
Studiju programmas raksturojums 
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Fizioterapija” 

 
2015./2016. akadēmiskais gads 

 
1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un 
uzdevumi. 

Akadēmiskā maģistrantūras studiju programma “Fizioterapija”, iegūstamais grāds – veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē. 
Mērķi. 

Augstas kvalifikācijas fizioterapeitu sagatavošana, ar padziļinātu fizioterapeita specialitātes un veselības aprūpes nozares izpratni, kas ļaus 
uzlabot fizioterapijas pakalpojumu kvalitāti, pārraudzību un organizāciju, sekmējot Latvijas iedzīvotāju veselības veicināšanu, saslimšanu 
profilaksi un ārstēšanu, funkcionēšanas un dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Akadēmiskā personāla sagatavošana fizioterapeitu un citu ārstniecības personu izglītības programmu nodrošināšanai (plānošanai, 
pilnveidošanai, realizācijai) Latvijā, izglītojot rehabilitācijas nozares disciplīnās un realizējot klīnisko prakšu vadīšanu.  

Sagatavot zinātnisko pētniecību veidojošus nozares profesionāļus, kuri, turpinot studijas doktorantūrā un aizstāvot promocijas darbus, attīstītu 
un pilnveidotu fizioterapijas un kopējās rehabilitācijas nozares pētniecību Latvijas un pasaules kontekstā. 
Uzdevumi. 
1. Nodrošināt padziļinātas teorētiskās zināšanas un analītiskās prasmes fundamentālajās, fizioterapijas nozares speciālajās un kopējās medicīniskās 
rehabilitācijas nozares disciplīnās. 
2. Nodrošināt padziļinātas teorētiskās zināšanas lēmumu pieņemšanas stratēģijās, attīstīt un pilnveidot prasmes klīniskajā spriešanā, pedagoģijā, 
zinātniskajā pētniecībā un prasmes integrēt zinātniskās atziņas klīniskajā darbā. 
3. Motivēt un stimulēt tālākai akadēmiskajai un pētnieciskajai izaugsmei. 
4. Veicināt studējošo radošo, komunikatīvo, sociālo un organizatorisko spēju attīstību, kas nodrošinātu vispusīgas personības attīstību. 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 
2015./2016. akadēmiskajā gadā tika veikta būtiska studiju satura pilnveide, lai sasniegtu programmas mērķus un uzdevumus. Lai sasniegtu 

pirmo mērķi – augstas kvalitātes fizioterapeitu sagatavošanu –, programmas saturs tika papildināts ar padziļinātām studijām uz pierādījumiem 
balstītā fizioterapijas praksē, ietverot klīniskās spriešanas prasmju attīstīšanu, pierādījumu pārnesi praksē, vadlīniju integrāciju, objektīvu 
fizioterapijas un kopējās rehabilitācijas rezultātu novērtēšanas instrumentu analīzi un protokolu izstrādi. Līdztekus tika iekļauta arī farmakoloģijas 
un patoloģiskās fizioloģijas padziļinātu zināšanu apguve profesionālajā kontekstā, kā arī turpinājās fundamentālo disciplīnu padziļināta apguve 
(neirofizioloģija, biomehānika, funkcionālā anatomija), padziļināta iepazīšanās ar citām rehabilitācijas disciplīnām (uztura zinātne, tehniskā 
ortopēdija) un kopējo veselības aprūpes oragnizāciju. Lai sasniegtu otro mērķi – akadēmiskā personāla sagatavošana –, studiju saturs ietver 
padziļinātu pedagoģijas zināšanu un prasmju apguvi, kas vēl šajā akadēmiskajā gadā nebija pietiekamā apjomā. Nākamajā akadēmiskajā gadā 
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plānots palielināt pedagoģijas studiju kursa apjomu un pilnveidot saturu. Trešā mērķa – zinātnisko pētniecību veidojošu nozares profesionāļu 
sagatavošana – sasniegšanai studijas ietver gan specifisku studiju kursu pētnieciskajās metodēs, gan pētnieciskās metodes tiek trenētas un attīstītas 
kontekstā ar pierādījumos balstītu praksi, pētījumu analīzi, kā arī izstrādājot maģistra darbu. 2015./2016. akadēmiskajā gadā tika strukturēta 
maģistra darba izstrāde (gan laika plānojumā, gan kontekstuāli), tika iekļauti vairāki starpziņojumi. 

Studiju saturs nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 
7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei. Kopējais studiju apjoms 80 KP. Papildus bakalaura grāda fizioterapijā zināšanām, prasmēm un 
kompetencei, maģistra grāda ieguvējs spēj:  
• formulēt un kritiski analizēt dažādu aktuālo fizioterapijas teoriju, metožu un paņēmienu pamatotību un zinātnisko pierādījumu līmeni, ko spēj 
integrēt lēmumu pieņemšanā par fizioterapijas mērķiem, plānu un to realizāciju pacientam, kā arī konsultējot jaunākos kolēģus un piedaloties 
rehabilitācijas komandā; 
• parādīt padziļinātas, fizioterapeita kvalifikācijai atbilstošas zināšanas un izpratni, kas nodrošina pamatu kopējā pakalpojuma organizēšanas 
stratēģiju veidošanai, konsultatīvā procesa nodrošināšanai un pētnieciskajam darbam nozarē;  
• izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai piedalītos dažādos ar rehabilitāciju saistītos pētniecības projektos gan nacionalā, gan straptautiskā 
līmenī; 
• argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem fizioterapijas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem; 
• vadīt fizioterapijas speciālistu darbu ar rehabilitāciju saistītos pētniecības projektos, analizēt paveikto, risināt problēmas, uzņemties atbildību par 
grupas darba rezultātiem;  
• patstāvīgi virzīt savu akadēmisko zināšanu pilnveidi un specializāciju.  

Studiju programmas saturs (gan atsevišķu studiju kursu saturs, gan studiju kursu pēctecība un savstarpējā sasaiste) ir aktualizēts, lai saskanētu ar 
aktuālajām atziņām nozarē. Aktuālās atziņas nozarē tiek integrētas gan fundamentālajos studiju kursos (studiju kurss “Biomehānika” 
2015./2016. akadēmiskajā gadā būtiski tika pilnveidots, tā realizācijā iesaistot citas struktūrvienības un papildinot ar praktiskajām nodarbībām 
RSU Biomehānikas laboratorijā “Kleistu” zinātniskajā centrā), gan fizioterapijas specialitātes (studiju kursos “Patstāvīga praktiskā darbība 
fizioterapijā” un “Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana” apgūstot uz pierādījumiem balstītas prakses analīzi un pārnesi 
klīniskajā darbā; šajā akadēmiskajā gadā aizsākās sadarbība ar vieslektori Katrinu Sunnerhagenu un Rehabilitācijas fakultātes Akadēmisko 
maģistra studiju programmu “Rehabilitācija”), kā arī pētniecības studiju kursu saturā.  

Studiju programma tiek realizēta kā pilna laika studijas, līdz ar to vismaz 30 % (t. i., 12 akadēmiskās stundas) veido kontakstundas, tomēr 
2015./2016. mācību gadā četros studiju kursos tās veidoja 50 %. Katra studiju kursa apguve paredz studenta patstāvīgo darbu, kas tiek organizēts 
gan kā jaunāko publikāciju meklēšana, sistemātiska apkopošana un analīze, gan padziļināta teorētisko literatūras atziņu analīze, gatavošanās 
semināru nodarbībām. 2015./2016. akadēmiskajā gadā studiju programma tika papildināta ar projekta darbu izstrādi fizioterapijas specialitātes 
studiju kursā “Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana” (līdz šim projekta darbs tika izstrādāts tikai studiju kursā “Veselības 
aprūpes menedžments”). 2015./2016. akadēmiskajā gadā biežāk organizēts darbs studējošo grupās, kas rada studijām stimulējošu sadarbību.  
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3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu).  
Lai varētu sasniegt padziļinātu fizioterapijas nozares izpratni, kā arī veikt akadēmisko darbu fizioterapijas nozarē, viens no uzņemšanas 

nosacījumiem ir iepriekš iegūta fizioterapeita kvalifikācija, savukārt lai turpinātu akadēmisko izglītību un pētniecisko darbu maģistra programmā, 
nepieciešams bakalaura grāds atbilstošajā zinātnes nozarē. Eseja paredzēta, lai pārliecinātos par reflektantu mērķtiecību veikt pētniecisko darbu.  

Lai varētu apgūt padziļinātas zināsānas un prasmes maģistra programmas līmenī nozarē, nepieciešama bakalaura līmeņa izglītība atbilstošajā 
nozarē. Ņemot vērā, ka lielākā daļa literatūras nozarē ir pieejama angļu valodā, kā arī pamazām tiek piesaistīti vieslektori un attīstās sadarbība ar 
institūtcijām ārpus Latvija, nepieciešama reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. Lai sekmīgi pilnveidotu pētnieciskās iemaņas un zināšanas, 
nepieciešama motivācija un pētnieciskās idejas, kuras jau vismaz daļēji nepieciešams formulēt reflektantam esejā. Uzņemšanas procesā papildu 
punktus dod arī zinātnisko publikāciju esamība, kas norāda uz reflektanta gatavību mērķtiecīgai pētnieciskajai darbībai. 

Uzņemšanas noteikumi pieejami http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/fizioterapija-magistrs. 
Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar RSU Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem attiecīgajam akadēmiskajam gadam un ārējiem 

normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 846 “Noteikumi par prasībām, 
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” 3. punktu līdz kārtējā gada 1. novembrim izstrādā, apstiprina un publisko (arī mājaslapā 
internetā) uzņemšanas noteikumus studiju programmās (turpmāk – uzņemšanas noteikumi) nākamajam akadēmiskajam gadam.  

Uzņemšanas tehniskā gaita ir izstrādāta un aprakstīta RSU Procesa aprakstā Nr. 7 “Studentu servisa pakalpojumu nodrošinājums” 7.1. punktā. 
RSU reflektanti elektronisko pieteikšanos veic interneta vietnē http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana. 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi” personai ir tiesības vērsties RSU ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 
kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā. 

Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas izveidota Iepriekšējā 
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisija. Tās tiesības, pienākumus, veidošanas nosacījumus, kā arī 
iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver Nolikums par 
iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu RSU. 

Lai tiktu sākta sasniegto studiju rezultātu atzīšana, studiju rezultātu atzīšanas komisijai jāiesniedz: iesniegums; dokumenti, kas apliecina 
iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus; bankas maksājuma uzdevums par veikto maksājumu. 

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. 
2015./2016. gadā studiju virziena “Veselības aprūpe” ietvaros, šo iespēju ir izmantojušas 11 personas.  
No akadēmiskās maģistra studiju programmas “Fizioterapija” neviens no studējošajiem 2015./2016. gadā nebija vērsies ar šādu iesniegumu.  

4. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas 
obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu). 
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Studiju programmas īstenojuma sadalījums pa semestriem. 
Kat. Studiju kursa nosaukums KP 
I studiju gads, 1. semestris 20 
Obl. Patstāvīga praktiska darbība fizioterapijā  4 
Obl. Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana 5 
Obl. Neirofizioloģija 2 
Obl. Pētnieciskās metodes fizioterapijā 3 
Obl.  Datu bāzes un medicīniskās statistiskās metodes 2 
Obl. Kompensatorās palīgtehnoloģijas rehabilitācijā 2 
Obl. Psihosomatiskā medicīna 2 
I studiju gads, 2. semestris 20 
Obl. Patstāvīga praktiska darbība fizioterapijā 5 
Obl. Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana 5 
Obl. Medicīniskās rehabilitācijas organizācija 2 
Obl. Pedagoģija 2 
Obl. Funkcionālā anatomija 2 
Obl.  Fizioterapijas metodes pediatrijā 2 
Izv. Personības un attīstības psiholoģija 

Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijā 
2 

II studiju gads, 3. semestris 20 
Obl. Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana 3 
Obl. Patstāvīga praktiska darbība fizioterapijā 5 
Obl. Biomehānika 2 
Obl. Uztura mācība 2 
Obl. Sabiedrības veselība 2 
Obl. Veselības aprūpes menedžments 2 
Obl. Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 2 
Izv. Jaunu zināšanu pārnese un pielietošana klīniskā rehabilitācijā un ārstēšanā 

Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse 
2 

II studiju gads, 4. semestris 20 
Obl. Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 18 
Obl. Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana 2 
 Kopā: 80 
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5. Studiju programmas praktiskā īstenošana: izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana. Vērtēšanas sistēma 
(izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studijas programma tiek realizēta kā pilna laika klātienes studijas. Tiek pielietotas dažādas apmācības metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, 
semināri, diskusijas. Praktisko nodarbību laikā 2015./2016. akadēmiskajā gadā, lai veicinātu prasmi darboties komandā, savstarpēju pieredzes 
apmaiņu, argumentētu diskusiju, biežāk tika organizēts studējošo grupu darbs. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas individuālas konsultācijas, 
tiek uzklausītas un ņemtas vērā studējošo vēlmes un priekšlikumi. Studiju programmas apguvē vadošās mācību metodes ir sistēmu pieeja un 
problēmu orientēta pieeja. Pēdējo gadu laikā notiek nopietns darbs pie studējošo patstāvīgā darba plānošanas un pārbaudes pilnveidošanas, tostarp 
starpvērtējumu integrēšanas. Pastāvīgi tiek pilnveidota e-studiju vide. Praktisko nodarbību realizācijā 2015./2016. akadēmiskā gadā tika papildus 
iesaistītas dažādas RSU struktūrvienības (Biomehānikas laboratorija, Darba drošības un vides veselības institūts), kā arī tika aizsākta sadarbība ar 
Tartu universitātes Sporta zinātņu un fizioterapijas institūtu. 

Vērtējot akadēmiskās maģistra studiju programmas “Fizioterapija” apguvi, tiek ievēroti pamatprincipus, kuri ir norādīti Latvijas Republikas 
Ministru kabineta normatīvajos dokumentos. 

Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un uzdevumiem, kā arī (pozitīvai izglītības sasniegumu 
vērtēšanai) studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums. 

Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas obligātā satura apguvi. 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai eksāmens. Tiek lietotas arī tādas pārbaudes formas kā testi, gadījumu analīzes 

prezentācijas, projektu darbu prezentācijas. Vērtēšanas sistēma tiek regulāri analizēta un pilnveidota. Vērā tiek ņemts docētāju un studējošo 
viedoklis. Ņemot vērā aktualizēto jautājumu par izglītības kvalitātes kritērijiem, 2015./2016. akadēmiskajā gadā tika sākts darbs pie objektivizētas 
un modernizētas vērtēšanas sistēmas izveides. Studējošo aptauju rezultāti liecina, ka nākotnē jādomā par kumulatīvo vērtējumu ieviešanu vairākos 
studiju kursos. Nākotnē, paralēli ieviešot kumulējošos vērtējumus, tiek plānots par kursa gala pārbaudījumu ieviest tikai eksāmenu. 

Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 
• ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”), 
• augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”), 
• vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”),  
• zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”). 

Ieskaitē studiju priekšmeta apguves līmeņa vērtējums ir “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.  
Vērtēšanas sistēma katram studiju kursam ir norādīta kursa aprakstā. Ar vērtēšanas kritērijiem studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa 

sākumā, un tie ir pieejami e-studiju vidē. Studējošie atzīst, ka ļoti būtiski ir skaidri definēti vērtēšanas kritēriji.  
Maģistra darbu vērtē Maģistra darbu novērtēšanas komisija, kuras vadītāju un sastāvu attiecīgajam akadēmiskajam gadam apstiprina RSU 

pieņemtajā kārtībā, un tā darbojas saskaņā ar RSU normatīvajiem dokumentiem.  
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6. Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze. 
Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 
Stiprās puses 
1. Programmas pakāpeniska, sistemātiska attīstība, sekojot līdzi kopējām nozares attīstības 
tendencēm Eiropā un pasaulē. 
2. Programma sniedz dažādas karjeras iespējas – augstas kvalifikācijas profesionāļa, 
akadēmiskā, zinātniskā. 
3. Sadarbības iespējas struktūrvienības (Rehabilitācijas fakultātes) ietvaros ar citām 
maģistra līmeņa studiju programmām.  
4. Izveidojusies sadarbība ar vairākām RSU struktūrvienībām, kas iesaistītas studiju 
programmas realizācijā. 

Vājās puses 
1. Rehabilitācijas (arī fizioterapijas) nozarē 
nepietiekami attīstīta pētnieciskā bāze, trūkst 
cilvēkresursu ar atbilstošu kvalifikāciju. 
2. Programmai ir nepietiekams skaits docētāju ar 
doktora grādu atbisltošajā zinātņu apakšnozarē 
(sporta medicīna un rehabilitācija). 
3. Studiju programmā neregulāri tiek iesaistīti 
viesdocētāji. 
4. Zema studējošo atsaucība elektronisko anketu 
aizpildē, it sevišķi absolventiem.  

Ārējie faktori 
Iespējas 
1. Sadarbība ar citām augstkolām, kas nodrošinātu jaunu zināšanu apriti, docētāju un 
studentu mobilitāti, tā sekmējot programmas popularitāti un konkurētspēju. 
2. Programmas attīstības virzienu formulēšana, lai fokusētu studiju saturu un veicinātu 
mērķtiecīgu resursu piesaisti un izmantošanu, kontekstā ar aktualitātēm Latvijas veselības 
aprūpes sistēmā un programmas konkurētspējā Eiropas reģionā. 
3. Aktuālās Eiropas izglītības tendences fizioterapeitu maģistra līmeņa izglītības virzienā. 
4. Viesdocētāju piesaiste ar atbilstošu kvalifikāciju zinātnes apakšnozarē. 
5. Studējošo atgriezeniskās saites uzlabošana, stimulējot elektronisko anketu aizpildi. 

Draudi 
1. Programmas absolventu (fizioterapeitu ar 
maģistra grādu) atalgojuma konkurētspējas trūkums 
Latvijā. 
2. Finansiālo un cilvēkresursu resursu ierobežojums 
pētniecības attīstīšanai. 

 

7. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 
Akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas “Fizioterapija” absolventi turpina strādāt specialitātē (jau sākot studijas, visi praktizēja 

specialitātē). Divi no 2015./2016. gada absolventiem papildus klīniskajam darbam ir sākuši akadēmisko darbu RSU RF profesionālajā bakalaura 
studiju programmā “Fizioterapija”, viens – DU profesionālajā baklaura studiju programma “Fizioterapija”. Lai varētu sagatavot augstas 
kvalifikācijas fizioterapeitus, 2015./2016. akadēmiskajā gadā būtiski tika papildināts programmas saturs. Absolventiem būs iespēja sevi apliecināt 
kā konsultantiem un padomdevējiem sarežģītās klīniskās situācijās, kā arī nodrošināt augstas kvalitātes fizioterapijas pakalpojumu, tā uzalbojot 
kopējos ārstēšanas un rehabilitācijas rezultātus. Ņemot vērā, ka maģistra programmā papildus padziļināti tiek apgūtas tādas fizioterapijas 
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specialitātes jomas, kas netiek apgūtas bakalaura programmā (piemēram, fizioterapijas iespējas psihiskās veselības traucējumu gadījumos un 
onkoloģijā), tiek nodrošinātas jaunas nodarbinātības perspektīvas.  

Aizstāvētie maģistra darbi apliecināja, ka maģistranti spējuši realizēt un noformēt pētniecisko darbu. Vairāki maģistranti savu pētījumu 
rezultātus prezentēja konferencēs. Vairāki pētījumi ir attīstāmi tālāk. Par absolventu gatavību piedalīties izglītības procesā liecina tas, ka vismaz 
daļa absolventu jau ir iesaistījusies akadēmiskajā darbā.  

Projektu darbu rezultāti (izveidotie fizioterapijas novērtēšanas protokli, kas balstīti uz validētiem instrumentiem un iekļauj jaunākās nozares 
atziņas un vadlīnijas) apliecina studējošo inovatīvo pieeju un spēju veidoties par ekspertiem.  

8. Iepriekšējā akreditācijā (ja tāda ir bijusi) studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto 
ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

Nav bijuši. 

9. Informācija par ārējiem sakariem. 
9.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

Lai veicinātu sadarbību ar darba devēju organizācijām, to iesaisti topošo speciālistu izglītošanā, kā arī lai paaugstinātu RSU studentu 
konkurētspēju darba tirgū, katru gadu universitātē tiek rīkota Karjeras iespēju nedēļa. Tās laikā notiek darba devēju organizāciju prezentācijas, 
kurās darba devēju pārstāvji stāsta par karjeras iespējām pārstāvētajā organizācijā, piedāvā RSU studentiem un absolventiem aktuālās vakances, kā 
arī sniedz praktiskus padomus, kā gūt panākumus darba tirgū. 2015. gadā no 27. līdz 29. oktobrim RSU Karjeras iespēju nedēļā piedalījās vairāk 
nekā 30 darba devēju. Notika studentu un absolventu tikšanās gan ar Rīgas medicīnas un veselības aprūpes iestādēm (piemēram, Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīca, Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Veselības centru 
apvienība, Veselības centrs 4, MFD Veselības grupa, Slimību profilakses un kontroles centrs), gan ar reģionālām veselības aprūpes iestādēm 
(piemēram, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Madonas slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Tukuma slimnīca, 
Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”). Pasākumu apmeklēja nedaudz vairāk par 250 veselības aprūpes virziena studentiem.  

Studiju programmas realizācijā notiek regulāra sadarbība ar Latvijas Fizioterapeitu asociāciju, kas savukārt aktīvi līdzdarbojas Eiropas reģiona 
Pasaules Fizioterapeitu konfederācijā (ER-WCPT). 2015./2016. akadēmiskajā gadā maģistra darba izstrādes procesā tika izveidota sadarbība ar 
Tartu univesritātes Sporta zinātņu un fizioterapijas institūtu, ko plānots attīstīt nākotnē. 2015./2016. akadēmiskajā gadā notika mācību ekskursija – 
konference, pieredzes apmaiņa ar Klaipēdas Universitāti. Maģistra darba pētījuma ietvaros notika aktīva sadarbība ar Vidzemes slimnīcas 
Rehabilitācijas nodaļu un Insultu vienību, lai analizētu agrīno insulta pacientu rehabilitācijas procesu un tā rezultātus. Šis pētījums tika realizēts kā 
darba devēja iniciatīva, tā sekmējot ciešāku sadarbību starp studiju programmu un darba devēju. Pētījuma rezultāti tika ne vien prezentēti 
starptautiskā konferenecē, bet arī integrēti konkrētās iestādes darbības kvalitātes un organizācijas veicināšanā.  
9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

Skatīt studiju virziena raksturojuma 8.3. punktu. 
9.3. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai ir 
sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 
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Šobrīd netiek īstenota tieša sadarbība ar kādu no augstskolām, kura īsteno līdzīgu studiju programmu, bet šāda veida sadarbību tiek plānots 
attīstīt. 2015./2016. gadā aizsākās sadarbība ar Tartu universitātes Sporta zinātņu un fizioterapijas institūtu pētniecības jomā. 
9.4. Studiju programmas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 

RSU ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” kopš 2002. gada. Sertificētā 
sfēra ir: augstākā izglītība, mūžizglītība, pētniecība, pētniecības rezultātu novērtēšana, zināšanu un prasmju novērtēšana, izglītības, augstākās 
profesionālās izglītības, akadēmisko grādu, zinātnisko grādu ieguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana.  

2014. gada nogalē notika pārsertifikācija, kas apliecina, ka RSU nepārtraukti pilnveidojas un turpina iekļaušanos Eiropas vienotajā augstākās 
izglītības telpā, vairojot izglītības kvalitāti un ceļot universitātes prestižu, lai mācībspēki un studenti vēlētos strādāt un studēt RSU.  

Apliecinājums par atbilstību ISO 9001:2008 prasībām ir pieejams RSU mājaslapā: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/ 
sertifikati/ISO_LV_2014.pdf  

2016. gada februārī RSU tika veikta PASCL ekspertu vizīte, kuras rezultātā esam novērtēta kā studentcentrēta universitāte (skat. studiju virziena 
raksturojuma 9.2. punktu). 

10. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti. 
Ar esošo fizioterapijas studentu skaitu ir aktuāls ne vien klīnisko prakšu vadītāju nodrošinājums, bet arī akadēmiskā personāla papildinājums, lai 

realizētu specializētos studiju kursus profesionālājās bakalaura studiju programmās, kas šobrīd Latvijā tiek realizētas trijās augstskolās (RSU, 
LSPA, DU).  

Nonākot darba tirgū, daudziem jaunajiem speciālistiem tūlīt pēc profesionālo bakalaura studiju programmu absolvēšanas, lai veiktu to 
pārraudzību un sekmētu to profesionālo kvalitāti, ir nepieciešami ne tikai pieredzējuši kolēģi, bet arī akadēmiski izglītoti profesionāļi. 

Darba devēju aptaujas liecina, ka fizioterapeiti ar maģistra grādu, kuri absolvējuši RSU akadēmisko maģistra studiju programmu 
“Fizioterapija”, pārsvarā strādā Latvijas vadošajos rehabilitācijas centros un Rīgas stacionāros, savukārt reģiona slimnīcās šādas izglītības 
speciālistu trūkst. Darba devēji pārsvarā norādīja, ka fizioterapeiti ar maģistra grādu iesaistās sarežģītāku klīnisko gadījumu konsultēšanā un 
risināšanā, lai gan šāda prakse ne visur ir organizēta, jo līdzšinējo absolventu izglītībā netika akcentēts šis aspekts. Šobrīd, analizējot fizioterapeita 
profesijas attīstības tendences Eiropā un pasaulē, ir pamatojums studiju programmas realizācijā īpašu uzmanību vērst tieši uz profesionālo 
kompetenču attīstīšanu, tā sekmējot augstas kvalifikācijas fizioterapeitu sagatavošanu, kuri varētu veicināt kopējo fizioterapijas pakalpojuma 
kvalitāti. Kā arī ņemot vērā, ka maģistra programmā papildus padziļināti tiek apgūtas tādas fizioterapijas specialitātes jomas, kas netiek apgūtas 
bakalaura programmā (piemēram, fizioterapijas iespējas psihiskās veselības traucējumu gadījumos un onkoloģijā), un nākotnē plānota padziļināta 
pediatrijas nozares apguve, tiek palielināta iespēja fizioterapijas pakalpojumus integrēt Latvijas veselības aprūpē prioritārās nozarēs un nodrošināt 
darba tirgus pieprasījumu.  

Lai sekmētu nozares attīstību, būtisks ir pieprasījums pēc maģistrantūras absolventu tālākas darbības zinātniskajā pētniecībā (tostarp studijām 
dokturantūrā, promocijas darbu aizstāvēšanas). Ņemot vērā, ka Latvijā fizioterapija ir salīdzinoši jauna nozare, tad cilvēkresursu palielināšana 
pētniecībā ir būtiska, lai sekmētu ne vien konkurētspējīgu izglītību, bet arī kvalitatīvu pakalpojumu un kopējo rehabilitācijas nozares attīstību. 
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11. Studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts 
attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība Eiropas 
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām. 

Akadēmiskās maģistratūras studiju programma “Fizioterapija” ir izveidota, tiek pilnveidota un realizēta, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
Augstskolu likumu, LR MK Noteikumiem, u. c. Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentim; pamatojas uz WCPT (“World 
Confederation of Physical Therapy”) Eiropas reģiona nodaļas un ENPHE (“European Network of Physiotherapy in Higher Education”) 
ieteikumiem, kā arī programmas attīstība un dinamiskā mainība ir kontekstā ar izmaiņām fizioterapijas profesijas attīstības perspektīvām un 
profesionālo kompetenču definēšanu Eiropas valstu kopējā sistēmā.  

Studiju programmas attīstība ir kontekstā ar Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2014–2020 rīcības virzieniem “Attīstīta pētniecība, inovācija un 
augstākā izglītība” un “Vesels un darbaspējīgs cilvēks”. Latvijas veselības aprūpes nozares politikas dokumenti, piemēram, programma 
“Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.–2015. gadam” uzsver izglītības nozīmi, lai nodrošinātu nozari ar cilvēkresursiem pietiekamā skaitā 
un kvalifikācijā, tostarp tālākizglītība jāveido atbilstoši pieprasījumam un mainīgajai situācijai veselības aprūpes nozares darba tirgū. Atbilstoši 
veselības aprūpes nozares vajadzībām ir jāmainās arī izglītībai speciālistu sagatavošanā (Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–
2017. gadam). Latvijas veselības aprūpes prioritātes arī nosaka programmas satura dinamisko mainību, lai sagatavotu augstas kvalifikācijas 
veselības aprūpes speciālistus, kuri ne vien spētu sniegt augstas kvalitātes pakalpojumu, bet arī aktīvi iesaistīties nozares attīstības plānošanā un 
oragnizācijā, kā arī attīstīt pētniecību un inovātīvas tehnoloģijas. 

Palielinoties hronisku saslimšanu un ilgstošu vai paliekošu funkcionālo traucējumu īpatsvaram, ir nepieciešams uzlabot pieejamību veselības 
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojamiem, kā arī sekmēt pētniecību par funkcionālajiem traucējumiem un ar to sasitītiem pakalpojumiem, tostarp 
fizioterapiju (“WHO global disability action plan 2014–2021”). 

 
Studiju programmas vadītājs: ________________________________________________ /Daina Šmite/ 
                                                                         Paraksts, atšifrējums 
Datums: 26.09.2016. 
 
RSU Rehabilitācijas fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmu “Fizioterapija”  
Studiju kvalitātes padomē  
2016. gada 7. septembrī 
Protokola Nr. 5 
 
RSU Rehabilitācijas fakultātes domē 
2016. gada 13. septembra sēdē 
Protokols Nr. 12.4.-3-6 
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