
 

 

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 “Komunikācijas kultūra un 

multimediji”  pilnveidei 2017./2018. akadēmiskajā gadā  

 

Doktorantus studiju programma “Komunikācijas kultūra un multimediji” tika 

īstenota otro gadu. Programmā nav budžeta vietu, visi deviņi doktoranti (septiņi otrajā un 

divi pirmajā kursā) studē par saviem personiskajiem līdzekļiem.  

Otrā studiju gada doktoranti bija iesaistījušies zinātniskajā darbā. Trīs no viņiem 

piedalījās Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV īstenošanā, sagatavojuši un 

publicējuši zinātniskos rakstus kolektīvajā monogrāfijā. Visi doktoranti piedalījušies ar 

referātiem konferencēs.  

 

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

Doktoranti nebija aktīvi, aizpildot elektroniskās aptaujas, taču starp studentiem un 

studiju programmas vadītāju notiek regulārā domu apmaiņa par studiju kursu 

organizēšanu. Tā, piemēram, iespēju robežās kursu īstenošanas laiks tiek saskaņots ar 

doktorantu lūgumiem.  
 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

Studiju kursu rezultātu formulējumi atbilst EKI/LKI līmeņiem un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, studentcentrētai pieejai; kursu rezultāti ir saistīti ar programmas 

rezultātiem; kursu iekļaušana programmā ir pamatota un saskan ar programmā 

noteiktajiem studiju rezultātiem.  

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 



 RSU reputācija.  

 Augsts akadēmisko spēku līmenis, 

kuri piedalās zinātniski pētniecisko 

projektu īstenošanā. 

 Ārvalstu pasniedzēju līdzdalība 

programmas satura veidošanā un 

realizācijā. 

 Jauna maģistra studiju programma 

„Veselības komunikācija” palielinās 

potenciālo pretendentu skaitu 

studijām doktorantūrā. 

 Sadarbība ar LU Mākslīgā intelekta 

laboratoriju datorizētā diskursa 

analīzes rīku izstrādē. 

 Saistība ar RSU KF Komunikācijas 

studiju katedrā realizētajām 

bakalaura un maģistra programmām. 

 Nav studiju vietu finansējuma no 

RSU pelnītiem līdzekļiem. 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Sociālo zinātņu pārstāvju aktīvā 

publiskā komunikācija un zinātnes 

interešu lobēšana. 

 Doktorantu līdzdalība VPP 

īstenošanā.  

 Doktorantu līdzdalība EEZ un 

Norvēģijas finanšu instrumenta 

2014.-2021.gada programmas 

“Pētniecība un izglītība” Baltijas 

pētniecības programmas sadarbības 

projektā. 

 Veselības ministrijas stipendijas 

doktorantiem, kas pēta veselības 

komunikācijas problēmjautājumus. 

 Valsts budžeta finansējuma 

neesamība samazina studentu 

iespējas veikt resursu ietilpīgus 

pētījumus, piedalīties konferencēs 

un vasaras skolās.  

 Politisko dokumentu izstrādātāju 

un īstenotāju nevērība pret 

rekomendācijām komunikācijas 

jomā. 

 

Stipro pušu noturēšanai programmas docētāji turpina iesaistīties starpdisciplinārajā 

zinātniski pētnieciskajā darbībā. 2018. gada rudenī tikusi publicēta kolektīvā monogrāfija, 

kuras autori ir komunikācijas zinātnes, psiholoģijas, socioloģijas un sociālantropoloģijas 

pārstāvji. Rudenī ir iesniegts komunikācijas pētījumu projekts VPP konkursā. 2019. gadā 

tiks iesniegti projekti EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada 

programmas “Pētniecība un izglītība” Baltijas pētniecības programmā. Turpinās sadarbībā 

ar LU Mākslīgā intelekta laboratoriju, veidojot 1.-4. Saeimas korpusu, tiek uzturēti divi 

diskursa analīzes rīki nosketch.korpuss.lv/saeima un barometrs.korpuss.lv. Šie rīki veicina 

doktora programmas atpazīstamību un zinātnisko sadarbību ar citām augstskolām.  

Jaunā maģistra studiju programma „Veselības komunikācija” ļaus popularizēt 

veselības komunikācijas un sociālās politikas komunikācijas pētījumu nozīmi un 

noderīgumu RSU zinātniskajā stratēģijā.  

Lai mazinātu vājās puses tiks meklēts Veselības ministrijas finansējums trim studiju 

vietām.  



Studiju programmas docētāju un studējošo doktorantu publiskā komunikācija, 

pētījumu rezultātu izplatīšana mērķa auditorijās nostiprinās priekšstatu par zinātnes 

nozares nozīmīgumu politikas plānošanas un īstenošanas procesā.  
 

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

 

Studiju programma ir papildināta ar studiju kursu „Zinātnisko rakstu izstrāde / 

Zinātnes valoda”.  

1.kursa priekšmets „Komunikācijas un kultūras teorijas” ir pārcelts uz pirmo 

semestri, lai iespējotu ātrāku promocijas darbu tematu sasaisti ar studiju programmas 

zinātnisko problemātiku.  

 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
 

Doktorantu iekļaušana jaunajos pētniecības projektos. Studiju kursa „Korpusa 

analīze” ieviešana ar nolūku veicināt RSU Komunikācijas fakultātes sagatavotos e-resursus 

(Saeimas korpuss un Ziņu portālu komentāru korpuss) izmantošanu pētījumos. 

 

 

Studiju programmas vadītājs: prof. Sergejs Kruks  

Datums: 5. novembrī 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras studiju padomē 

2018. gada 6. novembra sēdē 

Protokols Nr. 12-8/12 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes domē 

2018. gada 28. novembra sēdē 

Protokols Nr. Nr. 8-2-1/9 (93) 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē  

2018. gada 3. decembra sēdē 

Protokols Nr. 15-1/34/2018 

 

 

 


