
 

 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas Stradiľa universitātes Senāta sēdē 

2018.gada 23. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-2/23.01.18 

 

 

 

par veiktajām darbībām  Profesionālā maģistra studiju programmas “Veselības 

psiholoģija”  pilnveidei 2016./2017. ak. gadā  

 

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

Studējošie aizpildīja RSU elektronisko anketu (vērtējums 4 ballu sistēmā). Analīze liecina, 

ka vidējie vērtējumi ir 3,5-3,4 balles. 

Salīdzinot akadēmiskā gada semestrus, ievērojami pieaudzis anketas aizpildījušo studentu 

skaits par studiju kursiem - no 48% rudens semestrī līdz 73% pavasara semestrī. 

Par studiju kursiem rudens semestrī atbildes sniegušo studentu skaits bija 48% (atbildes 

sniegušo studentu skaits variē no 19% līdz 56 %). 

Par studiju kursiem pavasara semestrī atbildes sniegušo studentu skaits bija 73% (atbildes 

sniegušo studentu skaits variē no 67% līdz 92 %). 

Par studiju programmu atbildes sniegušo studentu skaits 2016./2017. ak.gadā bija 63%.  

 

Anketas aizpildījušo studējošo skaita pieaugums skaidrojams ar mērķtiecīgu darbu, kas 

ieguldīts studentu iesaistīšanā anketēšanā.  

Pēc studējošo anketēšanas rezultātu saľemšanas tiek veikta aptaujas rezultātu analīze, 

informēšana un apspriešana ar studiju programmas vadītāju, katedru vadītāju, docētājiem, 

izmaiľu plānošana utml. 

1. VPUPK katedras sēdēs tiek veikts anketēšanas rezultātu  vispārējs izvērtējums, tiek 

apspriesti pieľemtie lēmumi par nepieciešamiem pasākumiem mācību metodiskā darba 

pilnveidei.  

2. Programmas vadītājs analizē anketēšanas rezultātus un sadarbojas ar katedras vadītāju un 

docētājiem mācību metodiskā darba pilnveidei. 

3. Docētāji katru gadu veic aktuālās izmaiľas studiju kursu aprakstos, kā arī vērtēšanas 

kritērijos, ľemot vērā aptaujās sniegto atgriezenisko saiti un saľemtos studējošo 

ieteikumus par studiju kursa saturu, lekciju un nodarbību plānošanu un citiem 

jautājumiem. 

4. Studiju kursu apraksti un vērtēšanas kritēriji tiek papildināti un pilnveidoti līdz jaunā 

akadēmiskā gada sākumam. Šis darbs tiek uzsākts jau pēc rudens semestra beigām. 

5. Studiju kvalitātes padomē tiek izvērtēti anketēšanas rezultāti un apspriestas/saskaľotas 

iespējamās izmaiľas studiju programmas kvalitātes uzlabošanā.  

6. Papildus studiju kursu saturu, pēctecību, loģiskumu un vērtēšanas kritēriju pamatotību 

izvērtē metodiskā darba grupās. 

 

Studējošo ieteikumi tiek regulāri izvērtēti un studiju procesa kvalitātes celšanā īpaša uzmanība ir 

veltīta atgriezeniskās saites nodrošināšanai.  

1. Sistemātiski tiek rīkotas studentu tikšanās ar programmas vadītāju, lai pārrunātu 



studējošo vajadzības studiju procesā. 

2. Studējošie tiek klātienē informēti par veiktajām izmaiľām studiju kursos, balstoties uz 

studējošo aptaujas rezultātiem.  

3. Studējošie piedalās studiju procesa un rezultātu izvērtēšanā Studiju kvalitātes padomes 

sastāvā (maģistranti) un sniedz savus ieteikumus studiju programmas pilnveidei.  
 

 

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

savstarpējās atbilstības analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti. 
 

Veiktās studiju programmas analīzes (kartēšanas) būtiskākie rezultāti:  ir pārskatīti 

profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības psiholoģija” divi studiju plāni (ievērojot 

studenta iepriekš iegūto izglītību – profesionālo (studiju plāns I – kopējais apjoms ir 80 

kredītpunkti) vai akadēmisko (studiju plāns II – kopējais apjoms ir 120 kredītpunkti). 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības psiholoģija” studiju rezultāti precizēti 

atbilstoši EKI/LKI 7. līmeľiem un normatīvo aktu noteiktajām prasībām (tai skaitā -  balstoties 

uz pieľemto Psihologu likumu (pieľemts 30.03.2017, stājas spēkā 01.10.2018). 

Zemāk norādīti formulētie studiju rezultāti, kā arī vērtēta to atbilstība studiju programmas 

EKI/LKI līmeľiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām: 

 

Zināšanas  

1. Analizē, salīdzina un kritiski izvērtē psiholoģijas teorijas, psiholoģijas nozares attīstības 

tendences un atklājumus, demonstrējot padziļinātu izpratni veselības vai konsultatīvajā 

psiholoģijā, t.sk., dažādu jomu saskarsmē. 

2. Pamatojoties uz profesionālās darbības jomas mūsdienu sasniegumiem, padziļināti 

analizē un kritiski izvērtē dažādus mijiedarbības aspektus starp bioloģiskajiem, 

psiholoģiskajiem un sociālajiem procesiem psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) un 

psiholoģiskās palīdzības kontekstā dažādām klientu / pacientu grupām. 

Prasmes 

1. Argumentēti izskaidro un diskutē par sarežģītiem psiholoģijas jautājumiem un psihologa 

profesionālās darbības aspektiem gan ar speciālistiem, gan multidisciplinārās komandas 

dalībniekiem, gan ar nespeciālistiem. 

2. Nosaka psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķi atbilstoši konkrētai situācijai un klientu 

/ pacientu vajadzībām, izvēloties, veidojot un lietojot zinātniski pamatotas psiholoģiskās 

izpētes (novērtēšanas) un  psiholoģiskās palīdzības metodes, sagatavo psihologa atzinumu, 

kā arī kritiski novērtē sava darba efektivitāti, īstenojot profesionālo darbību veselības vai 

konsultatīvajā psiholoģijā, t.sk. uzľēmējdarbībā, ievērojot profesionālās darbības tiesiskos 

un ētiskos aspektus. 

3. Pārraudzībā veic gūtās informācijas kritisku izvērtējumu, patstāvīgi plāno un īsteno savu 

kompetenču pilnveidi un mūžizglītību. 

4. Patstāvīgi izveido mūsdienu pētniecības principiem atbilstošu pētījuma projektu 

psiholoģijā, to īsteno, prezentē un izplata iegūtos rezultātus.  

 

Kompetence 
1. Pētniecībā un profesionālajā darbībā integrē psiholoģijas un citu jomu zināšanas, lai dotu 

ieguldījumu zināšanu sakārtošanā, jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības un profesionālās 

darbības metožu attīstībā, kā arī pamato pieľemtos lēmumus, izprotot savas profesionālās 

darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu, sabiedrību un vidi. 

2. Patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas psiholoģijas problēmas, ľemot vērā 

dažādus mijiedarbības aspektus starp psiholoģiskiem, sociāliem un bioloģiskiem 



aspektiem, kā arī patstāvīgi vai strādājot multidisciplinārās komandas sastāvā, veic 

indivīda un/vai grupas izpēti (novērtēšanu), plāno un īsteno psiholoģiskās palīdzības 

metodes, ievērojot profesionālās darbības tiesiskos un ētiskos aspektus. 

 

 

Tiek pārskatīti studiju kursos formulētie studiju rezultāti un vērtēta to atbilstība studiju 

programmas rezultātiem. Pašlaik konstatētas šādas nepilnības: 

a. ir konstatēta neatbilstība EKI/LKI 7 līmeľiem II studiju plāna (120 kredītpunkti) 

1. gada obligātos studiju kursu paredzamos rezultātos.  

b. iepriekš formulēti studiju kursu rezultāti nav pietiekami saskaľoti ar precizētajiem 

studiju programmas rezultātiem. 

Tiek pārbaudīts, vai un kā studiju programmas plānā iekļautie kursi nodrošina iespēju 

sasniegt studiju programmā izvirzītos studiju rezultātus. 

c. studijas maģistrantūras programmā kopumā ietver pamatotus teorētiskus un 

praktiskus studiju kursus, kas padziļina zināšanas un prasmes, pilnveido 

kompetenci psiholoģiskajā izpētē (novērtēšanā), psiholoģiskajā konsultēšanā un 

pētniecībā, kā arī sagatavo darbam atbilstoši normatīvajam regulējumam 

psihologa profesionālās darbības jomā. 

d. nav  studiju kursu, kas sniegtu iespēju studentu personīgai izaugsmei, kas 

nepieciešama saskaľa ar  kompetenču apguvi. 

e. nepietiekami padziļināti ir definēti rezultāti veselības vai konsultatīvās 

psiholoģijas (specializācijas)  studiju kursos. 

Netika pārbaudīts, vai un kā tiek nodrošināta iespēja sasniegt attiecīgajā profesijas 

standartā noteiktās prasības, saskaľā ar I. un II. studiju programmas plānā iekļautajiem kursiem 

un tajos definētajiem studiju rezultātiem, jo Psihologa profesijas standarts šobrīd tiek izstrādāts 

un nav spēkā esošs.  

 

3. Studiju programmas SVID analīze. 
 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Programmas realizācijā strādā 

pieredzējuši un augsti kvalificēti 

mācībspēki, kas pozitīvi ietekmē 

pieprasījumu pēc programmas. 

 Programmā iesaistītie docētāji 

īsteno augstu pētniecisko aktivitāti 

un regulāri piedalās vietējās un 

starptautiskās zinātniskās 

konferencēs, pētniecības projektos 

vai turpina pēcdiploma izglītību 

pie ārzemju speciālistiem. 

 Tiek nodrošināta atgriezeniskā 

saite starp studējošajiem un 

akadēmisko personālu, kas kopumā 

nodrošina studiju procesa pilnveidi 

un attīstību. 

 Ir izveidota kvalitatīvā sadarbība ar 

 Nav pietiekami attīstīta studējošo 

mobilitāte. 

 Telpas un aprīkojums dažu studiju kursu 

apguvei nebija piemērots.  

 Daži studiju kursi tiek īstenoti 

vienlaicīgi vairākām studentu grupām, 

kā rezultātā veidojās pārāk lielas grupas, 

kas samazina docētāju iespējas 

padziļinātai apmācībai. 

 Prakses dokumentācija par 

pacientu/klientu grupām ir nepietiekami 

saskaľota ar normatīvajos dokumentos 

noteiktajām prasībām. 



profesionālajām biedrībām un 

darba devējiem, kuri tiek iesaistīti 

prakses nodrošināšanā, 

paplašinātās prakses vietas. 

 Visā studiju laikā studējošie izkopj 

pētnieciskās prasmes (t.s. VPP 

projektos), piedaloties konferencēs, 

gatavojot publikācijas. 

 Ir attīstīta sadarbība ar ārzemju 

augstskolām, kas sekmē 

akadēmiskā personāla un 

vieslektoru mobilitāti. 

 Ir laba IT bāze mācību procesa 

nodrošināšanai (datu bāzes) un ir 

nodrošināti bibliotēkas resursi. 
  Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Izstrādāt mācību metodiskos 

materiālus, mācību grāmatas un 

citus informatīvos resursus, 

papildināt e-studiju materiālus, 

turpināt iesaistīties pētnieciskajā 

darbā. 

 Sadarbībā ar darba devējiem 

nākamajos gados orientēties uz 

studējošo sagatavošanu tālākai 

profesionālai darbībai saskaľā ar 

darba devēju vajadzībām, kontaktu 

un sadarbības partneru tīkla 

veidošanai. 

 Starptautiska sadarbība 

(ERASMUS) studiju procesa un 

pētniecības īstenošanā un efektīvas 

pieredzes apmaiľas pilnveidošanas 

turpināšana; kopēju projektu ar 

citām augstākās izglītības iestādēm 

veidošana. 

 Studiju programmas reklamēšanas 

turpināšana, organizējot 

pasākumus plašākai sabiedrībai, lai 

veicinātu programmas 

atpazīstamību. 

 Trūkumi psihologa profesionālās 

darbības normatīvajā regulējumā 

veselības aprūpē. 

 Studiju programma finansēta tikai no 

fizisko un juridisko personu līdzekļiem, 

kam ir nelabvēlīga ietekme uz 

reflektantu skaitu, kā arī studējošo 

mobilitātes iespējām.  

 Nelabvēlīga sociāli ekonomiskā situācija 

valstī kopumā (potenciālo studentu 

skaita samazināšanās). 
 

 

Tiek plānots: 

1. Izstrādāt mācību metodiskos materiālus, mācību grāmatas un citus informatīvus resursus, 

papildināt e-studiju materiālus, turpināt iesaistīties pētnieciskajā darbā. 

2. Sadarboties ar darba devējiem, orientējoties uz studējošo sagatavošanu tālākai profesionālajai 

darbībai saskaľā ar darba devēju vajadzībām. 

3. Pilnveidot prakses organizāciju un dokumentāciju par pacientu/klientu grupām. 



4. Pilnveidot starptautisko sadarbību (ERASMUS) studiju procesa un pētniecības īstenošanai, kā 

arī turpināt pilnveidot efektīvu pieredzes apmaiľu. 

5. Turpināt studiju programmas reklamēšanu, organizējot pasākumus plašākai sabiedrībai 

(konferences, semināri, Psiholoģijas dienas pasākumus, kā arī kursus sadarbībā ar Tālākizglītības 

fakultāti), lai veicinātu programmas atpazīstamību.  
 

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

 

 Studiju programmas praktiskā īstenošana. 

2016./2017. ak. gadā obligātos, obligātās izvēles un izvēles studiju kursos tika pilnveidots saturs, 

ľemot vērā gan jaunākos sasniegumus nozarē, gan docētāju, studējošo un darba devēju 

ieteikumus, kā arī atjaunoti vērtēšanas kritēriji. Maģistra studiju programmā ir ietverti jauni 

izvēles studiju kursi: “Projektu radīšana un vadīšana”, “Sociāla neirozinātne”, “Darba 

aizsardzības pamati un civilā aizsardzība”. 

Saglabājot kopējo KP skaitu, studiju procesa organizācijas un studiju programmas finanšu 

jautājumu optimizācijas nolūkā daļa studiju kursu tiks piedāvāti reizi 2 gados (studiju kursi 

“Krīžu un traumu psiholoģija” un “Projektu radīšana un vadīšana”). 

 

 Informācija par studiju praksi. 

Atbilstoši normatīviem par profesionālajām maģistra studiju programmām, profesionālās 

prasmes studējošie nostiprina praksē, kas kopā ar teorētiskajiem kursiem, caurvij visu studiju 

procesu. Prakses apjoms ir 14 KP un pārskata gadā to veidoja trīs atsevišķi notiekoši prakses 

kursi. Studenti ir tiesīgi izvēlēties prakses vietas. Uzsākot prakses kursu, tiek organizēta 

ievadnodarbība, kurā studējošie saľem informāciju par prakses uzdevumiem un prasībām 

prakses kursa sekmīgai nokārtošanai, kā arī instrukcijas un ieteikumus par darba organizēšanu 

prakses vietā.  Katrā prakses vietā studējošajiem ir pieejams prakses vadītājs – partnerinstitūcijas 

algots darbinieks (pieredzējuši praktizējoši psihologi). Prakses vadītājs sniedz atbalstu un 

pārraudzību. Studentiem ir pieejamas regulāras pārraudzības, ko veic prakses kursa vadītājs, 

kurās studējošie analizē savu pieredzi un gūst atgriezenisko saiti un praktisku atbalstu 

problēmsituācijās. Pilnveidots prakses apraksts. Ir attīstīta  prakse Bērnu klīniskajā universitātes 

slimnīcā.  

Prakses vietas studiju programmā “Veselības psiholoģija” studentiem ir nodrošinātas sešās 

ārstniecības iestādēs, ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi līdz 2019. g. 

 

 Studējošo zinātniskā darbība, pulciľu apmeklējums. 

Studiju procesā notiek sistemātiskas studentu zinātniskā pulciľa nodarbības. 2016./17. 

akadēmiskajā gadā pulciľu vadīja maģistrantūras studiju programmas “Veselības psiholoģija” 

studente Liene Lapiľa. Savukārt studente Kristīne Šneidere bija studentu zinātniskā darba 

koordinatore. Pulciľa mentores bija prof. Kristīne Mārtinsone un doc. Jeļena Ļevina.  

 

 Maģistrantu pētījumu rezultāti ieguvuši visumā plašu un daudzveidīgu publicitāti. Par to 

liecina sekojoši fakti: 

Maģistra studiju programmas "Veselības psiholoģija" maģistrantes iesaistījās projektā 

(Apakšprojekts/aktivitāte: ENABLE-LV – Latvijas sadaļa starptautiskam pētniecības un 

sadarbības projektam: " Ilgtermiľa regulāras aerobas slodzes ietekme uz kognitīvajiem 

procesiem – Latvijas sadaļa starptautiskajam pētniecības un sadarbības projektam Establishing 

the Net Attainable Benefits for Long-term Exercise (ENABLE)“) par ilgtermiľa regulāras 

aerobas slodzes ietekmi uz kognitīvajiem procesiem, kura mērķis ir noskaidrot, vai regulāras un 

ilgstošas fiziskās aktivitātes, ko cilvēks veic dzīves laikā, pasargā no kognitīvo funkciju 



pavājināšanās gados vecākiem cilvēkiem. Pētījuma projekta rezultāti tika prezentēti sešās 

starptautiskajās konferencēs. 

 

Studenti tika iesaistīti Psiholoģijas dienu rīkošanā 2016. gadā. 

Psiholoģijas dienu ietvaros 2. kursa „Veselības psiholoģijas” studiju programmas maģistranti 

īstenoja atklāto lekciju “Veselīga dzīvesveida sekmēšana un e-intervences“. 

 

Izveidota Veselīga dzīvesveida sekmēšanas programma. Šobrīd trīs izstrādātās programmas 

atrodamas RSU e-vidē (detalizēti skat. https://www.rsu.lv/veseliga-dzivesveida-sekmesanas-

programma-studentiem).  

 

 Studējošo mobilitāte: Erasmus+ programmā pieteicās divi studenti. 

 

 Starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju 2 gadu periodā – 12 publikācijas (14 

docētājiem). 

  

 Valsts pētījuma programmas un ESF Sociālā fonda projekti 

Studiju programmas akadēmiskais personāls 2016./2017. akadēmiskajā gadā piedalījās trīs 

zinātniskajos projektos, kas tiek finansēti no Valsts pētījuma programmas un ESF Sociālā fonda 

līdzekļiem.  

Valsts pētījuma programmas ietvaros divu zinātnisko projektu īstenošanā tika iesaistīti gan 

docētāji, gan otrā kursa maģistranti (6 maģistranti).  

No 2014. gada realizēts pētījums Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, 

pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas 

ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV). Apakštēma: Refleksija par 

vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiľu laikā (EKOSOC_5.2.5.).  

No 2014. gada realizēts pētījums Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE):  

1. Apakšprojekts/aktivitāte: Jaunas tehnoloģijas "Latvijas daudzdimensiju klīniskais 

personības tests" izstrāde un pārnese tautsaimniecībā”. 

2. Apakšprojekts/aktivitāte: ENABLE-LV – Latvijas sadaļa starptautiskam pētniecības un 

sadarbības projektam: " Ilgtermiľa regulāras aerobas slodzes ietekme uz kognitīvajiem 

procesiem – Latvijas sadaļa starptautiskajam pētniecības un sadarbības projektam Establishing 

the Net Attainable Benefits for Long-term Exercise (ENABLE)“. 

Zinātniskās pētniecības rezultāti tiek publiskoti vietējās un starptautiskās konferencēs, 

katedras akadēmiskajos lasījumos un profesionālās kvalifikācijas pilnveides dažāda veida 

pasākumos. Mācībspēku iesaistīšanās projektos pozitīvi ietekmē studiju procesu, kā arī studējošo 

zinātniski pētnieciskās aktivitātes. 

 

 Sadarbība ar profesionālajām organizācijām 

2016./2017. gadā docētāji veikuši nozīmīgu darbu stratēģisko mērķu un uzdevumu 

īstenošanā, padziļinot un paplašinot profesionālo psihologu, kā arī politiķu un Latvijas 

sabiedrības izpratni par veselības psiholoģiju un tās lomu cilvēku veselības un dzīves kvalitātes 

uzlabošanā. Docētāji turpina aktīvi iesaistīties psihologu profesijas normatīvā regulējuma 

pilnveidē, sniedzot priekšlikumus ar mērķi – sakārtot normatīvo regulējumu: 

o Doc. J. Koļesľikova ar ieteikumiem piedalījās Psihologu profesionālās darbības 

likumprojekta izskatīšanā (komisijas sēdēs par Psihologu likumprojekta būtiskiem 

jautājumiem un darba grupas  sanāksmēs (darba grupas locekļi tika pārstāvēti no 

piecām Latvijas augstskolām) par psihologu likuma priekšlikumiem MK noteikumiem, 

kas tiks izstrādāti  par:  sertifikācijas komisijas, sertifikācijas padomes izveidošanas 



kārtību, darbību;  sertifikācijas kārtību - iesniedzamiem dokumentiem, sertifikācijas 

pārbaudījumu, sertifikācijas pārbaudījuma programmu (teorētiskās zināšanas un 

prasmes);  resertifikācijas kārtību, t.sk. tālākizglītības prasībām; 

o Doc. J. Koļesľikova ar ieteikumiem piedalījās Profesiju klasifikatora pilnveidošanā, 

pamatojot veselības psihologa darba specifiku. Rezultātā veselības psihologi ir ietverti 

precizētajā Profesiju klasifikatorā (Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos 

Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”). 

o Prof. K. Mārtinsone ir darba grupas vadītāja par Psihologu likuma komentāru izstrādi.  

 

 Starptautisko vieslektoru skaits 2016./2017. akadēmiskajā gadā - 8.  

 

 Darba devēju anketēšana, rezultātu apkopošana, analīze un ieteikumu ieviešanas plāna 

sagatavošana. 

Noslēdzoties prakšu kursiem, divas reizes pārskata periodā notika darba devēju telefoniska 

anketēšana un vienu reizi ak. gada beigās notika  elektroniska anketēšana par programmas 

atbilstību darba tirgus pieprasījumam. Darba devēji izteica savus novērtējumus par to, ka 

kopumā studējošie  labi orientējas izvēlētās problēmas risināšanas veidos atkarībā no konkrētās 

situācijas un konkrētā klienta iespējām un vajadzībām, demonstrējot darbu ar individuālo klientu, 

kopumā korekti izstrādā individuālās psiholoģiskās palīdzības stratēģijas, formulē plānus 

atbilstoši izvirzītajiem mērķiem; demonstrē izpratni par psiholoģiskās palīdzības metodēm un 

atbilstoši klienta vajadzībām un esošai situācijai korekti izvēlas izvērtēšanas metodes (intervija, 

testi, utt.); kritiski analizē savu profesionālo darbību (savas prasmes, spējas, zināšanas, 

kompetenci), reflektē par  saviem ierobežojumiem un resursiem; studējošie apzinās profesionālās 

darbības ētiku; demonstrē izpratni par savas kompetences un prasmju attīstības procesu studiju 

laikā un izpratni par nepieciešamību turpināt savas profesionālās kapacitātes attīstību; apzinās 

savas profesionālos ierobežojumus un resursus.  

Darba dēvēji rekomendēja studējošiem izvēlēties teorētiski skaidrāk pamatotas intervences 

darbam, sniegt skaidrāku izvēlēto intervenču teorētisko pamatojumu, kā arī izvēlēties dažādas 

traucējumu grupas un dažādus konsultēšanas darba posmus. 

Darba devēji ieteica vairāk popularizēt psiholoģijas jomā veiktos pētījumus un psihologa 

darbā izmantotas metodes citu nozaru profesionāļiem. 

 

5. Studiju programmas pilnveides priekšlikumi. 
 

1. Pilnveidot studiju programmas mācību plānu struktūru un saturu (kartēšanas analīzi), turpināt 

pārstrādāt un pilnveidot studiju kursus pēc kartēšanas rezultātiem, tai skaitā  pārstrādāt un 

pilnveidot studiju kursus "Konsultatīvā psiholoģija" (uzsverot individuālo izpēti (novērtēšanu) 

un psiholoģisko konsultēšanu), "Veselības psiholoģija" (uzsverot darbu ar dažādām pacientu 

grupām), kā arī izstrādāt jaunu studiju kursu studentu personīgās izaugsmes veicināšanai.  

Turpmākās darbības saistībā ar kartēšanu: 

 Studiju programmas vadītāja VPUPK katedras sēdē (decembrī) prezentēs apkopotos 

studiju programmas kartēšanas rezultātus (tiks apspriesti konstatētie trūkumi studiju 

kursos un tiks saskaľots plāns par  nepieciešamiem pasākumiem studiju kursu 

pilnveidei).  

 Studiju programmas vadītāja pašlaik veic individuālas pārrunas par studiju 

programmas kartēšanas rezultātiem ar katru docētāju, kas īsteno studiju kursus 

“Veselības psiholoģijas” studiju programmā un vienojas par nepieciešamām 

izmaiľām/veicamajiem pasākumiem.  



 Balstoties uz precizētiem studiju programmas kartēšanas rezultātiem, ľemot vērā 

sniegto atgriezenisko saiti un ieteikumus, docētāji veiks izmaiľas studiju kursu 

aprakstos, kā arī vērtēšanas kritērijos,.  

 Studiju kursu apraksti un vērtēšanas kritēriji tiks papildināti un pilnveidoti līdz jaunā 

akadēmiskā gada sākumam. Šis darbs tiks uzsākts jau pēc rudens semestra beigām. 

 Papildus studiju kursu saturu, pēctecību, loģiskumu un vērtēšanas kritēriju 

pamatotību izvērtēs metodiskā darba grupās. 

 Studiju kvalitātes padomē tiks izvērtēti veiktie labojumi pēc studiju programmas 

kartēšanas rezultātiem un apspriestas/saskaľotas iespējamās turpmākas izmaiľas 

studiju programmas kvalitātes uzlabošanā. 

2. Izstrādāt mācību metodiskos materiālus, mācību grāmatas un citus informatīvus resursus, 

papildināt e-studiju materiālus, turpināt iesaistīties pētnieciskajā darbā. 

3. Sadarboties ar darba devējiem, orientējoties uz studējošo sagatavošanu tālākai profesionālajai 

darbībai saskaľā ar darba devēju vajadzībām. 

4. Pilnveidot prakses organizāciju un dokumentāciju par pacientu/klientu grupām. 

5. Pilnveidot starptautisko sadarbību (ERASMUS) studiju procesa un pētniecības īstenošanai, kā 

arī turpināt pilnveidot efektīvu pieredzes apmaiľu. 

6. Turpināt studiju programmas reklamēšanu, organizējot pasākumus plašākai sabiedrībai 

(konferences, semināri, Psiholoģijas dienas pasākumus, kā arī kursus sadarbībā ar Tālākizglītības 

fakultāti), lai veicinātu programmas atpazīstamību.  

 

 

Studiju programmas vadītājs: _______________ / docente Jeļena Koļesľikova / 

Datums: 6.12.2019. 

 

SASKAĽOTS 

Rīgas Stradiľa universitātes Studiju virziena “Psiholoģija” Studiju Kvalitātes padomē 

2017.gada 5.decembra sēdē 

Protokols Nr. ____ 
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Rīgas Stradiľa universitātes Dekānu Padomē  

2017.gada 11.decembra sēdē 

Protokols Nr. 14 

 

 
 

 


