
 
 

APSTIPRINĀTS  

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē  

2018. gada 18. decembra sēdē  

Protokols Nr. 2-1/18.12.2018.  

 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām maģistra studiju programmas “Starptautiskās attiecības un 

diplomātija”  pilnveidei 2017./2018. ak. gadā  

 

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

Pēc katra studiju kursa studējošajiem ir iespēja aizpildīt attiecīgā kursa novērtējuma anketu, kurā tiek 

izvērtēta kā studiju kursa, tā arī tā docētāja(u) darbība. Tāpat  absolventiem ir iespēja novērtēt visu 

studiju procesu un atsevišķas tā daļas.  

Kopumā saņemtais vērtējums ir pozitīvs. Starp pozitīvāk novērtētajiem aspektiem tiek izcelta 

mācībspēku kvalifikācija un motivācija, lekciju un semināru kvalitāte, konsultāciju lietderība, eseju 

tēmu atbilstība. Zemāks novērtējums parādās attiecībā uz atsevišķu lekciju tēmu atbilstību kursu 

saturam un retos gadījumos arī atsevišķu mācībspēku pasniegšanas stils (tā rezultātā veiktas izmaiņas 

viena studiju kursa pieaicināto docētāju sastāvā).  

Studiju aptaujas sniedz iespēju izvērtēt mācībspēku un kursu kvalitāti un atbilstību programmas 

mērķiem un veikt nepieciešamos uzlabojumus.     

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti 

 
2016./2017. akadēmiskajā gadā tika veikta visaptveroša studiju programmas rezultātu kartēšana pret 

studiju kursu rezultātiem, izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes Mācību departamenta sagatavoto 

rīku. Kartēšanas rezultātā tika izdarīti studiju programmas pilnveidei noderīgi secinājumi un 

precizējumi programmas aprakstā. Kartēšanas laikā tika konstatēts, ka nepieciešams pārstrādāt 

iepriekš formulētos studiju programmas rezultātus, tos padarot skaidrākus un koncentrētākus, kā arī 

mazinot to pārklāšanos.  

2017./2018. akadēmiskajā gadā tika turpināts darbs pie kartēšanas, risinot jautājumus par vairāku 

rezultātu piesaistīšanu studiju kursiem,  izvērtējot studiju kursiem noteikto kredītpunktu apjomu, 

balstoties uz studiju plānu un rezultātu apguves līmeni, kā arī izvērtējot studiju kursu secību.  
 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 

 Mūsdienīga mācību procesa organizācija 

(moduļu sistēma), kas nodrošina vienmērīgu 

studiju slodzi. 

 Būtisks studentu patstāvīgā darba īpatsvars. 

 Augsta studentu un mācībspēku motivācija. 

Vājās puses 

 Valsts finansiālā atbalsta trūkums un līdz ar to 

nevienlīdzīga konkurence ar līdzīgām valsts 

atbalstītām studiju programmām. 

 Augsta līmeņa starptautisko attiecību un 

politikas zinātnes mācībspēku ierobežotais 



 

 

 Plašs metodisko materiālu klāsts (izvērsti 

kursu apraksti un izdales materiāli). 

 Pētniecisko kompetenču veicināšana. 

 Attīstīta atgriezeniskā saikne studentu 

novērtējumam. 

 Studentu zināšanu līmeņa konkurētspēja 

starptautiskajā līmenī. 

 Pastāvīgi pilnveidota un uz studentiem 

orientēta materiāli tehniskā vide. 

daudzums Latvijā. 

 Ārzemju  mācībspēku ierobežota piesaistīšana 

programmas īstenošanā finanšu resursu trūkuma 

dēļ. 

 Nepietiekamais docētāju atalgojums.  

Ārējie faktori 

Iespējas 

 Darba tirgus pieprasījums pēc kvalificētiem 

speciālistiem starptautisko attiecību, ārējo 

sakaru un diplomātijas jomās. 

 Docētāju un maģistrantu mobilitātes 

iespējas. 

 Partnerattiecību  stiprināšana ar darba 

devējiem. 

 Tālmācības un “ziemas uzņemšanas” 

ieviešana un attīstība. 

 Ārzemju studentu un mācībspēku plašāka 

piesaistīšana. 

Draudi 

 Valsts finansiāla atbalsta trūkums un 

nevienlīdzīgās konkurences saglabāšanās arī 

nākotnē. 

 Demogrāfijas negatīvās tendences un relatīvā 

ekonomiskā nestabilitāte valstī, kas ierobežo 

iespējas apmaksāt kvalitatīvas studijas.  
 Sociālo zinātņu programmu pārbagātība 

valstī.  
 Valsts augstākās izglītības attīstības politikas 

mainība. 

 

 
 

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

 

Fundamentālu izmaiņu nepieciešamība nav bijusi. Veiktas salīdzinoši nelielas kursu secības, 

kategoriju un docētāju sastāva izmaiņas.  

Aizvadītajā akadēmiskajā gadā tika nolemts līdz ar 2018./2019. akadēmisko gadu lielāku uzsvaru likt 

uz studējošo maģistra darba izstrādes atbalstu – piedāvājot iespēju maģistra darbu aizstāvēt 3. semestrī 

(pēc visu tam nepieciešamo kredītpunktu ieguves), kā arī organizējot metodiskos seminārus par 

maģistra darba izstrādi. Tāpat līdz ar nākamo akadēmisko gadu tiek ieviesta studiju programmas 

vadītāja ievadlekcija par studiju procesu. 

Tika uzsākts darbs pie jauna kursa “Ķīnas Tautas Republikas ārpolitikas vektori” izstrādes, ko 

perspektīvā plānots iekļaut studiju programmas apguvē.  

 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 
Ņemot vērā kopējos pozitīvos rezultātus un studējošo atsauksmes, būtiskas izmaiņas nav 

nepieciešamas. Pilnveidošana perspektīvā ir iespējama šādos virzienos: 

 uzsākot tā saukto “ziemas uzņemšanu”; 

 piedāvājot lielāku izvēles kursu klāstu; 

 paplašinot ārvalstu docētāju piesaisti; 

 studiju kursu ietvaros vairāk orientējoties uz praktiskām zināšanām un kompetencēm.  
 

 

Studiju programmas vadītājs:  doc. Māris Andžāns 



 

 

Datums: 2018. gada 21. novembrī 

 
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 

 


