
 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Veselības sports”  

pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

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

 

Studiju programmas ‘’Veselības sporta’’ anketēšana notiek pēc katra studiju kursa 

noslēguma (aptaujas RSU portālā) notiek pēc katra studiju kursa noslēguma un absolvējot 

‘’Veselības sporta’’ programmu. Rudens semestrī anketas aizpildīja no 14 anketām 7% 3.kursa 

studenti, un no 110 anketām -15% 4. Kursa studenti. Vidējais vērtējums rudens kursiem 2,76 (no 

4,00). Pavasara semestrī no 176 anketām aizpildītas 10%. Pavasara semestrī tika novērtēti 

6.studiju kursi no 16. Vidējais novērtējums 3.33 (no 4.00). Ar tik mazu atsaucību ir grūti kopumā 

spriest par programmu kopumā, vienīgi var izanalizēt atsevišķus kursus, par kuriem ir iesniegtas 

anketas. 

Lai iegūtu papildus informāciju, joprojām tiek veikta anketēšana papīra formātā, kurā 

studenti tiek aicināti uzrakstīt galvenos ieteikumus studiju programmas uzlabošanai. Šajā mācību 

gadā 3.kursa studenti studiju kursus pavasara semestrī novērtēja ar 8,6 (no 10,00) ballēm, 

savukārt 4. kursa studenti pavasara semestra kursus novērtēja ar 7,63 (no 10,00) ballēm. Izpētot 

atsevišķu kritēriju vērtējumus varēja izdarīt secinājumus, kuri ir vājākie punkti mācību procesā 

kopumā: 

1. Nodrošinājums ar mācību materiāliem. 

2. Informācijas pieejamība e-studiju vidē.  

3. Pēc studiju kursa apguves paredzēto studiju rezultātu sasniegšana (atsevišķos 

kursos).  

Analizējot studentu aptaujas rezultātus, jāsecina, ka studenti ir vairāk orientēti uz 

profesionālu zināšanu apguvi un kursus vērtē pēc tā, ko viņi varētu pielietot fitnesa jomā. Plānoti 

pasākumi: aicināt katedru atbalsta personālu aktīvi iesaistīties palīdzot programmā 

pieaicinātajiem pasniedzējiem ievietot mācību materiālus e-vidē. Atgriezeniskā saite tiek 

tiekoties sniegta ar studentiem, katedras darbiniekiem un pārrunājot organizatoriskus jautājumus. 

 

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

Veiktās studiju programmas analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti: ir pārskatīti 

akadēmiskās bakalaura studiju programmas ‘’Veselības sports” rezultātu formulējumi atbilstoši 

EKI 6. līmenim. Jāsecina, ka sākotnējie programmas rezultāti bija vairāk un plašāk aprakstīti. 

Manuprāt, studiju rezultātu formulējums ir koriģējams, konsultējoties ar pieredzējušiem 

speciālistiem pedagoģijā. Studiju kursu rezultātu saskaņošana ir process, kuru plānots veikt 

kopīgi ar kursu vadītājiem. Kartēšana vēl tiks turpināta.  



 

Zināšanas: 

 -Spēj parādīt veselības sporta zinātnei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo 

zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst veselības zinātņu nozares  augstāko 

sasniegumu līmenim.  

 -Spēj parādīt veselīga sporta un dzīvesveida svarīgāko teorētisko un praktisko likumsakarību 

izpratni 

 

Prasmes: 

 -Spēj lietot zinātniskās datu bāzes, apkopot un analizēt informāciju, parādīt zinātnisku pieeju 

problēmu risināšanā 

 -Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos 

 -Spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos 

 -Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu 

 -Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai 

pētniecisku darbību 

 

Kompetence 

 

 -Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību 

 -Spēj parādīt, ka izprot profesionālo ētiku 

 -Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot 

 -Spēj piedalīties fitnesa profesionālās jomas attīstībā 

 -Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas veselības sporta zinātnes nozarē  

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 

 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Augsti kvalificēts akadēmiskais 

personāls; 

 Labs materiāli tehniskais 

nodrošinājums; 

 Ir laba IT bāze mācību procesa 

nodrošināšanai. Auditorijas ir 

nodrošinātas ar tehnisko 

aprīkojumu. 

  Izveidotas e studijas; 

 

 Programmās visi studenti mācās 

par maksu un studējošiem nav 

iespēju saņemt valsts stipendiju; 

 Pārāk maz izstrādāta sadarbība ar 

ārvalstīm – gan docētāju, gan 

studentu apmaiņas jomā 

 Nav pietiekoši izstrādāta mācību 

metodiskā literatūra latviešu 

valodā;  

 



Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Izstrādāt mācību metodiskos 

materiālus, papildināt e-studiju 

materiālus,  

 Attīstīt starptautisko sadarbību; 

 Attīstīt profesionālo bakalaura 

programmu  

 Atvērt budžeta vietas 

 Studiju programma finansēta tikai 

no fizisko personu līdzekļiem, 

kam ir nelabvēlīga ietekme uz 

studējošo skaitu,  

 Nelabvēlīga sociāli ekonomiskā 

situācija valstī kopumā 

(potenciālo studentu skaita 

samazināšanās). 

 

 

Tiek plānots: 

1) Turpināt papildināt e-vides materiālus 

2) Sadarboties ar fitnesa nozarē darba devējiem, un apzināt, lai turpmāk izveidotu jaunus 

kursus 

3) Attīstīt starptautisku sadarbību, 

4) Lūgt RSU vadību atvērt budžeta vietas, 

5) Reklamēt studiju programmu. 

 

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

 

 Pamatojoties uz studentu ieteikumiem, tika mainīti studiju kursi iepriekšējā mācību gadā: 

daži kursi tika pārtraukti vai pārcelti uz citu semestri. Tika izstrādāti un ieviesti jauni studiju 

kursi, piesaistot jaunus docētājus. Jaunie kursi: Grupu nodarbības fitnesa klubos (C), Svaru 

bumbu sports, spēka trīscīņa un svarcelšana, (B) Muskuļu spēka un hipertrofijas treniņu procesa 

plānošana (B).  

Tika ņemti vērā studentu ieteikumi nodarbību plānošanā, jo studenti ierodas uz vienu dienu 

no attālākajām Latvijas vietām.  

Šajā mācību gadā tika veiktas izmaiņas vairāku studiju kursu saturā, papildinot ar jaunāko 

informāciju, sekojot, lai mācību materiāli tiktu ievietoti e-vidē. 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

Kartēšanas rezultāti liecina par nepieciešamību strādāt pie visu programmu tālāk attīstības, 

lai, pilnveidotu studiju kursu saturu atbilstoši EPI mērķiem un ņemtu vērā aktualitātes veselības 

sportā. Ar kartēšanas rezultātiem tiks iepazīstināti kursu pasniedzēji, lai nodrošinātu studiju 

kursu satura un aprakstu pilnveidi atbilstoši precizētajiem programmu rezultātiem.  

 

 

Studiju programmas vadītājs: _________________/ Ingrīda Tambora / 

Datums: 2017.gada 12.decembrī 



 

SASKAŅOTS 

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS LABKLĀJĪBAS DOMES SĒDĒ 

protokols Nr. 7-2-3/2017/8 

2017. gada 15.novembrī. 

Protokols Nr. ____ 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 
 


