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Pārskats 

par veiktajām darbībām profesionālās maģistra  
studiju programmas “Supervīzija” pilnveidei  

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

 
Absolventu anketu aizpildījuši 71 % studējošo. Visi absolventi pauž apmierinātību ar 

augstskolas izvēli un studiju programmas apguvē izmantotajiem studiju veidiem. Īpaši tiek 
novērtēta mācību vide – telpu nodrošinājums, to aprīkojums (tāfeles, multimediju projektori 
u. c.). Vērtēšana studiju kursos tiek atzīmēta kā objektīva un taisnīga. Studiju programmā 
paredzētās prakses nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu. Absolventiem tiek sniegta 
atgriezeniskā saite par veiktajiem pasākumiem programmas pilnveidei. 

Studiju kursu anketēšanas vidējā aktivitāte 36 %. Studiju kursu saturs tiek novērtēts kā 
aktuāls un mūsdienīgs. Kursu apguve – loģiska un secīga. Studiju kursos apgūtās teorētiskās 
zināšanas iespējams izmantot praktiski. Vidējais studiju kursu vērtējums ir 3,7 (maksimālais 
vērtējums 4).  

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Kartēšana ir uzsākta un tiek saskaņota ar jauno profesijas standartu. Sadarbībā ar 
RISEBA, Kristīgo akadēmiju un Supervizoru apvienību izstrādāts atjaunotais supervizora 
profesijas standarts, kas iesniegts IZM.  

 
3. Studiju programmas SVID analīze. 

 
Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 
• Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas 

mācību metodes 
• Ir aprobēta prakses norise 
• Visā studiju laikā maģistranti izkopj 

pētnieciskās prasmes 
• Ir atbilstoši bibliotēkas resursi 
• Ir laba materiāli tehniskā bāze programmas 

īstenošanai 
• Auditorijas ir nodrošinātas ar teicamu tehnisko 

aprīkojumu 
• Sadarbība ar profesionālajām biedrībām un 

darba devējiem 
• Pasniedzēji – pieredzējuši profesionāļi. 

• Liela mācību slodzes intensitāte 
• Studējošo dažādā pieredze konsultēšanā 
• Nav valsts budžeta vietu 
• Maz attīstīta sadarbība ar ārvalstu augstskolām 
• Nepietiekama sabiedrības izpratne par 

supervīziju Latvijā 

Ārējie faktori 
Iespējas Draudi 

• Programmas/supervīzijas popularizēšana, 
veicinot atpazīstamību (reklāma medijos, 

• Nepietiekams valsts atbalsts 
• Konkurence ar citām augstskolām 



tiešie kontakti, absolventu iesaiste) 
• Dalība supervīziju popularizējošos pasākumos 

(Supervīzijas dienas, atvērtie semināri) 
• Programmas pilnveidošana, uzlabojot mācību 

metodiskos materiālus (simulācijas, video 
piemēri supervīzijas sesijām, video 
izmantošana mācību procesā) 

• Turpināt attīstīt sadarbību ar darba devējiem, 
prakses vietu studējošiem paplašināšana 

• Studējošo iesaistīšana pētniecības projektos 
• Sadarbība ar absolventiem. Mērķis – stiprināt 

profesionālo identitāti un iesaisti kopīgos 
pētniecības projektos 

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

 
Veiktas izmaiņas studiju kursā “Individuālā supervīzija”, samazinot to uz 2 KP, tādējādi 

iegūstot 2 KP, lai vienu izvēles kursu pārceltu uz obligāto. Apvienoti studiju kursi 
“Supervīzijas vēsture un teorijas” un “Supervizora profesionālā darbība”, kā rezultātā iegūti 
2 KP, kas ļauj palielināt izvēles kursu daļu. Kurss “Psihodinamiskie koncepti supervīzijā” no 
C daļas pārcelts uz A daļu. Savukārt kurss “Uzņēmējdarbība” pārcelts no A daļas uz C. Kursa 
“Prakse 1” ietvaros dažādotas mācību metodes (ieviests video treniņš konsultatīvo prasmju 
attīstīšanai). Pilnveidoti kursu saturi, atjaunoti literatūras saraksti. Kursiem “Prakse 3”un 
“Prakse 4” pilnveidoti prakšu atskaišu protokoli (sesiju apraksti), kas ļauj attīstīt studējošo 
konceptualizācijas prasmes. Izstrādāti vienoti vērtējumu kritēriji. Saskaņotas prakšu vadītāju 
atbildības – veids, kā tiek sniegta atgriezeniskā saite studentiem par iesniegtajiem 
protokoliem. Notiek regulāras prakšu vadītāju sapulces par mācību procesu. Paplašināta 
sadarbība ar dažādām iestādēm studiju programmas prakšu nodrošināšanai (bērnudārzi, 
sociālais dienests, aprūpes centrs, privātas iestādes). Izveidota sadarbība ar absolventiem. 
Galvenie uzdevumi – profesionālās identitātes stiprināšana, profesionālā pilnveide, absolventu 
iesaiste programmas popularizēšanā. 

 
5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 
Galvenais uzsvars – komunikācija ar studējošiem (regulāras tikšanās, atgriezeniskā 

saite, iesaiste RSU pasākumos, konferencēs). Studiju programmas atpazīstamības veicināšana 
(sociālie tīkli, absolventu iesaiste, individuāli kontakti). Sadarbības ar darba devējiem 
veicināšana. 
 
 
Studiju programmas vadītājs: Baiba Pumpiņa 
Datums: 16.10.2018. 
 
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 26. novembra sēdē 
Protokols Nr. 15-1/33/2018 


