
 
 

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 “Vecmāte”  

pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

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

 

Kopējais anketu aizpildījums par 2017. gadu: 

a) kopējais anketu skaits 81%, aizpildīto anketu skaits 19% ( Kopā Māszinību un 

dzemdību aprūpes katedrā); 

b) studentu aktivitāte MZFVb1 – 23%, MZFVb2 – 30%, MZFVb3 – 47%; 

c) novērtēto pasniedzēju skaits – 34. 

 

Studentu dalība aptaujā šobrīd norit pēc brīvprātības principa elektroniskā veidā. Aptaujas 

rezultātu analīze, informēšana un apspriešana studiju programmas vadītāju, katedru vadītāju, 

docētāju vidū norit: 

a)iekļauta Māszinību un dzemdību aprūpes katedras sēžu darba kārtībā,  

informējot par rezultātiem, diskutējot; 

b)nepieciešamības gadījumā, veicot indivudālas pārrunas ar kursa vadītāju, docētāju. 

Studentus par procesa noris informē studiju programmas vadītājs un  studentu pārstāvis, 

kurš ir pieaicināts un aktīvi piedalās Kvalitātes padomes darbā. 
 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 

 

Pēc individuālajām apmācībām 05.12.2017. , tika uzsākta kartēšana 06.12.2017. 

plānots veikt līdz 15.12.2017. 

Veikta studiju programmas rezultātu pārveide, atbilstoši EKI līmeņiem. 
 

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Palielināts docētāju skaits , kuri ir 

pēc profesijas vecmātes un pastāvīgi 

strādā dzemdību palīdzības 

nodrošināšanā visos periodos ( 

prenatālajā, intranatālā un 

postnatālā). 

 Pieaicināts vieslektors no ARCADA 

universitātes (Somija), Vecmātes 

 Studiju kursa aprakstos un lekciju, 

nodarbību laikā netiek pilnvērtīgi 

izmantota jaunākā literatūra (arī 

elektroniskā formātā) no RSU 

Bibliotēkas resursiem. 

 Zemās anketu aizpildīšanas 

aktivitātes dēļ nav iespējams pilnībā 

kvalitatīvi veikt analīzi. 



studiju programmas vadītājs, lekciju 

un nodarbību vadīšanai, diskusijai 

par RSU profesionālā bakalaura 

studiju programmas “Vecmāte” 

pilnveidošanas un studiju procesa 

kvalitātes nodrošināšanas iespējām. 

 

Iespējas Draudi 

 Studentu un docētāju pieredzes 

apmaiņa ARCADA universitātes 

(Somija). 

 Docētāju aktīvāka iesaiste dalībai 

starptautiska un vietēja mēroga 

konferencēs (tēžu, referātu veidā). 

 Docētāju aktīvāka iesaiste 

profesionālās tālākizglītības 

programmās kā lektoriem un 

praktisko nodarbību vadītājiem. 

 Starpdisciplināra kursa veidošana 

angļu valodā kopā ar Klīnisko un 

tehnisko prasmju katedras 

docētājiem. 

 Docētāju noslodzes stacionārā 

traucējošais efekts uz konferenču un 

tālākizglītības aktivitāšu 

apmeklēšanu, vadīšanu. 

 Studentu un docētāju samazinātā 

aktivitāte patstāvīgi un aktīvi 

izmantot RSU bibliotēkās pieejamos 

resursus. 

 

 

 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 „Vecmātes” studiju programmā 

sagatavotie speciālisti ir pieprasīti kā 

Latvijas, tā Eiropas valstu darba 

tirgū. 

 Darba devēju pozitīvās atsauksmes 

par jauno speciālistu profesionālo 

sagatavotību, ieteikumi izglītības 

programmas uzlabošanā. 

 Latvijas Vecmāšu asociācijas, 

Ginekologu un dzemdību speciālistu 

asociācijas priekšlikumi studiju 

programmas uzlabošanā. 

 Studējošo un viņu ģimeņu nestabilā 

ekonomiskā situācija un bezdarbs, 

kas var ietekmēt kontingenta 

saglabāšanu.  

 Vecmātes profesionālo izglītību 

iespējams saņemt arī koledžā, 

studējot tikai 3 gadus. 

 

 
 

1. Ņemot vērā darba devēju un studentu, LVA ieteikumus, tiks uzlabotas studentu klīniskās, 

komunikācijas prasmes un darbs komandā, izmantojot MITC infrastruktūru un sadalot 

Klīniskās prakses stundas tieši šim mērķim. Uzlabojot šīs prasmes potenciālo darba 

devēju atsauksmēm būtu jāuzlabojas vēl vairāk. 

2. Vieslektoru atkārtota uzaicināšanā studiju procesa kvalitātes uzlabošanai un studiju 

programmas lielākai studentu skaita piesaistei. 



3. Docētāju vērtēšana un pārrunas, atbilstoši studentu anketēšanas rezultātiem un pārrunu 

procesā iegūtās informācijas ietvaros. 
 

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

 

1. Uzsākts jauns Stk “Neatliekamās situācijas vecmātēm”, katras tēmas ietvaros tiek 

izstrādāta simulācija, izmantojot MITC SIM Mum ekipējumu. 

2. Docētāju informēšana par plašo elektronisko jaunākās literatūras klāstu RSU Bibliotēkas 

abonētajos resursos un šo resursu aktīvāka izmantošana ar e- studiju palīdzību. 

3.  Vieslektores no ARCADA universitātes (Somijā) lekcijas rudens semestrī 

“Fizioloģiskajā dzemdniecībā” (3.,4. kurss) un “Neatliekamajās situācijās dzemdniecībā” 

(4.kurss) angļu valodā.  

4. Pārrunas par iespējamo kopīgo pētniecisko darbu starp RSU un ARCADA “Vecmātes” 

studiju programmām. 
 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
 

1. No nākamā studiju gada veidot starpdisciplināro studiju kursu kopīgi ar Medicīnas 

fakultātes studentiem angļu valodā “Neatliekamās situācijas vecmātēm”. 

2. Pēc konsultēšanās ar darba devējiem, studentu pārstāvjiem un LVA (Kvalitātes padomes 

ietvaros), nolemts uzsākt praktisko nodarbību organizēšanu MITC, Klīniskās prakses 

ietvaros, atbilstoši katra kursa saturam tiks sagatavoti situāciju uzdevumi. 

 

 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / Ilze Ansule / 

Datums: ____06.12.2017._________________ 

 

SASKAŅOTS 

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS LABKLĀJĪBAS DOMES SĒDĒ 

protokols Nr. 7-2-3/2017/8 

2017. gada 15.novembrī. 

Protokols Nr. ____ 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 18.decembra sēdē 

Protokols Nr. 15 

 

 


