
 

 

 

 
APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām maģistra studiju programmas  

“Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība” pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  
 

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

 

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

arī absolvējot SSAV. Šos rezultātus izmanto, gan plānojot nākamo studiju semestri, gan darbā ar 

docētājiem, gan SSAV attīstībā. Atgriezeniskā saite no studējošajiem papildus tiek iegūta, studiju 

programmu vadītājam regulāri tiekoties ar SSAV studentiem (vismaz 2 reizes semestrī).  

Izvērtējot 2016./2017. akadēmiskā gada SSAV novērtējuma rezultātus, jākonstatē: 

1) Visi aptaujātie absolventi ir pilnībā apmierināti ar studiju programmas izvēli, studiju 

saturu un procesu, tostarp studiju vērtēšanu, studiju rezultātiem, RSU, gatavi ieteikt SSAV. 

2) Absolventus pilnībā apmierina pasniegšanas līmenis SSAV, RSU materiāltehniskais 

nodrošinājums, telpas, informācija par studiju programmu, nodarbībām.  

3) Absolventi dažādi (bet kopumā pozitīvi) vērtē piedāvātās vieslekcijas, materiālu 

pieejamību e-vidē, kā arī bibliotekāros resursus (kas iespējami saistīts ar to, ka maģistra darbu 

tematika SSAV ir pietiekami plaša, bet bibliotēka ne vienmēr ir pietiekami daudz avotu 

izvēlētajā jomā. Pie tam studenti atzinīgi novērtē iespēju izmantot zinātniskās datu bāzes).  

 

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

atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

Studiju programmas kartēšanas rezultāti ir precizēti studiju rezultāti: 

 spēj analizēt un skaidrot par sabiedrisko attiecību un vadības attīstības aktuālas tendences un 

likumsakarības. 

 spēj patstāvīgi darboties stratēģiskās vadības un sabiedrisko attiecību nozarē, balstoties uz 

apgūtajām zināšanām un pētnieciskā darba metodēm. 

 spēj prognozēt situācijas izmaiņas stratēģiskās vadības un sabiedrisko attiecību nozarē, vērtēt 

sabiedrisko attiecību kampaņas norisi, piedāvāt optimālus risinājumus.  

 spēj veikt sabiedrisko attiecību vadītāja funkcijas un piedalīties organizācijas vadības darbā. 

 spēj veikt pētījumus sabiedrisko attiecību un vadības jomā, integrējot mūsdienu zinātnes un 

prakses atziņas. 

 spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par komunikācijas zinātnes jaunākajiem 

sasniegumiem, apliecinot radošu domāšanu un pētniecības spēju, tajā skaitā darbojoties 

dažādu jomu un nozaru saskarē. 

  

Veiktā Studiju programmas un Studiju kursu rezultātu kartēšana ļauj konstatēt, ka SSAV un 

studiju kursi atbilst EKI/LKI līmeņiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nodrošina 



studentcentrētu pieeju. SSSAV 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. 

Studiju kartēšanas rezultātus plānots apspriest fakultātes domes sēdē un ņemt vērā 

programmas tālākattīstībā. 

 

3. Studiju programmas SVID analīze.  

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 SSAV, kā arī RSU komunikācijas studiju 

izveidotās tradīcijas un reputācija, jo šī ir 

vienīgā precīzi fokusētā maģistra studiju 

programma stratēģiskajā un sabiedrisko 

attiecību vadībā Latvijā; 

 SSAV saistība ar RSU bakalaura studiju 

programmām;  

 Moduļu sistēma un stabila studiju materiāli 

tehniskā un metodiskā bāze;  

 Pasniedzēju kvalifikācija un pieredze, 

iespēja izmanot komunikācijas un 

socioloģijas doktorantu potenciālu;  

 Jomas profesionāļu un atzīto pētnieku 

iesaiste SSAV īstenošanā; 

 SSAV saturs un struktūra nodrošina 

zināšanas un prasmes, kas dod iespēju 

strādāt dažādos amatos un līmeņos vadības 

un sabiedrisko attiecību sistēmā publiskajā, 

privātajā sektorā;  

 Tehnoloģisko iespēju attīstība RSU: e-

studiju vide un studentu mediju 

izmantojums studiju procesā;  

 Iespējas studijas turpināt Komunikācijas 

studiju vai citas doktorantūrās;  

 Studentu augstā motivācija;  

 Daļa studiju kursu tiek īstenota kopā ar 

Komunikācijas un mediju studiju 

maģistrantūru 

 Augsts SSAV novērtējums starptautiskā 

augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas 

projekta ietvaros. 

 SSAV tiek finansēta tikai no 

privātpersonu līdzekļiem, tas veicina 

nestabilitāti un atkarību no studentu 

skaita, ka arī netaisnīgu valsts 

dibināto universitāšu savstarpējo 

konkurenci (jo citās universitātēs ir 

valsts finansētas studiju vietas);  

 Programmas docētāju lielā darba 

slodze, kas t.sk. ietekmē arī 

pētniecību, iespējas piedalīties citās 

aktivitātēs;  

 Augstās reklāmas izmaksas;  

 Nepieciešamība piesaistīt ārvalstu 

docētājus, kas apgrūtina SSAV 

procesa organizāciju un palielina tās 

izmaksas;  

 Pārspīlēts birokrātisko procedūru un 

prasību apjoms, kas gan studentiem, 

gan docētājiem samazina laiku reālā 

studiju procesa realizācijai un vājina 

motivāciju; 

 Finansējuma trūkums zinātnei / 

pētniecībai. 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Paplašināt studiju priekšmetu saturu, 

reaģējot uz mainīgajām darba tirgus 

vajadzībām, ņemot vērā zinātnes attīstību 

un nostiprinot SSAV unikalitāti;  

 Attīstīt studijas e-vidē un IKT izmantošanu 

studiju procesā;  

 Konkurence, maģistra programmu 

skaita palielināšanās Latvijas 

augstskolās, kā arī ārvalstu 

augstskolu agresīva studentu 

piesaistes politika;  

 Demogrāfijas un nelabvēlīgo sociālo 



 Iekļaut SSAV ārvalstu pasniedzēju 

veidotos studiju kursus;  

 Nodrošināt plašāku SSAV publicitāti un 

reklāmu;  

 Vairāk iesaistīt studentus pētnieciskajā un 

radošajā darbā, vienlaikus sagatavojot 

docētājus komunikācijas studiju 

programmu īstenošanas nodrošināšanai;  

 Attīstīt Komunikācijas studiju katedru kā 

mediju, sabiedrisko attiecību projektu, 

pētījumu un studiju centru;  

 Stiprināt SSAV sadarbību ar 

pētnieciskajām institūcijām, darba 

devējiem, t.sk. īstenojot Mūžizglītības 

principus 

apstākļu (krīzes) tendenču izraisīta 

studentu skaita eventuālā 

samazināšanās tuvākajos gados;  

 Salīdzinoši augstas SSAV 

īstenošanas izmaksas, ko nosaka 

studiju programmas daudzveidīgs 

saturs, tehnoloģiju izmantojums 

studiju procesā un nepieciešamība 

piesaistīt ārvalstu pasniedzējus, kā 

arī nepieciešamība uzturēt augstus 

kvalitātes standartus;  

 Nekonsekventa valsts politika 

augstākajā izglītībā un zinātnē;  

 Netaisnīgie konkurences apstākļi 

starp augstskolām. 

 

SSAV īstenošana, sasniegumu un ieguvumu – stipro pušu noturēšana ir viena no 

prioritātēm. Līdz ar to ir plānots turpinot regulāru darbu pie studiju kursu satura pilnveides, 

sadarboties ar doktorantiem, kā arī iesaistīties jaunu maģistra studiju programmu izveidē 

(attiecīgi izmantojot iespēju dažus kursus īstenot kopīgi), tostarp angļu valodā. Ne mazāk 

nozīmīgi ir turpināt nodrošināt regulāru atgriezenisko saiti ar studentiem, uzklausot, 

sadarbojoties un ņemot vērā pamatotus un lietišķus priekšlikumus. 

Jau šobrīd Komunikācijas fakultāte ir aktivizējusi savu iesaisti zinātniskajos un 

praktiskajos projektos, kas ne tikai ļauj piesaistīt finanšu līdzekļus, bet piedāvā iespējas arī 

studējošajiem, kā arī stiprina pētniecisko kapacitāti. 

Seši docētāji 2016./2017.akad.gadā ir bijuši autori vai līdzautori monogrāfijām, tostarp 

veicinot studējošo iesaisti pētniecībā.   

Neatlaidīgi turpinās arī “cīņa” par budžeta vietām, par taisnīgu konkurenci valstij 

finansējot komunikācijas studijas. 

SSAV viedoklis tiek pausts vairākās nozares darba grupas, kā arī RSU vadībai. 

Mazinot iespējamos demogrāfiskās situācijas draudus, regulāri notiek sadarbība ar RSU 

darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par studējošos rekrutēšanu, tiek popularizētas komunikācijas 

studijas un pētniecība. 

 

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

 

2016./2017.studiju gadā, ievērojot studējošo priekšlikumus, maģistra darbu tematiku un 

ievirzi, tika izveidots studiju kurss “Mūsdienu komunikācijas teorijas”, kuru Dr. S.Meinerte 

īstenoja 2017.gada pavasara semestrī, savukārt studiju kursa “Globālā drošības politika un 

starptautiskā sadarbība” īstenošana tika pārtraukta. 

Ņemts vērā studentu ierosinājums mainīt vietām studiju kursus “Kultūras politika” un 

“Politikas plānošana un novērtēšana”. 

Tika atjaunoti / pilnveidoti studiju kursu apraksti, kā arī e-vidē ievietojamie materiāli. 

Atsevišķiem studiju kursiem piesaistīti jauni docētāji, tostarp RSU Komunikācijas doktoranti, 

nodrošinot pēctecību un vienlaikus iepazīstinot studējošos ar jaunākajiem pētniecības 

rezultātiem.  

Pilnveidots Maģistra darbu izstrādes nolikums. Ir notikušas pasniedzēju mācības darbam e-

studijās, organizēta apspriede par prasībām maģistra darbu izstrādē un aizstāvēšanā.  

  



 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

Kartēšanas rezultāti liecina par  nepieciešamību strādāt pie SSAV tālākattīstības, lai, 

pilnveidojot studiju kursu saturu, ņemtu vērā aktualitātes komunikācijas un vadības zinātnē un 

nozarē. Ar kartēšanas rezultātiem tiks iepazīstināti SSAV pasniedzēji, lai nodrošinātu studiju 

kursu satura un aprakstu pilnveidi.  

Atsevišķi priekšlikumi studiju kursu pilnveidē tiks īstenoti, plānojot SSAV īstenošanu 

2018./2019.akad. gadam, bet sistēmiski studiju programmas pilnveidošanas pasākumi, ievērojot 

Komunikācijas studiju katedras darba plānus, norisināsies, gatavojot SSAV akreditācijas 

dokumentus. 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / Ivans Jānis Mihailovs / 

Datums: 2.12.2017. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes domē 

2017.gada 6.decembra sēdē 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 
 


