
 
 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām  profesionālā maģistra studiju programmas “Veselības vadība”  

pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

Maģistra studiju programmā “Veselības vadība” tiek veikti uzlabojumi 3 virzienos saskaņā 

ar  RSU studiju virziena  “ Veselības aprūpe” novērtēšanas komisijas rekomendācijām:  

1.Nodrošināt ieguvumus studentiem no vienošanās starp RSU un RISEBA; 

2.Nodrošināt konsekventu un godīgu pieeju kredītpunktu piešķiršanā; 

3.Studiju rezultātiem vajadzētu būt uzrakstītiem izglītībā akceptētā formātā. 

 

2017.gadā ir veiktas šādas aktivitātes: 

 

1.Nodrošināt ieguvumus studentiem no vienošanās starp RSU un RISEBA 

 

1.1. Uzlabota vienota pieeja informācijas aprites procesam 

Tiek pārskatīti  Informācijas aprites procesu apraksti, kas ietver: 

- Reflektantu uzņemšana un studiju līguma noslēgšana 

- Studiju procesa īstenošana un zināšanu pārbaude 

- Maģistra darba priekšaizstāvēšana, nodošana un aizstāvēšana organizatoriska kārtība 

- Prakses līgumu noslēgšanas un aizstāvēšanas kārtība 

- Studentu iesniegumu un kursu pielīdzināšanas kārtība 

-  

1.2. Organizētas abu augstskolu studiju procesu administratoru tikšanās gan savā starpā, gan ar 

studējošajiem. 

Tika organizēta un notikusi tikšanās 2017./2018. ak. g. sākumā 4.09.2017., kad studenti tika 

iepazīstināti ar programmas atbildīgajiem administratīvā procesa darbiniekiem. Studenti uzsākot 

studijas saņēma studējošo līgumus, studentu apliecības, studējošo ceļvedi, kā arī tika informēti 

par e-studijām abās augstskolās.  

Notika vairākas tikšanās starp programmas administratīvajiem darbiniekiem attiecībā par studiju 

procesu, informācijas apmaiņu. Aktīvi pārrunāti jautājumi par studiju procesa svarīgāko 

informāciju, kas būtu nepieciešama studējošajiem par darba organizāciju uzsākot mācību gadu 

RSU un RISEBA. Jebkuras informācijas izsūtīšana studējošajiem tiek saskaņota starp 

augstskolām  tādos jautājumos kā prakses organizēšana, noformēšana  un aizstāvēšana, maģistra 

darba izstrāde un aizstāvēšana. Izstrādāts informācijas apmaiņas process  un noteikti atbildīgie 

par studējošo aktuālās informācijas un datu apmaiņu.  

 

2. Nodrošināt konsekventu un godīgu pieeju kredītpunktu piešķiršanā 

 

Uzsākot mācību gadu, tiek precīzi saskaņots  katras augstskolas pasniegto studiju kursu grafiks, 

ņemot vērā kursu saturu un laika saskaņotību un pēctecību.  

 



2.1. Precizēti studiju kursa saturs un  apjoms saistībā ar to sasniedzamiem rezultātiem 

sekojošiem kursiem: 

- “Civilā aizsardzība”, 2 KP ( RSU),  

- “Veselības komunikācija un mārketings”, 2 KP (RISEBA), 

- “Līderība un pārmaiņu vadība”, 2 KP (RISEBA), 

- “Efektīva vadītāja prasmju attīstība”, 2 KP (RISEBA). 

2.2. Papildinātas zināšanas  RSU PIC ciklā “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana 

programmu pilnveidei” 

 

RSU PIC ciklā “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana programmu pilnveidei” ņēma dalību 

programmas vadītāja, D. Behmane un Veselības vadības docētāju grupas (VVDG) biroja 

vadītāja, A. Semjonova. Lai pilnveidotu  programmas studiju rezultātu  definēšanu un veiktu 

studiju programmas kartēšanu  plānots  organizēt starp augstskolu sanāksmi, kurā dalību ņemtu 

arī RISEBA pasniedzēji.   

 

2.3. Veikt studiju programmas un studiju kursu rezultātu kartēšanu 

Konstruktīvam studiju programmas un studiju kursu rezultātu kartēšanas darbam plānots iesaistīt 

procesā abu augstskolu docētājus. Šobrīd tiek apzinātas nepieciešamās  izmaiņas studiju kursu un 

programmas aprakstos. 

 

3. Studiju rezultātiem vajadzētu būt uzrakstītiem izglītībā akceptētā formātā 

Zināšanu papildināšanai VVDG docētāji  

 

3.1. Piedalījušies  RSU PIC ciklā “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju 

programmu pilnveidei”; 

3.2. Sadarbībā ar RISEBA uzsākuši pārskatīt studiju kursu aprakstus, precizējot studiju 

programmas un rezultātu formulējumus. 

 

 

 

 

 

Studiju programmas vadītājs: ______________________ / Daiga Behmane / 

Datums: 10.12. 2017. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 

 
 


