
 
 

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 “Juridiskās zinātnes” pilnveidei 

2016./2017. ak. gadā  
 

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

Doktoranti pēc studiju kursa beigām tiek aicināti aizpildīt standartizētās aptaujas anketas: 

1) reizi mēnesī aicinājumi tiek sūtīti uz studējošo e-pastiem; 2) vienu mēnesi pirms anketēšanas 

noslēguma - aicinājumi tiek sūtīti reizi nedēļā. 

Doktoranti pēc studiju kursa beigām tiek aicināti aizpildīt standartizētās aptaujas anketas: 

1) reizi mēnesī aicinājumi tiek sūtīti uz studējošo e-pastiem; 2) vienu mēnesi pirms anketēšanas 

noslēguma -  aicinājumi tiek sūtīti reizi nedēļā. 

Galvenie secinājumi: 

- kā stiprās puses var minēt: doktoranti ir apmierināti ar augstskolas un studiju programmas 

izvēli; doktoranti ir apmierināti vai vairāk apmierināti nekā neapmierināti ar sasniegtajiem 

studiju rezultātiem doktoranti ir  apmierināti vai vairāk apmierināti nekā nepamierināti ar lekciju 

plānojumu, informācijas pieejamību par nodarbībām un telpām; doktoranti ir apmierināti vai 

vairāk apmierināti nekā neapmierināti ar telpu nodrošinājumu un auditoriju un telpu aprīkojumu; 

doktorantu veiktā darba novērtējums ir bijis objektīvs un taisnīgs;  RSU finansētās studiju vietas 

sociālo zinātņu programmās. 

- kā vājās puses var minēt: respondentu dalība ERASMUS programmā 0%;  nepietiekams skaits 

valsts finansētu budžeta studiju vietu sociālo zinātņu programmās. 

Atgriezeniskā saite anketēšanas rezultātiem un  studiju programmas plānotajiem un īstenotajam 

izmaiņām, tiek nodrošināta: Sūtot informatīvās vēstules uz studējošo e-pastiem; Akadēmiskā 

gada ievadsanāksmēs; Mājaslapā; Studiju programmu vadītāju individuālās pārrunās ar 

doktorantiem; Doktorantūras studiju padomē. 
 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

8. EKI kvalifikācijas pakāpe tiek iegūta, kad doktorants ir apguvis pilna laika doktora 

studiju programmu „Juridiskās zinātnes” un ir izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs. Tā 

rezultātā viņš ir ieguvis zināšanas par to, ka viņš pārzina un izprot aktuālākās tiesiskās 

zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības 

metodes tiesību zinātnes nozarē un profesionālajā jomā. Ar aizstāvēto promocijas darbu viņš 

apliecina prasmes patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, 

veicot ieguldījumu tiesisko zināšanu robežu paplašināšanā un dodot jaunu izpratni esošām 

juridiskām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, 

no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Ar to tiek apliecināta arī spēja gan 

mutiski, gan rakstiski komunicēt par tiesību zinātnes zinātniskās darbības jomu ar plašākām 



zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēja patstāvīgi paaugstināt savu juridisko 

zinātnisko kvalifikāciju, īstenot tiesiska rakstura zinātniskus projektus, gūstot tiesību zinātnes 

nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus. Promocijas darba aizstāvēšanas 

rezultātā iegūstot tiesību zinātņu doktora grādu, viņš sasniedz tādu kompetences pakāpi, ka ir 

spējīgs veikt patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus tiesiska 

rakstura pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt juridiska rakstura pētījumu 

idejas, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma sociāli tiesiska rakstura zinātniskus projektus, 

tostarp starptautiskā aspektā. Atzīmējams, ka doktora studiju programmas realizācija balstās uz 

šīs programmas menedžmenta un ar to saistīto organizatorisko programmas nodrošinājuma 

pasākumu kopumu. Tieši šo darbību efekts ļauj secināt, ka kopumā programmas realizācija norit 

saskaņā ar tās akreditācijas noteikumiem un prasībām, kas balstās uz daudziem studiju procesa 

nodrošinājuma pasākumiem. Veiktā studiju programmas un studiju kursu rezultātu kartēšana ļauj 

konstatēt, ka studiju programma un studiju kursi atbilst EKI/LKI līmeņiem un normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām, nodrošina studentcentrētu pieeju. Studiju kursu un studiju 

programmas rezultāti ir savstarpēji saskaņoti un loģiski saistīti, tie atbilst studiju programmas 

rezultātiem. Īstenojamie studiju kursi nodrošina studiju programmas pilnvērtīgu īstenošanu. 

Tomēr vienlaikus kartēšana izgaismoja atsevišķus problēmjautājumus un pilnveidošanas 

virzienus: tikai konstatēts, ka Zinātniski pētnieciskajam darbam, nav kursa apraksta, kas var 

raisīt neizpratni studējošajos par prasībām, kas tiem jāizpilda, lai katra studiju gada beigās 

saņemtu vērtējumu. Šāda informācija ir pieejama RSU tīmekļa vietnē. Tomēr tuvākajā nākotnē 

būtu apsverama iespēja izstrādāt atbilstošu kursa aprakstu, kurā būtu iekļauta visa nepieciešamā 

informācija. 

  

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

1) Studiju virziena un programmas 

reputācija. 

2) Vispusīgs un pilnīgs universitātes vadības 

atbalsts. 

3) Laba doktora studiju administrēšana 

(RSU Doktorantūras nodaļa), kas 

organizatoriski vieno un stiprina visas 

programmas, t.sk. programmu “Juridiskās 

zinātnes”. 

4) Pieejamā esošā studiju procesa bāze un 

infrastruktūra, t.sk. E-studiju vide, kas 

regulāri tiek uzlabota. 

5) Profesionālu kvalifikācijai atbilstošu 

docētāju iesaistīšana doktorantūras studiju 

procesā. 

6) Studējošie ir apmierināti ar augstskolas un 

studiju programmas izvēli. 

1) Juridiskās literatūras trūkums 

zinātniski pētnieciskā darba pilnīgākai 

veikšanai doktorantūras studijās un kas 

saistās ar nepietiekošo finansējumu, it 

īpaši iegādājoties ārvalstu 

tiesībzinātnieku radītos teorētiskos 

darbus, kas ir dārgi. 

2) Neaktīva starptautisko apmaiņas 

programmu iespēju izmantošana. 



7) Darbojas kopīga tiesību nozares profesoru 

padome ar Daugavpils universitāti un 

Biznesa augstskolu „Turība”. 

8) Tiek izdots JF elektroniskais juridisko 

zinātnisko rakstu žurnāls Socrates. 

 Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

1) Daudzpusējas iespējas sadarbībai ar citām 

Latvijas un ārzemju augstskolām zinātniski 

pētnieciskajā darbībā 

2) Doktorantiem, kuri saņēmuši RSU  100% 

studiju maksas atlaidi vai kuri studē par 

budžeta līdzekļiem, ir iespējas vairāk laika 

veltīt studijām. 

1) Demogrāfiskā situācija valstī – 

samazinās iedzīvotāju skaits, līdz ar to 

pastāv riska samazināties studējošo 

skaitam. 

2) Maksātnespēja – studējošo 

nespēja risināt finansiāla rakstura 

jautājumus. 

3) Valsts nelielais finansiālais 

atbalsts (2 budžeta vietas), reflektanti 

izvēlas studēt tur, kur ir budžeta vietas. 

4) Nav iespējas saņemt ESF 

finansējumu kā atbalstu doktorantūras 

studijām 

 

 Kā tas ir redzams no SVID matricas, viens no lielākajiem trūkumiem ir mazais valsts 

budžeta finansēto studiju vietu skaits. Savukārt apdraudējumi studiju virziena sekmīgai 

realizēšanai nākotnē izriet no sekojošiem faktoriem: studējošo skaita samazināšanās saistībā ar 

sliktu demogrāfisko situāciju valstī; iedzīvotāju emigrācija uz ārzemēm; nestabila ekonomiskās 

situācija valstī un kā sekas no tā - nespēja finansēt studijas.  

 Lai turpmākajā darbībā nodrošinātu stipro pušu noturēšanu ir nepieciešamas turpināt 

nodrošināt atgriezenisko saiti ar doktorantiem un absolventiem. 

Attiecībā uz ārējiem faktoriem tiek un tiks nodrošināta dalība dažādās darba grupās, kas 

skar juridiskās jomas attīstību. Papildus mazinot iespējamos draudus demogrāfiskās situācijas dēļ 

ir nepieciešams strādāt pie doktorantu piesaistes un studiju programmas popularizēšanas t.sk. arī 

publiskajā sektorā akcentējot studiju programmas kvalitāti un nozīmi darbinieku kvalifikācijas 

celšanā. Nepieciešams apsvērt iespēju veidot reklāmu tieši vai arī  par iespējām studēt 

doktorantūrā RSU. Līdz šim reklāma ir tikai par bakalaura un maģistra studiju programmām. 

Piemēram, LU, BAT, BSA veido reklāmas arī par iespējām studēt doktorantūrā.  
 

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

 

 Doktora studiju programmā Juridiskās zinātnes tika izveidota jauna specializācija 

administratīvajās tiesībās, iekļaujot studiju kursu Administratīvās tiesības 2. studiju gadā 4. 

semestrī un 3. studiju gadā 6. semestrī kā B (ierobežotās izvēles) studiju kursu. Katrā semestrī 

paredzot 10 kredītpunktus. Tādējādi tika paplašinātas doktorantu iespējas rakstīt un aizstāvēt 

promocijas darbus ne tikai krimināltiesībās, civiltiesībās un starptautiskajās tiesībās, bet arī 

administratīvajās tiesībās. 



 Tika mainīts studiju kursa Tiesiskā aksioloģija īstenošanas laiks, mainot semestrus. Kurss 

tika pārcelts no 6. uz 5. semestri, lai doktorantiem būtu iespēja pievērst lielāku uzmanību 

specializācijas priekšmetiem un gatavoties promocijas eksāmenam. 

 Tika mainīta studiju kursu Svešvaloda jurisprudencē un specializācijas studiju kursu 

(Krimināltiesības, Civiltiesības un Starptautiskās tiesībās, Administratīvās tiesībās, kas tiek 

īstenoti 6.semestrī) kontroles forma, paredzot, ka doktorantiem jākārto promocijas eksāmens 

(līdz šim bija tikai eksāmens). 

 Studiju kursu saturs tiek aktualizēts pirms katra studiju gada.  

Fakultātes docētāji pastāvīgi piedalās pētnieciskajā darbā, uzstājas zinātniskajās 

konferencēs, tostarp, starptautiskajās. Vairāki docētāji 2016./2017.akad.gadā ir bijuši autori vai 

līdzautori zinātniskajām monogrāfijām. Docētāji ir profesionālo organizāciju biedri, piedalās 

dažādās darba grupās, piemēram, piedalīšanās Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba 

grupā, sniedz atzinumus dažādām valsts iestādēm -  Satversmes tiesai, Valsts kontrolei u.c. 

Piemēram, eksperta vērtējuma sniegšana Valsts kontrolei par uzraugošā prokurora un 

tiešā priekšnieka kompetences apjoma izmaiņām Kriminālprocesa likumā noteiktajā 

regulējumā salīdzinājumā ar Latvijas Kriminālprocesa kodeksa regulējumu. 07.08.2017; 

viedokļa sniegšana Satversmes tiesai lietā Nr.2016-13-01. Vairāki docētāji ir Latvijas 

Zinātnes padomes eksperti Humanitāro un sociālo zinātņu apakšnozarē (profesors A.Vilks, 

asociētais profesors J. Baumanis, docente I.Kudeikina, vadošais pētnieks J.Grasis u.c.) 

 Juridiskā fakultāte ir Eiropas juridisko fakultāšu asociācijas biedre (EUROPEAN 

LAW FACULTIES ASSOCIATION). 
 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

 

Apzinot pastāvošās/ iespējamās nepilnības, studiju programmas pilnveides pasākumi tiek 

veikti regulāri (skat.4.p.).   

Kartēšanas rezultāti norāda uz nepieciešamību izstrādāt studiju kursa aprakstu Zinātniski 

pētnieciskajam darbam. JF plānots organizēt docētājiem semināru par kartēšanas rezultātiem un 

studiju kursu pilnveidošanu.  

Nepieciešams veikt sistēmisku darbu pie e-studiju vides pilnveidošanas, izstrādājot jaunus 

un papildinot esošo studiju līdzekļu klāstu. 

Jāstimulē docētāju profesionālās pilnveide, t.sk., sekmējot docētāju dalību zinātniskajās 

konferencēs, pēc iespējas apmaksājot publikācijas starptautiski citējamos zinātniskajos 

izdevumos;  atbalstot akadēmiskā personāla dalību starptautiskajās programmās. 

 

 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / S.Kaija / 

Datums: 30.11.2017. 

 

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 
 
 

 
 


