
Studiju programmas raksturojums 
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Rehabilitācija” 

2015./2016. akadēmiskais gads 

1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un
uzdevumi.

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Rehabilitācija” atbilst studiju virzienam “Veselības aprūpe”, iegūstamais grāds – veselības zinātņu 
maģistrs veselības aprūpē. 

2014. gada 5. novembrī akadēmiskā maģistra studiju programma “Rehabilitācija” saņēma licenci programmas realizācijai latviešu un angļu 
valodā. Programmas realizācija tika sākta 2015. gada rudenī, uzņemot 12 studējošos vienā grupā studijām latviešu valodā. 

Mērķis: sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības aprūpes speciālistus rehabilitācijas nozarē, kuri spēj realizēt savu 
zinātniski pētniecisko darbību, efektīvi organizēt un īstenot uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus rehabilitācijas pakalpojumus un 
starpdisciplināru sadarbību pētniecībā, veselības aprūpē un publiskajā sektorā. 

Uzdevumi. 
1. Nodrošināt padziļinātas teorētiskās zināšanas un analītiskās prasmes par veselības aprūpes organizāciju un vadību; par medicīniskās un
sociālās rehabilitācijas organizāciju, integrāciju un pakalpojumu veidiem; par veselības aprūpes kvalitātes vadības un kontroles principiem un
rīcībām.
2. Nodrošināt padziļinātas teorētiskās zināšanas lēmumu pieņemšanas stratēģijās, attīstīt un pilnveidot klīniskās spriešanas prasmes, prasmes
integrēt zinātniskās pētniecības un jaunākās zinātniskās atziņas klīniskajā darbā.
3. Dot iespēju studentiem attīstīt prasmes kritiski analizēt, plānot un vadīt pētījumus.
4. Motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.
5. Veicināt studējošo radošo, sociālo, saziņas un organizatorisko spēju attīstību.

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
2015./2016. akadēmiskajā gadā studiju programma tika realizēta atbilstoši izstrādātajam studiju programmas 1. studiju gada plānam. Tika

realizēti studiju kursi, kuri sniedza zināšanas par veselības aprūpes un rehabilitācijas organizāciju, efektīvas multiprofesionālas komandas nozīmi 
rehabilitācijas pakalpojumu realizēšanā, apgūtas atšķirīgas pieejas vajadzību, iespēju un risku izvērtēšanai dažādos līmeņos (pacients, viņa 
ģimene; aprūpētāji; rehabilitācijas komanda; organizācija; valsts) un plānotas atbilstošas medicīniskās rehabilitācijas programmas, trenētas 
prasmes veikt kritisku pārskatu un izmantot zinātniskos pierādījumus praksē, pieņemot lēmumus, kas sekmē labākus pacientu rehabilitācijas 
rezultātus. 

Studiju programmas plānojums atbilst “Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 
(“LV”, 93 (5153), 15.05.2014.). Studiju saturs nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā 
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noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei. 
Studiju programmas saturs balstās uz atsevišķu studiju kursu saturu, studiju kursu pēctecību un savstarpējo sasaisti, par ko nopietni tika 

domāts studiju programmas izstrādē. Atsevišķos studiju kursos par docētājiem tika piesaistīti Latvijā rehabilitācijas nozarē atzīti speciālisti (prof. 
Aivars Vētra, asoc. prof. Anita Vētra, Anda Nulle u. c.), kuri aktīvi līdzdarbojas nozares profesionālajās un zinātniskajās organizācijās Eiropas 
mērogā, kā arī studiju kursa “Uz pierādījumiem balstīta rehabilitācija” realizācijā piedalījās prof. Katharina Sunnerhagen (Gēteborgas 
Universitāte, Zviedrija).  

Studiju programma tiek realizēta kā pilna laika studijas, līdz ar to vismaz 30 % (t. i., 12 akadēmiskās stundas) ir kontaktstundas. 
Katra studiju kursa apguve paredz studenta patstāvīgo darbu, kas ietver jaunāko publikāciju meklēšanu, sistemātisku apkopošanu un analīzi, 

gatavojoties semināru nodarbībām. Katrā studiju kursā ir ietverti un aprakstīti individuāli vai darba grupās veicamie patstāvīgā darba uzdevumi, 
kas atbilst studiju kursa mērķiem un realizācijai paredzētajam apjomam. 

Studiju programmā prakses realizācija nav paredzēta. 

3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu paredzēts īstenot svešvalodās, ir
noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude.

Studiju programmā tiek imatrikulētas personas ar šādu iepriekšējo izglītību – augstākā, bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība veselības zinātnēs, veselības aprūpē vai medicīnā. Uzņemšanai studiju programmā ir noteiktas papildu prasības – eseja un angļu valodas 
pārbaudījums. 

Uzņemšanas noteikumi pieejami: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas-noteikumi-magistra-studijas_2015_16.pdf. 
Eseja paredzēta, lai pārliecinātos par reflektantu mērķtiecību veikt pētniecisko darbu. Ņemot vērā, ka lielākā daļa literatūras nozarē ir 

pieejama angļu valodā, kā arī studijās tiek piesaistīti vieslektori no ārvalstīm, nepieciešama reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. 
Uzņemšanā papildu punktus dod arī zinātnisko publikāciju esamība, kas parāda reflektanta gatavību mērķtiecīgai pētnieciskajai un 
akadēmiskajai darbībai. 

Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senātā apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem attiecīgajam 
akadēmiskajam gadam un ārējiem normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemto MK noteikumu Nr. 846 
“Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” 3. punktu līdz kārtējā gada 1. novembrim izstrādā, apstiprina 
un publisko (arī mājaslapā internetā) uzņemšanas noteikumus studiju programmās (turpmāk – uzņemšanas noteikumi) nākamajam 
akadēmiskajam gadam.  

Uzņemšanas tehniskā gaita ir izstrādāta un aprakstīta RSU Procesa aprakstā Nr. 7 “Studentu servisa pakalpojumu nodrošinājums” 7.1. punktā. 
RSU reflektanti elektronisko pieteikšanos veic interneta vietnē http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana.  
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi” personai ir tiesības vērsties RSU ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 
kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā. 

Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas izveidota Iepriekšējā 
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izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisija. Tās tiesības, pienākumus, veidošanas nosacījumus, kā arī 
iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver “Nolikums par 
iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē”. 

Lai tiktu sākta sasniegto studiju rezultātu atzīšana, studiju rezultātu atzīšanas komisijai jāiesniedz: iesniegums; dokumenti, kas apliecina 
iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus; bankas maksājuma uzdevums par veikto maksājumu. 

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 
2015./2016. gadā neviens no studiju programmā “Rehabilitācija” studējošajiem šādu iespēju nav izmantojis.  

4. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju 
programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu). 
Studiju programmas īstenojuma sadalījums pa semestriem. 

Kods Programmas 
nosaukums Fakultāte Realizācijas valoda Līmenis Ilgums Programmas 

vadītājs 

REHM Rehabilitācija Rehabilitācijas fakultāte Latviešu Akadēmiskā maģistra 2 gadi Signe Tomsone 
 

 

Kods Kursa nosaukums Gads Semestris KP Kategorija 
VVDG_018 Finanšu vadības pamati 1 1 4 A 
REK_150 Personāla vadība un dokumentu pārvaldības pamati 1 1 2 A 
REK_160 Projektu vadība 1 1 2 A 
REK_163 Uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta rehabilitācija 1 1 6 A 
VVDG_020 Veselības aprūpes kvalitātes vadība un pilnveidošana 1 1 2 A 
VVDG_006 Veselības sistēmu uzbūve 1 1 2 A 
VVDG_024 Veselības vadības juridiskie aspekti 1 1 2 A 
RF_002 Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas 1 2 8 A 

REK_050 Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas organizācija, integrācija un 
pakalpojumu veidi; veselības tūrisms un medicīnas pakalpojumu mārketings 1 2 3 A 

REK_150 Personāla vadība un dokumentu pārvaldības pamati 1 2 1 A 
REK_161 Rehabilitācijas multiprofesionālā komanda 1 2 2 A 
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REK_164 Vide un palīgtehnoloģijas rehabilitācijā 1 2 2 A 
REK_153 Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse 1 2 2 B 
REK_154 Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijā 1 2 2 B 
REK_025 Jaunu zināšanu pārnese un pielietošana rehabilitācijā 1 2 2 B 
REK_162 Rehabilitācijas programmas sabiedrības veselības veicināšanai 1 2 2 B 
REK_146 Mērījumi rehabilitācijā 2 3 8 A 
REK_159 Pētniecības metodes rehabilitācijā un pētniecības procesa selektīvi posmi 2 3 10 A 
REK_153 Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse 2 3 2 B 
REK_154 Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijā 2 3 2 B 
REK_025 Jaunu zināšanu pārnese un pielietošana rehabilitācijā 2 3 2 B 
REK_162 Rehabilitācijas programmas sabiedrības veselības veicināšanai 2 3 2 B 
VPUPK_220 Veselībpratības pedagoģiskie aspekti 2 3 2 C 
REK_101 Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 2 4 20  

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana: izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana. Vērtēšanas 
sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība). 

Studiju organizāciju nosaka RSU Studiju iekšējās kārtības noteikumi un Studiju reglaments I. 
Studiju programma tiek īstenota pilna laika klātienes studiju formā. Studiju kursi ir veidoti, lai tiktu sasniegti programmas kopīgie mērķi, 

pamatojoties uz studiju kursu secīguma un pēctecības principiem. Sākot studijas, studējošie tiek informēti par studiju organizāciju un īstenošanu 
programmā, kā arī informācija tiek sniegta, sākot atsevišķus studiju kursus.  

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Rehabilitācija” praktiskajā īstenošanā, ņemot vērā attiecīgā studiju kursa specifiku un 
kontaktstundu veidu (lekcijas, praktiskie darbi un semināri), pamatā tiek izmantota interaktīvā un pētnieciskā studiju pieejas, kas ir studenta (-u) 
un docētāja (-u) kopīga vai individuāla izziņas darbība, kas ir plānota un paredzēta studentu attīstības mērķu sasniegšanai. Lekcijas tiek īstenotas 
ar moderno informācijas tehnoloģiju palīdzību. Lai nodrošinātu atgriezenisko saikni ar auditoriju, var uzdot jautājumus studējošajiem, organizēt 
grupu darbu vai uzdevumu individuālu izpildi. Interaktīvas studiju formas nodarbībās – darbs nelielās grupās, patstāvīgais darbs, dialogs, 
diskusijas grupā – veicina studējošo individuālo domāšanu, palīdz formulēt jaunus risinājumus, veicina problēmu izpratni un attīsta 
komunikācijas prasmes, aktīvi iesaistot ikvienu dalībnieku. Pētnieciskās studiju metodes – situāciju uzdevumi, projekti, literatūras studijas, 
stratēģiskā analīze un plānošana, pētnieciskie uzdevumi un semināri – ir ļoti nozīmīgas; studējošie saņem norādes par veicamajiem uzdevumiem 
un novērtēšanas procedūru. Izvēlēto mācību metožu mērķis ir pilnveidot studējošo spēju kritiski analizēt situācijas un problēmas, pielietot 
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teorētiskās zināšanas, pieņemt lēmumus un organizēt to īstenošanu problēmu atrisināšanai, strādājot gan individuāli, gan sadarbojoties ar citiem 
speciālistiem rehabilitācijas komandā. Zināšanu kontroles formas ir testi, kontroldarbi, ziņojumi, studentu individuālā darba pārbaudes, 
tematiskas prezentācijas, situācijas uzdevumu analīze.  

Maģistra darba izstrāde un novērtēšana studiju programmas “Rehabilitācija” īstenošanā tiks organizēta pēc RSU izstrādātā Nolikuma par 
maģistra darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu (apstiprināts Senāta sēdē 2011. gada 18. janvārī, skatīt: http://www.rsu.lv/images/stories/ 
dokumenti/normakti/ieksejie/Magistra_darba_nolikums_2011.pdf ). 

Studijās tiek izmantotas informācijas sistēmu tehnoloģiju sniegtās iespējas. Lekciju un semināru nodarbībās var plaši pielietot projektorus, 
interaktīvās tāfeles, tiešsaistes resursus. Docētāji un studenti studijās par atbalsta līdzekli var izmantot RSU e-studiju sistēmu, kur ir ievietoti 
studiju kursu apraksti, literatūras un informācijas materiāli, un papildus tiek nodrošinātas interaktīvas komunikācijas iespējas – saziņa, darbu 
iesniegšana, labošana, pārbaudījumi u. c.  

RSU studiju programmu pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši struktūrvienības darbu regulējošiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem 
aktiem, kvalitātes standarta (LVS EN ISO 9001:28 un LVS EN 45013:1989) ieviestajiem procesu aprakstiem, programmas vadītāja sadarbībā ar 
katedras vadītāju, fakultātes dekānu un RSU vadību. Programmas satura un realizācijas kvalitāti palīdz uzlabot regulāras studējošo aptaujas. 

Programmas realizācijā vērtēšanā tiek ievēroti pamatprincipi, kuri ir norādīti Latvijas Republikas Ministru kabineta normatīvajos 
dokumentos. 

Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un 
uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai. 

Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas obligātā satura apguvi. 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai eksāmens. Tiek lietotas arī tādas pārbaudes formas kā testi, gadījumu analīzes un 

mācību uzdevumu rezultātu prezentācijas. Vērtēšanas sistēma tiek regulāri analizēta un pilnveidota. Vērā tiek ņemts docētāju un studējošo 
viedoklis. Tā kā ir aktualizēts jautājums par izglītības kvalitātes kritērijiem, 2015./2016. akadēmiskajā gadā atsevišķos studiju kursos tika 
pielietots kumulatīvs vērtējums, ko studējošie novērtēja par labu.  

Minimālais studiju priekšmeta apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 KP. Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā: 
• ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),
• augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),
• vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”),
• zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).

Ieskaitē studiju priekšmeta apguves līmeņa vērtējums ir “ sekmīgi” vai “nesekmīgi”.
Vērtēšanas sistēma katram studiju kursam ir norādīta kursa aprakstā. Ar vērtēšanas kritērijiem studenti tiek iepazīstināti katra studiju kursa 

sākumā, un tie ir pieejami e-studiju vidē. Studējošie atzīst, ka ļoti būtiski ir skaidri definēti vērtēšanas kritēriji.  
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6. Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze.
Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 
Stiprās puses 
1. Ir uzsākta programmas realizācija.
2. Sadarbības iespējas Rehabilitācijas fakultātes ietvaros ar citām
maģistra līmeņa studiju programmām.
3. Veidojas ciešāka sadarbība ar dažādām RSU struktūrvienībām, kas
iesaistītas studiju programmas realizācijā.

Vājās puses 
1. Rehabilitācijas nozarē nepietiekami attīstīta pētnieciskā bāze un
cilvēkresursi ar atbilstošu kvalifikāciju.
2. Programmai ir neliels skaits docētāju ar doktora grādu
atbilstošajā zinātņu apakšnozarē (sporta medicīna un
rehabilitācija).

Ārējie faktori 
Iespējas 
1. Sadarbība ar citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, kas nodrošinātu
jaunu zināšanu apriti, docētāju un studentu mobilitāti, tā sekmējot
programmas popularitāti un konkurētspēju.
2. Viesdocētāju piesaiste ar atbilstošu kvalifikāciju zinātnes apakšnozarē.
3. Atgriezeniskās saites uzlabošana no studējošajiem, veicinot atsaucību
aizpildīt elektroniskās anketas.

Draudi 
1. Finansiālo un cilvēkresursu resursu ierobežojums pētniecības
attīstīšanai.
2. Absolventu atalgojuma konkurētspējas trūkums Latvijā.
3. Nepietiekams valsts atbalsts, nelabvēlīga sociāli ekonomiskā
situācija kopumā un pārmaiņas veselības nozarē.

 

7. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem.
Studiju programmas realizācija tika sākta 2015./2016. akadēmiskajā gadā, un pašreiz vēl nav pieredzes par absolventu karjeras attīstību pēc

studiju pabeigšanas (nav informācijas 7. pielikumam “Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 
izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā”). Paralēli studijām daži no studentiem jau tika iesaistīti atsevišķu studiju kursu realizācijā 
Rehabilitācijas katedrā, Rehabilitācijas fakultātes pamatstudiju programmās. Akadēmiskā karjera ir viena no perspektīvām studiju programmas 
“Rehabilitācija” absolventiem nākotnē. Absolventi arī varēs turpināt savu profesionālo karjeru un mēģināt pielietot studijās gūtās zināšanas un 
kompetences. Situācija Latvijā un arī citur pasaulē – straujā medicīnas tehnoloģiju attīstība, strauji augošās veselības aprūpes izmaksas, 
nevienlīdzība veselības jomā, demogrāfiskās izmaiņas populācijā un veselības rādītāju izmaiņas dažādām iedzīvotāju grupām, vajadzība pēc 
pieejamiem, efektīviem un kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem – ir izaicinājums veselības aprūpes nozarei. Tātad atbilstoši vajadzībām ir 
jāmainās arī izglītībai – speciālistu sagatavošanai nozarē, jo svarīga ir uzkrāto, klīniskajos pierādījumos balstīto zināšanu pārnese ikdienas 
praksē, spēja virzīt pārmaiņas un starpdisciplināra sadarbība veselības aprūpes pieejamības un veselības veicināšanas pakalpojumu 
nodrošināšanā (Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam), tostarp rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā (“WHO Global 
Disability Action Plan 2014–2021”). 

Latvijas veselības aprūpes nozares politikas dokumenti, piemēram, programma “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.–
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2015. gadam”, uzsvēr izglītības nozīmi, lai nodrošinātu nozari ar cilvēkresursiem pietiekamā skaitā un kvalifikācijā, tostarp tālākizglītība jāveido 
atbilstoši pieprasījumam un mainīgajai situācijai veselības aprūpes nozares darba tirgū. Rehabilitācija kā veselības aprūpes joma Latvijā ir 
attīstījusies pēdējo 20 gadu laikā, un RSU Rehabilitācijas fakultātei ir liela nozīme šajā procesā, jo tiek nodrošināta iespēja iegūt pamatizglītību 
dažādiem funkcionālajiem speciālistiem – fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, audiologopēdiem, ortozistiem-protēzistiem, u. c. Atsevišķām 
specialitātēm tās ir vienīgās studiju programmas Latvijā. Nodrošinot izglītības pēctecību un veidojot pamatu mūžizglītībai, RSU tiek īstenotas 
divas akadēmiskās maģistra programmas (“Fizioterapija”, “Uzturzinātne”), kas nodrošina tālākās izglītības iespējas specialitātē atsevišķu 
pamatstudiju programmu absolventiem. Taču ir arī pamatstudiju programmas, kur attiecīgas maģistra studiju programmas nav 
(“Audiologopēdija”, “Ergoterapija”, “Ortozēšana-protezēšana”). Akadēmiskā maģistra studiju programma “Rehabilitācija” nodrošina 
akadēmiskās un zinātniskās darbības pēctecību RSU Rehabilitācijas fakultātē visām pamatstudiju programmām, atbilstoši RSU vīzijai par 
pētniecībā balstītu kvalitatīvu augstāko izglītību. 

8. Iepriekšējā akreditācijā (ja tāda ir bijusi) studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto
ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).

Studiju programmas licence saņemta 2014. gada 5. novembrī. Licencēšanā eksperts lūdza precizēt piesaistīto docētāju lomu un atbildību 
studiju kursu realizācijā, kā arī atsevišķu docētāju publikāciju apjomu atbilstoši prasībām, lūdza precizēt informāciju par RSU bibliotēkā 
pieejamajiem resursiem atbilstoši studiju kursu aprakstiem, kā arī precizēt absolventu darba tirgus analīzi Latvijas un starptautiskā kontekstā. 
Aizrādījumi tika ņemti vērā un sniegti papildus skaidrojumi.  

9. Informācija par ārējiem sakariem.
9.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Lai veicinātu sadarbību ar darba devēju organizācijām, viņu iesaisti topošo speciālistu izglītošanā, kā arī lai paaugstinātu RSU studentu 
konkurētspēju darba tirgū, katru gadu universitātē tiek rīkota Karjeras iespēju nedēļa. Tās laikā notiek darba devēju organizāciju prezentācijas, 
kurās darba devēju pārstāvji stāsta par karjeras iespējām pārstāvētajā organizācijā, piedāvā RSU studentiem un absolventiem aktuālās vakances, 
kā arī sniedz praktiskus padomus, kā gūt panākumus darba tirgū. 2015. gadā no 27. līdz 29. oktobrim RSU Karjeras iespēju nedēļā piedalījās 
vairāk nekā 30 darba devēju. Notika studentu un absolventu tikšanās gan ar Rīgas medicīnas un veselības aprūpes iestādēm (piemēram, Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca, Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Veselības 
centru apvienība, Veselības centrs 4, MFD Veselības grupa, Slimību profilakses un kontroles centrs), gan ar reģionālām veselības aprūpes 
iestādēm (piemēram, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Madonas slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Tukuma 
slimnīca, Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”). Pasākumu apmeklēja nedaudz vairāk par 250 veselības aprūpes virziena studentiem.  

Studiju programma “Rehabilitācija” ir akadēmiska, tāpēc, realizējot studiju programmu, jāparedz studējošo piesaiste RF akadēmiskajā un 
pētnieciskajā darbībā. 2015./2016. akadēmiskajā gadā trīs studentes tika iesaistītas nodarbību realizācijā (studiju programmās 
“Audiologopēdija”, “Ergoterapija”, “Ortozēšana-protezēšana”). 2015./2016. mācību gadā notika RF zinātniskā pulciņa un maģistra studiju 
programmu studējošo mācību ekskursija uz Klaipēdas Universitāti (Rehabilitācijas katedras organizēta studentu konference, pieredzes 
apmaiņa) – piedalījās trīs studiju programmas “Rehabilitācija” studentes. 
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9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 
Starptautiskā apmaiņa studiju programmā 2015./2016. akadēmiskajā gadā netika plaši realizēta, jo programma tikai sāka savu darbību. 
Studiju kursa “Uz pierādījumiem balstīta rehabilitācija” realizācijā piedalījās prof. Katharina Sunnerhagen (Gēteborgas Universitāte, 

Zviedrija). 2016. gada vasarā studiju programmas vadītāja Signe Tomsone viesojās Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitātē (Tronheima, 
Norvēģija) ERASMUS docētāju mobilitātes ietvaros. Vizītes laikā bija iespēja tikties ar šajā universitātē realizētās maģistra programmas 
“Occupational science and human movement science” studiju programmas vadītāju profesori Ann-Katrin Stensdotter.  
9.3. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas, norādot, vai augstskolai ir 
sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

RSU RF viens no uzdevumiem ir būt nozīmīgam akadēmiskam un metodoloģiskam centram rehabilitācijas nozarē Baltijas reģionā un arī 
Eiropā. Līdzīga studiju programma tiek realizēta Viļņas Universitātē (lietuviešu valodā); tiekoties ar šajā programmā iesaistītajiem docētājiem ir 
bijušas sarunas par potenciālo sadarbību. 2016. gada vasarā ir bijušas tikšanās ar docētājiem no līdzīgām maģistra studiju programmām 
Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitātē (Tronheima, Norvēģija) un Konkordijas Universitātē (ASV). 
9.4. Studiju programmas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 

RSU ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” kopš 2002. gada. 
Sertificētā sfēra ir: augstākā izglītība, mūžizglītība, pētniecība, pētniecības rezultātu novērtēšana, zināšanu un prasmju novērtēšana, izglītības, 
augstākās profesionālās izglītības, akadēmisko grādu, zinātnisko grādu ieguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana.  

2014. gada nogalē notika pārsertifikācija, kas apliecina, ka RSU nepārtraukti pilnveidojas un turpina iekļaušanos Eiropas vienotajā augstākās 
izglītības telpā, vairojot izglītības kvalitāti un ceļot universitātes prestižu, lai mācībspēki un studenti vēlētos strādāt un studēt RSU.  

Apliecinājums par atbilstību ISO 9001:2008 prasībām ir pieejams RSU mājaslapā: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/ 
sertifikati/ISO_LV_2014.pdf  

2016. gada februārī RSU tika veikta PASCL ekspertu vizīte, kuras rezultātā esam novērta kā studentcentrēta universitāte (skat. studiju 
virziena raksturojuma 9.2. punktu). 

10. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti.
Studiju programmai specifiskas darba devēju aptaujas pašreiz nav veiktas – tās plānotas nākamajā akadēmiskajā gadā.
Gatavojoties studiju programmas licencēšanai, LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts A. Dūdiņš,

Daugavpils Universitātes studiju prorektore I. Kaminska un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas asociētā profesore A. Kļaviņa veica 
neatkarīgu studiju programmas ekspertīzi, lai izvērtētu akadēmiskā maģistra studiju programmas īstenošanas lietderību.  

11. Studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts
attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība
Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām.

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Rehabilitācija” ir izveidota un tiek realizēta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstskolu 
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likumu, LR MK Noteikumiem Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, u. c. Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.  

Nacionālais attīstības plāns, Sabiedrības veselības nostādnes, PVO invaliditātes mazināšanas plāns, ES kopējā stratēģija “Health 2020” ir 
dokumenti, kas tiek ņemti vērā, realizējot un pilnveidojot visas ar rehabilitāciju saistītās funkcionālo speciālistu studiju programmas RSU 
Rehabilitācijas fakultātē, tostarp akadēmiskā maģistra studiju programmu “Rehabilitācija”. 

Studiju programmas vadītājs: __________________________/Signe Tomsone/ 
   Paraksts, atšifrējums 

Datums: 22.09.2016. 

SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes Studiju kvalitātes padomē 
2016. gada 15. septembra sēdē 
Protokols Nr. 2 

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes domē 
2016. gada 13. septembra sēdē 
Protokols Nr. 12.4. – 3-6 
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