APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē
2018. gada 18. decembra sēdē
Protokols Nr. 2-1/18.12.2018.

Pārskats
par veiktajām darbībām RSU/RTU kopīgas profesionālā bakalaura
studiju programmas “Medicīnas inženierija un fizika” RSU daļas pilnveidei 2017./2018.
akadēmiskajā gadā
1. 2017./2018. ak. g. anketēšanas rezultātu analīze.
RSU īsteno daļu no RSU/RTU kopīgas profesionālā bakalaura programmas “Medicīnas
inženierija un fizika” – 19 KP apjomā. RSU īstenojamo daļu veido deviņi studiju kursi (četri A
daļas, četri B daļas, viens C daļas).
2017./2018. ak. gadā RSU īstenoti septiņi studiju kursi. Studiju kurss “Anatomija un
fizioloģija” (MK_033), bija pārcelts no 1. uz 3. semestri (StP padomes sēdes protokols 1/2017;
02.05.2017.) attiecīgi 2017./2018. ak. gadā netika īstenots.
RSU anketēšana tiek veikta kopīgas programmas RSU īstenotajiem studiju kursiem.
Studējošie ir aicināti aizpildīt elektronisko anketu pēc attiecīgā studiju kursa nobeiguma.
Aizpildīto anketu īpatsvaram novērojama īpatsvara variabilitāte atkarībā no studiju kursa.
Kopumā studējošie ir apmierināti ar RSU īstenoto studiju kursu kvalitāti. Anketēšanas rezultāti
ir izanalizēti attiecīgu studiju kursu īstenojošās katedrās un arī par rezultātiem ir informēta
kopīgās programmas padomē.
2. Studiju programmas, tajā ietilpstošo studiju kursu rezultātu un standartu
savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti.
RSU īstenoto kursu rezultāti ir kartēti pret kopējiem programmas rezultātiem. Ņemot
vērā, ka kartēti tika tikai RSU īstenojamo kursu rezultāti, secinājumi ir tikai daļēji attiecināmi
uz programmu kopumā. Kopumā ir jāsecina, ka:
 StK rezultāti ir formulēti atbilstoši EKI/LKI līmeņiem un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, studentcentrētai pieejai;
 StK rezultāti ir vērsti uz StP rezultātu sasniegšanu;
 StK izvietoti, lai nodrošinātu pēctecību StP rezultātu sasniegšanā;
 StK saturs atbilst profesionālajam standartam.
3. Studiju programmas SVID analīze.
Iekšējie faktori
Stiprās puses
 Augsta mācībspēku kvalifikācija.
 Studiju procesa organizācija RSU.

Vājās puses
 Atšķirības studiju administrēšanas procesos
RTU un RSU.
 Nesakārtota operatīvās informācijas aprite.

Ārējie faktori
Iespējas
Draudi
 Nepieciešamība pēc kvalitatīviem veselības
 Mainīgs pieprasījums pēc speciālistiem
aprūpes virziena studiju kursiem medicīnas
ilgtermiņa perspektīvā.
inženieriem.
 Suboptimālās speciālistu motivācijas
iespējas.

Veiktas darbības, lai:
 saglabātu/ noturētu stiprās puses – tiek strādāts, lai noturētu/paaugstinātu mācībspēku
kvalifikāciju (piemēram, mācībspēki ir aicināti apmeklēt PIC organizētus kvalifikācijas
celšanas pasākumus);
 mazinātu vājās puses – studiju procesa organizācijas jautājumi ir apspriesti StP
Padomes sēdēs, tiek strukturēts informācijas aprites process ar skaidri izmērāmiem
pozitīvas dinamikas rezultātiem (piemēram, 2017./2018. ak. gadā ar RTU saskaņots un
noteiktajā terminā ir pabeigts studiju plānošanas process un apstiprināts studiju plāns
(D-1) 2018./2019. ak. gadam; noteiktajā termiņā ir veikti savstarpējie norēķini – ir
apmaksāti RSU rēķini par 2017./2018. ak. gadu). Tajā pašā laikā ir vairāki aspekti, kuru
dēļ nepieciešama turpmāka procesa optimizācija;
 izmantotu iespējas – notiek īstenoto studiju kursu kvalitātes kontrole, uzturēšana un
uzlabošana;
 mazinātu ārējo draudu ietekmi – StP popularitātē pēdējos gados pieaug, par ko lecina
augošs studējošo skaits programmā (līdz ar to ilgtermiņa riski ir apzināti, bet aktīvās
darbības pašlaik nav nepieciešamas).
4. 2017./2018. ak. gadā veiktās izmaiņas studiju programmā.
Studiju kurss “Anatomija un fizioloģija” (MK_033, A daļā, 4 KP) ir sadalīts uz diviem A
daļas kursiem: “Anatomija” (MK_060, 2KP) un “Fizioloģija” (CFUBK_055, 2KP).
Studiju kursa “Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība” (AURK_010) īstenošana
ir pārcelta uz Aroda un vides medicīnas katedru (mainīts arī studiju kursa kods – AUVMK_033).
Studiju kursa “Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība” saturs ir papildināts saskaņā ar
MK noteikumiem (“Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un
nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” (MK noteikumi Nr. 716)).
Izmaiņas RSU kopīgas programmas daļai ir apstiprinātās StP padomes sēdē (protokola
Nr. 1/2018; 20.06.2018. ) un RSU MF domes sēdē un RSU Dekānu padomē (16.03.2018.)
5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi.
1. Paaugstināt RSU īstenoto C daļas kursu popularitāti – tiek plānots aptaujāt studējošos,
kādus brīvās izvēles kursus viņi vēlēties apgūt.
2. RSU mācībspēki turpinās uzlabot angļu valodas prasmes.
3. Studiju kursu pārstrukturizācija pa semestriem – nākamajā mācību gadā ir plānots
studiju kursu “Medicīnas terminoloģija angļu valodā” (VC_059; B; 2KP) pārcelt no
2. uz 4. semestri (lai nodrošinātu StP kursu pēctecību)
4. Turpināt darbu pie līguma par kopīgās programmas īstenošanu papildinājumiem.
5. Veicināt StP angļu valodā īstenošanu.
Studiju programmas vadītājs: Oļegs Sabeļņikovs / _______________________ /
Datums: 12.11.2018.
SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomē
2018. gada 3. decembra sēdē
Protokols Nr. 15-1/34/2018

