
 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām  doktora studiju programmas “Farmācija”  pilnveidei 2016./2017. 

ak. gadā  

 

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

Studiju programmas anketēšanas rezultātu analīze. 

Doktoranti aktīvi vērtē studiju kursu saturu un kvalitāti. Visi studiju kursi novērtēti  ļoti 

labi. Sūdzības un ierosinājumi nav saņemti. Aptaujās piedalījušies pavasara semestrī -60% 

doktorantu, bet 88% - rudens semestrī. 

Arī Studiju programmas absolventu (1 absolvents- 100%) anketas norāda uz programmas 

augsto kvalitāti. Aptauju rezultātus analizē Doktorantūras studiju padomē. 

 

 
 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Doktora studiju programmas kartēšana noritēja bez vērā ņemamām problēmām, jo Studiju 

rezultāti ir veidoti pamatojoties uz EKI 8. līmeņa prasmēm, zināšanām un kompetencēm. 



Tā kā doktora programmā nav daudz studiju kursu, tad bija viegli izvēlēties katram 

atbilstošas prasmes un zināšanas, bet doktoranta zinātniskais un pedagoģiskais darbs  attiecināms 

uz zinātnieka un docētāja kompetenču attīstīšanu. 

Zinātniski pētnieciskajam darbam, kas ir doktora studiju pamatelements, nav izstrādāts 

kursa apraksts. Kursa apraksta izstrāde būs komplicēta, jo Zinātniski pētnieciskais darbs ir 

individuāls zinātnisks darbs, kura rezultāts ir promocijas darbs un zinātnieka zināšanas, prasmes 

un kompetences 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 

 Palīdz stratēģijai Traucē stratēģijai 

Iekšēji 1. Studiju programmu kvalitāte un 

akadēmiskā personāla 

kvalifikācija. 

2. Iespēja sagatavot augstas 

kvalitātes speciālistus farmācijas 

jomā. 

3. Nodrošinātas valsts budžeta 

vietas.  

4. Laba sadarbība ar RSU vadību, 

doktorantiem, zinātniskā darba 

vadītājiem. 

5. RSU doktorantu granti. 

6. Doktorantiem iespēja piedalīties 

RSU Zinātniskajā konferencē, 

publicēt pētījumus  Zinātnisko 

rakstu krājumā 

7. Individuāls darbs ar Farmācijas 

fakultātes studentiem ļauj jau 

savlaicīgi atlasīt topošos 

doktorantus un ievirzīt 

pētnieciskajā darbā jau studiju 

laikā. 

1. Ierobežoti līdzekļi un tehniskā 

bāze. 

2. Veiktie pētījumi netiek 

komercializēti. 

3. Doktorantiem, kuru pētniecība ir 

saistīta ar starptautisku patentu 

ieguvi, ir problēmas ar 

publicēšanos doktorantūras studiju 

laikā. 

4. No akadēmiskās darbības atdalīta 

pētnieciskā institūta (zinātnes 

centra) trūkums. 

5. RSU doktorantu migrēšana uz 

ārzemēm. 

6. Doktorantu darbavietas maiņa 

bieži traucē pētījumu realizācijai. 

 

Ārēji 1. Sadarbība ar citām zinātniskajām 

institūcijām un augstskolām 

Latvijā un ārzemēs zinātniski 

pētnieciskā darba nodrošināšanai. 

2. Eiropas Savienības investīciju 

piesaiste. 

3. Piedalīšanās ORPHEUS, EUA 

CDE darbībā. 

4. Iespēja piedalīties ERASMUS 

programmā. 

5. Iespēja doktorantiem piedalīties 

konferencēs, kongresos un 

semināros Latvijā un ārzemēs.   

6. Iespēja piedāvāt pētnieciskās 

sadarbības projektus  citām 

Latvijas augstskolām. 

1. Zemais zinātnes finansējums. 

2. Pasniedzēju zemais atalgojums 

neveicina doktorantu pievēršanos 

pedagoģiskajam darbam RSU. 

3. Konkurence no citu ES valstu 

universitāšu puses, kur ir liels 

piedāvājums studēt doktorantūrā.  

4. Vāja sadarbība ar citu radniecisku 

nozaru zinātniekiem. 

5. Konkurējoša doktorantūras 

programma LU. 

 

 



7. Iespēja uzaicināt vadošo ES 

augstskolu lektorus RSU 

doktorantu un zinātnisko vadītāju 

kvalifikācijas paaugstināšanai. 

 
 

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

 

a. Programma ar labiem rezultātiem akreditēta uz sešiem gadiem; 

b. Veikti grozījumi uzņemšanas noteikumos, paplašinot kandidātu izglītības 

prasības; 

c. Grozījumi RSU Doktoranta Granta nolikumā; 

d. Grozījumi Doktora studiju reglamentā, kas definē stingrākas prasības promocijas 

darbu zinātniskajiem vadītājiem; 

e. Koriģēts 44. Process “Doktora studijas un pētniecības rezultātu vērtēšana”; 

f. Koriģēta D-1 forma, sadalot studiju kursus pa semestriem; 

g. DSP “Farmācija” uzņemti četri doktoranti, nokātoti divi promocijas eksāmeni, 

programmu absolvējis viens students. 

h. Studenti aktīvāk izmanto Erasmus + aktivitātes. 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
 

Veicināt jauno doktorantu iesaisti akadēmiskajā un pedagoģiskajā darbā. 

Meklēt finansiāla atbalsta iespējas zinātniskās darbības pilnveidei un tehniskās bāzes 

uzlabošanai. 

 

 

Studiju programmas vadītājs: ____________________/ Asoc.prof. Dace Bandere / 

Datums: 27.11.2017. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes  

Doktorantūras studiju padomē 

2017.gada 5.decembra sēdē 

Protokols Nr. 12-8/14 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 

 

 


