
 
 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām  akadēmiskās maģistra studiju programmas “Rehabilitācija”  

pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

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

 

2016./ 2017. ak.g. studiju akadēmiskā maģistra studiju programmu “Rehabilitācija” 

absolvēja pirmie 7 absolventi. Pēc maģistra darba aizstāvēšanas visiem absolventiem tika 

atgādināts lūgums elektroniski aizpildīt aptauju par studiju programmu. Aizpildītas tikai 2 

anketas (29%). Aptaujas rezultāti apkopotā veidā tika analizēti 2017. gada septembrī un oktobrī 

(kontekstā ar ziņojuma gatavošanu par studējošo aptauju rezultātiem Rehabilitācijas fakultātē).  

Aptaujas rezultāti (vid. rādītāji, jautājumos max. vērtējums 4): 

4 Augstskolas izvēle, sasniegtie studiju rezultāti, informācijas pieejamība par 

lekciju un nodarbību vietām, nodrošinājums ar datoriem, interneta 

pieejamība augstskolā, materiālu nodrošinājums e-studiju vidē, auditoriju 

aprīkojums, vieslekcijas, semināri un patstāvīgais darbs.  

3.5 Studiju programmas izvēle, lekciju un nodarbību plānojums, bibliotēkas 

resursi, lekcijas, konsultācijas, praktiskās nodarbības, klīnisko gadījumu 

analīze, pētnieciskais darbs. 

3 Atbilstošas telpas. 

Aizpildītajās anketās studenti izteica komentārus, ka nav apmierināti ar studiju kursiem, 

kuri tika īstenoti kopā ar maģistra programmas “Veselības vadība” studentiem, jo atšķīrās 

studējošo priekšzināšanu līmenis. Tāpat studenti norādīja, ka atsevišķu studiju kursu saturs 

pārklājas un vēlams tos pārskatīt. Tāpat studenti izteica priekšlikumus palielināt nodarbību skaitu 

datu analīzes statistisko metožu apguvei un norādīja,  ka arī docētājiem jāievēro uzdevumu 

izpildei un vērtējumam noteiktie termiņi.  

Aizpildīto anketu skaits ir pārāk mazs, lai rezultātus vispārinātu. Diskusijas ar 

studējošajiem par studiju procesa norisi notikušas regulāri 2016./ 2017. ak. gada laikā, kā arī 

pārrunāta pieredze īstenojot studiju kursus ar visiem programmas īstenošanā iesaistītajiem 

docētājiem.  Tālāka studiju kursu satura analīze notiks paralēli studiju programmas kartēšanai 

2017./ 2018. ak. gada laikā.    

 

2. Studiju programmas, tajā ietilpstošo studiju kursu rezultātu savstarpējās atbilstības 

analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 



2017. gada novembrī tika uzsākta studiju programmas kartēšana un uz šo brīdi faktiski ir 

pabeigta studiju programmas rezultātu salīdzināšana ar EKI/LKI līmeņiem un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. Idejiski programmas rezultāti ir atbilstoši  EKI/LKI 7. Līmenim. 

Atsevišķus definētos  rezultātus nepieciešams pārskatīt, jo tie formulēti vispārīgi (atsevišķu 

rezultāti formulējumi ir ļoti līdzīgi pēc satura, jāpārdomā vai tie būtu apvienojami vai tieši otrādi, 

skaidri nodalāmi precizējot to jēgu).  Šobrīd turpinās studiju kursu rezultātu pārskatīšana, lai 

noteiktu to atbilstību studiju programmas rezultātiem un varētu spriest par to iekļaušanas 

pamatotību, pēctecības atbilstību un, iespējams, nepieciešamajām izmaiņām studiju plānā. 

Kartēšanas rezultāti tiks apspriesti studiju programmas studiju kvalitātes padomē 2017./ 2018. 

ak.gada pavasara semestrī. 

 

Sākotnējais studiju programmas 

rezultāts 

Precizētais studiju programmas 

rezultāts 

EKI 

līmenis 

Izprot un kritiski izvērtē veselības 

aprūpes organizāciju un attīstības 

tendences mūsdienās. 

Izprot un kritiski izvērtē veselības 

aprūpes organizāciju un attīstības 

tendences mūsdienās, spēj izskaidrot 

un diskutēt par dažādiem VA 

aspektiem. 

7-Z-001 

Izprot, salīdzina un kritiski izvērtē 

dažādas rehabilitācijas teorijas, 

koncepcijas un nozares attīstības 

tendences mūsdienās. 

 7-Z-001 

Izprot rehabilitācijas nozares 

multiprofesionālo dabu un attīstības 

kontekstus. 

Izprot rehabilitācijas nozares 

multiprofesionālo dabu un spēj 

patstāvīgi veicināt sadarbību 

rehabilitācijas procesā.  

7-Z-001 

7-P-001 

 

Izprot cilvēka funkcionēšanas  

ierobežojumu dinamiku un sekas 

dažādos līmeņos (indivīds, grupa, 

sabiedrība), kā arī seku nozīmi 

sabiedrības veselības kontekstā. 

Izprot, novērtē un analizē cilvēka 

funkcionēšanas  ierobežojumu 

dinamiku un sekas dažādos līmeņos 

(indivīds, grupa, sabiedrība), kā arī 

seku nozīmi sabiedrības veselības 

kontekstā. 

7-K-002 

Izprot rehabilitācijas procesa fāzes, 

norisi, dinamiku un rezultātus dažādos 

līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība). 

Izprot rehabilitācijas procesa fāzes, 

norisi, dinamiku un rezultātus dažādos 

līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība), 

spēj rehabilitācijas procesu 

argumentēti izskaidrot nespeciālistiem 

un diskutēt ar citiem speciālistiem. 

7-Z-001 

7-P-001 



Izprot pētniecības procesu un 

specifiskas pētniecības metodes 

rehabilitācijā. 

 7-Z-001 

Izprot nepieciešamību patstāvīgi 

papildināt un pilnveidot savu 

profesionālo izaugsmi un kvalifikāciju. 

Izprot nepieciešamību profesionālajai 

izaugsmei un spēj patstāvīgi pilnveidot 

savu profesionālo  kvalifikāciju un 

specializāciju. 

7-P-003 

Analizē un izvērtē savas profesijas vai 

organizācijas specifiku, vajadzības un 

resursus rehabilitācijas un veselības 

aprūpes kontekstā. 

Analizē un kritiski izvērtē savas 

profesijas vai organizācijas specifiku, 

vajadzības un resursus rehabilitācijas 

un veselības aprūpes kontekstā, spēj 

virzīt inovācijas nozarē. 

7-P-006 

7-K-002 

Izvērtē un pielieto specifiskas 

novērtēšanas metodes rehabilitācijā, 

analizē un dokumentē  novērtējumu 

rezultātus, plāno un vada rehabilitācijas 

procesu (indivīdiem un grupām). 

 7-P-004 

7-K-002 

Mērķtiecīgi seko inovācijām savā 

specialitātē, apgūst un pielieto jaunākās 

metodes savā profesionālās darbības 

jomā. 

Mērķtiecīgi seko inovācijām 

rehabilitācijā un savā specialitātē, 

apgūst un pielieto jaunākās metodes 

savā profesionālās darbības jomā. 

7-P-005 

7-P-006 

 

 

Apkopo un analizē profesionālās 

darbības rezultātus, dalās ar savām 

zināšanām un veicina savas profesijas 

un rehabilitācijas nozares attīstību 

kopumā. 

Apkopo un analizē profesionālās 

darbības rezultātus, uzņemas iniciatīvu 

un dalās ar savām zināšanām ar citiem 

speciālistiem, veicina savas profesijas 

un rehabilitācijas nozares attīstību 

kopumā. 

7-P-004 

Informē un izglīto sabiedrību (indivīdus 

un grupas) par jaunām rehabilitācijas 

metodēm un pakalpojumiem 

funkcionālo ierobežojumu seku 

mazināšanai un veselības veicināšanai. 

 7-P-001 

Patstāvīgi plāno un veic pētniecisko 

darbību atbilstoši pētniecības 

pamatprincipiem rehabilitācijā, ar 

Spēj patstāvīgi formulēt aktuālas 

problēmas rehabilitācijas nozarē, 

patstāvīgi plāno un veic pētniecisko 

7-P-002 



izpratni un atbildību par savas darbības 

ietekmi uz indivīdu vai sabiedrību. 

darbību atbilstoši pētniecības 

pamatprincipiem rehabilitācijā, ar 

izpratni un atbildību par savas 

darbības ietekmi uz indivīdu vai 

sabiedrību. 

7-K-002 

 

Patstāvīgi plāno un organizē jaunus 

efektīvus rehabilitācijas pakalpojumus 

balstoties uz zinātniskiem 

pierādījumiem nozarē. 

Patstāvīgi plāno un organizē jaunus 

efektīvus rehabilitācijas pakalpojumus 

balstoties uz zinātniskiem 

pierādījumiem nozarē. 

7-P-005 

7-P-006 

 

Patstāvīgi organizē, administrē un vada 

rehabilitācijas procesu atbilstoši savai 

profesionālajai kompetencei, izprot 

profesionālās darbības vides specifiku. 

 7-K-002 

Praksē vadās pēc ētikas principiem, 

izprot savas darbības ietekmi uz 

indivīdu, grupu vai sabiedrību kopumā. 

 7-K-001 

Patstāvīgi noformē ar profesionālo 

darbību saistīto dokumentāciju, ievēro 

darba tiesiskās attiecības un darba 

aizsardzības noteikumus. 

 7-P-004 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 

 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Ir uzsākta programmas realizācija 

un pirmie 7 studenti to absolvējuši 

(studijas uzsāka 11 studenti, 4 

studentiem piešķirts akadēmiskais 

atvaļinājums dažādos studiju 

posmos).  

 Sadarbība Rehabilitācijas 

fakultātes ietvaros ar citām 

maģistra līmeņa studiju 

programmām (piem. studentiem 

tiek piedāvāti identiski izvēles 

 Studējošie nav viendabīgi savā 

motivācijā studēt konkrētajā 

studiju programmā un ar atšķirīgu 

izpratni par studiju programmas 

mērķiem un sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

 Studiju programmu pārsvarā 

izvēlas RF bakalaura studiju 

programmu absolventi tūlīt pēc 

pamata studijām (plānojot un 

uzsākot studiju programmu kā 



kursi).  

 Izveidota stabila sadarbība ar 2 

ārvalstu vieslektoriem, atzītiem 

savas nozares speciālistiem. 

 Izveidota laba sadarbība ar RSU 

struktūrvienībām, kuras iesaistītas 

studiju programmas realizācijā. 

mērķauditorija tika izvēlēti RF 

bakalaura studiju programmu 

absolventi ar darba pieredzi). 

 Multidisciplināra sadarbība 

rehabilitācijā ir būtisks elements 

studiju programmā, taču šobrīd 

visos studiju kursos tas netiek 

ietverts un akcentēts visos studiju 

kursos kā vienojošs elements.   

 Šobrīd nav iespēju piedāvāt 

studējošajiem mobilitāti Erasmus 

programmas ietvaros. 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Sadarbība ar citām augstskolām 

Latvijā un ārvalstīs, kas 

nodrošinātu jaunu zināšanu apriti, 

docētāju un studentu mobilitāti, tā 

sekmējot programmas popularitāti 

un konkurētspēju. 

 Atgriezeniskā saite no studiju 

programmas absolventiem, 

veicinot atsaucību aizpildīt 

absolventu anketas (informācija 

ļautu spriest par studiju 

rezultātiem ilgtermiņā). 

 Rehabilitācijas nozarē 

nepietiekami attīstīta pētnieciskā 

bāze un cilvēkresursi ar atbilstošu 

kvalifikāciju (ierobežotas iespējas 

absolventiem realizēt savu 

kapacitāti pētniecībā). 

 Nelabvēlīga sociāli ekonomiskā 

situācija un lēnas pārmaiņas 

veselības nozarē (ierobežotas 

iespējas absolventiem realizēt 

savu kapacitāti profesionālajā 

darbībā). 

 

Darbības, kādas tiks veiktas, lai  

1) saglabātu/ noturētu stiprās puses- RF bakalaura studiju programmu absolventi izrāda 

interesi par programmu (pamatā fizioterapeiti, kuri ir lielākā absolventu grupa), nākotnē vēlams 

mērķtiecīgāk atbalstīt un virzīt studijām maģistratūrā spēcīgākos RF bakalaura studiju 

programmu absolventus. Uzturēt esošo labo sadarbību ar ārvalstu vieslektoriem un citu RSU 

struktūrvienību docētājiem un pieaicinātajiem docētājiem, kuri ir iesaistīti studiju programmas 

realizācijā. 

2) mazinātu vājās puses un izmantotu iespējas- tiek apzinātas līdzīgas studiju programmas 

Baltijas jūras reģionā un pakāpeniski veidoti kontakti ar tām (Viļņas universitāte, Lundas 

universitāte, Arkades universitāte). Pārskatīti uzņemšanas noteikumi 2018./ 2019. ak.gadam. 

 3) mazinātu ārējo draudu ietekmi- plānots uzturēt kontaktus ar studiju programmas 

absolventiem, lai sekotu līdzi viņu tālākajām profesionālajām gaitām. Spējīgākos absolventus 

mērķtiecīgi virzīt studijām doktorantūrā, aicināt un iesaistīt viņus RF studiju programmu 



realizācijā (sākotnēji kā pieaicinātos docētājus). Sadarbībā ar rehabilitācijas speciālistu 

profesionālajām organizācijām meklēt iespējas pielietot pētniecisku pieeju nozares problēmu 

risināšanai.  

 

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

 

Veiktās izmaiņas studiju plānā 2017./ 2018. ak.gadam:  

Studiju kursa nosaukums Kat. KP L/ 

pr.n. 

Pārb. Kat. KP L/ 

pr.n. 

Pārb. Kat. KP L/ 

pr.n. 

Pārb. 

2016./ 2017.  

akad. gads 

2017./ 2018.  

akad. gads 

2018./ 2019.  

akad. gads 

I semestris 

Personāla vadība un 

dokumentu pārvaldības 

pamati  

Obl. 2 0/ 24 E - - - - - - - - 

Personāla vadība - - - - Obl. 2 0/ 24 E Obl. 2 0/ 24 E 

II semestris 

Medicīniskās un sociālās 

rehabilitācijas organizācija, 

integrācija un pakalpojumu 

veidi, veselības tūrisms un 

mārketings 

Obl. 3 8/ 28 I Obl. 4 8/ 40 E Obl. 4 8/ 40 E 

Efektīvas medicīniskās 

rehabilitācijas programmas  

Obl. 8 12/ 

84 

E - - - - - - - - 

Mērījumi rehabilitācijā     Obl. 6 12/60 E Obl. 6 12/60 E 

Vide un palīgtehnoloģijas 

rehabilitācijā  

Obl. 2 8/ 16 i Obl. 2 8/ 16 I Obl. 2 8/ 16 I 

Personāla vadība un 

dokumentu pārvaldības 

pamati  

Obl. 1 0/ 12 I - - - - - - - - 

Pētniecības procesa selektīvi 

posmi 

- - - - Obl. 2 0/ 24 I Obl. 2 0/ 24 I 

Pedagoģija - - - - Obl. 2 0/ 24 E Obl. 2 0/ 24 E 

Darbaspēju novērtēšana un 

invaliditātes profilakse 

Izv. 2 8/ 16 i - - - - - - - - 

Rehabilitācijas programmas 

sabiedrības veselības 

veicināšanai 

Izv. 2 8/ 16 i - - - - - - - - 

Sabiedrības veselība     Izv. 2 0/24 I Izv. 2 0/24 I 

III semestris             

Mērījumi rehabilitācijas 

klīniskajā praksē  

Obl. 8 16/ 

90 

E Obl. 8 16/ 

90 

E - - - - 

Efektīvas medicīniskās 

rehabilitācijas programmas  

- - - - - - - - Obl. 6 12/ 

60 

E 

Pētniecības metodes 

rehabilitācijā un pētniecības 

Obl. 8 16/ 

90 

E Obl. 8 16/ 

90 

E - - - - 



procesa selektīvi posmi 

Pētniecības metodes 

rehabilitācijā 

        Obl. 6 12/ 

60 

E 

Darbaspēju novērtēšana un 

invaliditātes profilakse 

Izv. 2 8/ 16 i Izv. 2 8/ 16 i Obl. 2 8/ 16 I 

Rehabilitācijas programmas 

sabiedrības veselības 

veicināšanai 

Izv. 2 8/ 16 i - - - - - - - - 

Veselībpratības pedagoģiskie 

aspekti 

Izv. 2 16/ 

16 

E - - - - - - - - 

Veselības uzvedība - - - - Izv. 2 22/ 

10 

I Izv. 2 22/ 

10 

I 

Pašefektivitāte un 

pašregulācija 

Izv. 2 22/ 

10 

E Izv. 2 22/ 

10 

I Izv. 2 22/ 

10 

I 

IV semestris 

Pētniecības metodes 

rehabilitācijā un pētniecības 

procesa selektīvi posmi 

Obl. 2 0/ 24 I Obl. 2 0/ 24 I Obl. 2 0/ 24 I 

Piezīme: sarkanā krāsā iezīmēti kursi, kuri izveidoti no jauna, kuriem mainīts realizācijas 

laiks, kursa apjoms vai pārbaudījuma veids. 

 

- Studiju kurss “Personāla vadība un dokumentu pārvaldības pamati” (3 KP) sadalīts atsevišķā 

studiju kursā “Personāla vadība” (1 gads, 1.semestris, 2 KP) un dokumentu pārvaldības 

pamat tēmas iekļautas studiju kursā “Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas organizācija, 

integrācija un pakalpojumu veidi; veselības tūrisms un medicīnas pakalpojumu mārketings” 

(I gads, 2.semestris, 4 KP).  

- Studiju kurss “Mērījumi rehabilitācijā” (II gads 3. semestris, 8 KP) tiek pārcelts (I gads, 

2.semestris) un samazināts kursa apjoms (6 KP) 

- Studiju kurss “Pētniecības metodes rehabilitācijā un selektīvi pētniecības posmi” (II gads, 

3.un 4.semestris, 10 KP) sadalīts divos atsevišķos studiju kursos- “Pētniecības procesa 

selektīvi posmi” (I gads, 2.semestris 2 KP) un “Pētniecības metodes rehabilitācijā” (II gads, 

3. un 4. semestris, 8 KP).  

- Studiju kurss “Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas” (I gads, 2.semestris, 8 

KP) tiek pārcelts (II gads, 3semestris) un samazināts kursa apjoms (6 KP). 

- Papildus studiju programmā tiek iekļauts obligāts studiju kurss “Pedagoģija” (I gads, 

2.semestris, 2 KP) un jauni izvēles kursi “Sabiedrības veselība” (I gads, 2.semestris, 2 KP) 

un “Veselības uzvedība” (II gads, 3.semestris, 2 KP). 

-  

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

Īstenot uzsāktās izmaiņas studiju programmas plānā, monitorēt to efektivitāti pamatojoties 

uz sarunām ar studentiem un studiju kursu realizācijā iesaistītajiem docētājiem un analizējot 

studējošo aptauju rezultātus.  

Izveidot sadarbību ar darba devējiem un profesionālajām  organizācijām (pirmie absolventi 

bija 2017. gada vasarā), lai apzinātu studiju programmas studiju rezultātus ilgtermiņā (darba 

devēju un absolventu aptaujas). 



Studiju programmas kartēšanas rezultāti tiks apspriesti studiju programmas kvalitātes 

padomē un darba grupā ar studiju programmas realizācijā iesaistītajiem docētājiem.  

Plānot un uzsākt sadarbību ar līdzīgām studiju programmām ārvalstīs, lai nodrošinātu 

studentiem mobilitātes iespējas Erasmus programmas ietvaros (potenciālie sadarbības partneri- 

Viļņas universitāte (Lietuva), Lundas universitāte (Zviedrija), Arcades universitāte (Somija)). 

 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / asoc.prof. Signe Tomsone/ 

Datums: 7.12.2017. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes domē 

2017.gada 28.novembra sēdē 

Protokols Nr. 12.4.-3-18 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 
 


