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Pārskats  

par veiktajām darbībām bakalaura  
studiju programmas “Psiholoģija” pilnveidei  

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

 
Studentu anketēšana (aptaujas RSU portālā) notiek pēc katra studiju kursa noslēguma, 

atgādinot studentiem par anketēšanu uz kopējiem grupu e-pastiem, kā arī absolvējot, taču 
paralēli katra semestra beigās tiek dotas speciālas anketas, kurās studenti raksta savu viedokli 
par semestra kursiem un izsaka savus ierosinājumus. Šos rezultātus programmas vadītāja 
izmanto, gan plānojot nākamo studiju semestri un gadu, gan darbā ar docētājiem, gan studiju 
programmas attīstībā. Atgriezeniskā saite no studējošajiem papildus tiek iegūta, studiju 
programmu vadītājai regulāri tiekoties ar studentiem (vismaz divas reizes semestrī). Iegūtie 
rezultāti tiek pārrunāti kvalitātes padomē un docētāju sapulcē, kas tiek rīkota pēc katra 
semestra tiem docētājiem, kuri pasniedza attiecīgajā semestrī. 

Pēc katra semestra studenti aizpildīja RSU elektronisko anketu (vērtējums 4 punktu 
sistēmā). Kopā, izvērtējot dažādus StK, rudens semestrī anketas aizpildīja tikai 28 % studentu. 
Pēc pārrunām par anketu nozīmi atgriezeniskās saites nodrošināšanā pavasara semestrī 
anketas aizpildīja jau 44 %. Iegūto datu analīze par pavasara semestri liecina, ka vidējais 
vērtējums ir 3,5 balles. 

Atgriezenisko saiti e-veidā, atbildot uz studentu komentāriem, pasniedzēji sniedz, 
iepazīstoties ar studentu vērtējumiem docētāju portālā.  

Izvērtējot 2017./2018. akadēmiskā gada novērtējuma rezultātus, jākonstatē, ka no 
absolventiem anketu ir aizpildījis tikai viens, līdz ar to par absolventu vērtējumu par 
programmu grūti spriest. Šī mazā aktivitāte saistīta ar to, ka tajā brīdī, kad absolventi bija 
nolēmuši anketu aizpildīt, piekļuve anketai bija slēgta. Ja piekļuve būtu iespējama līdz jūlija 
beigām vai vismaz jūlija pirmajā nedēļā, varētu iegūt informāciju gandrīz no visa kursa.  
Izvērtējot pārējo kursu studentu anketas, var atrast šādus ierosinājumus:  

• 3. kursa studenti ierosināja statistikas kursu no 1. kursa pārcelt uz 3. kursu, jo tad viņi 
vairāk saprotot šī kursa nozīmi psihologa darbā. Šo priekšlikumu izskatīsim, veidojot 
trīsgadīgo programmu; 

• pašreiz piedāvāto izvēles kursu “Semiotika” studenti uzskatīja kā nederīgu 
psihologiem, tādēļ nākotnē plānots to nomainīt ar citu; 

• studenti ļoti kritiski izteicās par telpām Bruņinieku ielā, kur ziemas laikā nav 
iespējams atrasties, jo ir jāsēž lekcijās ziemas jakās un tik un tā nav silts. Pēc viņu 
domām, šīs telpas nav piemērotas produktīvai apmācībai. Studenti izteica vēlmi, ka 
būtu labi, ja visas nodarbības notiktu vai nu Dzirciema ielā, vai Anniņmuižā, bet 
nebūtu 1. slimnīcā. Šajā ak. gadā tā arī ir saplānots;  

• 2. kursa studenti ierosināja samazināt “Izziņas procesu praksē” supervīziju skaitu, jo 
tādā daudzumā kā līdz šim neesot vajadzības. 

Šajā ak. gadā tika nomainīts pasniedzējs “Sociālajā psiholoģijā”, un studenti bija ļoti 
apmierināti ar šo jauno pasniedzēju, uzskatīja, ka nodarbības bija interesantas un pasniedzējs 
pretimnākošs.  



3. un 4. kursa studentiem patika, ka ir tāds nodarbību saraksts, kas dod iespēju apvienot 
studijas ar darbu, taču 2. kursa plānojums bija pārāk izmētāts, lai varētu apvienot studijas ar 
darbu. Pārrunājot šo situāciju ar valodu centra vadītāju, šajā ak. gadā tika atrasts risinājums, 
kā šo situāciju uzlabot 2. kursam – saliktas visas četras svešvalodas paralēli vienā laikā. 

Kopumā 3. kurss uzskatīja, ka visi studiju kursi bija labi un interesanti. Ieteikums bija 
palielināt konsultāciju skaitu kursa darba izstrādei. 2. kursa studenti atzinīgi novērtēja 
psihiatrijas kursa teorētiskās un praktiskās daļas sasaisti, kā arī studentiem patika skaidrie 
kursa noteikumiem. 

Studenti atzinīgi novērtēja atsevišķu kursu (“Sociālā psiholoģija”, “Patopsiholoģija”, 
“Pirmā palīdzība” u. c.) pasniedzēju pretimnākšanu un atbalstu, kā arī iespēju apmeklēt 
konkrētas darba vides (piemēram, skolu, klīniku utt.), kā arī iespēju brīvi komunicēt ar 
programmas pasniedzējiem. 

2. kursa studentiem nepatika, ka mācību grafiks mainījās ļoti bieži dažādu iemeslu dēļ, 
kā arī kritiski vērtēts krievu valodas kurss, kas bija pārāk orientēts uz gramatiku un mazāk uz 
cilvēkiem, kas krievvalodu mācās bez priekšzināšanām.  

Pēc 1. kursa studentu domām, kurss “Pirmā palīdzība” dublējis iepriekšējos kursos 
“Biomedicīnas pamati” un “Civilā aizsardzība” apgūto, lai gan paši studenti atzina, ka tēma 
tika aplūkota padziļināti.  

Absolventus tāpat kā pārējos studentus pamatā apmierina pasniegšanas līmenis, RSU 
materiāltehniskais nodrošinājums, telpas Dzirciema ielā un Anniņmuižā, taču neapmierina 
telpas 1. slimnīcā.  
 
2. Studiju programmas, tajā ietilpstošo studiju kursu rezultātu un standartu 

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

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.  

Izanalizējot kartēšanas rezultātus, var konstatēt, ka programmas studiju kursi nodrošina 
iespēju sasniegt visus studiju programmas rezultātus (katram studiju rezultātam ir piesaistīti 
vairāki studiju kursi, kuru apguve nodrošina studiju programmas rezultāta sasniegšanu). 

Visi iekļautie kursi ir pamatoti un atbilst studiju programmas specifikai un visām 
prasībām, kas ir profesionālai programmai. Katrs no studiju kursiem ir saistīts ar kādu no 
studiju programmas rezultātiem.  

Kursu secība atbilst apgūšanas secībai: no vienkāršākiem bāzes kursiem pirmajos gados 
uz sarežģītākiem – pēdējos kursos.  

Kredītpunktu skaits ir norādīts atbilstoši tam, lai ievērotu prasības attiecīgā priekšmeta 
apguvē.  

Studiju kursu studiju rezultātu formulējumu atbilstību studiju programmas rezultātiem 
un saskaņoti ar tālāko līmeņu programmām.  

Apgūstot visus kursus studiju programmā, tiek nodrošināta iespēja sasniegt studiju 
programmai izvirzītos rezultātus.  

Studiju p un studiju kursu rezultāti pārsvarā ir savstarpēji atbilstoši un loģiski saistīti. 
Vienlaikus šī kartēšana ir kļuvusi par skaidru un pamatotu studiju kursu aprakstu pilnveides 
pamatu.  

Ar iegūtajiem kartēšanas rezultātiem tika iepazīstināti studiju virziena “Psiholoģija” 
kvalitātes padomes locekļi un tie tiks prezentēti docētāju rudens semestra sapulcē, kā arī 
studiju kartēšanas rezultātus plānots ņemt vērā programmas tālākā attīstībā.  
 



3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Iekšējie faktori 
Stiprās puses Vājās puses 

• StP atbilstība RSU mērķim un stratēģijai.   
• RSU reputācija, kvalitātes vadības sistēma un 

iekšējā kultūra. 
• Kvalificēts docētāju sastāvs: laba mācībspēku 

zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija (8 
Dr. psych., tostarp pieci LZP eksperti psiholoģijā ar 
pieredzi darbā pētījumu projektos). StP ir iesaistīti 
docētāji no vairākām zinātņu nozarēm, kas 
nodrošina starpdisciplināru un mūsdienīgu 
skatījumu.  

• Atbilstoši resursi (tostarp infrastruktūra, mācību 
aprīkojums, Psiholoģijas laboratorija, informācijas 
tehnoloģijas un resursi, tostarp datubāzes). 

• Tiek nodrošināta atgriezeniskā saite starp 
studējošajiem un akadēmisko personālu, kas 
kopumā nodrošina studiju procesa uzlabošanos.  

• Ir sagatavoti mācību materiāli e-vidē, sagatavoti 
metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darba 
veikšanai, ir adaptētas vairākas metodes, ir laba IT 
bāze mācību procesa nodrošināšanai (datubāzes), ir 
nodrošināti bibliotēkas resursi.  

• Ir labs kontakts un profesionāli veidotas attiecības ar 
docētājiem, kas uzlabo studiju procesa atgriezenisko 
saiti un labvēlīgi ietekmē zināšanu un prasmju 
apguvi; studējošie atzinīgi novērtē studiju 
programmas. 

• Lai izanalizētu iepriekšējo gadu pieredzi, docētāji 
izstrādāja krājumu “Psiholoģijas izglītības desmit 
gadi” (Rīgas Stradiņa universitātē, 2017) 

• Pagaidām maz attīstīta sadarbība 
ar ārvalstīm – gan docētāju, gan 
studentu apmaiņas jomā, gan arī 
projektu īstenošanas jomā. 

• Programmā visi studenti mācās 
par maksu un studējošiem nav 
iespēju saņemt valsts stipendiju, 
jo ir valsts budžeta vietu trūkums. 

• Studentu apmaiņas projektu 
īstenošanu traucē tas, ka daudzi 
studenti mācības apvieno ar 
darbu. 

• 2. kursa plānojuma 
sadrumstalotība pa nedēļas 
dienām 

• Studijām nepiemērotās telpas 
Bruņinieku ielā 

Ārējie faktori 
Iespējas Draudi 

• Studiju programmas realizācijā vairāk iesaistīt 
ārvalstu docētājus, kā arī izveidot programmu 
Vācijas studentiem. 

• Paplašināt studiju programmas reklamēšanu 
virtuālajā vidē, lai veicinātu tās atpazīstamību. 

• Iegūt studiju finansējumu no valsts budžeta. 
• Turpināt attīstīt sadarbību ar darba devējiem. 
• Turpināt studiju programmas iekšējo attīstību, 

pilnveidot mācību plānu struktūru un saturu: turpināt 
izstrādāt mācību metodiskos materiālus (t.sk, 
vizuālos un audiālos uzskates/mācību metodiskos 
materiālus), mācību grāmatas un citus informatīvos 
resursus, papildināt e-studiju materiālus. 

• Turpināt sekmēt akadēmiskā personāla kvalifikācijas 
un profesionālās meistarības paaugstināšanu. 

• Psiholoģijas laboratorijai veicināt standartizētu 
psiholoģiskās izpētes metodiku adaptāciju un 
izveidošanu Latvijā, nodrošinot labu bāzi 
psiholoģiskās izpētes kursu nodrošināšanai. 

• Studiju maksas pieaugums 
salīdzinājumā ar studējošo 
maksātspēju. 

• Lielas studiju programmas 
izmaksas uz vienu studējošo. 

• Nav finansējuma prakses mentoru 
darba apmaksai. 

• Lielas izmaksas profesionālā 
sertifikāta iegūšanai. 

• Demogrāfiskās situācijas 
pasliktināšanās 80. gadu beigās un 
90. gadu sākumā, kas šobrīd 
atsaucas uz studēt gribētāju skaitu. 

• Konkurences problēma ar LU 
psiholoģijas programmas budžeta 
vietām. 

• Nelabvēlīga politiskā, sociāli 
ekonomiskā situācija kopumā un 
pārmaiņas veselības aprūpes jomā. 

 
 



Lai saglabātu/ noturētu StP stiprās puses tiks veiktas šādas darbības:  
• ir plānots turpinot regulāru darbu pie studiju kursu satura pilnveides, sadarboties ar 

studentiem un pasniedzējiem; 
• turpināt nodrošināt regulāru atgriezenisko saiti ar studentiem, uzklausot, sadarbojoties 

un ņemot vērā pamatotus un lietišķus priekšlikumus. 
• labākie studenti tiks aicināti piedalīties dažāda mēroga zinātniskajās konferencēs;  
• tiks pārskatīti un atjaunoti e-studijās saliktie materiāli; 
• sadarbībā ar bibliotēku – tiks atjaunoti  informācijas resursi;  
• tiks attīstīta sadarbība ar RSU Psiholoģijas laboratoriju;  
• iespēju robežās tiks sekmēta studentu mobilitāte, iesaistoties ERASMUS + 

programmā;  
 

Lai mazinātu vājās puses un ārējos draudus, kā arī, lai izmantotu iespējas, tiks veiktas 
šādas darbības: 

• tiks veiktas darbības, lai programma būtu konkurētspējīga ar programmām, kur ir 
budžeta vietas, padarot to unikālu un vairāk akcentējot medicīnas un psiholoģijas 
integrāciju; 

• ņemot vērā Psihologa likuma prasības par izglītību, četrgadīgā programma tiks 
pārveidota par trīsgadīgo, konsolidējot studiju kursu saturu un novēršot atkārtošanos; 

• veicināta psiholoģijas programmu attīstība Liepājas filiālē; 
• ņemot vērā studentu vērtējumus, tiks mainīti pieaicinātie pasniedzēji, vairāk studiju 

kursu realizācijā iesaistot jaunos psiholoģijas doktorantus;  
• tiks piestrādāts pie plānojuma, lai studentiem ir iespēja paēst un apvienot studijas ar 

darbu, īpaši vērību pievēršot 2.kursa plānojumam; 
• tā kā SUPK katedrai ir izveidota sava Facebook lapa, tad izmantot šo lapu jaunu 

studentu rekruetēšanai. 
 

Mazinot iespējamos demogrāfiskās situācijas draudus, regulāri notiek sadarbība ar RSU 
darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par studējošo rekruetēšanu, tiek popularizēta psiholoģijas 
programma dažādās mārketinga kampaņās, uzstājoties ar lekcijām LNB, dažādu pilsētu 
skolās, piedaloties skolēnu ZPD veidošanā un rīkojot Psiholoģijas olimpiādi.  
 
4. 2017./2018. ak. gadā veiktās izmaiņas studiju programmā. 

 
2017./2018. ak. gadā, ievērojot studējošo priekšlikumus un profesijas standarta prasības, 

tika veiktas sekojošas izmaiņas: 
• lai paplašinātu piedāvājamo B kursu klāstu, tika atjaunots kurss “Reklāmas 

psiholoģija”; 
• tika izstrādāti metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādē, lai studenti 

aktīvi iesaistītos zinātniskos projektos, uzstātos konferencēs un gatavotu korektas 
publikācijas; 

• tika atjaunoti / pilnveidoti vairāki studiju kursu apraksti, kā arī e-vidē ievietojamie 
materiāli (piemēram, sociālā psiholoģija, attīstības psiholoģija, psihofizioloģija); 

• atsevišķiem studiju kursiem piesaistīti jauni docētāji, tostarp RSU psiholoģijas 
programmu absolventi (kursā “Sociālā psiholoģija”) un psiholoģijas programmas 
doktoranti (kursā “Psiholoģiskās konsultēšanas prakse”), tādējādi nodrošinot pēctecību 
un vienlaikus iepazīstinot studējošos ar jaunākajiem pētniecības rezultātiem; 

• lai veicinātu pašu studentu pašizpēti un savu resursu apzināšanos, dažādi pašizpētes 
uzdevumi tika iekļauti ne tikai prakšu laikā, bet arī atsevišķos studiju kursos 
(piemēram, “Personības psiholoģija”, “Attīstības psiholoģija”). 



Pavasara semestrī tika licencēta programmas īstenošanas iespēja Liepājā un uzsākts 
darbs pie programmas pārejas uz akadēmisku trīsgadīgu programmu ar iespēju izveidot 
programmas starptautisko grupu studentiem no Vācijas. 

 
5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 
• Kursu “Psiholoģiskā konsultēšana” un kursu “psiholoģiskā konsultēšana praksē” pēc 

3. kursa ieteikuma no 2018./2019. ak. gada vada viens pasniedzējs. 
• Studentu ieteikums – neplānot studiju norisi Bruņinieku ielā 1. slimnīcā – šajā ak. g. 

jau tiek īstenots. 
• Studentu ieteikums mazināt kontakstundu skaitu “Izziņas procesa prakses” 

supervīzijām un palielināt konsultācijām kursā “kursa darbs” tiks īstenots 
2019./2020. ak. g. plānojumā. 

• Problēmas ar svešvalodā tika risinātas sadarbībā ar valodu centra vadītāju un 
plānošanu. Tā rezultātā šajā ak. gadā ir izdevies izveidot studentiem draudzīgāku 
2. svešvalodas plānojumu. 

• Novērst pirmās palīdzības dublēšanos ar citiem kursiem, kas mācīti iepriekš – šis 
jautājums tiks pārskatīts paanalizējot katra atsevišķa kursa saturu 

• Izvēles kursa “Semiotika” vietā piedāvāt citu izvēles kursu.  
• Ņemot vērā, ka drīzumā būs apstiprināts jaunais profesijas standarts, pilnveidot studiju 

programmas mācību plānu struktūru un saturu atbilstoši profesijas standartam.  
Priekšlikumi studiju kursu pilnveidē tiks īstenoti, plānojot studiju programmas 

īstenošanu 2019./2020. ak. gadam. 
Priekšlikums RSU mācību departamentam, lai uzlabotu absolventu anketu aizpildīšanas 

daudzumu: pie beidzēju apgaitas lapām ieviest aili par aizpildīto novērtējuma anketu. Jūnija 
laikā programmas vadītājam atsūtīt atgādinājumu par šīm anketām vai arī dot iespēju 
absolventiem tās aizpildīt arī jūlijā. 
 
 
Studiju programmas vadītājs: Sandra Mihailova / _______________________ / 
Datums: 12.11.2018. 
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