
 
 

APSTIPRINĀTS  

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē  

2018. gada 18. decembra sēdē  

Protokols Nr. 2-1/18.12.2018. 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām akadēmiskā maģistra  

studiju programmas “Rehabilitācija” pilnveidei  

2017./2018. akadēmiskajā gadā  

 

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

2017./2018. ak. gadā studiju akadēmiskā maģistra studiju programmu “Rehabilitācija” 

absolvēja 12 absolventi. Pēc maģistra darba aizstāvēšanas visi absolventi tika uzrunāti ar 

lūgumu elektroniski aizpildīt aptauju par studiju programmu līdz izlaiduma brīdim. Aizpildītas 

tikai 5 anketas (42%). Aptaujas rezultāti apkopotā veidā tika analizēti 2018. gada septembrī un 

oktobrī (kontekstā ar ziņojuma gatavošanu par studējošo sekmību Rehabilitācijas fakultātē), 

anketēšanas rezultāti tiks apspriesti StP kvalitātes padomes sēdē (2019. gada janvārī).  

 

Aptaujas rezultāti (jautājumos lielākais vērtējums ir 4) 
Vērtējums Rādītājs 

3,80 Vieslekcijas, praktiskās nodarbības, pētnieciskais darbs, augstskolas izvēle, interneta 

pieejamība augstskolā, nodrošinājums ar bibliotēkas resursiem. 

3,60 Lekcijas, semināri un patstāvīgais darbs, studiju programmas izvēle, sasniegtie studiju 

rezultāti.  

3,40 Konsultācijas, informācijas pieejamība par lekciju un nodarbību vietām, materiālu 

nodrošinājums e-studiju vidē, nodrošinājums ar atbilstošām telpām. 

3,20 Klīnisko gadījumu analīze, lekciju un nodarbību plānojums, auditoriju aprīkojums.  

3,00 Praktisko iemaņu apguve darbā ar manekeniem un simulatoriem, darbā ar pacientu, 

darbs ar akadēmisko slimības vēsturi (faktiski konkrētajā StP tas nav paredzēts).  

2,80 Nodrošinājums ar datoriem. 

 

Aizpildītajās anketās studenti nav izteikuši komentārus, kas palīdzētu precizēt aptaujas 

rezultātus. Diskusijas ar studējošajiem par studiju procesa norisi un ieteikumiem tā uzlabošanai 

notiek regulāri semestra laikā (katra studiju kursa noslēgumā). Piemēram, pamatojoties uz 

absolventu vērtējumu 2016./2017. ak. gada rudens semestrī, tika veiktas izmaiņas, plānojot 

2017./2018. ak. gada studiju procesu, – studiju kurss “Pētniecības metodes rehabilitācijā un 

selektīvi pētniecības posmi” sadalīts divās daļās, lai I studiju gada studējošie varētu uzsākt 

maģistra darba tēmas izstrādi jau I studiju gada pavasara semestrī. Studiju kursu satura analīze 

2017./ 2018. ak. gada laikā notika paralēli studiju programmas kartēšanai.    

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Studiju programmas kartēšana tika uzsākta 2017./2018. ak. gada novembrī un pirmais 

posms pabeigts 2018. gada aprīlī. Secināts, ka programmas rezultāti ir atbilstoši EKI/LKI 

7. līmenim.  

Atsevišķus definētos studiju rezultātus bija nepieciešams pārskatīt, jo sākotnēji tie bija 

formulēti vispārīgi (atsevišķu rezultāti formulējumi ir ļoti līdzīgi pēc satura, tāpēc jāpārdomā, 

vai tie būtu apvienojami vai tieši otrādi – skaidri nodalāmi, precizējot to jēgu). Studiju rezultātu 



 

 

pārformulēšana tika pabeigta 2018. gada septembrī, tāpēc arī studiju kursu satura pārskatīšana, 

lai noteiktu to atbilstību studiju programmas rezultātiem, turpinās 2018. gada rudenī. Ir 

jāprecizē studiju programmas “Rezultātu karte”, jo, mainoties studiju programmas rezultātu 

formulējumiem, atsevišķi rezultāti atkārtojas. Konstatēts, ka atsevišķiem definētajiem studiju 

programmas rezultātiem nav piesaistīts neviens studiju kurss, bet citiem rezultātiem ir 

piesaistīts tikai viens studiju kurss. 

Apskatot “Kursu karti”, ir redzams, ka lielākai daļai kursu ir piesaistīts tikai viens vai daži 

studiju programmas rezultāti, kas ir loģiskas sekas iepriekš aprakstītajām nepilnībām. 

Precizējot šīs nepilnības, varēs spriest par studiju programmā iekļauto studiju kursu pamatotību, 

pēctecību un, iespējams, nepieciešamajām izmaiņām studiju plānā. Kartēšanas rezultātus 

plānots apspriest studiju programmas kvalitātes padomes sēdē (2019. gada janvārī). 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 RF bakalaura studiju programmu absolventi 

izrāda pietiekamu interesi par šo StP- vidēji 

15 reflektanti uz 10 budžeta vietām.  

 Divu gadu laikā, kopš uzsākta StP realizācija, 

to absolvējuši 19 studējošie. Daļa absolventu 

iesaistās RF studiju programmu realizācijā kā 

pieaicinātie docētāji. 

 Izveidota sadarbība RF ietvaros ar citām 

maģistra līmeņa studiju programmām (piem. 

studentiem tiek piedāvāti identiski izvēles 

kursi).  

 Izveidota cieša sadarbība ar RSU 

struktūrvienībām, kuras iesaistītas studiju 

programmas realizācijā (piem. Veselības 

vadības docētāju grupa). 

 Izveidota stabila sadarbība ar vieslektoriem, 

starptautiski atzītiem rehabilitācijas nozares 

speciālistiem. 

 Šobrīd nav iespēju piedāvāt studējošajiem 

mobilitāti Erasmus programmas ietvaros. 

 Interesi par studijā pamatā izrāda 

fizioterapeiti, kuri ir lielākā RF bakalaura 

studiju absolventu grupa. Atkarībā no 

uzņemto studējošo profesionālās piederības, 

var būt grūtības realizēt studiju kursus, kuru 

studiju rezultāti vērsti uz multiprofesionālas 

sadarbības veicināšanu rehabilitācijas 

komandā. 

 RF ietvaros programma konkurē ar 

akadēmisko maģistra studiju programmu 

“Fizioterapija”.  

 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un 

ārvalstīs, kas nodrošinātu jaunu zināšanu 

apriti, docētāju un studentu mobilitāti, tā 

sekmējot programmas popularitāti un 

konkurētspēju. 

 Atgriezeniskā saite no studiju programmas 

absolventiem, veicinot atsaucību aizpildīt 

absolventu anketas (informācija ļautu spriest 

par studiju rezultātiem ilgtermiņā). 

 Rehabilitācijas nozarē nepietiekami attīstīta 

pētnieciskā darbība (ierobežotas iespējas 

absolventiem realizēt savu kapacitāti). 

 

 

Lai saglabātu StP stiprās puses turpināsim sadarbības iestrādes (StP realizācijā iesaistītās 

struktūrvienības, viesdocētāji). Lai mazinātu savstarpējo konkurenci ar akadēmisko maģistra 

studiju programmu “Fizioterapija”, nākotnē plānots veidot abām studiju programmām vienotus 

studiju kursus (docētu iesaistes un kapacitātes optimizēšana), kā arī tiek izskatītas iespējas 

nākotnē veidot vienu akadēmisku maģistra studiju programmu Rehabilitācijas fakultātē, kas 



 

 

varētu piedāvāt vairāku studiju moduļu izvēli.  Turpinām attīstīt iestrādes sadarbībai ar ārvalstu 

augstskolām, kas varētu veicināt docētāju un studentu mobilitāti nākotnē.    
 

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

 
Izmaiņas studiju plānā 2017./2018. ak. gadam  

Studiju kursa nosaukums Kat. KP L/ 

pr.n. 

Pārb. Kat. KP L/ 

pr.n. 

Pārb. Kat. KP L/ 

pr.n. 

Pārb. 

2016./ 2017.  

akad. gads 

2017./ 2018.  

akad. gads 

2018./ 2019.  

akad. gads 

I semestris 

Personāla vadība un dokumentu pārvaldības pamati  Obl. 2 0/ 24 E - - - - - - - - 

Personāla vadība - - - - Obl. 2 0/ 24 E Obl. 2 0/ 24 E 

II semestris 

Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas organizācija, integrācija 

un pakalpojumu veidi, veselības tūrisms un mārketings  

Obl. 3 8/ 28 I Obl. 4 8/ 40 E Obl. 4 8/ 40 E 

Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas  Obl. 8 12/ 84 E - - - - - - - - 

Mērījumi rehabilitācijā     Obl. 6 12/60 E Obl. 6 12/60 E 

Vide un palīgtehnoloģijas rehabilitācijā  Obl. 2 8/ 16 i Obl. 2 8/ 16 I Obl. 2 8/ 16 I 

Personāla vadība un dokumentu pārvaldības pamati  Obl. 1 0/ 12 I - - - - - - - - 

Pētniecības procesa selektīvi posmi - - - - Obl. 2 0/ 24 I Obl. 2 0/ 24 I 

Pedagoģija - - - - Obl. 2 0/ 24 E Obl. 2 0/ 24 E 

Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse Izv. 2 8/ 16 i - - - - - - - - 

Rehabilitācijas programmas sabiedrības veselības veicināšanai Izv. 2 8/ 16 i - - - - - - - - 

Sabiedrības veselība     Izv. 2 0/24 I Izv. 2 0/24 I 

III semestris             

Mērījumi rehabilitācijas klīniskajā praksē  Obl. 8 16/ 90 E Obl. 8 16/ 90 E - - - - 

Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas  - - - - - - - - Obl. 6 12/ 60 E 

Pētniecības metodes rehabilitācijā un pētniecības procesa 

selektīvi posmi 

Obl. 8 16/ 90 E Obl. 8 16/ 90 E - - - - 

Pētniecības metodes rehabilitācijā I         Obl. 6 12/ 60 E 

Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse Izv. 2 8/ 16 i Izv. 2 8/ 16 i Obl. 2 8/ 16 I 

Rehabilitācijas programmas sabiedrības veselības veicināšanai Izv. 2 8/ 16 i - - - - - - - - 

Veselībpratības pedagoģiskie aspekti Izv. 2 16/ 16 E - - - - - - - - 

Veselības uzvedība - - - - Izv. 2 22/ 10 I Izv. 2 22/ 10 I 

Pašefektivitāte un pašregulācija Izv. 2 22/ 10 E Izv. 2 22/ 10 I Izv. 2 22/ 10 I 

IV semestris 

Pētniecības metodes rehabilitācijā II Obl. 2 0/ 24 I Obl. 2 0/ 24 I Obl. 2 0/ 24 I 

 

 Studiju kurss “Personāla vadība un dokumentu pārvaldības pamati” (3 KP) tika 

sadalīts atsevišķā studiju kursā “Personāla vadība” (1 gads, 1. semestris, 2 KP) un 

dokumentu pārvaldības pamati iekļauti studiju kursā “Medicīniskās un sociālās 

rehabilitācijas organizācija, integrācija un pakalpojumu veidi; veselības tūrisms un 

medicīnas pakalpojumu mārketings” (I gads, 2. semestris, 4 KP).  

 Studiju kurss “Mērījumi rehabilitācijas klīniskajā praksē” (II gads 3. semestris, 8 KP) 

tika mainīts nosaukums “Mērījumi rehabilitācijā” un pārcelts (I gads, 2. semestris) kā 

arī samazināts kursa apjoms (6 KP). 

 Studiju kurss “Pētniecības metodes rehabilitācijā un selektīvi pētniecības posmi” 

(II gads, 3. un 4. semestris, 10 KP) tika sadalīts divos atsevišķos studiju kursos – 

“Pētniecības procesa selektīvi posmi” (I gads, 2. semestris, 2 KP) un “Pētniecības 

metodes rehabilitācijā” (II gads, 3. un 4. semestris, 8 KP).  

 Studiju kurss “Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas” (I gads, 

2. semestris, 8 KP) tika pārcelts (II gads, 3. semestris) un samazināts kursa apjoms 

(6 KP). 



 

 

 Papildus studiju programmā tika iekļauti obligāti studiju kursi “Pedagoģija” (I gads, 

2. semestris, 2 KP) un izvēles kursi “Sabiedrības veselība” (I gads, 2. semestris, 2 KP) 

un “Veselības uzvedība” (II gads, 3. semestris, 2 KP). 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
 

Šobrīd jaunas izmaiņas studiju programmas plānā nav paredzētas, jāpagaida 

2018./2019. ak. gada studiju programmas aptauju rezultāti, lai varētu izvērtēt veikto izmaiņu 

efektivitāti. Papildus uzklausīt arī studējošo viedokli tiešās diskusijās.  

Uzturēt kontaktu ar absolventiem (pirmie absolventi bija 2017. gada vasarā), darba 

devējiem un profesionālajām organizācijām, lai noskaidrotu studiju programmas studiju 

rezultātus ilgtermiņā (darba devēju un absolventu aptaujas). 

Studiju programmas kartēšanas rezultāti tiks apspriesti studiju programmas kvalitātes 

padomē un darba grupā ar studiju programmas realizācijā iesaistītajiem docētājiem.  

Plānot un uzsākt sadarbību ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs, lai nodrošinātu 

studentiem mobilitātes iespējas Erasmus programmas ietvaros (potenciālie sadarbības partneri: 

Viļņas Universitāte (Lietuva) – studiju programmas vadītājas vizīte Viļņā 2018. gada februārī; 

Lundas Universitāte (Zviedrija) – Lundas Universitātes docētāju vizīte Rīgā 2018. gada maijā; 

Arcada Universitāte (Somija) – sadarbības līgums ar RSU noslēgts 2018. gada 

oktobrī/novembrī). 

 

 
Studiju programmas vadītājs: Signe Tomsone 

Datums: 4.11.2018. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes domē 

2018. gada 6. novembra sēdē 

Protokols Nr. 7-4-3-10 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē  

2018. gada 3. decembra sēdē 

Protokols Nr. 15-1/34/2018 


