
 
 
 

APSTIPRINĀTS  
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē  

2018. gada 18. decembra sēdē  
Protokols Nr. 2-1/18.12.2018.  

 
Pārskats  

par veiktajām darbībām doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” pilnveidei 
2017./2018. akadēmiskajā gadā  

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

 
Doktoranti pēc studiju kursa beigām tiek aicināti aizpildīt standartizētās aptaujas 

anketas: reizi mēnesī aicinājumi tiek sūtīti uz studējošo e-pastiem, savukārt vienu mēnesi 
pirms anketēšanas noslēguma – aicinājumi tiek sūtīti reizi nedēļā. 

Galvenie secinājumi: 
• stiprās puses: respondenti ir apmierināti ar augstskolas un studiju programmas izvēli; 

respondenti ir apmierināti vai vairāk apmierināti nekā neapmierināti ar sasniegtajiem 
studiju rezultātiem; respondenti ir apmierināti vai vairāk apmierināti nekā 
nepamierināti ar lekciju plānojumu, informācijas pieejamību par nodarbībām un 
telpām; respondenti ir apmierināti vai vairāk apmierināti nekā neapmierināti ar telpu 
nodrošinājumu un auditoriju un telpu aprīkojumu; doktorantu veiktā darba 
novērtējums ir bijis objektīvs un taisnīgs; RSU finansētās studiju vietas sociālo zinātņu 
programmās; 

• vājās puses: mazs kopējais respondentu skaits; respondentu dalība Erasmus 
programmā 0 %; nepietiekams skaits valsts finansētu budžeta studiju vietu sociālo 
zinātņu programmās. 

Atgriezeniskā saite anketēšanas rezultātiem un studiju programmas plānotajiem un 
īstenotajam izmaiņām tiek nodrošināta: sūtot informatīvās vēstules uz studējošo e-pastiem; 
akadēmiskā gada ievadsanāksmēs; mājaslapā; studiju programmu vadītāju individuālās 
pārrunās ar doktorantiem; doktorantūras studiju padomē. 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Iepriekšējā studiju gadā veiktā studiju programmas un studiju kursu rezultātu kartēšana 
ļauj konstatēt, ka studiju programma un studiju kursi atbilst EKI/LKI līmeņiem un 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nodrošina studentcentrētu pieeju. 

Studiju kursu un studiju programmas rezultāti ir savstarpēji saskaņoti un loģiski saistīti, 
tie atbilst studiju programmas rezultātiem. Īstenojamie studiju kursi nodrošina studiju 
programmas pilnvērtīgu īstenošanu. Kartēšana ļāva konstatēt, ka studiju programma ir 
pārdomāta, loģiska un pēctecīga. Studiju kursu rezultāti ir savstarpēji atbilstoši un loģiski 
saistīti. Studiju kursu izvēle ir pamatota. 

Kopumā tiek nodrošināta iespēja sasniegt visus studiju rezultātus, t. i., katram studiju 
rezultātam ir piesaistīti vairāki studiju kursi, kuru apguve nodrošina studiju programmas 
rezultāta sasniegšanu. 

Atzīmējams, ka doktora studiju programmas realizācija balstās uz šīs programmas 
menedžmenta un ar to saistīto organizatorisko programmas nodrošinājuma pasākumu 
kopumu. Tieši šo darbību efekts ļauj secināt, ka kopumā programmas realizācija norit saskaņā 



ar tās akreditācijas noteikumiem un prasībām, kas balstās uz daudziem studiju procesa 
nodrošinājuma pasākumiem.  

Kartēšanas rezultātā arī tika konstatēts, ka “Zinātniski pētnieciskajam darbam” nav 
kursa apraksta, kas var raisīt neizpratni studējošajos par prasībām, kas tiem jāizpilda, lai katra 
studiju gada beigās saņemtu vērtējumu. Šāda informācija ir pieejama RSU tīmekļa vietnē. 
Tomēr kartēšanas rezultātā tika izstrādāts atbilstošs kursa apraksts, kurā tika iekļauta visa 
būtiskākā informācija. 

Studiju kartēšanas rezultāti apspriesti Doktorantūras studiju padomē un izmantoti 
studiju programmas tālākattīstībā.  
 
3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Iekšējie faktori 
Stiprās puses Vājās puses 

1) Studiju virziena un programmas reputācija. 
2) Vispusīgs un pilnīgs universitātes vadības 
atbalsts. 
3) Laba doktora studiju administrēšana (RSU 
Doktorantūras nodaļa), kas organizatoriski vieno 
un stiprina visas programmas, t.sk. programmu 
“Juridiskās zinātnes”. 
4)Tehnoloģisko iespēju attīstība RSU, pieejamā 
esošā studiju procesa bāze un infrastruktūra, 
t.sk. E-studiju vide, kas regulāri tiek uzlabota. 
5) Profesionālu kvalifikācijai atbilstošu docētāju 
iesaistīšana doktorantūras studiju procesā. 
6) Studējošie ir apmierināti ar augstskolas un 
studiju programmas izvēli. 
7) Darbojas kopīga tiesību nozares profesoru 
padome ar Daugavpils universitāti un Biznesa 
augstskolu “Turība”. 
8) Tiek izdots JF elektroniskais juridisko 
zinātnisko rakstu žurnāls Socrates; pieejams 
https://www.rsu.lv/socrates 
9) Moduļu sistēma. 
10)Saistība ar RSU JF maģistra studiju 
programmām. 
11) Doktorantu augstā motivācija. 
12) Daļa studiju kursu tiek īstenota kopā ar 
citām sociālo zinātņu doktorantūrām. 

1) Juridiskās literatūras nepietiekamība 
zinātniski pētnieciskā darba pilnīgākai veikšanai 
doktorantūras studijās un kas saistās ar 
nepietiekošo finansējumu, it īpaši iegādājoties 
ārvalstu tiesībzinātnieku radītos teorētiskos 
darbus, kas ir dārgi. 
2) Neaktīva starptautisko apmaiņas programmu 
iespēju izmantošana (doktoranti ir nodarbināti, 
Erasmus finansējums nespēj nodrošināt esošās 
izmaksas). 
3) Docētāju lielā darba slodze, kas t.sk. ietekmē 
arī pētniecību, iespējas piedalīties citās 
aktivitātēs;  
 

Ārējie faktori 
Iespējas Draudi 

1) Daudzpusējas iespējas sadarbībai ar citām 
Latvijas un ārzemju augstskolām zinātniski 
pētnieciskajā darbībā 
2) Doktorantiem, kuri studē par budžeta 
līdzekļiem, ir iespējas vairāk laika veltīt 
studijām. 
 

1) Demogrāfiskā situācija valstī – samazinās 
iedzīvotāju skaits, līdz ar to pastāv riska 
samazināties studējošo skaitam. 
2) Maksātnespēja – studējošo nespēja risināt 
finansiāla rakstura jautājumus. 
3) Valsts nelielais finansiālais atbalsts 
(2 budžeta vietas), reflektanti izvēlas studēt tur, 
kur ir budžeta vietas, tādējādi tiek radīti 
netaisnīgi konkurences apstākļi starp 
augstskolām. 
4) Nav iespējas saņemt ESF finansējumu kā 
atbalstu doktorantūras studijām. 

 



Esošo stipro pušu un sasniegtā noturēšana un attīstīšana ir viena no studiju programmas 
īstenošanas prioritātēm. Ikgadējās studiju kursu / satura pilnveides aktivitātes tiek īstenotas 
kopā ar citām darbībām, lai “Juridiskās zinātnes” būtu moderna un pievilcīga studiju 
programma: notiek sadarbība ar doktorantiem, tiek plānota vieslekciju iespēju paplašināšana, 
notiek aktīva sadarbība, lai tiktu piešķirtas papildu budžeta vietas.  

Tiek uzturēta regulāra atgriezeniskā saite ar doktorantiem, uzklausot, sadarbojoties un 
ņemot vērā pamatotus un lietišķus priekšlikumus. 

201.7/2018. ak. gadā studiju programmas docētāji ir aktivizējuši savu iesaisti 
zinātniskajos un praktiskajos projektos, kas stiprina pētniecisko kapacitāti (tostarp darbība 
ESF projektā “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu” Nr. TA 
2017/5/B/ESF. 2017-2020.). 

Vairāki docētāji 2017./2018. studiju gadā ir bijuši autori vai līdzautori monogrāfijām un 
citām zinātniskām publikācijām, ar savu darbību ne tikai popularizējot RSU, Doktorantūras 
nodaļu un studiju programmu, bet arī ļaujot tās izmantot studiju procesā (piemēram, 
monogrāfija “Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. 
Psihologu likuma komentāri”).   

Tika papildināts juridiskās literatūras klāsts RSU bibliotēkā, respektējot gan studiju 
programmas docētāju, gan doktorantu vēlmes. 

RSU viedoklis tiek pausts vairākās likumu grozījumu darba grupās, tostarp 
Krimināllikuma, kā arī Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupās; studiju 
programmas docētāji sniedz viedokli par tiesību normu interpretācijas jautājumiem 
Augstākajai tiesai, ir pieaicinātās personas Satversmes tiesas lietās. 

Juridiskā fakultāte ir Eiropas juridisko fakultāšu asociācijas biedre (European Law 
Faculties Association). 

Mazinot iespējamos demogrāfiskās situācijas draudus, regulāri notiek sadarbība ar RSU 
darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par studējošo rekrutēšanu, notiek iesaistīšanās reklāmas 
pasākumos, tiek popularizētas studiju iespējas doktorantūrā, tostarp izmantojot sociālos 
medijus. Pirmo reizi tika organizēta doktorantu pēcpusdiena “No maģistra par doktorantu. 
Atklāta saruna par karjeru pētniecībā” (https://www.rsu.lv/aktualitates/rsu-ipasa-diskusiju-
pecpusdiena-aicina-magistrus-iepazit-doktoranturas-studija), kuras laikā bija iespējams 
iepazīties gan ar RSU doktorantu stāstiem par savu pētījumu un personīgo motivāciju 
studijām, gan arī vērtīgām atziņām, kas noderētu topošajiem doktorantiem. Pasākumā 
piedalījās doktora studiju programmu vadītāji un doktoranti: “Juridiskās zinātnes” pārstāvēja 
doktoranti Kristaps Ābelis un Liene Vindele. 
 
4. 2017./2018. ak. gadā veiktās izmaiņas studiju programmā. 
 

Ņemot vērā salīdzinoši plašās izmaiņas studiju programmā iepriekšējā studiju gadā 
(izveidojot jaunu specializāciju administratīvajās tiesībās, mainot atsevišķu studiju kursu 
īstenošanas laiku, mainot pārbaudes formas (promocijas eksāmeni)), šajā studiju būtiskas 
izmaiņas netika veiktas.  

Galvenās izmaiņas pagājušajā gadā: 
1. Doktorantūras studiju padomē 2017. gada 6. oktobrī apstiprināts kredītpunktu un 

kontaktstundu skaita sadalījums doktora studiju programmās, visās doktora studiju 
programmās 1KP atbilst 8 kontaktstundām; 

2. Pārstrādāta un apstiprināta dokumentācija: 
a. Studiju reglaments III, Doktora studiju reglaments, 6. versija (Apstiprināts: 

Senātā, 2018. gada 17. aprīļa sēdē, Protokols Nr. 2-1/17.04.18); 
b. Doktorantūras nodaļas nolikums, (Apstiprināts: Senātā, 2018. gada 17. aprīļa 

sēdē, Protokols Nr. 2-1/17.04.18); 



c. Procesa apraksts Nr. 44 “Doktorantūras studiju un pētniecības rezultātu 
vērtēšana”, 9. versija (Apstiprināts: ar Rīgas Stradiņa universitātes rektora 
18.06.2018. rīkojumu Nr. 5-1/139/2018); 

d. Procesa apraksts Nr. 39 “Uzņemšanas organizēšana RSU studiju programmās 
latviešu valodā”, 1. versija (Apstiprināts: ar Rīgas Stradiņa universitātes rektora 
19.06.2018. rīkojumu Nr. 5-1/141/2018); 

e. Doktora studiju grantu nolikums, 3. versija (apstiprināts: Senātā 2018. gada 20. 
februāra sēdē, Protokols Nr. 2-1/20.02.18). 

 
5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
 

Nepieciešams turpināt darbu pie studiju programmas tālākattīstības, tostarp pilnveidojot 
un aktualizējot studiju kursu saturu, ievērojot aktualitātes tiesību zinātnē. Vienlaikus, 
ievērojot RSU prioritātes zinātnes jomā, vairāk uzmanības veltīt doktorantu zinātnisko darbu 
saturiskai kvalitātei, attīstot doktorantu izpratni par aktuālākajiem pētniecības standartiem. 

Turpināt darbu pie E-studiju un bibliotēkas resursu attīstības, lai doktorantiem būtu 
pieejami iespējami jaunākie zinātniskie pētījumi. 

Atsevišķi priekšlikumi studiju kursu pilnveidē tiks īstenoti, gatavojot studiju virziena 
“Tiesību zinātnes” akreditācijas dokumentus uz 2020. gadu. 

 
 

Studiju programmas vadītāja:  _______________ / S.Kaija / 
Datums: _____________________ 
 
SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes  
Doktorantūras studiju padomē 
2018. gada 6. novembra sēdē 
Protokols Nr. 12-8/12 
 
SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē  
2018. gada 6. novembra sēdē 
Protokols Nr. 12-8/12 


