
 
 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiľa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Zobu higiēnists”  pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

1. 2016./2017. ak. g. anketēšanas rezultātu analīze. 
 

Studiju kursus 2016./2017. gada pavasarī RSU elektroniski novērtējuši 18 pirmā un otrā 

studiju gada studenti no 52 studentiem kopumā (atsaucība 35%). Aptaujas periods 2017.gada 

maijs-jūnijs. Iegūti sekojoši rezultāti: 

Pilnībā apmierināts un vairāk apmierināts nekā neapmierināts ar augstskolas un studiju 

programmas  izvēli (uzrādīja 90% absolventu) un sasniegtajiem rezultātiem  uzrādīja 83%  

absolventu.  Ar materiāltehnisko nodrošinājumu  pilnībā apmierināts un vairāk apmierināts nekā 

neapmierināts bija 72 % absolventu. Pilnībā apmierināts un vairāk apmierināts nekā 

neapmierināts ar materiālu nodrošinājumu e-studiju vidē  bija 76 % absolventu.  Novērtējot  savu 

apmierinātību ar studiju programmas apguvē izmantotajiem studiju veidiem pilnībā apmierināts 

un vairāk apmierināts nekā neapmierināts bija 72 % absolventu. Īpaši apmierināti studenti bija 

sava pētnieciskā darba izstrādē un studiju prakses nodrošinājumā (83%). Viszemākais 

apmierinātības rādītājs bija ar lekciju un nodarbību plānojumam (40%). 

Studiju programmas iekšējās aptaujas rezultāti: kopumā piedalījās 34 studenti 

(kopējais studentu skaits 52, atsaucība 65 %) - 13 studenti no 1.kursa un 21 students no 2.kursa. 

Aptauja tika realizēta 2017.gada aprīlis-maijs. Uz dažādiem jautājumiem studenti ir atbildējuši 

šādi: 

 Kopumā ar izvēlēto studiju programmu apmierināti un drīzāk apmierināti bija 84% 

studenti. Savu teorētiskās sagatavotības līmeni   82 % vērtēja kā augstu un vidēju. Savu 

praktisko sagatavotību kā augstu un vidēju vērtēja   86 % studentu.  Vislielāko 

gandarījumu studentiem sagādāja praktiskās nodarbības ar pacientiem, prakse pirmsskolas 

un skolas izglītības iestādēs, iespēja braukt apmaiľas braucienā uz ārzemēm (Nordplus 

projekts – Skandināvija, Lietuva), pretimnākoši, zinoši un atsaucīgi pasniedzēji. Ieteikumi 

– padarīt vienmērīgāk noslogotu mācību grafiku, vēl vairāk praktisko nodarbību. 

 76% studenti atzīmēja, ka studiju programmas atbilstība mūsdienu zinātniski tehniskam 

līmeniem studentus pilnībā un visumā apmierina. Daži studenti nebija apmierināti 

atsevišķos studiju priekšmetos ar pasniegšanas veidu vai saturu (Dentālā anatomija, 

Endodontija, Pedagoģija). Kursi, kuru pasniegšanas līmenis ļoti apmierina – 

Periodontoloģija (preklīniskā un klīniskā), Cilvēka anatomija, Orālā mikrobioloģija, Prakse 

klīniskā vidē, Dentālā anatomija, Stomatoloģisko saslimšanu profilakse, Uztura zinātne un 

mutes veselība, Ekonomika un uzľēmējdarbība). 

Pozitīvie studiju programmas vērtējumi: 
 studiju programmā iesaistīto pasniedzēju kompetence un attieksme; 

 plašais apgūstamo studiju priekšmetu klāsts; 

 dažādība un pārraudzība izglītojošo un klīnisko prakšu nodrošinājumā (pirmsskolas un 

skolas izglītības iestādēs, bērniem ar īpašām vajadzībām, vecāku cilvēku aprūpes 



institūcijās) - nodrošināja studiju rezultātu sasniegšanu. 

 

Negatīvie studiju programmas vērtējumi un ieteikumi: 
 atsevišķos studiju priekšmetos (Periodontoloģija, Karioloģija) varētu būt vēl vairāk  

praktiskās nodarbības;  

 darba vietu skaits klīniski -  praktiskajās nodarbībās, gribētu vairāk kā 4 darba vietas;  

 vairāk klīniskās nodarbības modernajā SF bāzē, Dzirciema 20, nodrošinot arī studentu 

ģērbtuvi; 

 vairāk iesaistīt klīniskajā apmācībā speciālistus zobārstniecībā-periodontologus; 

 vairāk izmantot jaunās tehnoloģijas (smilšu strūklu, jaunās zobu balināšanas metodes); 

 kompaktāku nodarbību grafiku, kuŗš semestra laikā netiktu mainīts. 

 

 
 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

Tika salīdzināti studiju programmas rezultāti pret to atbilstību EKI/LKI (5) līmenim un 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, studentcentrētai pieejai. Tiek aktualizēta 

nepieciešamība pārskatīt un precizēt studiju kursos sasniedzamos rezultātus atbilstoši EKI 5. 

līmenim, kā arī studiju kursu aprakstos sīkāk aprakstīt pārbaudījuma veidus. Darbs pie kartēšanas 

vēl tiks turpināts. Paredzamais izpildes termiľš 03.2018. 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Stiprās puses Vājās puses 

 Programmā iesaistīto docētāju augstā 

zinātniski-pedagoģiskā kvalifikācija. 

 Izveidotās klīniskās prakses vietas un 

jaunu tehnoloģiju apgūšana klīniskajā 

darbā (iespēja izmantot ZF preklīniku un 

klīniku). 

 Studijas orientētas uz docētāju un 

studentu sadarbību, studējošiem iespējams 

novērtēt studiju procesu (iekšējā aptauja) 

un ietekmēt to. 

 Kopš 2013.gada rudens izremontēta 

klīniska bāze ar 4 darba vietām un plašu 

lekciju telpu (īrējam telpas Rīgā, 

Bruľinieku 25). 

 Cieša sadarbība ar zobārstniecības 

profesionālajām asociācijām Latvijā 

(Latvijas Zobārstu un Zobu Higiēnistu 

asociācijas). 

 RSU ieviestā elektroniskā vadības sistēma 

un RSU bibliotēkā pieejamā zinātniskās 

 Absolūti pašfinansēta programma, lai 

gan gatavojam speciālistus arī 

sabiedrības veselības aprūpei. 

 Telpu trūkuma dēļ Stomatoloģijas 

fakultātē, īrējam tās ārpus fakultātes un 

klīniskā apmācība notiek uz 4 lietotām 

zobārstniecības iekārtām (15 gadus 

vecas). Ļoti ceram, ka 2018.gada nogalē 

varēsim pilnībā nodrošināt apmācību SF 

klīniskājā bāzē. 

 Nevaram nodrošināt studentu apmaiľu 

Erasmus programmas ietvaros, jo lielākā 

daļa studentu apvieno mācības ar darbu 

zobārstniecībā. 

 Liels pieaicināto docētāju skaits –

kopumā 23 līguma stundu pasniedzēji 

19 studiju kursos no kopējiem 39. 13 

docētāji ir RSU ZF un Stomatoloģijas 

institūta darbinieki un 10 no citām 

struktūrvienībām 



literatūras datu bāze. 

 Pagaidām liels zobu higiēnistu 

pieprasījums klīniskam un iglītojošam 

darbam gan Latvijā, gan ārzemēs. 

  Piedalīšanās Rīgas domes Labklājības 

departamenta un Rīgas Sociālā dienesta 

projektos, lai nodrošinātu studentiem 

izglītojošā darba prakses, kā arī 

docētājiem zinātnisko darbību. 

 Piedalīšanās Nordplus sadarbības 

projektos kopš 2009.gada. 

 Docētāju aktīva piedalīšanās dažādu 

Starptautisku zobārstniecības institūciju 

darbā (kopumā 6). 

 Turpinās bakalaura programmas izstrāde. 

 Pagaidām nav iespējams turpināt 

studijas bakalaura studiju līmenī 

attiecīgajā programmā “Zobu 

higiēnists”.  

  

 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Iegūt studiju programmā vismaz 5 

budžeta studējošo vietas. 

 Pabeigt bakalaura programmas izstrādi un 

uzsākt tās realizāciju. 

 Pilnveidot studiju programmas saturu 

atbilstoši izvirzītajiem studiju 

programmas mērķiem un uzdevumiem, 

ľemot vērā studiju programmas kartēšanā 

iegūtos rezultātus. 

 Izveidot sadarbības grupu ar darba 

devējiem,  lai realizētu aptauju par zobu 

higiēnistu profesionālās darbības iespējām 

Latvijā. 

 Uzlabot iekšējo komunikāciju ar 

studentiem, skaidrojot studiju kursu un 

programmu novērtēšanas nozīmi. 

. 

 Pamatojoties uz sociāli ekonomisko 

situāciju valstī varētu samazināties 

studēt gribošo studentu skaits,  jo 

mācību maksa ir salīdzinoši augsta 

(katram studentam ir nepieciešama sava 

tehniski labi nodrošināta zobārstniecības 

darba vieta). 

  Zemā atalgojuma dēļ grūti piesaistīt 

jaunus stundu  pasniedzējus-docētājus, 

tas varētu būt arī drauds topošai 

bakalaura programmas realizācijai. 

 Uzsākot programmas realizāciju 2007. 

gadā konkurss uz vienu studenta vietu 

bija 1:2.  Pēdējo mācību gadu laikā, 

katru gadu uzľemot 30 studentus, 

konkurss ir bijis tikai 1:1,2-1,3. 

2016.gada vasarā konkurss bija 1,2. 

  Būtu vēlamas valsts finansētas studiju 

vietas Zobu Higiēnistu programmā, tas 

ievērojami celtu konkursu. 

 

 

 

4. 2016./2017. ak. gadā veiktās izmaiņas studiju programmā. 
 

Veiktās izmaiņas D-1veidlapā:  



1. Studiju kurss - „Datorika un statistika” tika samazināts par 1KP un pievienots Integrētam 

kursam „Pētnieciskais darbs” 3KP. 

2. Studiju kurss - „Karioloģija” tika palielināts par 1KP (kopumā 2KP). 

3. Studiju kurss - „Dentālā rentgenoloģija” (2KP) tika samazināts lekciju skaits par 4 lekcijām 

un palielināts nodarbību skaits par 2 nodarbībām. 

4. Studiju kurss - „Izglītojošais darbs mutes veselības veicināšanā” (2 KP) tika samazināts 

lekciju skaits par 5 lekcijām. 

5. Studiju kurss - „Saskarsme ar pacientu bērnu zobārstniecībā” (2 KP) tika pāriets tikai uz 

semināriem kopumā 7. 

6. Studiju kurss - „Periodontoloģija” (3KP) tika 3.semestrī palielināts nodarbību skaits par 1 

nodarbību. 

7. Studiju kurss - „Infekcijas slimības” (2KP) tika pāriets uz ZHAS kodu. 

 

Veiktās izmaiņas studiju programmā: 

 Dr.L.Kroniľa izstrādāja jaunas vadlīnijas studiju kursā “Pētnieciskais darbs zobārtniecībā”. 

 Iespēju robežās mēģināts izveidot kompaktāku mācību grafiku un plānot vienmērīgu mācību 

noslogojumu visa semestra laikā, tas bija sarežģīti pieaicināto docētāju aizľemtības dēļ. 

 Izvestas pārrunas ar docētāju studiju kursā “Pedagoģija”,  pamatojoties uz studentu 

aizrādījumiem. Darbā pieľemts jauns docētājs. 

 Studiju kursā “Infekcijas slimības” tika realizēta vienošanās, ka to pasniegs viens docētājs ZH 

akadēmiskās skolas struktūrvienības ietvaros un tā bija Prof. B. Rozentāle. 

 Studiju kursā “Periodontoloģija” izdevies piesaistīt divus docētājus – periodontologus. 

 Pārstrādāts studiju kurss “Stomatoloģisko saslimšanu profilakse” sadarbībā ar Zobu terapijas 

un mutes veselības katedru, pielietojot uz pierādījumiem balstītas profilakses metodes un 

agrīnu kariesa diagnostikas apmācību (ICDAS). Apmācības darbā iesaistīts jauns docētājs – 

zobārsts. 

 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

1. Pamatojoties uz programmas kartēšanas rezultātiem,  pilnveidot visu programmas kursu 

saturu, precizējot, papildinot un skaidrāk formulējot studiju rezultātus. 

2. Pabeigt bakalaura programmas izstrādi un uzsākt tās realizāciju. 

3. Īstenot jaunus kursus studiju programmā. Aktualizēt atsevišķu kursu tematisko saturu un 

pievērst uzmanību studējošo izpratnei par kursa saturu. 

4.  Studiju procesā izmantot jaunas apmācības metodes (piemēram, motivējošo interviju). 

5.  Turpināt iesaistīties dažādu Latvijas un ārzemju profesionālo institūciju zobārstniecībā 

darbībā. 

6. Turpināt sadarboties ar partneriem Latvijā - Rīgas domes Labklājības departamentu un 

Slimības profilakses un kontroles centru, lai nodrošinātu studiju programmā prakšu un zinātnisko 

darbību. 

7. Turpināt darboties Nordplus projekta ietvaros tālmācības kursā angļu valodā „Current 

Best Practices in Oral Health”. Visi mācību materiāli pieejami Optima mācību platformā, kura 

bazēta Turku universitātē (Somijā), piedalīties mobilitātes programmās. 

8. Aktivizēt RSU e-studiju vides izmantošanu visos programmas kursos, tai skaitā no 

pasniedzēju puses ievietojot kursa aprakstu, materiālus un literatūras sarakstu, gan no studējošo 

puses tos racionāli izmantojot studiju procesā. 

9. Veicināt studējošo un absolventu lielāku atsaucību programmas un tās kursu novērtējuma 



anketu aizpildīšanā. 

10. Iespēju robežās mēģināt izveidot kompaktāku mācību grafiku un plānot vienmērīgu 

mācību noslogojumu visa semestra laikā. 

 

 

Studiju programmas vadītājs: ..................../ Egita Senakola/ 

Datums: 06.12.2017. 

 

 

SASKAĽOTS 

Rīgas Stradiľa universitātes ZF domes sēdē 

2017.gada 11 decembra sēdē 

PROTOKOLS Nr. 7-5-3/2017/4 

 
 

SASKAĽOTS 

Rīgas Stradiľa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 

 


