
 
 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

Pārskats  

par veiktajām darbībām  profesionālā bakalaura  studiju programmas “Ortozēšana 

protezēšana”  pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

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

 

2016.2017. ak.g. anketēšanas rezultāti ir vērtējami kā viduvēji, nav novērojama liela 

studentu aktivitāte, tādēļ par studentu viedokli ir grūti izvirzīt apjomīgus secinājumus. 

Atsevišķos studiju kursos ir vērojama lielāka vērtēšanas aktivitāte, ir pausts kritisks viedoklis par 

studiju kursa saturu un pieejamo literatūru un informācijas pieejamību e-vidē. Dažos studiju 

kursos ir izteikta kritika par telpu atbilstību mācību procesam. 

Ceturtā studiju gada absolventi ir aizpildījuši 80% anketu un snieguši vērtējumu par 

studiju programmu un procesu. Studentu atbildēs uz vienu un to pašu jautājumu ir pausts 

atšķirīgi viedokļi no “Pilnībā nepiekrītu” līdz “Pilnībā piekrītu”. Ar dažiem studentiem vēlāk ir 

notikušas individuālas pārrunas, kuru laikā ir saņemti ierosinājumi studiju programmas 

uzlabošanai. Ir saņemta konstruktīva kritika par studiju procesu, docētāju darbu un studiju satura 

lietderību. Ierosinājumus un kritiku ir plānots apkopot un prezentēt studiju kvalitātes padomes 

sēdē, pēc apspriešanas veikt izmaiņas studiju procesā un saturā. 

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

Līdzšinējais kartēšanas process vērtējams kā veiksmīgs, ir definēti EKI līmeņi atbilstoši 

programmas rezultātiem un formatēti programmas mērķu saīsinātie nosaukumi. Gandrīz katram 

studiju kursam ir definēts apguves līmenis un piemērots atbilstošs mērķis. Šajā procesā 

sarežģījumus rada atsevišķu priekšmetu kopmetenču, prasmju un zināšanu definīciju trūkums, 

kad nav iespējams noteikt kursa apguves līmeni un definēt programmas rezultātus.  

Visiem izvirzītajiem programmas rezultātiem ir piemērojami viens vai vairāki kursi. 

Kartēšana vēl tiks turpināta. 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 

 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Ortozēšanas un protezēšanas 

studiju programma ir unikāla 

 Mazs studējošo skaits. 

 Studējošo zemā motivācija 



Latvijas kontekstā, tā ir vienīgā, 

kas apmāca tehniskos ortopēdus 

bakalaura līmenī. 

 Studiju programma  tiek 

papildināts ar nozares aktualitātēm 

atbilstošu saturu. 

 Programma tiek aktualizēta 

atbilstoši profesijas standartam. 

 OP programmas studenti piedalās 

ERASMUS programmā. 

 Mācību procesā, prakšu laikā kā 

konsultants studentu apmācībai 

tiek piesaistīts ārzemju speciālists 

tehniskais ortopēds. 

 Mācību ietvaros studējošajiem ir 

labas iespējas gūt daudzpusīgas 

praktiskās zināšanas, ko nodrošina 

dažādu specializāciju prakšu 

vietas. 

pirmajā mācību gadā, ar ko 

skaidrojams lielais eksmatrikulēto 

studentu skaits pirmajā mācību 

gadā. 

 Specialitātes kursos nepietiekama 

teorētiskā bāze. 

 Zema specialitātes kursu docētāju 

zinātniskā aktivitāte. 

 Zema profesijas atpazīstamība. 

 

  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Studiju kursu satura 

pilnveidošana. 

 Docētāju iesaiste pētnieciskajā 

darbā. 

 Ārzemju studentu piesaiste studiju 

programmai. 

 Nozares tehnoloģiskā attīstība ļauj 

ieviest jaunus, mūsdienīgus 

studiju kursus. 

 Studējošo apmācībā iespēja 

sadarboties ar inovatīvu 

tehnoloģiju uzņēmumiem. 

 Motivēt programmā iesaistītos 

docētājus doktorantūras studijām; 

 

 

 Zemais studējošo skaits, 

diskutējama programmas 

rentabilitāte. 

 Nespēja piesaistīt motivētus 

studentus 

 Neskaidras nozares reformas 

 Neviennozīmīgs darba devēju 

viedoklis par nozares attīstību. 

 

 

Studiju programmas realizēšanā plānots attīstīt studiju kursu saturu un uzlabot to 

kvalitāti. Studiju satura kvalitātes uzlabošanai nepieciešams turpināt piesaistīt jaunus docētājus. 



Ir būtiski turpināt tehnisko ortopēdu apmācīšanu, jo pieprasījums pēc jauniem speciālistiem 

Latvijas darba tirgū ir vērtējams kā stabils.  

Lai mazinātu studiju programmas vājās puses, ir nepieciešams piesaistīt motivētus 

studentus, ko iespējams realizēt vairākos veidos – paaugstināt  uzņemšanas prasības vai uzņemt 

studējošos katru otro gadu vai veidot ortozēšanas – protezēšanas maģistrantūras programmu. Ir 

jāuzlabo studiju kursu saturs un jāpiesaista jauni docētāji, jāveicina docētāju zinātniskā darbība. 

Sadarbībā ar profesionālo asociāciju ir jāpalielina profesijas atpazīstamība. 

Lai realizētu studiju programmas iespējas, vispirms ir jāmazina programmas vājās puses, 

jo tās ir studiju kvalitāte, docētāju zinātniskā aktivitāte un nemotivēti studenti kavējošie faktori 

nosaukto iespēju īstenošanā. 

Ir skaidri jādefinē Valsts un darba devēju viedoklis par tehniskā ortopēda profesijas 

nozīmi un nepieciešamību veselības aprūpes sistēmā. Mainot uzņemšanas  prasības būtu 

iespējams piesaistīt studentus, kas ir motivēti apgūt tehniskā ortopēda specialitāti.  

 

  

 

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

 

 2016./2017. Gadā veidojot studiju plānu 2017./2018. Akadēmiskajam gadam būtiskas 

izmaiņas netika veiktas. Notika to studiju kursu saskaņošana, kas ir līdzīgi ar citām 

rehabilitācijas fakultātes studiju programmām, lai būtu iespējams nodrošināt kursu grupu 

apvienošanu.  

 Studiju kursā materiālu tehnoloģijas ir notikusi docētāja maiņa, kursam piesaistīts 

pieaicinātais pasniedzējs.   

 Turpinās sadarbība ar darba devējiem prakšu realizēšanā. Prakses notiek lielākajos 

tehniskās ortopēdijas uzņēmumos Latvijā, kas nodrošina atgriezenisko saiti ar darba devējiem un 

profesionālo organizāciju. 

 Liela nozīme ir piešķirta trīs dimensiju tehnoloģiju iekļaušanai mācību saturā. Tas tiek 

mācīts ne tikai kursa cad – cam tehnoloģijas rehabilitācijā ietvaros, bet arī tiek iekļauts 

specializētajos priekšmetos, kas nodrošina tehnoloģijas sasaisti ar konkrētās izstrādājumu grupas 

apguvi. 

 Sadarbībā ar Rehabilitoloģijas pētniecisko laboratoriju tiek izstrādāti pētnieciskie darbi 

un saskaņoti pētniecības virzieni. 

 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi.  

 

 Studiju programmas pilnveidei būtu nepieciešams plašāks pārskats par profesijas 

aktualitāti darba tirgū, un valsts politiku nozares attīstībā. Ir nepieciešams  darba devēju 

viedoklis par nozares attīstību un plāns motivētu studējošo piesaisti mācību procesam. Studiju 

kvalitātes padomēs tiek turpināta diskusija par studiju programmas pilnveidošanu un 

iespējamiem programmas attīstīšanas scenārijiem. 

Profesionālo studiju kursu uzlabošanai būtu nepieciešams atvēlēt vairāk laiku to apguvei, kā arī 

pārskatīt mācību saturu. Ir nepieciešama lielāka docētāju iesaiste mācību satura aktualizēšanā un 

zinātniskajā darbā. 

 Veidojot mācību saturu un gala pārbaudījumus, ir jāveido ciešāka sadarbība ar 

profesionālajām asociācijām. 

  



 

 

 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / Ēriks Švēde / 

Datums: 6.12.2017. 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes domē   

2017.gada 28. novembra sēdē 

Protokols Nr. 12.4.-3-18 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 

 
 


