Starptautiskais bizness” docētājam aktualizēt studiju kursa saturu atbilstoši 
mūsdienām vai izstrādāt kursu par starptautiskā biznesa vēsturisko attīstību. Studenti atzinīgi 
vērtē RSU Valodu centra realizētos studiju kursus svešvalodās. 2017. rudens semestrī anketas 
aizpildījuši 35 % no programmā studējošo studentu skaita, savukārt 2018. gada pavasara 
semestrī anketas aizpildījuši 20 % programmas studentu. Lai noskaidrotu studentu viedokli 
par studiju kursu kvalitāti un saturu, regulāri (3–4 reizes semestrī) tiek organizētas studiju 
programmas vadītāja un studējošo tikšanās. Tāpat regulāri tiek veikta studiju kursu 
hospitēšana, lai pārņemtu citu docētāju labo praksi, novērtētu studentu aktivitāti nodarbībās 
un analizētu studiju kursa saturu un atbilstību studiju kursa aprakstam. 
 
Absolventu aptauja 

2018. gada pavasarī tika veikta studiju programmas “Starptautiskais mārketings un 
reklāma” absolventu aptauja. Šī pētījuma galvenais mērķis ir studiju programmas izvērtējums 
absolventu skatījumā.  

                                                 
1 Studiju programmas nosaukums 



No aptaujas var secināt, ka lielākā daļa no “Starptautiskais mārketings un reklāma” 
programmas absolventiem ir apmierināti ar to, ka ir iestājušies Rīgas Stradiņa Universitātes 

Eiropas Studijas fakultātē programmā “Starptautiskais mārketings un reklāma” 
pārliecinoši lielāka daļa studentu ir apmierināta ar studiju kvalitāti.  

Lielāka daļa studentu pozitīvi vērtē moduļu sistēmas un uztver to pozitīvi, bet nav 
apmierināti ar lekciju un nodarbību plānojumu – veidojās pārtraukumi starp nodarbībām, tas 
tika atzīmēts arī iepriekšējā akadēmiskajā gadā, diemžēl telpu noslodze RSU ierobežo 
nodarbību plānojumu. 

Studenti ir apmierināti ar bibliotēkas dotajām iespējām, tieši pēdējā gadā bibliotēkas 
fondi tika papildināti ar speciālo literatūru mārketinga un reklāmas jomā. Arī nodrošinājums 
ar datoriem un e-materiāliem e-studiju vidē apmierina studentus, bet tika izteikts priekšlikums 
uzlabot e-materiālu vizuālo kvalitāti. Absolventi norāda, ka vēlētos vairāk kursu klausīties 
angļu valodā. Studenti norāda, ka vēl vairāk studiju kursu docēšanā, patstāvīgo darbu 
vērtēšanā un jaunāko tendenču mārketinga analīzē jāiesaista nozares praktiķi. Tiek uzsvērta 
digitālā mārketinga kursa iekļaušanas studiju programmā nepieciešamība, kas tiek darīts 
2018./2019. akadēmiskajā gadā. 
 
Apgalvojumi par pasniedzēju darbu  

Studentu sadarbība ar docētājiem tiek vērtēta pozitīvi, pasniedzēji motivē un iedrošina 
studentus studijām, atbalsta, rakstot un izstrādājot patstāvīgos studiju darbus, ir sastopami 
konsultācijā, objektīvi novērtē studentu zināšanas un sniedz atgriezenisko saiti. No šiem 
jautājumiem var secināt, ka studentiem un pasniedzējiem ir labs kontakts, individuālā pieeja 
katram studentam. 

Kopumā mēs varam secināt, ka aptaujas ir nepieciešamas, lai pilnveidotu mācību 
procesa gaitu un ieviest nepieciešamās izmaiņas programmas “Starptautiskais mārketings un 
reklāma” realizācijā.  

Visi absolventi komentāros norādīja, ka uzskata sevi par konkurētspējīgiem darba tirgū, 
bet arī rekomendē programmas realizācijā piesaistīt vairāk praktiķus un atzinīgi novērtēja 
LADC vieslektorus. 
 
2. Studiju programmas, tajā ietilpstošo studiju kursu rezultātu un standartu 

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

1) MS Excel datnē norādītie studiju rezultāti ir atbilstoši EKI/LKI 6. līmeņa studiju 
programmas prasībām un saturiski aptver visus MK noteikumos norādītos aspektus.  

2) ieteicams precizēt dažus studiju rezultātus, izsakot tos atbilstoši studentcentrētas 
pieejas prasībām – “Studiju rezultāti ir apgalvojumi par to, ko studējošais zina, prot un 
kādus uzdevumus spēj veikt programmas noslēgumā”;  

3) šobrīd ir identificēti 15 dažādi studiju rezultāti, kurus iespēju robežās būtu vēlams 
samazināt, apvienojot līdzīgus vienā.  

 
Veicot studiju programmas “Starptautiskais mārketings un reklāma” kartēšanu 

2017./2018. akadēmiskajā gadā, secināts, ka nepieciešams īstenot šādus ieteikumus: 
1) pabeigt darbu pie studiju programmas rezultātu formulēšanas un dokumentā fiksēt 

precizētos studiju programmas rezultātus;  
2) atbilstoši formulētajiem studiju programmas rezultātiem izvērtēt studiju kursu 

aprakstos norādītos studiju rezultātus (vai tie ir saskaņoti ar studiju programmas 
rezultātiem, vai tie ir atbilstoši formulēti) un identificēt nepieciešamās izmaiņas 
studiju kursu saturā un/vai aprakstā. 

3) atbilstoši studiju programmas rezultātu apguvei katrā studiju kursā novērtēt studiju 
kursa norādīto kredītpunktu apjomu un identificēt izmaiņas, ja tādas ir nepieciešamas; 



4) atbilstoši rezultātu kartēm, novērtēt studiju kursu pamatotību studiju programmas 
rezultātu sasniegšanā un identificēt rezultātus, kuru sasniegšana netiek pilnvērtīgi 
nodrošināta (vai secināt, ka visi rezultāti ir sasniedzami), kā arī studiju kursu pēctecību 
katra rezultāta sasniegšanā.  
 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Stiprās puses Vājās puses 
1) kvalificēti un profesionāli mācībspēki ar lielu 
praktiskā un pedagoģiskā darba pieredzi; 
2) cieša sadarbība ar docētājiem no 
komunikācijas un socioloģijas katedrām; 
3) praktiķu (uzņēmumu pārstāvju) iesaistīšana 
studiju procesā;  
4) pēc bakalaura grāda iegūšanas iespējas 
turpināt studijas maģistrantūrā – jaunā 
programmā “Starptautiskā mārketinga un biznesa 
vadība”; 
5) bibliotēka regulāri iegādājas jaunāko mācību 
literatūru; 
6) sadarbība ar citām Latvijas augstskolām un 
organizācijām; 
7) pasniedzēji regulāri ceļ savu kvalifikāciju 
konferencēs, semināros, kolokvijos u. c. 
8) konkurētspējīga mācību maksa; 
9) ir ESF finansētas budžeta vietas, atlaides 50 % 
apmērā labākajiem studentiem; 
10) prakse uzņēmumos, izpildot prakses 
uzdevumus mārketinga un reklāmas jomās;  
11) Latvijā unikāla un oriģināla akadēmiskā 
studiju programma, kas sagatavo mārketinga un 
reklāmas speciālistus trīs studiju gados. 

1) maz iesaistīti vieslektori no ārzemju 
universitātēm; 
2) nepietiekamas studējošo priekšzināšanas 
atsevišķos studiju kursos (matemātika, 
svešvaloda);  
3) vāja studentu aktivitāte zinātnisko darbu 
izstrādē un piedalīšanos zinātniskajās 
konferencēs; 
4) vāja studējošo disciplīna attiecībā uz studiju 
darbu izstrādi un aizstāvēšanu;  
5) nav valsts finansēto budžeta vietu;  
6) studējošie nepietiekami izmanto RSU e-pasta 
sistēmu, kas apgrūtina komunikāciju; 
7) studējošos plaģiāta gadījumi. 
 

Iespējas Draudi 
1) regulāri pilnveidot studiju programmas saturu 
atbilstoši valsts prioritātēm un darba devēju 
prasībām; 
2) pilnveidot e-vides izmantošanas prasmes gan 
studentiem, gan pasniedzējiem; 
3) iesaistīties mācībspēku un studentu apmaiņas 
programmās; 
4) turpināt piesaistīt vieslektorus no ārzemēm; 
5) turpināt piesaistīt profesionālus praktiķus 
studiju kursu docēšanai; 
6) turpināt attīstīt sadarbību ar darba devējiem; 
7) piedalīties RSU mārketinga nodaļas rīkotās 
kampaņās, izmantot sociālos tīklus, lai piesaistītu 
vairāk studentus; 
8) pilnveidot programmas saturu ar digitālā 
mārketinga studiju kursiem; 
9) studējošo mārketinga kluba izveide ar 
iespējām risināt dažādus mārketinga un reklāmas 
jomu problēmjautājumus, pētniecību un tendenču 
analīzi. 

1) studējošo skaita samazināšanās saistībā ar 
sliktu demogrāfisko situāciju valstī, iedzīvotāju 
migrāciju uz ārzemēm, konkurences 
paaugstināšanās augstākās izglītības sistēmā; 
2) nestabila ekonomiskā situācija valstī; 
3) konkurences palielināšanās starp augstskolām 
vietējā un starptautiskā līmenī; 
4) zema studentu motivācija aktīvam studiju 
procesam; 
5) nav valsts finansētu studiju vietu. 

 
Stiprās puses. Lai nodrošinātu kvalificētu studiju kursu docētāju piesaisti, regulāri 

jāveic kursu kvalitātes novērošana un jāmotivē kursu docētāji aktualizēt studiju kursus. 



Regulāri nepieciešams veikt informatīvo datu avotu aktualizēšanu sadarbībā ar RSU 
bibliotēku. Izvērtēt iespēju piešķirt studiju uzsākšanas vai maksas atvieglojumus bakalaura 
studiju programmas absolventiem uzsākot studijas maģistra studiju programmā “Starptautiskā 
mārketinga un biznesa vadība”. Studiju programmas studenti iziet praksi uzņēmumos, 
uzņēmumu loks ir ļoti plašs – gan vadošās reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūras 
Latvijā, mazumtirdzniecības tīkli, bankas, universitātes un nevalstiskas organizācijas. Caur 
studentu praksi tiek iegūta atgriezeniskā saite ar praktisko uzņēmējdarbības vidi zināšanas 
mārketinga un reklāmas jomās. Studiju programma Latvijā ir unikāla un oriģināla akadēmiskā 
studiju programma, kas sagatavo mārketinga un reklāmas speciālistus trīs studiju gados, – šis 
faktors jāizmanto studiju programmas virzīšanas mārketinga aktivitātēs. 

Vājās puses. Lai piesaistītu vieslektorus no ārvalstu universitātēm, nepieciešam ciešāka 
sadarbība ar RSU Erasmus nodaļu, analizējot noslēgtos sadarbības līgumus tiešo sociālo 
zinātņu blokā. 2019./2020. akadēmiskā gada programmas uzņemšanas noteikumu projektā 
iestrādāta prasība palielinot matemātikas atzīmes īpatsvaru (% sadalījums starp mācību 
priekšmetiem: 20 % matemātika, 40 % latviešu valoda un 40 % angļu valoda). Skaidrot 
studentiem nepieciešamību piedalīties studējošos zinātniskajās konferencēs, uzsverot 
ieguvumus. Studiju kursā “Ekonomisko pētījumu metodoloģija” skaidrot plaģiātisma 
veidošanās principus un bīstamību. Kopsavilkumu pārbaudei lietot Turnitin programmu visos 
studiju programmas kursos. 

Iespējas. Regulāri komunicēt ar studiju programmas studentiem un absolventiem, lai 
nodrošinātu studiju programmas saturu atbilstoši viņu prasībām. Sadarbojoties ar studentiem 
veikt vieslektoru atlasi satura un aktualitātes jomās. Piedalīties RSU Mārketinga nodaļas 
aktivitāšu plānā un to īstenošanā, aktīvi iesaistot tajā arī studējošos. Izstrādāt RSU ESF 
sociālo tīklu komunikācijas plānu, lai uzlabotu komunikāciju ar esošajiem programmas 
studentiem, piesaistītu potenciālos studentus un nodrošinātu saiti ar absolventiem. Aktualizēt 
studiju programmas saturu, iekļaujot tajā digitālā mārketinga studiju kursus. Izveidojot 
studējošo zinātniski pētniecisko sadarbības platformu, tiks risināti dažādi mārketinga un 
reklāmas jomu problēmjautājumi, attīstīta pētniecība un veikta jaunāko tendenču analīze. 

Draudi. Lai veicinātu studējošos un potenciālo studentu motivāciju studijām, regulāri 
organizēt tikšanās ar studiju programmas absolventiem, iesaistot studiju kursu docēšanā, 
atspoguļojot šīs aktivitātes sociālajos tīklos, izmantot sociālos tīklus potenciālo studentu 
piesaistei. Regulāri informēt LR Izglītības un zinātnes ministriju par nepieciešamību piešķirt 
studiju programmā valsts finansētas budžeta vietas. 

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

 
Bakalaura studiju programmā “Starptautiskais mārketings un reklāma” 2017./2018. ak. 

gadā, reaģējot uz studentu atsauksmēm un izmaiņām uzņēmējdarbības vidē pasaulē, 2. studiju 
gada studentiem studiju kurss “Mārketings” tika aizvietots ar studiju kursu “Starptautiskais 
mārketings”, kuru docē lektore ar pieredzi mārketingā. Ņemot vērā digitālā mārketinga 
tendences, studiju programmas realizēšanā iesaistīta vairāku grāmatu autore, kura 2. studiju 
gada studentiem docē jaunu studiju kursu “Tiešais un interaktīvais mārketings”. Studiju 
programmā iekļauts jauns studiju kurss “Projektu vadība: jaunu produktu izstrāde”. Studiju 
kursa “Organizāciju teorija un vadība” ietvaros lekciju par tēmu “Personālvadības aktualitātes 
mūsdienās” vadīja uzņēmuma “Solvey” personāla speciāliste un lekciju par tēmu “Darba 
sniegumu vadības sistēmu efektivitāte” vadīja uzņēmuma “Borw Partners” vadītāja. Studiju 
kursā “Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana” ar vieslekciju par zīmola veidošanas 
izaicinājumiem un eksporta tirgu apgūšanu uzstājās zīmola SAZ izveidotāja. Studiju kursā 
“Starptautiskais mārketings” sadarbībā ar ORKLA grupas uzņēmumu “Spilva” studenti 
izstrādāja risinājumus mārketinga, zīmolvadības un reklāmas jomās, rezultāti tika prezentēti 
izņēmuma Mārketinga nodaļai. Izbraukuma seminārs uz uzņēmu “Spilva” tika rīkots 



2. studiju gada studentiem studiju kursa “Patērētāju uzvedība” ietvaros, tā mērķis bija analizēt 
produktu adaptāciju dažādiem tirgiem un patērētājiem. 

Lielu atsaucību no studentu puses saņēma divi C daļas, kas tika lasīti 2018. gada 
janvārī. Viens bija “Biznesa plāna izstrādes metodika”, ko vadīja ALTUM kredīta projektu 
nodaļas vadītāja, un otrs kurss bija “Stresa menedžments”, ko vadīja ESF Komunikācijas 
fakultātes studiju programmas “Psiholoģija” vadītāja. 

Studējošo prakses uzdevumu saturs 2017./2018. ak. gadā tika pilnveidots, nodrošinot 
praktisko iemaņu apgūšanu, kas ir saistīti ar šādām aktivitātēm: mārketinga plāna analīze; 
tirgus pētījumu veikšana; produktu cenu noteikšana un sadales kanālu veidošana; pircēju 
aptauju izstrāde un organizācija; tirgus segmentācija; reklāmas kampaņu analīze; mediju 
plānošana; tirdzniecības personāla politikas analīze. Katrai prakses vietai tiek novērtēta 
atbilstība prakses uzdevumiem.  

Programmas studenti visu mācību gadu piedalās dažādās akadēmiskās aktivitātēs savā 
fakultātē. Tā 2018. gada 16., 17. martā Rīgas Stradiņa universitātē notika ikgadējā studentu 
starptautiskā zinātniskā konference. Studentu pētītās un prezentētās tēmas bija aktuālas un 
atbilstošas šodienas biznesa un mārketinga problēmām Latvijā un pasaulē. Konferencē ar 
tēzēm un prezentācijām par zinātnisku pētījumu piedalījās pieci bakalaura studiju 
programmas  studenti (P. Vaļuma, T. Petjukeviča, D. Kantore, A. Gobiņa, E. G. Liepiņš). 

2017./2018. ak. gadā ERASMUS programmas iespējas izmantoja divi programmas 
“Starptautiskais mārketings un reklāma” studenti – Diāna Bērziņa Fontys University of 
Applied Sciences Nīderlandē un Laura Treimane Universad Carlos III de Madrid Spānijā. 

2018. gada pavasara semestrī studējošie izstrādāja bakalaura darbus, kas saistīts ar 
studiju programmas virzienu, pētot aktuālas mārketinga, digitālā mārketinga, mārketinga 
komunikācijās, reklāmas un patērētāju uzvedības problēmas. 2018. gada jūnijā bakalaura 
darbus aizstāvēja 16 programmas studenti, kuri parādīja ļoti labas prasmes zinātniskās 
literatūras analīzē, teorijas izpētē, mērķu un uzdevumu noteikšanā, empīriskās un praktiskās 
daļas izstrādē. Bakalaura darbi izstrādāti par aktuāliem, uzņēmumiem nozīmīgiem un 
padziļināti izpētītiem tematiem. 

2018. gada 22., 23. martā notika RSU zinātniskā konference, kurā aktīvi piedalījās visi 
pasniedzēji. Par mācībspēku zinātnisko darbību 2016./2017. ak. gadā liecina publikāciju, arī 
starptautiski citējamās datubāzēs, un monogrāfiju skaits, dalība starptautiskajās un vietējās 
konferencēs, kā arī projektos, Erasmus programmā un kvalifikācijas celšanas pasākumos. 
Zinātnisko pētījumu atzinumi ekonomikas un vadības zinātņu nozarēs tiek izmantoti studiju 
kursos. 

Studentu profesionālo līmeni paaugstina vieslekcijas, kuras lasa Latvijas un ārvalstu 
ievērojamie speciālisti, zinātnieki, valsts institūciju, biznesa un starptautisko organizāciju 
vadītāji. 

2017./2018. ak. gadā turpinājās sadarbība ar “Latvian Art Directors Club” (LADC) 
biedriem – mārketinga un reklāmas kompānijām un aģentūrām, programmas studentiem tika 
nodrošinātas tikšanās ar Latvijā un Eiropā pazīstamiem šo kompāniju pārstāvjiem. 
Programmas studentiem ir iespēja bez maksas piedalīties visos pasākumos, ko rīko LADC. 
Programmas studenti aktīvi piedalījās radošās izcilības XIII festivālā “Adwards 2018” 
rīkošanā un vadīšanā. 

 
2017./2018. akadēmiskajā gadā tika nolasītas vieslekcijas par šādiem tematiem:  

1) “Dizainera maindsets” vieslektors, profesionāls dizaineris Matīss Zvaigzne; 
2) “Vai reklāma var būt laba?” vieslektors, reklāmas aģentūras DDB radošais direktors 
Vairis Strazds; 
3) “Efektīva mārketinga komunikācija medijos” mediju producents, mārketinga un 
sabiedrisko attiecību konsultants Valdis Točs. 

 
5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 



 
1. Balstoties uz kartēšanas rezultātiem, pilnveidot visu programmas kursu saturu, precizējot 

un papildinot studiju rezultātus. 
2. Analizēt un novērst iespējamos kursu satura pārklāšanās gadījumus. 
3. Motivēt studentus studiju procesā vēl vairāk izmantot jaunākos zinātniskos rakstus. 
4. Aktualizēt studiju kursu tematisko saturu un iekļaut jaunākos literatūras avotus. 
5. Aktivizēt RSU e-vides izmantošanu gan no pasniedzēju, gan no studentu puses. 
6. Aktīvāk iesaistīt praktiķus atsevišķo kursu docēšanā, iesaistīt ārvalstu docētājus studiju 

procesā. 
7. Sistemātiski rīkot vieslekcijas, piesaistot pārstāvjus no mārketinga un reklāmas 

aģentūrām un uzņēmumiem. 
8. Aktivizēt atgriezenisko saiti ar studējošiem, sistemātiski rīkojot tikšanās ar studentiem. 
9. Aktualizēt studiju programmas saturu ar jaunajiem digitālā mārketinga rīkiem un saturu, 

iekļaujot tos jau esošajos, gan veidojot jaunus studiju kursus. 
10. Veicināt sadarbību ar studiju programmas absolventiem, izveidojot sadarbības platformu: 

prakses vietu nodrošināšanai, vieslekcijām, sadarbībai pētniecībā un pieredzes apmaiņai 
par studiju procesu, tā kvalitāti, iespējām un izaicinājumiem. 

11. Sistemātiski informēt LR Izglītības un Zinātnes ministriju par nepieciešamību piešķirt 
studiju programmā valsts finansētas budžeta vietas. 

 
Studiju programmas vadītājs: ___________________ / Kristīne Blumfelde-Rutka/ 
Datums: _____________________ 
 
SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Studiju kvalitātes padomē 
2018. gada 20. novembra sēdē  
Protokols Nr. 8-1-2/1(1) 
 
SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē  
2018. gada 26. novembra sēdē 
Protokols Nr. 15-1/33/2018 


