
 

 
 
 

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 “Politikas zinātne” 

pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  
 

 

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

Pēc katra studiju kursa studējošajiem ir iespēja aizpildīt attiecīgā kursa novērtējuma 

anketu, kurā tiek izvērtēta kā studiju kursa, tā arī tā docētāja(u) darbība. Tāpat absolventiem ir 

iespēja novērtēt visu studiju procesu un atsevišķas tā daļa.  

Studējošo atsaucība un absolventu atsaucība elektronisko anketu aizpildīšanā nav bijusi 

augsta, tomēr to var skaidrot ar faktu, ka studiju process doktora studiju līmenī ir ļoti individuāls 

un viedokļi tiek izteikti mutiski vai elektroniski studiju programmas vadītājam.  

Gan elektroniskās anketēšanas, gan mutvārdos izteikto viedokļu rezultātā tika pieņemts 

lēmums mainīt docētāju kursā “Zinātniskās darbības metodoloģija”. No iesniegtajām 

elektroniskajām anketām iezīmējās viedokļi par nepieciešamību uzlabot studiju kursos iekļauto 

literatūru un tās pieejamību, kā arī uzlabot e-studiju vides darbību vai arī tās pielietojumu studiju 

kursu ietvaros. 

 

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

analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Tika veikta studiju programmas rezultātu kartēšana pret studiju kursu rezultātiem, 

izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes Mācību departamenta sagatavoto rīku. Kartēšanas 

rezultātā tika izdarīti studiju programmas pilnveidei noderīgi secinājumi un precizējumi 

programmas aprakstā. 

Kartēšanas laikā tika konstatēts, ka nepieciešams pārstrādāt iepriekš formulētos studiju 

programmas rezultātus, tos padarot skaidrākus un koncentrētākus, kā arī mazinot to pārklāšanos. 

Pēc kartēšanas tika formulēti šādi studiju programmas rezultāti: spēja parādīt, ka pārzina un 

izprot aktuālākās politikas zinātnes teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un 

mūsdienu pētniecības metodes politikas zinātnē un dažādu jomu saskarē; spēja patstāvīgi izvērtēt 

un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes un spēja dot ieguldījumu zināšanu 

robežu paplašināšanā un jaunā izpratnē esošām zināšanām un to lietošanai praksē, īstenojot 

būtiska apjoma oriģinālus pētījumus, no kā daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī; spēja 

gan mutiski, gan rakstiski referēt par savu zinātniskās darbības jomu ar plašākām zinātniskajām 



aprindām un sabiedrību kopumā; spēja patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, 

īstenot zinātniskus projektus, gūstot politikas zinātnes starptautiskiem kritērijiem atbilstošus 

sasniegumus, vadīt pētnieciskus un attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, 

kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes; spēja, veicot patstāvīgu, kritisku 

analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, 

patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, 

tajā skaitā starptautiskus.  

Studiju programmas rezultāti kartēšanas laikā tika sasaistīti ar studiju programmas ietvaros 

apgūstamajiem priekšmetiem. 

 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

 

Iekšējie un ārējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Mūsdienīga mācību organizācija – 

moduļu sistēma, kas rezultējas kā 

vienmērīga studiju slodze visā 

studiju procesā. 

 Liels studentu patstāvīgā darba 

īpatsvars un sistemātiska un 

daudzveidīga studentu patstāvīgā 

darba kontrole. 

 Attīstīta atgriezeniskā saikne 

studentu novērtējumam par katru 

studiju kursu. 

 Uz studentiem orientēta vide un labs 

materiāli tehniskais nodrošinājums. 

 Divas valsts finansētas studiju vietas 

(atšķirībā no bakalaura un maģistra 

studijām RSU). 

 Iespēja doktorantiem veikt 

pedagoģisko praksi Eiropas Studiju 

fakultātes Politikas zinātnes katedrā. 

 RSU docētāju specifiskās 

zinātniskās intereses, kas ļauj 

uzņemties plaša loka promocijas 

darbu vadību politikas zinātnē. 

 RSU docētāju noslogotība citās 

studiju programmās 

 Nelielais Latvijas Zinātnes padomes 

(LZP) ekspertu skaits politikas 

zinātnē kā RSU, tā arī Latvijā 

kopumā. 

 Ārzemju docētāju apgrūtinātā 

iesaistīšana programmas īstenošanai 

pieejamo ierobežoto finanšu resursu 

dēļ. 

Iespējas Draudi 

 Iespēja paplašināt izglītības ieguves 

iespējas angļu valodā un līdz ar to 

piesaistīt ārvalstu doktorantus 

 Plašāka docētāju un doktorantu 

starptautiskās mobilitātes 

veicināšana. 

 Partnerattiecību veidošana ar valsts 

pārvaldes iestādēm, organizācijām 

un uzņēmumiem (kā nākamajiem 

darba devējiem). 

 Augstākās izglītības attīstības 

politikas nenoteiktība Latvijā. 

 



 

 

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

Ņemot vērā studiju organizācijas izpēti, tika pieņemts lēmums mainīt 2. akadēmiskā gada 

priekšmeta “Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba pieteikums” nosaukumu uz 

“Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba struktūra”, 2. akadēmiskā gada 

priekšmetu “Doktora promocijas darba seminārs: zinātniskās literatūras analīze” pārcelt no pirmā 

uz otro semestri, vienlaikus to pārsaucot par “Doktora promocijas darba seminārs: promocijas 

darba teorētiskā daļa”, kā arī 3. Akadēmiskā gada “Doktora promocijas darba seminārs: 

disertācijas pirmā varianta prezentācija” nosaukumā aizstāt vārdu “disertācija” ar “promocijas 

darbs”.  

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
 

Programma šobrīd darbojas pietiekami veiksmīgi – atkal ir nokomplektēti visi trīs studiju 

kursi, ir būtiski augusi interese par studijām šajā programmā un līdz ar to pieaudzis arī studējošo 

skaits (pieci pirmajā kursā, kā arī pa trim otrajā un trešajā kursā), kā arī notiek intensīvāks un 

strukturētāks darbs pie promocijas darbu izstrādes. Līdz ar to būtiskas izmaiņas nav 

nepieciešamas.  

Tajā pat laikā, būtu jāizvērtē iespēja dot iespēju studijas veikt arī angļu valodā. Līdz šim 

ir bijusi augsta interese par studijām arī no ārvalstniekiem. Programmā piedāvātā kvalitātes un 

cenas attiecība ļautu vēl vairāk palielināt doktorantu skaitu.  

 

 

Studiju programmas vadītājs: _________________________/ Dr.sc.pol. Māris Andžāns / 

Datums: 1.12.2017. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes  

Doktorantūras studiju padomē 

2017.gada 5.decembra sēdē 

Protokols Nr. 12-8/14 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” 

Kvalitātes padomē  

2017. gada 15. decembra sēdē 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017. gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 


