
 
 

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 “Politikas zinātne” 

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 daļa.  

Studējošo atsaucība un absolventu atsaucība elektronisko anketu aizpildīšanā nav bijusi augsta. 

To var skaidrot ar faktu, ka studiju process doktora studiju līmenī ir individuāls un viedokļi tiek izteikti 

mutiski vai elektroniski studiju programmas vadītājam un citiem Doktorantūras nodaļas darbiniekiem.  

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti 
 

2016./2017. akadēmiskajā gadā tika veikta 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 veiktajā kartēšanā netika konstatēti citi risināmie jautājumi. 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

 

Iekšējie un ārējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Mūsdienīga mācību organizācija – 

moduļu sistēma, kas rezultējas kā 

vienmērīga studiju slodze visā 

studiju procesā. 

 Liels studentu patstāvīgā darba 

īpatsvars un sistemātiska un 

daudzveidīga studentu patstāvīgā 

darba kontrole. 

 Attīstīta atgriezeniskā saikne 

studentu novērtējumam par katru 

studiju kursu. 

 Uz studentiem orientēta vide un labs 

materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 RSU docētāju noslogotība citās 

studiju programmās. 

 Zemais docētāju atalgojums. 

 Nelielais Latvijas Zinātnes padomes 

(LZP) ekspertu skaits politikas 

zinātnē kā RSU, tā arī Latvijā 

kopumā, un līdz ar to šaurais 

potenciālo promocijas darbu 

vadītāju loks. 

 Ārzemju docētāju apgrūtinātā 

iesaistīšana ierobežoto finanšu 

resursu dēļ. 



 

 
 Divas valsts finansētas studiju vietas 

(atšķirībā no bakalaura un maģistra 

studijām RSU). 

 Iespēja doktorantiem veikt 

pedagoģisko praksi Eiropas Studiju 

fakultātes Politikas zinātnes katedrā. 

 RSU docētāju zinātniskās intereses, 

kas ļauj uzņemties plaša loka 

promocijas darbu vadību politikas 

zinātnē. 
Iespējas Draudi 

 Paplašināt studējošo loku ar 

ārvalstniekiem. 

 Plašāka docētāju un doktorantu 

starptautiskās mobilitātes 

veicināšana. 

 Zinātnisko projektu izstrādāšana un 

plašāka doktorantu iesaistīšana.  

 Plašāka integrācija ar citām doktora 

studiju programmām.  

 Augstākās izglītības attīstības 

nenoteiktība Latvijā. 

 Finansējuma samazinājums 

programmas īstenošanai.  

 Intereses mazināšanās par 

zinātnisko darbību. 

 

 

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

Tā kā iepriekšējā akadēmiskajā gadā tika veiktas izmaiņas vairāku doktora promocijas darba 

semināru nosaukumos, secībā un saturā, 2017./2018. akadēmiskajā gadā izmaiņas programmas 

plānojumā un uzbūvē veiktas netika. Tika veiktas formālas izmaiņas mācību procesa plānošanas formās 

– precizēti studiju kursu kodi un kontaktstundu atspoguļojums. 

Tika veikti praktiskie pasākumi, lai dotu iespēju studijas šajā programmā veikt arī angļu valodā 

– veikta nepieciešamo organizatorisko dokumentu tulkošana un mācību maksas noteikšana par mācībām 

angļu valodā.  
 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
 

Programma šobrīd darbojas veiksmīgi – visos trīs kursos ir nelielas, bet doktorantūras līmenim 

atbilstoša izmēra dinamiskas studējošo grupas. Notiek intensīvāks un strukturētāks darbs pie promocijas 

darbu izstrādes.  

Jāmeklē iespējas studijām piesaistīt ārvalstu studentus, ņemot vērā iespēju studijas īstenot arī 

angļu valodā.  

Aizvien akūtāks kļūst jautājums par studiju programmas īstenošanā iesaistīto docētāju 

atalgojumu un par promocijas darbu vadīšanā iesaistāmo LZP ekspertu loku.  

 

 

Studiju programmas vadītājs: Dr.sc.pol. Māris Andžāns 

Datums: 2018. gada 21. novembrī 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes  

Doktorantūras studiju padomē 

2018. gada 6. novembra sēdē 



 

 

Protokols Nr. 12-8/12 

 

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 

 


