
 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām akadēmiskā maģistra  studiju programmas “Tiesību zinātne” 

pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  
 

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

Studentu dalība aptaujās galvenokārt notiek pēc katras studiju kursa noslēguma, 

studējošo portālā, kuru izmanto kā atgriezenisko saiti, gan plānojot turpmāko kursu saturu gan 

darbā ar docētājiem. Minētā informācija katru semestri tiek apkopota un apspriesta Juridiskās 

fakultātes domes sēdēs. Atgriezeniskā saite no studējošajiem papildus tiek iegūta, studiju 

programmu vadītājam tiekoties gan ar kursa vecākajiem, gan regulārās vizītēs pirms un pēc 

lekcijām, gan tiekoties ar studējošajiem un informējot par tā brīža aktualitātēm un paredzētajām 

izmaiņām.  

Izvērtējot 2016./2017. akadēmiskā gada studentu studiju programmas novērtējuma 

rezultātus, jākonstatē: 

1) Lielākā daļa absolventu ir bijuši apmierināti ar studiju programmas izvēli un to saturu un 

ieteiktu šo programmu citiem. 

2) Kopumā var secināt, ka absolventi ir vairāk apmierināti, ne kā nepamierināti par 

sasniegtajiem studiju rezultātiem, lekciju nodarbību plānojumiem, kas ļauj secināt, ka studiju 

programmas organizēšana ir noritējusi labā līmenī izvēloties piemērotākos docētājus studiju 

kursos. Ir uzlabojusies telpu pielāgošana dažādām mācību metodēm un papildināts telpu 

aprīkojums.  

3) Absolventi norāda uz daļēji nepietiekamu bibliotēkas resursu nodrošinājumu. Minētais 

saistīts ar to, ka tiesību zinātnes joma ir viena no tām, kas nemitīgi mainās un pilnveidojās, jo 

mainās normatīvie akti. Turklāt vairākiem studiju kursiem nav izdotas grāmatas un nepieciešamā  

aktuālākā literatūra tiek norādīta studiju kursu aprakstos. Juridiskā fakultāte katru gadu papildina 

juridiskās literatūras klāstu. 

4) Absolventi ir bijuši apmierināti ar lekciju, semināru un konsultāciju kvalitāti, tāpat 

absolventiem ir bijusi izpratne par eseju, referātu un citu praktisko darbu nepieciešamību, kā arī 

to pielietošanu tiesību jomā, kas varētu tālāk noderēt profesionālajā karjerā. 
 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

2017.gada 23. maijā pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.264 “Noteikumi par 

Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 

pamatprasībām.” Savukārt atbilstoši grozījumiem Augstākās izglītības likuma 58.pantā, kas 

stājies spēkā no 01.06.2017.g. jurista kvalifikācijas iegūšanai paredzēts vienots jurista 

profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Studējošajiem, kas nevēlēsies iegūt jurista kvalifikāciju  

vienotais eksāmens nav jākārto, taču ja persona vēlētos iegūt jurista kvalifikāciju šāds eksāmens 



būtu jākārto.  Lai nodrošinātu eksāmena norisi  izstrādāti Ministru kabineta noteikumi  “Valsts 

vienota  jurista  profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība”, kas iesniegti izskatīšanai 

Ministru kabineta komitejā. Noteikumu projekts paredz ne tikai eksāmenu norises kārtību, bet arī 

saturu. Kvalifikācijas eksāmenu organizēs teorētiskajā daļā (trīs teorētiskie jautājumi) un 

praktiskajā daļā (praktisks uzdevums (kāzuss) katrā no šādām kvalifikācijas eksāmena 

apakšsekcijām: krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības; civiltiesības, civilprocesa tiesības 

un komerctiesības; konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa 

tiesības; starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības; tiesību teorija, tiesību filozofija un 

Latvijas tiesību vēsture. Kopumā kvalifikācijas eksāmena ietvaros studējošajam būs rakstveidā 

jāatbild uz 15 teorētiskajiem jautājumiem un jārisina pieci praktiski uzdevumi (kāzusi).”  Līdz 

šim  RSU  īstenotās  akadēmiskās maģistra studiju  programmas ietveros studējošo apguva 

priekšmetus, kas, ietverti jurista kvalifikācijas eksāmenā kā “A” daļas priekšmetus kas nav 

pietiekami lai varētu nokārtot vienoto jurista eksāmenu.  

RSU ņemot vērā tās specifiku un  juridiskās profesijas plašo diapazonu akadēmiskās 

studiju  programmas ietvaros studenti apgūst tautsaimniecībā nepieciešamās zināšanas medicīnas 

un sociālajās tiesībās, kā  Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās 

problēmas, Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmas, Biomedicīnas tiesiskās 

problēmas, Cilvēktiesību īstenošana un aizsardzības digitālajā vidē,  kā arī īstenots kurss 

Operatīvais darbs, kas nepieciešams  visu operatīvās darbības subjektiem un  amatpersonām, kas 

veic pirmstiesas izmeklēšanu.  

Ņemot vērā paredzamās būtiskās izmaiņas ir nepieciešams pilnībā pārstrādāt programmu 

padziļināti apgūstot  visus centralizētā  eksāmenu priekšmetus. Patreizējā brīdī  nav zināms  kādā  

apjomā paredzēts  pārbaudīt zināšanas kvalifikācijas eksāmenā  konkrētā priekšmetā..  Minētie 

faktori būtiski ietekmē  turpmāk pārstrādājamās programmas saturu.    

  

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

programma un Studiju kursi kopumā atbilst EKI/LKI līmeņiem un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām un nodrošina studentcentrētu pieeju, bet ir veikti arī StP rezultātu 

precizējumi: 

 Spēj izmantot paplašinātas tiesiska rakstura zināsānas, prasmes un iemaņas sociālo 

zinātņu jomā. 

 Spēj patstāvīgi sekot līdzi tiesību jomas izmaiņām un risināt plašu problēmu loku. 

 Spēj patstāvīgi veikt pētniecisko darbu un pielietot rezultātus praksē. 

 Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus Operatīvo pasākumu un speciālo izmeklēšanas 

darbību īstenošanā. 

 Spēj patstāvīgi izmantot juridiskās teorijas, metodes tiesiska rakstura problēmu 

risināšanā uzņemoties atbildību. 

 Spēj piemērot starpdisciplināru pieeju tiesiska rakstura izziņas procesiem un 

pētījumiem, diskutējot par tiesiska rakstura problēmām. 

 

Studiju kursu un Studiju programmas rezultāti ir savstarpēji saskaņoti un loģiski saistīti. 

īstenojamie studiju kursi nodrošina Studiju programmas pilnvērtīgu īstenošanu un ir atbilstoši 

jurista profesijas standartam. Tomēr vienlaikus kartēšana izgaismoja atsevišķus 

problēmjautājumus un pilnveidošanas virzienus: 

 



1) Ņemot vērā augstskolas specifiku programma vērsta lai sagatavotu speciālistus, kuriem 

nepieciešama jurista  grāds sociālajā zinātnē, bet nav nepieciešama jurista kvalifikācija, kā arī  

personas, kuras  neveic ar apsūdzības un aizstāvības īstenošanu saistītas funkcijas.  Daļa no 

programmā studējošajiem ir valsts iestāžu amatpersonas, kas veic pirmstiesas izmeklēšanu un 

operatīvo darbu, strādā profesijā, kurā netiek prasīta jurista kvalifikācija 

2)  Patreizējā situācijā mācību programma nodrošina pamatzināšanas, lai persona spētu veiktu 

amata pienākumus, kas prasa maģistra grādu tiesību zinātnē bez jurista kvalifikācijas. 

Akadēmiskajā studiju programmā absolvents neiegūst jurista kvalifikācijas, kuras  iegūšanai 

nepieciešams pilns piecu  gadu apmācības cikls, tomēr domājams, ka iepriekš minētās  

paredzētās izmaiņas ir jāņem vērā plānojot izmaiņas arī akadēmiskajā  studiju programmā 

gatavojot programmas akreditāciju papildinot un padziļinot studiju kursus akadēmiskajā  

maģistra studiju programmā,  paredzot  iekļaut mācību procesā visus vienotā  eksāmena 

priekšmetus. 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Studiju virziena un programmas reputācija. 

 Moduļu sistēma un stabila studiju materiāli 

tehniskā un metodiskā bāze;  

 Docētāju kvalifikācija / pieredze un 

profesionalitāte to pasniegšanā;  

 Jomas speciālistu / profesionāļu iesaiste 

studiju programmas īstenošanā;  

 Studiju programmas saturs un struktūra 

nodrošina zināšanas un prasmes, kas dod 

iespēju strādāt dažādos amatos un līmeņos 

publiskajā, privātajā sektorā; 

 Tehnoloģisko iespēju attīstība RSU: e-

studiju vide;  

 Iespējas studijas turpināt Maģistra studiju 

programmā; 

 Studiju programma tiek finansēta tikai no 

privātpersonu līdzekļiem, tas veicina 

nestabilitāti un atkarību no studentu skaita. 

 Netaisnīga valsts dibināto universitāšu 

savstarpējā konkurence (jo citas universitātēs 

ir valsts finansētas studiju vietas);  

 Studiju programmas docētāju lielā darba 

slodze, kas t.sk. ietekmē arī pētniecību, 

iespējas piedalīties citās aktivitātēs;  

 Nepieciešamība piesaistīt ārvalstu docētājus, 

kas apgrūtina procesa organizāciju un palielina 

tās izmaksas;  

 Finansējuma trūkums zinātnei / pētniecībai. 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Studenti, kuri saņēmuši RSU 100% studiju 

maksas atlaidi, ir iespējas vairāk laika veltīt 

studijām. 

 Studenti var izmantot ERASMUS  

 programmu starptautiskās pētnieciskās 

pieredzes gūšanai. 

 Piedalīties ārpus lekciju aktivitātēs, tādējādi 

 Nepieciešamība pilnībā pārstrādāt programmu 

atbilstoši  pieaugošajām prasībām un jurista 

kvalifikācijas vienotajam eksāmenam 

 Demogrāfiskā situācija valstī – samazinās 

iedzīvotāju skaits, līdz ar to eventuāli arī 

studentu skaits. 

 Maksātnespēja – aizvien pieaug studentu 



papildināt studiju laikā gūtās zināšanas ar 

praktisko pieredzi, kā arī izmantot darbā 

analītiskās iemaņas. 

 Paplašināt studiju priekšmetu saturu, 

reaģējot uz mainīgajām darba tirgus 

vajadzībām, ņemot vērā zinātnes attīstību;  

 Attīstīt studijas e-vidē un  

 Iekļaut ārvalstu pasniedzēju veidotos 

studiju kursus;  

 Nodrošināt plašāku publicitāti un reklāmu; 

 Vairāk iesaistīt studentus pētnieciskajā un 

radošajā darbā. 

 Stiprināt sadarbību ar pētnieciskajām 

institūcijām, darba devējiem. 

nespēja risināt finansiāla rakstura jautājumus. 

 Pasniedzēju zemais atalgojums neveicina 

doktorantu pievēršanos pedagoģiskajam 

darbam RSU. 

 Veselības ministrijas finansiāla atbalsta 

neesamība, reflektanti dodas studēt tur, kur ir 

budžeta vietas. 

 Nekonsekventa valsts politika augstākajā 

izglītībā un zinātnē;  

 Netaisnīgie konkurences apstākļi starp 

augstskolām. 

 

Lai turpmākajā darbībā nodrošinātu stipro pušu noturēšanu ir nepieciešamas pārstrādāt studiju 

programmu uz nākamo akreditācijas laiku. 

  

Papildus mērķis ir mazināt vājo pušu uzskaitījumu veicot aktivitātes, kas saistītas ar studiju 

kursu – lekciju plānošanu un atbalsta personāla efektīvāku darbību. Ir nepieciešams pievērst uzmanību 

atgriezeniskās saites stiprināšanai caur e-studiju vidu, jo lielākais informācijas apjoms, kas tiek iegūts 

no studējošajiem ir tiekoties klātienē. 

 

Attiecībā uz ārējiem faktoriem tiks nodrošināta dalība dažādās darba grupās, kas skar Tiesību 

zinātnes programmas attīstību. Papildus mazinot iespējamos draudus demogrāfiskās situācijas dēļ ir 

nepieciešams strādāt pie studentu piesaistes un studiju programmas popularizēšanas t.sk. arī publiskajā 

sektorā akcentējot studiju programmas kvalitāti un nozīmi darbinieku kvalifikācijas celšanā. 
 

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

 

Studiju kursu saturs tiek aktualizēts pirms katra studiju gada. Nepilna laika klātienē studējošo 

ērtībām bibliotēkas darba laiks sestdienās pagarināts līdz plkst.17.00. Atsevišķiem studiju kursiem 

piesaistīti jauni attiecīgās jomās (tiesas, tiesībsargājošās iestādes) praktizējoši docētāji, tostarp, RSU 

Doktorantūras Juridiskās zinātnes doktoranti, nodrošinot pēctecību un vienlaikus iepazīstinot maģistra 

studiju programmā studējošos ar jaunākajiem pētniecības rezultātiem. Darbojas motivācijas sistēma, lai 

iesaistītu studējošos pētnieciskajā darbā – tiesu izspēlēs, konferencēs. Izdarīti grozījumi Bakalaura un 

maģistra darbu izstrādes nolikumā, pilnveidojot recenzijas veidlapu un bakalaura un maģistra darba 

aizstāvēšanas novērtēšanu.  

 

Papildus tiek organizētas docētāju mācības darbam e-studijās, organizēta apaļā galda diskusija 

par studiju darbu izstrādi un vadīšanu kā arī studiju programmu vadītāji dalās ar labās prakses 

piemēriem studiju kursu docēšanā. Fakultātes docētāji pastāvīgi piedalās pētnieciskajā darbā, uzstājas 

zinātniskajās konferencēs, tostarp, starptautiskajās. Četri docētāji 2016./2017.akad.gadā ir bijuši autori 

vai līdzautori zinātniskajām monogrāfijām. Docētāji ir profesionālo organizāciju biedri. 



 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

Kartēšanas rezultāti norāda uz nepieciešamību turpināt aktīvu sadarbību ar darba devējiem un 

profesionālajām organizācijām, lai, veidojot studiju kursu saturu, ņemtu vērā aktualitātes darba tirgū. 

Kartēšanas rezultāti tiks prezentēti iesaistītajiem docētājiem, lai nodrošinātu studiju kursu pilnveidi. 

Plānots organizēt docētājiem semināru par kartēšanas rezultātiem un studiju kursu pilnveidošanu. 

Atsevišķi priekšlikumi studiju kursu pilnveidē tiks realizēti, sagatavojot studiju programmas plānu (D-

1) 2018./2019.akad. gadam, bet sistēmiski studiju programmas pilnveidošanas pasākumi tiks ietverti, 

gatavojot Studiju virziena Tiesību zinātnes akreditācijas dokumentus uz 2019.gadu 

 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / Asoc.prof. Aldis Lieljuksis / 

Datums: 04.12.2017. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes JF Fakultātes Domes sēdē  

2017.gada 4.decembra sēdē 

Protokols Nr. 17.3-1/16 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 

 


