
 
 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām  otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  studiju 

programmas “Zobārstniecība”  pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

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

Zobārsti: 41 absolvents, aizpildītas 12 anketas (29%); Tikšanās 1x semestrī ar studentu pārstāvjiem ar 

atskatu par anketām. Regulāras tikšanās ar ZF domniekiem. Reizi mēnesī notiek katedru vadītāju 

tikšanāsun katedru vadītāji savukārt rīko tikšanos ar savas katedras docētājiem. 

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Tika kartēta studiju programma zobārstniecība. Studiju programma pilnībā atspoguļo profesijas standartā 

minētās prasības.Būtu nepieciešams studiju kursu “Fizioterapija zobārstniecībā” ielikt A sadaļā. 

Iespējams ir nepieciešams modernizēt profesijas standartu. Kartēšanas rezultāti tiks apspriesti ZF Domes 

sēdē.   

  

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Stomatoloģijas institūts, kā klīniskā bāze 

 Pasniedzēji, kas vienlaicīgi ir klīnicisti 

RSU SI 

 Augstskolas un studiju programmas 

reputācija 

 Telpu kapacitāte 

 Docētāju pieejamība/ konkurence ar 

privātpraksēm 

 Iekārtu nolietojums 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 



 Darbība starptautiskos projektos 

 Patstāvīga studiju programmas attīstība 

atbilstoši ADEE rekomendācijām 

 Pārbaudījuma metožu modernizācija 

 Docētāju profesionālās un pedagoģiskās 

izaugsmes iespējas 

 Neskaidrais sertifikācijas process 

 Docētāju piesaistes grūtības 

 Mazs valsts budžeta finansējums 

 

 

Stiprajām pusēm draudus uz doto mirkli neredzu. Plānojas jaunu simulatoru iegāde; darbs ar 

absolventiem, rezidentiem un doktorantiem par jaunu docētāju piesaisti. Tiks uzturēta starptautiskā 

sadarbība, lai izmantotu iespējas.   

 

 

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

 
Studiju programmā netika veiktas nekādas būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar akreditēto programmu. 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
 

2017/2018 ak. Gadā tiek ieviests studiju kurss “Integrētā zobārstniecība”, kas ļaus integrēti sagatavot 

topošos zobārstus patstāvīgai dzīvei. 

Nepieciešams iegādāties papildus 8 virtuālos simulatorus, lai varētu tos vairāk iesaistīt studiju 

programmas apguvē. 

 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / Andris Ābeltiņš / 

Datums: _____________________ 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības fakultātes domes sēdē  

2017.gada 11.decembra sēdē 

Protokols Nr. ____ 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 
 


