
 
 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām  otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības  studiju 

programmas “Rūpnieciskā farmācija”  pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

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

 

Studiju programmā Rūpnieciskā farmācija anketēšana tika organizēta elektroniski katra 

studiju kursa un studiju programmas noslēgumā. 2016./2017.akadēmiskajā gadā studiju 

programmā ir  bijuši tikai 2 absolventi, no kuriem 1 ir aizpildījis aptaujas anketu. Studiju kursu 

aptaujas anketas no 5 studējošiem aizpildījis tikai 1 (20%). Anketēšanas dati nav objektīvi 

interpretējami, jo bijusi pārāk maza studējošo atsaucība. Veiktas arī individuālas pārrunas ar 

studējošajiem, kuru rezultātā secināts, ka jāpilnveido prakses organizācija un norise, jāveic 

pārrunas ar zāļu ražotājiem – prakses nodrošinātājiem, lai atvieglotu studējošā iekļaušanos zāļu 

ražošanas uzņēmuma darbinieku komandā. 

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

Ir uzsākts kartēšanas process studiju kursu rezultātiem pret  programmas rezultātiem. 

Studiju programmas rezultāti atbilst EKI 7.līmeņa rezultātiem, studiju kursu rezultāti atbilst 

programmas rezultātiem. Nepieciešams precīzāk noformulēt atsevišķu studiju kursu rezultātus 

(Farmaceitiskais mārketings). Kursu atbildīgajiem docētājiem tiks nosūtīti kartēšanas rezultāti, 

lai 2017./2018.akadēmiskā gada laikā precizētu kursu rezultātu formulējumu. 

  

3. Studiju programmas SVID analīze. 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Sadarbība ar RTU studiju 

programmas realizācijā. 

 Prakses vietas Latvijas zāļu 

ražošanas uzņēmumos. 

 Valsts budžeta vietas. 

 Vieslektoru piesaiste. 

 Ierobežots docētāju resurss ar 

specifiskām zināšanām 

rūpnieciskajā farmācijā. 

 Nepietiekama materiāli tehniskā 

bāze zinātnisko pētījumu 

veikšanai. 

  Ārējie faktori 



Iespējas Draudi 

 Ārvalstu studējošo piesaiste. 

 Studiju programmas 

atpazīstamības stiprināšana.  

 Darbinieku nepieciešamība 

Latvijas zāļu ražošanas 

uzņēmumos. 

 Sadarbībā ar profesionālajām 

organizācijām rūpnieciskā 

farmaceita tiesību nostiprināšana 

normatīvajā regulējumā. 

 Neliels studējošo skaits. 

 Nekonkurētspējīgs atalgojums 

salīdzinājumā ar aptieku sektoru. 

 Ierobežots darba tirgus. 

1) Lai saglabātu/ noturētu stiprās puses, tiks paplašināta sadarbība ar zāļu ražotājiem;  

2) Lai mazinātu vājās puses ir uzsākta materiāli tehniskās bāzes uzlabošana – plānota 

GZF laboratorija un plānots pieņemt darbā jaunākās paaudzes docētājus ar labām angļu 

valodas zināšanām; 

3) Lai izmantotu iespējas, tiks izveidoti atsevišķi studiju kursi angļu valodā;  

4) Lai mazinātu ārējo draudu ietekmi, tiks uzsākts darbs pie programmas realizēšanas 

angļu valodā . 

 

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

Studiju programmā Rūpnieciskā farmācija samazināts kontaktPDV skaits Gatavajās zāļu formās, 

Zāļu reģistrācijā, lai tuvinātu PDV skaitu atbilstoši maģistra līmeņa studiju programmai. 

Semestra ilgums noteikts vienādi ar RTU – 16 nedēļas. 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 

Regulāra ārvalstu viespasniedzēju piesaiste un atsevišķu studiju kursu izveide angļu valodā; 

iesniegt pieteikumu AIC Studiju programmas realizēšanai angļu valodā, uzsākt sarunas un 

noslēgt sadarbības līgumu ar kosmētikas ražotājiem (Madara Cosmetics, AS Dzintars) 

Tiks pieņemti darbā jaunākās paaudzes docētāji ar labām angļu valodas zināšanām, doktoranti 

tiks iesaistīti profesionālo studiju programmas īstenošanā. 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / doc. B.Mauriņa / 

Datums: _06.12.2017.____________________ 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes Domes  

(Studiju Kvalitātes padomē un/vai Fakultātes domē) 

2017.gada __04.decembra____ sēdē 

Protokols Nr. _ Nr. 7-1-3/2017/4___ 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 
 


