
 

 
 

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 “Sabiedrības veselība”  pilnveidei  

2017./2018. akadēmiskajā gadā  

 

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

 

Studentu anketēšana notiek anonīmi elektroniskajā vidē, ievērojot brīvprātīgas dalības 

principu pēc katra no studiju kursiem. Vidējā atsaucība anketu aizpildē dažādiem studiju 

kursiem ir robežās no 20 līdz 65 %. Ar anketēšanas rezultātiem iepazīstas kursa vadītāji, 

iesaistītie docētāji, katedras vadītājs un programmas vadītājs. Divas reizes studiju gadā, pēc 

ziemas sesijas un pavasara sesijas, anketēšanas rezultāti tiek izskatīti katedras sēdē un 

prezentēti sabiedrības veselības studiju programmas kvalitātes sēdē. Studenti kursa vadītāja 

atgriezenisko saiti saņem un redz elektroniskajā vidē, kā arī par priekšlikumiem un studijas 

programmas pilnveidošanas iecerēm tiek diskutēts kvalitātes padomē, kuras sastāvā ir arī 

studējošie. Tāpat ar studējošiem regulāri tiekas studiju programmas vadītājs. Veicot studējošo 

maģistrantu aptauju 2017. gadā, noskaidrojās, ka jau studiju laikā ar sabiedrības veselību 

saistītajā jomā nodarbināti no 10 pirmā studiju gada maģistrantiem ir septiņi un no deviņiem 

otrā studiju gada maģistrantiem visi strādāja, turklāt astoņi ar sabiedrības veselības jomu 

saistītās iestādēs (starp iestādēm, kas visvairāk piedāvā darbavietas, var minēt Slimību 

profilakses un kontroles centrs – četri maģistranti, Nacionālajā Veselības dienestā – viens; 

pašvaldībā – viens, ārstniecības iestādēs – viens, ar sabiedrības veselību saistītā pētniecības 

iestādē – viens). 

Pēc izlaiduma tika veikta absolventu aptauja. Aptaujā tika noskaidrota absolventu 

apmierinātība ar augstskolas un studiju programmas izvēli, tās kvalitātes novērtējums, kā arī 

daudzi citi ar studiju programmu un tās organizāciju saistīti aspekti. Kopumā aptaujas anketas 

aizpildījuši tikai trīs no deviņiem absolventiem. Aptauja bija anonīma, un tā tika veikta 

elektroniski. Iegūtie rezultāti liecina, ka kopumā Sabiedrības veselības fakultātes akadēmiskās 

maģistra studiju programmas studenti ir apmierināti gan ar augstskolas izvēli, augstu tiek 

vērtēta materiāli tehniskais nodrošinājums, kā interneta pieejamība, datori, telpu aprīkojums 

un piemērotība studijām, arī nodrošinājums ar bibliotēkas resursiem un pieejamiem 

materiāliem e vidē. (iegūts no 3,67 līdz 4 ballēm no maksimālā 4 balles). Studiju programmas 

īstenošanas process, kā lekcijas, nodarbības, semināri, docētāju kvalitāte tiek vērtēta robežās 

no 3,3 līdz 4 ballēm (4 balles maksimāli iespējamais). 

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Iepriekšējā studiju gadā pirmo reizi tika uzņemti akadēmiskajā maģistra studiju 

programmā seši ārvalstu studenti. Liels darbs veikts, lai sagatavotu visu studiju kursu 

materiālus angļu valodā. Studiju programmas pilnveides nolūkos katrā studiju gadā vismaz 

trīs reizes tiek sasauktas kvalitātes padomes sēdes, kurās piedalās gan studējošie, gan darba 

devēji. Iepriekšējā gadā SVSLF ietvaros izveidota darba grupa, kura strādāja pie jauna studiju 

kursa “Integrētā veselība aprūpe” izveides, ko plāno piedāvāt kā kopēju izvēles kursu trīs 

maģistra studiju programmās (sabiedrības veselība, māszinības un sociālais darbs). 



Sadarbībā ar ASPHER 2018. gada pavasarī tika caurskatīts Eiropas sabiedrības veselības 

speciālistu kompetenču saraksts. Atjaunotais izdevums plānots izdot 2018. gada nogalē. 

Pārskatīšanas laikā Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētāji plaši apsprieda 

studiju kursos iekļauto kompetenču klāstu un to saskaņu ar Eiropas  sabiedrības veselības 

skolu asociācijas, kas ir vadošā sabiedrības veselības izglītības atbalsta institūcija, 

ieteikumiem.  

RSU ietvaros veikta studiju programmas kartēšana, atbilstīgi RSU izstrādātajam 

kartēšanas rāmim. Kopumā Studiju programmas rezultāti saskan ar studiju kursu rezultātiem, 

kuri daudzos gadījumos ir komplementāri viens otram. Programma kopumā un tās atsevišķie 

studiju kursi sekmē kompetenču sasniegšanu, kuras rekomendē ASPHER. Studiju kursi izkārti 

loģiskā pēctecībā. Tā kā programmas galvenais akcents ir uz pierādījumiem balstītas 

sabiedrības veselības politikas un prakses veidošanu, visi programmas obligātie kursi sniedz 

šim virsmērķim nepieciešamās kompetences, bet izvēles kursi padziļina un paplašina 

skatījumu atsevišķās ar sabiedrības veselības jomu saistītajās apakštēmās. Studiju rezultātu 

formulējums atbilst EKI/LKI līmeņiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām1. Studiju 

procesā tiek īstenota studentcentrēta pieeja. Ņemot vērā, ka sabiedrības veselības disciplīna ir 

ļoti dinamiska un tai nepieciešams ātri reaģēt uz starptautiskā telpā notiekošām izmaiņām 

sabiedrībā, veselībā un tās ietekmējošo riska faktoru potenciālā mazināšanā kvalitātes padome 

2018. gada pavasarī pārskatīja atsevišķu izvēles kursu pārlikšanu uz obligāto kategoriju ar 

nākamo studiju gadu. Pie šādiem kursiem pieder “Vide, arodveselība un darba medicīna” un 

“Profesionālā ētika”.  

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Vienīgā maģistra līmeņa studiju programmas 

sabiedrības veselībā Latvijā. 

 Programma tiek īstenota latviešu un angļu 

valodā.  

 Ir pieredzējuši un kvalificēti mācību spēki, tai 

skaitā viesdocētāji. 

 Akadēmiskā personāla starptautiska sadarbība, 

atpazīstamība, iesaiste pētniecībā, ekspertu 

darbs Latvijā un ārzemēs. 

 Konkurētspējīgi absolventi darba tirgū, kā arī 

iespējas atrast darbu nozarē.  

 Demokrātiskas attiecības starp docētājiem un 

studējošiem. 

 Studentu iekļaušanās studējošo pašpārvaldes 

aktivitātēs, SVSLF domē, sabiedrības 

veselības studiju programmu kvalitātes 

padomē, līdzdalība pētniecībā, starptautiskās 

apmaiņas programmās. 

 Laba sadarbība un pēctecības nodrošināšana 

starp bakalaura, maģistra un doktora līmeņa 

studiju programmām. 

 Dalība Eiropas Sabiedrības veselības skolu 

asociācijā nodrošina starptautisku izglītības 

standartu ieviešanu. 

 

 Mazs kopējais budžeta vietu skaits, iekšēja 

konkurence par maģistrantiem ar līdzīgām 

programmām RSU.  

 Relatīvi liels vidējais štata pasniedzēju 

noslogojums profilējošajā katedrā. 

 Atšķirīgas priekšzināšanas maģistrantiem, kuri 

ir beiguši bakalaura studijas sabiedrības 

veselībā no maģistrantiem ar citu bakalaura 

izglītību. 

 Maģistrantu materiālais nodrošinājums, kura 

dēļ vairākums ir spiesti vienlaikus ar studijām 

arī strādāt.   

 

                                                 
1 LKI/EKI prasības studiju programmu rezultātiem ir noteiktas 13.06.2017. MK Noteikumu Nr. 322 “Noteikumi 

par Latvijas izglītības klasifikāciju” 1. un 2. pielikumā. https://likumi.lv/doc.php?id=291524  

https://likumi.lv/doc.php?id=291524


  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Piesaistīt ES fondu līdzekļus akadēmiskā 

darba un infrastruktūras attīstībai. 

 Piesaistīt vairāk līdzekļu pētniecības 

projektiem, kuru īstenošanā piedalās arī 

maģistrantūras studenti. 

 Iespēja turpināt attīstīt sabiedrības veselības 

akadēmiskās izglītības un prakses sadarbību 

gan pieaicinot vadošos sabiedrības veselības 

speciālistus studiju procesa īstenošanā, gan 

valsts pārbaudījumos.  

 Iespēja studiju programmu īstenot angļu 

valodā un piesaistīt ārvalstu studentus. 

 Attīstīt jaunas izglītības formas: e-apmācība, 

uz rezultātu un prasmēm orientēta izglītība. 

 Iespējas Erasmus programmas ietvaros īstenot 

starptautisko studentu apmaiņu. 

 Potenciālo studentu skaita samazināšanās 

demogrāfiskās situācijas un ekonomiskās 

krīzes rezultātā. 

 Studiju programmu skaita un daudzveidības 

dēļ konkurence par studentiem. 

 Sabiedrības veselības institūciju 

reorganizēšana, potenciālo darba vietu 

samazināšanās.  

 Iespējamā nelīdzsvarotā valsts politika 

augstākās izglītības finansējuma un budžeta 

vietu sadalē attiecībā pret veselības aprūpes 

jomām. 

 Neparedzamas reformas augstākajā izglītībā. 

 Nepietiekams finansējums zinātniskajiem 

projektiem.  

 
 

Lai saglabātu/noturētu stiprās puses, tiks turpināts strādāt pie jau pieminētiem punktiem. 

Lai mazinātu štata pasniedzēju noslodzi, tiek pieaicināti viesprofesori un stundu pasniedzēji, 

kas ir vadošie speciālisti sabiedrības veselības institūcijās Latvijā. Tāpat profilējošā katedrā ir 

atvērtas trīs jaunas štata vietas. Nākamajos studiju gados plānots vairāk vērību veltīt 

maģistrantu piesaistei pētniecības projektiem. Mazinoties kopējam studēt gribētāju skaitam 

demogrāfiskās bedres dēļ, esam uzsākuši programmu īstenot angļu valodā ārvalstu 

interesentiem. 

 

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

 

Iepriekšējā akreditācijās programma ir saņēmusi pilnu akreditācijas laiku – sešus gadus. 

Nav bijuši ieteikumi studiju programmas izmaiņām, taču bijuši ieteikumi atjaunināt 

atsevišķiem kursiem ieteicamās literatūras sarakstu, kas veikts atbilstoši, uzsākot jauno studiju 

semestri. Pārskata gadā nav bijušas būtiskas izmaiņas studiju kursu skaitā un apjomā. 

Būtiskākā darbība bijusi saistībā ar programmas uzsākšanu angļu valodā. Angļu valodā 

īstenotajai programmai mainīta studiju kursu īstenošanas secība, pārliekot pētniecības 

metodoloģiju uz otro studiju gadu. Izveidoti studiju materiāli kursu pasniegšanai un studentu 

pašmācībai e-vidē.  

Katedrā viena aizstāvēta doktora disertācija.  

Studiju programmas īstenošanas laikā notiek sadarbība ar Latvijas Sabiedrības veselības 

asociāciju un darba devējiem. Šī sadarbība notiek: 1) mācību procesā piedaloties stundu 

pasniedzējiem – docētājiem, kuri strādā RSU uz laiku vai arī tiek pieaicināti kāda konkrēta 

studiju kursa vai atsevišķu lekciju, vai praktisko nodarbību īstenošanā un kuri ir savas nozares 

profesionāļi, pārzina aktuālās sabiedrības veselības problēmas, to risināšanas metodes, 

statistiskos datus, politiskos dokumentus, praktiskos piemērus; 2) darba devējiem, 

profesionālo asociāciju pārstāvjiem piedaloties maģistra bakalaura darbu aizstāvēšanā; 

3) veicot darba devēju, studējošo un absolventu aptaujas; 5) Latvijas Sabiedrības veselības 

asociācijas pārstāvim un darba devēju pārstāvim piedaloties Sabiedrības veselības programmu 

Kvalitātes padomes sēdēs.  

Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētāji aktīvi piedalās dažādu 

Latvijas mēroga un starptautisku profesionālu jautājumus risinošu komiteju un padomju 

darbā, kā arī veic citus ārpus tiešās akadēmiskās darbības pienākumus. Asoc. prof. Dzintars 

Mozgis ir Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes loceklis, loceklis starptautiskajās 

uzraudzības padomēs saistībā ar narkotiku uzraudzību un slimību un atkarību kontroli un 



profilaksi Member of Management Board of the European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction; Alternate Member of Management Board of the European Centre for 

Diseases Control and Prevention Drugs and Drug Addiction; Ieva Strēle ir Eiropas 

Komisijas, Eurostat: privāts eksperts darba grupā (Task Force) Morbidity statistics, kopš 

2012. gada februāra; Anita Villeruša pārstāv RSU Eiropas Sabiedrības Veselības skolu 

asociācijā (ASPHER) ir Latvijas veselību veicinošo pašvaldību tīkla uzraudzības padomes 

locekle, Imunizācijas Valsts padomes locekle, Sabiedrības veselības konsultatīvās padomes 

priekšsēdētājas vietniece VM; Ģirts Briģis ir VM Stratēģiskās padomes loceklis, docente 

Anda Ķīvīte ir ar narkotikām saistīto infekciju nacionālā eksperte, European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Reitox nacionālais fokālais punkts Latvijā. 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

Plānots nākamajā studiju gadā piedāvāt vairākus starpprogrammu izvēles kursus. 

Paredzēts piesaistīt katedrai jaunus doktorantus un štata pasniedzējus. Turpināsies darbs pie 

studiju kursu atjaunināšanas, iekļaujot aktuālās sabiedrības veselības tēmas, papildinot un 

pārskatot izmantojamās mācību un patstāvīgo studiju literatūras sarakstu. Kartēšanas 

rezultātus plānots prezentēt sabiedrības veselības kvalitātes padomē un sabiedrības veselības 

un epidemioloģijas katedras docētājiem un citiem programmā iesaistītajiem docētājiem. 

Turpināsies sadarbība ar darba devējiem, tai skaitā izmantojot vadošo sabiedrības veselības 

iestāžu sagatavotos datus studējošo pētniecībai.   

 

 

Studiju programmas vadītājs: Anita Villeruša 

Datums: _____________________ 

 
SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības kvalitātes padomē 

 2018. gada 1. oktobra sēdē 

Protokols Nr.1/2018_19 

 

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 
 


