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Studiju programmas raksturojums 

 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma  

“Politika un valsts pārvadība/Politika un politiskā komunikācija” 

studiju programmas nosaukums 

 

 

2015./2016. 
akadēmiskais gads 

 

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

un uzdevumi. 

- Politika un valsts pārvaldība - sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā. 

- Politika un politiskā komunikācija - sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā. 

Programmas mērķi: 

Eiropas studiju fakultātes bakalaura studiju programmu „Politika un politiskā komunikācija/Politika un valsts pārvaldība” mērķi ir: 

(1.)nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, lai studiju programmas absolventi bez grūtībām varētu turpināt mācības politikas 

zinātnes un tai radniecīgo nozaru maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās kā Latvijas tā ikvienā ārvalstu augstskolā; 

(2.)nodrošināt, lai studiju procesa rezultātā studenti būtu ieguvuši zināšanas par politikas un valsts pārvaldes teorijām un pētnieciskās 

prasmes konkrētu politikas zinātnes un valsts pārvaldības problēmsituāciju risināšanai, kas vienlīdz labi būtu piemērojamas kā turpmākai 

akadēmiski pētnieciskai tā arī profesionāli praktiskai darbībai; (3.)sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus 

speciālistus, kas ir vienlīdz kvalificēti darbam kā dažāda līmeņa valsts pārvaldes institūcijās, politiskajās partijās, sabiedriskajos un 

privātajos medijos, kā arī citos privātos uzņēmumos. 

Programmas uzdevumi: 

Politikas un valsts pārvaldības studiju programmas uzdevumi ir: radīt studentiem vispusīgas un detalizētas zināšanas par politiskajiem 

procesiem pasaulē un Latvijā - par vēstures, ekonomikas, filozofijas, komunikāciju, antropoloģijas, jurisprudences, socioloģijas, 

psiholoģijas, kulturoloģijas un citu zinātņu lomu un nozīmi politikas teorijas attīstībā; pilnveidot studentu izpratni par sabiedrības (tai skaitā 

Latvijas sabiedrības) struktūras, funkcionēšanas un attīstības likumsakarībām; radīt zināšanas un attīstīt nepieciešamās speciālās prasmes 

politikas metodoloģijā un metodēs, informācijas iegūšanas metodikā, datu apstrādē un zinātniskajā analīzē, sagatavojot studentus pastāvīgai 

zinātniski pētnieciskai darbībai; radīt studentiem vispusīgas zināšanas par politikai radniecīgo zinātņu teorētiskajām un praktiskajām atziņām 

un to izmantošanas iespējām politikā; nodrošināt studentiem iespēju specializēties un padziļināti pētīt kādu no politikas zinātnes virzieniem; 

attīstīt spēju empīriskajiem politiskajiem procesiem un norisēm pieiet analītiski un mūsdienīgi (veidot studentos politikas analīzes prasmes 
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un iemaņas), izprotot teorētisko zināšanu un pētniecisko prasmju pielietošanas iespējas konkrētu politikas zinātnes un valsts pārvaldes 

problēmu risināšanā; radīt studentiem izpratni un spēju katram politiskajam procesam un parādībai izvēlēties adekvātu pētniecības metodi; 

iemācīt studentiem veikt gan patstāvīgus pētījumus, gan strādāt komandā, sagatavot pētījumu plānu, izstrādāt pētījuma dizainu un realizēt to 

praksē, rakstīt pētījuma atskaites, kā arī rakstus presē par pētījumu rezultātiem; radīt un veicināt studentu motivāciju patstāvīgu politisko 

pētījumu veikšanā ar lietišķi-konkrētu vai teorētiski-fundamentālu ievirzi un iegūtos pētījumu rezultātus izmantot praksē; sagatavot 

studentus darbam, organizējot praksi valsts pārvaldes institūcijās – likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās, darbam citās politiskajās 

institūcijās: partijās, pašvaldībās, kā arī medijos un pētnieciskajās firmās, fondos un nevalstiskās organizācijās; sekmēt 

politologa/politiķa/valsts pārvaldes darbinieka ētikas un atbildības apzināšanos, veidot studentu profesionālo un pilsonisko sirdsapziņu; 

nodrošināt iespēju iegūt augsti kvalificētu un konkurētspējīgu izglītību politikas un valsts pārvaldības bakalaura studiju programmā kā tikko 

vidusskolu absolvējušam jaunietim, tā arī cilvēkam ikvienā dzīves posmā, sekmējot mūžizglītības, kā arī atvērtās universitātes principu 

ieviešanu un realizāciju. 

Augšminētie studiju programmas mērķi un uzdevumi ir izstrādāti un formulēti saskaņā ar RSU vīziju, misiju un attīstības stratēģiju 

(2008.-2015.gadam). 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

Studiju programmas mērķi un uzdevumi ir tieši saistīti ar studiju programmas plānotajiem (obligāti sasniedzamajiem) rezultātiem, kas 

tiek strukturēti trijās grupās – (1.)zināšanas, (2.)prasmes un iemaņas, (3.)kompetences, ko students būs ieguvis sekmīgi apgūstot bakalaura 

studiju programmu.  

Zināšanas: 

1. Apgūtas zināšanas par politikas zinātnes un valsts pārvaldības teorijām – to vēsturisko attīstību un mūsdienu tendencēm; 

2. Apgūtas padziļinātas zināšanas par atsevišķiem, būtiskākajiem politikas zinātnes un valsts pārvaldības aspektiem; 

3. Izveidojusies izpratne par politikas zinātnes un valsts pārvaldības teorētisko konceptu un likumsakarību praktiskajām 

izpausmēm;  

4. Apgūta spēja kritiski, balstoties uz teorētiskajām zināšanām, analizēt iekšpolitikas un starptautiskās politikas procesus. 

Prasmes un iemaņas: 

1. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām par politisko procesu un valsts pārvaldību, spēj veikt zinātniski pētniecisko 

darbu - analizēt profesionālo literatūru, formulēt problēmu, īstenot kvalitatīvu/kvantitatīvu pētījumu un piedāvāt argumentētus 

un zinātniski pamatotus, speciālistiem un nespeciālistiem saprotamus problēmas risinājuma variantus; 

2. Spēj patstāvīgi plānot un organizēt savu mācību procesu, ilgtermiņā un īstermiņā plānot laiku, kas nepieciešams kvalitatīva 

politikas un valsts pārvaldības studiju procesa mērķa sasniegšanai un uzdevumu realizācijai;  

3. Spēj noformulēt studiju procesa galveno prioritāti un apzinās, ka studiju procesa galvenais mērķis ir maksimāla profesionālā 

pilnveide un zinātnisko kompetenču paplašināšana politikas zinātnes un valsts pārvaldības jomā;  
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4. Spēj, atbilstoši apstākļiem un veicamajam uzdevumam, strādāt kā individuāli, tā arī komandā un nepieciešamības gadījumā 

uzņemties arī grupas vadītāja un darbības koordinatora funkcijas;  

5. Spēj pielietot teorētiskās zināšanas un izmantot iegūtās iemaņas darbā ar metodoloģiju, lai analizētu, interpretētu un mainīgos 

vai neskaidros apstākļos risinātu teorētiskās un/vai praktiskās politikas un valsts pārvaldības problēmas un pieņemtu situācijai 

atbilstošus, kompetentus lēmumus.  

Kompetences: 

1. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju par konkrētu politikas zinātnes vai valsts pārvaldības 

problēmjautājumu; 

2. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām, kā arī studiju procesā apgūtajām praktiskajām kvalitatīvās un kvantitatīvās 

pētniecības iemaņām, spēj pieņemt lēmumus un risināt politikas zinātnes un valsts pārvaldības nozares problēmas; 

3. Spēj politikas un valsts pārvaldes procesu pētniecībā apzināties un ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus, kā arī novērtēt 

zinātniski pētnieciskās darbības un tās rezultātu ietekme uz vidi un sabiedrību; 

4. Spēj kā kompetenti speciālisti piedalīties politikas (tās plānošanas, pieņemšanas un ieviešanas), kā arī valsts pārvaldības 

profesionālās jomas attīstībā – procesu izpētē, analīzē un novērtēšanā. 

Regulāri (reizi gadā, akadēmiskā gada noslēgumā) tiek kontrolēta studiju programmas mērķu uz to sasniegšanai izvirzīto uzdevumu, 

kā arī paredzamo rezultātu atbilstība studentu potenciālo darba devēju vēlmēm un prasībām. Akadēmiskā gada noslēgumā tiek organizēta 

ESF Politikas zinātnes katedras sēde, kurā piedalās visi studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki (arī citu Latvijas augstskolu 

akadēmiskais personāls), studiju programmas realizācijas administratīvo funkciju īstenotāji, kā arī studiju programmas absolventu darba 

devēji.  

Darba devēju pārstāvji izsaka savu vērtējumu par absolventu teorētisko un praktisko sagatavotības līmeni un spēju iegūtās zināšanas 

pielietot praktisku problēmu risināšanā, kā arī norāda uz programmas konkurētspējīgajām priekšrocībām un potenciālajiem apdraudējumiem, 

kas būtu jānovērš turpmākajā apmācības procesā. Savukārt citu Latvijas augstākās izglītības iestāžu mācībspēki, izsaka savu vērtējumu par 

studiju programmas teorētiski plānoto rezultātu faktisko realizāciju praksē, kā arī šo rezultātu līdzībām/ atšķirībām un konkurētspēju ar citu 

augstskolu piedāvājumu. Pēc katedras sēdes, balstoties uz šīs sēdes protokolu, tiek veikta darba devēju un citu augstākās izglītības iestāžu 

pārstāvju sniegtās informācijas apkopošana, analīze un pieņemts lēmums par turpmāko rīcību. 

3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu).  
 

Uzņemšanai bakalaura studiju programmā kā atlases instruments tiek izmantots iestājeksāmens – elektroniskā formātā veidots tests, 

kas sastāv no 30 slēgtajiem jautājumiem (pārbauda potenciālo studentu vispārējās zināšanas par politikas zinātnes un valsts 

pārvaldības pamatjautājumiem un aktualitātēm). Reflektanti uzņemšanas procesā tiek ranžēti atbilstoši testa rezultātiem, kas tiek 

interpretēti balstoties uz algoritmu, kas atspoguļots tabulā.  
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Rezultātu novērtēšanas tabula 

 
Pareizo atbilžu 

skaits 

Saņemtais 

vērtējums 

30 10 balles 

26-29 9 balles 

22-25 8 balles 

18-21 7 balles 

14-17 6 balles 

10-13 5 balles 

8-9 4 balles 

6-7 3 

4-5 2 

0-3 1 

 

Lai uzskatītu, ka reflektants ir sekmīgi nokārtojis iestājpārbaudījumu, ir jābūt pareizi atbildētiem ne mazāk kā 8 no 30 jautājumiem 

(~25%). Ja reflektants ir atbildējis pareizi uz mazāk kā 8 jautājumiem, bet ļoti vēlas studēt kādā no studiju programmām, viņam ir jāierodas 

uz pārrunām ar programmas un/vai katedras vadītāju, lai individuāli novērtētu viņa spējas iekļauties studiju procesā. 

Testa rezultāti tiek izmantoti kā potenciālo studentu primārais un būtiskākais atlases mehānisms. Nākamais būtiskākais rādītājs ir 

centralizēto eksāmenu rezultāti un vidējā atzīme, absolvējot vidusskolu. Visi šie rādītāji tiek summēti, rezultātā izdarot secinājumu par 

studenta piemērotību un spējām studēt bakalaura studiju programmā. 

Lai atbalstītu potenciālos studentus un paaugstinātu viņu zināšanu līmeni par politikas zinātnes un valsts pārvaldes pamatjautājumiem 

un aktualitātēm, tādējādi palielinot viņu iespēju sekmīgi nokārtot iestājpārbaudījumu, katru gadu tiek organizēti sagatavošanas kursi. Kursi 

sastāv no 24 lekcijām, kas sadalītas 8 blokos un katrs no blokiem veltīts kādam nozīmīgam politikas zinātnes jautājumam. Kursu realizācijā 

tiek piesaistīti ne tikai PZ katedras pasniedzēji, bet arī dažādi vieslektori – nozares profesionāļi.  

Kursu noslēgumā studentiem tiek dota iespēja kārtot noslēguma eksāmenu, kas vienlaikus tiek pielīdzināts iestājeksāmenam Politikas 

zinātnes katedras realizētajās bakalaura studiju programmās. Sagatavošanas kursu noslēguma eksāmens sastāv no divām daļām – testa ar 

atvērtajiem un slēgtajiem jautājumiem (pārbauda studentu vispārējās zināšanas par dažādiem politikas zinātnes un valsts pārvaldes 

pamatjautājumiem un aktualitātēm) un rakstiskas esejas (pārbauda studentu spēju argumentēti, loģiski pamatoti un strukturēti izklāstīt savu 

viedokli un orientēties politikas aktualitātēs un problēmjautājumos). Iestājeksāmens notiek Politikas zinātnes katedras komisijas klātbūtnē, 

un tajā nevar tikt izmantoti nekādi papildmateriāli. Katru eksāmena darbu labo divi komisijas locekļi, lai novērstu jebkādu kļūdas un 

subjektivitātes risku. Eksāmena darbs tiek vērtēts atbilstoši katedras izstrādātām metodoloģiskajām vadlīnijām.  

Uzņemšanas noteikumu saite RSU mājaslapā: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/politika-

un-politiska-komunikacija  

4. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/politika-un-politiska-komunikacija
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/politika-un-politiska-komunikacija
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programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojumu). 

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 plānojums) 

Mācību programmas ietvaros studenti 2015./2016.akad.g. apguva sekojošus studiju kursus un valodas (vācu/ franču/ spāņu/ krievu valoda 

-  studenti izvēlas apgūt vienu no 4 minētajām valodām). Tabula nr.1 atspoguļo studiju programmas īstenošanas plānu – realizēto studiju kursu 

sadalījumu pa studiju semestriem un kursiem, kursu realizācijas formu (garais – ilgst 12 nedēļas, īsais – ilgst 5 nedēļas), kursiem atbilstošo 

kredītpunktu skaitu un sadalījumu pa programmas obligātās - A; ierobežotās izvēles – B; brīvas izvēles – C daļām. 

Tabula nr.1 

Studiju programmas plānojuma paraugs 2015./2016.akadēmiskajam gadam 
 

Nr.  KP, kategorija Studiju kurss Pasniedzējs 

1.studiju gads 1.semestris, PPK 

1. (garais) 2, A Eiropas politiskā vēsture S.Gurbo 

2. (garais) 3, A Valsts pārvaldes un sabiedrības komunikācija M.Daugulis 

1. 2, A Ievads studijās un specialitātē S.Gurbo 

2. 3, A Ievads Latvijas vēsturē un politikā I.Kreituse 

3. 3, A Politikas un mediju telpas mijiedarbība I.Zīberga 

4. 2, A Civilā aizsardzība A.Lieljuksis 

5. 2, C Komunikācijas un prezentācijas prasmes M.Daugulis 

6. 3, A Angļu valoda Valodu centrs 

1.studiju gads 2.semestris, PPK 

1. (garais) 3, A Zinātnisko darbu izstrāde un pētniecības metodes  S.Gurbo, M.Cepurītis 

2. (garais) 3, A Klasiskā un mūsdienu publiskā pārvalde A.Šņitņikovs 

1. 2, A Salīdzinošā Eiropas politika R.Fedosejevs 

2. 3, A Demokrātijas teorija un demokratizācija V.Valtenbergs 

3. 2, A Komunikācijas teorijas I.Zīberga 

4. 3, A Angļu valoda  Valodu centrs 

5. 4, A Studiju darbs  

2.studiju gads 3.semestris, PZP 

1. (garais) 3, A Politikas teorijas A.Svece 

2. (garais) 3, A Politiskie režīmi L.Metla-Rozentāle 

1. 3, A Politiskās partijas un interešu grupas I.Kreituse, K.Kalniņa 

2. 3, A Valsts pārvaldes institūciju attīstība un darbība Rietumeiropā un ASV A.Šņitņikovs 

3. 3, A ES institūcijas un pārvaldība M.Daugulis 

4. 2, C Lietvedības pamati un lietišķie raksti E.Šmite 

5. 2, C Cilvēktiesības valsts un starptautiskajā politikā I.Bērziņa-Ruķere 

 3, B Vācu/franču/spāņu/krievu valoda Valodu centrs 
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2.studiju gads 4.semestris, PZP 

1. (garais) 3, B Ētika politikā un valsts pārvaldē V.Sīle 

2. (garais) 3, B Politiskā un starptautiskā ekonomika K.Bukovskis 

1. 3, B Valsts pārvaldes tiesiskie pamati L.Muciņš 

2. 2, B Politiskās ideoloģijas V.Ščerbinskis 

3. 2, B Sabiedrības un organizāciju psiholoģija L.Metla-Rozentāle 

4. 3, B Vācu/franču/spāņu/krievu valoda Valodu centrs 

5. 4, A Kursa darbs  

3.studiju gads 5.semestris, PZP 

1. (garais) 3, B Jaunie varas reģioni globālajā politikā M.Cepurītis 

2. (garais) 3, B Politikas analīze L.Metla-Rozentāle 

1. 3, B Politiskā antropoloģija V.Sīlis 

2. 3, B Masu un politiskā komunikācija  E.Zariņš 

3. 3, B Politiskā mārketinga un sabiedrisko attiecību tehnikas V.Savicka 

4. 2, C Diplomātiskais protokols un lietišķā etiķete S.Stipre 

5. 2, C Mediju treniņš M.Daugulis 

6. 3, B Vācu/franču/spāņu/krievu valoda Valodu centrs 

3.studiju gads 6.semestris, PZP 

1. 4, A Prakse  

2. 16, A Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana  
 

Pirmajā un otrajā studiju gadā studenti apgūst teorētiskos mācību kursus (A daļas kursi), kuri visi ir obligāti. Sākot ar ceturto semestri studenti apgūst 

profilējošos politikas zinātnes izvēles kursus (B daļa). 

Par vienu moduli students saņem 2 vai 3 kredītpunktus (A un B kategorijas kursi), par studiju darbu – 4 kredītpunktus. B kategorijas priekšmetos 

slodze nedaudz samazinās, jo studenti daļu laika velta studiju darba izstrādei un II studiju gadā - kursa darba izstrādei. Par vienu moduli C kategorijas kursos 

studenti saņem 2 kredītpunktus. Ar studiju kursu un kredītpunktu savstarpējo atbilstību iespējams iepazīties tabulā nr.2. 

Tabula nr. 2. 

A un B un C kategorijas priekšmetu īpatsvars - kredītpunkti un studiju kursu daudzums 

Kredītpunkti Priekšmeti 

 

 
Skaits % Skaits % 

A daļa 61 50,8 22 61,1 

B daļa 37 30,8 11 30,6 

C daļa 6 5 3 8,3 

Bakal.darbs 16 13,4   

 Kopā 120 100 36 100 
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Mācību procesa laikā studentiem sekmīgi jānokārto eksāmeni, jāsaņem ieskaite par praksi, kā arī 1. studiju gadā jāaizstāv studiju darbs un 

2. studiju gadā jāaizstāv kursa darbs, jāsaņem ieskaites svešvalodās un jāuzraksta, un veiksmīgi jāaizstāv bakalaura darbs. Studiju un kursa darbu 

rakstīšanas un aizstāvēšanas galvenā motivācija ir sagatavot studentu bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai. Ar sagatavošanu tiek saprasta 

gan studenta tehnisko prasmju (darba uzbūve, struktūra, noformējums u.tml.) attīstīšana, gan zinātniski pētniecisko iemaņu pilnveidošana, kā arī 

pakāpeniska studenta izpratnes padziļināšana par kādu konkrētu politikas zinātnes jautājumu. Vēlams, lai studentu studiju, kursa un bakalaura 

darbi būtu saturiski pēctecīgi, jo tas būtiski atvieglo bakalaura darba izstrādes procesu, kā arī uzlabo tā kvalitāti un iespējas konkrēto jautājumu 

turpināt augstākā profesionālā līmenī analizēt, arī turpinot studijas maģistrantūras studiju programmā. 

Mācību procesa gaitā apgūstamie pamatpriekšmeti aptver politikas teoriju, valsts pārvaldes teoriju, pētnieciskās metodes un salīdzinošo 

politiku. Turklāt studentiem ir jāapgūst politikas analīze, politiskās ideoloģijas, politisko institūciju funkcionēšana, valsts administrācija, 

likumdošana, politiskā ekonomika, valsts pārvaldes ētika, etnopolitika, mediju un politikas mijiedarbība u. c. politikas teorijas un prakses 

pamatjautājumi. Atbilstoši moduļu sistēmas struktūras specifikai, janvāra mēnesī studentiem tiek piedāvāti izvēles kursi, kuru laikā iespējams 

semināru tipa nodarbībās padziļināti apgūt atsevišķus politikas zinātnes un valsts pārvaldes aspektus ārvalstu docētāju un profesoru vadībā, par 

piedalīšanos saņemot noteiktu kredītpunktu skaitu. Šādus izvēles kursus var apmeklēt ikviens sociālo zinātņu students. Katru semestri tiek 

organizētas vismaz 2 vieslekcijas, kurās studentiem ir iespējams klausīties Latvijas un ārvalstu speciālistu, politiķu un valsts institūciju vadītāju 

priekšlasījumus par dažādiem politiski un sabiedriski aktuāliem jautājumiem. Pēc vieslekcijas studentiem ir jānodod kopsavilkums par dzirdēto, 

tādā veidā tiek nodrošināta šo lekciju apmeklētība, kā arī kontrolēta uztvere un izpratne par dzirdēto. Tiek īstenotas arī dažādas diskusijas, kurās 

studentiem ir iespēja būt par vienu no diskusijas partneriem, piemēram, tikšanās ar nozares studentiem un pasniedzējiem no citu valstu 

universitātēm, tikšanās ar deputātu kandidātiem priekšvēlēšanu periodā u.tml. Regulāri tiek īstenotas arī mācību ekskursijas, piemēram, uz 

Saeimu, Ministru kabinetu, LTV, dažādām radiostacijām, interneta portāliem utt., kas padara mācību procesu dinamiskāku un interesantāku, 

ļaujot iepazīties ar politikas, valsts pārvaldes un šīm jomām piesaistītiem procesiem ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. 

Ļoti būtiskas sekmīgai politikas zinātnes apguvei ir svešvalodu zināšanas. 1. studiju gadā studenti būtiski papildina savas zināšanas angļu 

valodā, apgūstot specialitātei nepieciešamo terminoloģiju. 2. un 3. studiju gadā studentiem tiek dota iespēja apgūt otro svešvalodu: vācu, franču 

vai spāņu – pēc izvēles, kas būtiski ļauj paplašināt viņu spēju orientēties zinātniskajā literatūrā, paaugstina profesionālo līmeni nākamajā 

specialitātē un ievērojami paplašina viņu redzesloku kopumā, kā arī darba iespējas pēc programmas apguves.  

 

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana.  

Bakalaura studiju programmā uzsvars tiek likts uz zināšanu ieguvi, kas tiek realizēta ar sekojošu mācību metožu starpniecību: uzdotā 

mācību materiāla pārrunāšana semināros, problēmsituāciju analīze, mācību testi un vingrinājumi, referātu sagatavošana, individuālo un grupu 

projektu izstrāde un prezentācija, mācību pētījumu veikšana, mācību ekskursijas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam – 

literatūras analīzei un kopsavilkumu/eseju rakstīšanai uz katru lekciju un semināru, referātu, individuālo projektu, studiju/kursa darbu 

sagatavošanai. Pasniedzējam studentu patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta funkcijas. Mācību metodes ir vērstas uz 

patstāvīgas, kritiskas domāšanas un zinātniskā darba iemaņu izstrādi studentiem. 
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 Mācību process programmā ir organizēts pēc moduļu principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas augstskolās. Moduļu 

apmācības sistēma šobrīd netiek izmantota nevienas līdzīga satura vai radniecīgas nozares studiju programmas realizācijā Latvijā, tāpēc tā 

ierobežo studentu iespēju apgūt atsevišķus moduļus citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, tomēr šāda iespēja ir pieejama citās ārvalstu 

augstskolās un tā aktīvi tiek izmantota. 

Studenti, mācību procesa laikā vienlaicīgi apgūst tikai trīs profilējošos mācību priekšmetus (to paredz moduļu apmācības sistēma, kas ir 

vērsta uz zināšanu, prasmju un iemaņu apguves kvalitātes maksimizāciju). Divi no studiju kursiem tiek realizēti 12 nedēļu garumā (visu mācību 

semestri) un lekcijas/semināri notiek vidēji 1 reizi nedēļā, trešais paralēlais studiju kurss tiek realizēts pēc intensīvās programmas – 5 nedēļu laikā 

12 lekcijas un semināri. Semestrī studenti apgūst kopumā 5 obligātos kursus - 3 intensīvos un 2 garos. Katra kursa obligāta sastāvdaļa ir semināru 

nodarbības, kuru laikā tiek pārbaudītas studentu zināšanas, bet galvenais uzsvars tiek likts uz studentu prasmi paust savu argumentētu, patstāvīgu 

viedokli un prasmi to publiski aizstāvēt. Kontaktnodarbības (4-6 semināri, 2x45 minūšu garumā) studentiem aptver līdz 32 stundām (40%) no A 

tipa kursam kopumā paredzētā laika – 80 stundām, pārējā laikā studenti strādā patstāvīgi – lasa literatūru, gatavojas lekcijām, semināriem, 

eksāmenam, raksta mācību darbus, apmeklē lekcijas u.tml. Tādējādi uzsvars apmācības procesā tiek likts uz studentu patstāvīgo un pētniecisko 

darbu, kas ne vien nostiprina iegūtās zināšanas, bet arī veicina daudzu nozīmīgu prasmju un iemaņu veidošanos. Katra akadēmiskā kursa ietvaros 

studentiem ir jāizlasa un jāizvērtē apmēram 250-500 lappušu zinātniska teksta un, saskaņā ar pasniedzēja prasībām, jāuzraksta un jāiesniedz 

kopsavilkumi vai esejas par konkrēto tematiku, kuras pasniedzējs novērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā.  

Kursa noslēgumā katram studentam ir jākārto rakstisks vai mutisks eksāmens un jāiesniedz individuāls pētnieciskais darbs – referāts, kurā 

tiek demonstrētas kursā iegūtās zināšanas, kā arī spēja saistīt tās ar agrāk gūtajām prasmēm, iemaņām un zināšanām. Kursa prasību sekmīga 

izpilde ļauj saņemt pozitīvu vērtējumu un kursa statusam atbilstošu kredītpunktu skaitu. Jāatzīmē, ka paralēli pamatspecialitātes studiju kursu 

apguvei, studenti apgūst arī svešvalodas – 1.studiju gadā angļu valodu, bet 2.un 3.studiju gadā vācu, franču, spāņu vai krievu valoda. 

Katram akadēmiskajam kursam tiek izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā sniegta sīka informācija par kursa mērķiem, uzdevumiem, 

sasniedzamajiem rezultātiem - kursa rezultātā iegūstamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, nodarbību tematiem, semināru jautājumiem, 

pasniedzēja prasībām, obligāto literatūru, referātu tematiem, sankcijām uzdevumu neizpildīšanas gadījumā un vērtēšanas kritērijiem. Studiju 

kursu rezultāti tiek saskaņoti un formulēti atbilstoši iepriekš definētajiem visas studiju programmas rezultātiem, kā arī katru gadu, atjauninot 

kursa aprakstu, pasniedzēji, balstoties uz iepriekš gūto pieredzi, cenšas studentu novērtēšanas metodes padarīt iespējami objektīvas, saistītas ar 

aktualizētajiem studiju programmas un studiju kursa rezultātiem un potenciālo darba devēju manīgajām vēlmēm un tikšanos laikā saņemtajiem 

ieteikumiem. 

Šādas informācijas pieejamība ļauj studentiem pilnvērtīgāk plānot savu laiku un izprast katra lekciju kursa ievirzi un tajā izvirzītās prasības. 

Minētais nosacījums ļauj būtiski veicināt pasniedzēju un studentu savstarpējo kontaktu. To sekmē arī regulāra patstāvīgo un pētniecisko darbu 

izvērtēšana un apspriešana ar studentiem – to autoriem, kursa darbu recenzēšana un publiska aizstāvēšana, konsultācijas, kā arī studentu aptaujas 

par mācību priekšmeta pasniegšanas kvalitāti un nodarbību norisi. Katru mācību gadu kursa apraksti tiek atjaunoti, papildināti ar jaunāko mācību 

un zinātnisko literatūru, atsaucēm uz interneta resursiem, kā arī kursa saturs aktualizēts atbilstoši Latvijas un pasaules politiskās un valsts 

pārvaldes vides dinamikai. Turklāt, kursa aprakstos tiek precīzāk noteiktas ESF prasības un studentu pienākumi kursu apguves laikā. Lai 

atvieglotu materiāla apgūšanu, tiek sagatavoti obligātās literatūras materiālu komplekti, kuri ieskenētā veidā ir pieejami tīmeklī. Kā vēl viens 
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būtisks ieguldījums pasniedzēju un studentu komunikācijas procesā ir e-studiju pielietošana. Katram studentam tiek piešķirts lietotājvārds un 

parole, ar kuru viņam ir brīva pieeja e-studiju videi, kurā ir visu konkrētās programmas studentam aktuālo studiju priekšmetu saraksts un visa ar 

šo priekšmetu sekmīgu apguvi saistītā, nepieciešamā informācija – kursu apraksti, obligātā literatūra, kā arī jebkāda cita informācija, ko katra 

priekšmeta pasniedzējs uzskata par nepieciešamu studentiem sekmīgai un efektīvai studiju priekšmeta apguvei.  

Pēdējo trīs akadēmisko gadu laikā kā vēl viens būtisks uzlabojums pasniedzēju un studentu komunikācijas procesā ir pilnīga e-studiju 

ieviešana. Katram studentam tiek piešķirts lietotājvārds un parole, ar kuru viņam ir brīva pieeja e-studiju videi, kurā ir visu konkrētās 

programmas studentam aktuālo studiju priekšmetu saraksts un visa ar šo priekšmetu sekmīgu apguvi saistītā, nepieciešamā informācija – kursu 

apraksti, obligātā literatūra, kā arī jebkāda cita informācija, ko katra priekšmeta pasniedzējs uzskata par nepieciešamu studentiem sekmīgai un 

efektīvai studiju priekšmeta apguvei. Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls komunikācijā ar studentiem un apmācības 

procesa organizēšanā arvien plašāk izmanto e-studiju vides piedāvātās iespējas, ko arī Studiju programmu virziena akreditācijā iesaistītie eksperti 

norādīja kā aspektu, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. 

RSU e-studijas ir pieejamas 24 stundas diennaktī gan no RSU centrālās ēkas un RSU kopmītnēm, gan arī no ikviena studenta mājām. E-

studiju serverī ir pieejami studiju materiāli un visa jaunākā informācija par to, ko konkrētā kursa pasniedzējs vēlas nodot studentiem – papildus 

uzdevumus, eksāmena jautājumus, noderīgus papildmateriālus u.tml. Tādējādi novēršot agrākajos gados regulārajās studentu aptaujās norādītās 

nepilnības bibliotēkas krājumos un izdales materiālu izsniegšanas operativitātē.  

Studenti katra mācību gada sākumā saņem attiecīgā kursa „Studentu rokasgrāmatu”, kurā var atrast visu nepieciešamo informāciju, lai 

realizētu veiksmīgu studiju procesu noteiktajā kursā, kā arī sekmīgi izprast administratīvā un akadēmiskā personāla un studējošo savstarpējo 

attiecību modeli. Uzsākoties jaunajam akadēmiskajam gadam, studenti saņem arī aktualizētus un atbilstoši pasaules praksei pilnveidotus ESF 

Politikas zinātnes katedras metodiskos norādījumus par atsauču un izmantotās literatūras apraksta noformēšanas prasībām un nosacījumiem. 

Katra moduļa noslēgumā tiek sasaukta katedras sēde, kurā bakalaura studiju programmas vadītājs atskaitās katedras vadītājam par studentu 

sekmēm un mācību panākumiem/ problēmām konkrētā moduļa laikā, šo problēmu cēloņiem un iespējamajiem risinājuma variantiem. 

Nepieciešamības gadījumā tiek uzklausīti arī konkrētā studiju priekšmeta pasniedzēja paskaidrojumi, kā arī studentu viedoklis. Katra akadēmiskā 

pusgada noslēgumā notiek sēde, kurā pēc līdzīga modeļa tiek analizēti kopējie pusgada rezultāti. Sistemātiski tiek sekots katras studentu grupas 

un ikviena studenta sekmju līmenim un mācību procesa kvalitātei un, ja tiek konstatētas kādas novirzes no normas, students tiek izsaukts uz 

individuālām pārrunām pie studiju programmas vadītāja, lai noskaidrotu šo izmaiņu cēloni un meklētu risinājumus. Mācību rezultātu kvalitāte ir 

atkarīga kā no studenta tā pasniedzēja, un abu šo pušu sekmīga komunikācija ir būtiskākais priekšnoteikums ceļā uz radušos problēmu 

apzināšanu un pēcāk arī atrisināšanu.  

Studiju procesā (3. studiju gada noslēgumā) studenti nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūtās prasmes un iemaņas mācību praksē. 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas ietvaros mācību prakse nav obligāta studiju programmas sastāvdaļa, bet apzinoties tās būtisko 

pozitīvo devumu studenta profesionālo iemaņu attīstībā un iespējā dibināt korporatīvās saites ar potenciālajiem darba devējiem, jau no 

programmas realizācijas pirmsākumiem mācību prakse ir neatņemama tās sastāvdaļa, par ko students saņem 4 KP. Prakse tiek organizēta 

atbilstoši mācību programmai, dažādās LR valsts un pašvaldību iestādēs – likumdevēj- un izpildvaras struktūrās, nevalstiskajās politiskajās 

organizācijās, kā arī starptautisko organizāciju pārstāvniecībās Latvijā, pēc savstarpējas vienošanās ar to vadību un noslēdzot Prakses līgumu. 
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Prakses ilgums ir četras nedēļas, un tās laikā students izpilda iestādes vai organizācijas vadības/prakses vadītāja viņam dotos uzdevumus 

(uzdevumi izstrādāti atbilstoši līguma pielikumā – pavadvēstulē formulētajiem mācību prakses mērķiem un uzdevumiem), kā arī prakses 

noslēgumā raksta atskaiti par praksi. Paralēli studenta atskaitei, vērtējumu par viņa veikumu, zināšanām un iemaņām dod attiecīgās institūcijas 

vai organizācijas pārstāvis (prakses vadītājs), kurš aizpilda Prakses norises novērtējuma anketu. Balstoties uz šiem abiem dokumentiem – atskaiti 

un novērtējuma anketu, īpaši izveidota Politikas zinātnes katedras mācībspēku komisija lemj par studenta veikuma atbilstību izvirzītajām 

prasībām un atbilstību ieskaites un kredītpunktu piešķiršanas kritērijiem. Mācību prakses norise tiek organizēta saskaņā ar RSU „Studiju 

reglamentu I” un ESF „Mācību prakses nolikumu”. 

Studenti ir bijuši praksē Latvijas Republikas Saeimā, dažādās tās komisijās, frakcijās, ministrijās, Valsts Kancelejā, Latvijas pašvaldībās, 

Valsts Kontrolē un daudzās citās Latvijas valsts pārvaldes iestādēs. No visām minētajām institūcijām par programmas studentu kompetences 

līmeni un sagatavotību praktiskai darbībai saņemtas ļoti labas un labas atsauksmes, kā arī atzinīgs viņu darba novērtējums. Katedrai ir nodibināti 

cieši kontakti ar prakses vietām un vairāki katedras studenti pēc prakses tikuši pieņemti darbā dažādās valsts iestādēs, ar kurām bija saistīta 

mācību prakse. Tiek uzklausītas un apkopotas arī studentu atsauksmes un sniegtais vērtējums par dažādām prakses vietām un norises formām. Ja 

par kādu no prakses vietas devējiem atkārtoti tiek saņemtas negatīvas atsauksmes, tad sadarbība ar šo institūciju tiek pārtraukta. 

Kopš 2005.gada RSU ESF PZ katedras īstenoto studiju programmu daļa ir arī studiju periods ārvalstu augstskolā ERASMUS programmas 

ietvaros, kas nodrošina studentu mobilitāti Eiropas sadarbības universitātēs. Studenti regulāri piedalās studentu apmaiņas programmā 

ERASMUS. Laika ilgums ERASMUS studijām ir viens akadēmiskais semestris. Sekmīgi apgūtie kursi ārvalstu augstskolā pēc atgriešanās no 

ārvalstīm tiek pilnībā atzīti saskaņā ar Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmu. Nepieciešamais kredītpunktu skaits, kas jāiegūst sekmīgi 

nokārtojot eksāmenus ārvalstu augstskolā ir 30 ECTS jeb 20 LV kredītpunkti par vienu semestri. 2014./2015.akad.g. ERASMUS apmaiņas 

programmā piedalījās 6 ESF Politikas zinātnes katedras studenti (konkursa rezultātā tika atlasīti tikai labākie pretendenti) un savukārt fakultātē 

tika uzņemti 4 citu ārvalstu augstskolu studenti. RSU Eiropas studiju fakultātei ERASMUS programmas ietvaros ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība un noslēgti sadarbības līgumi ar virkni Eiropas valstu augstskolām. ESF Politikas zinātnes katedras akadēmiskais personāls ārvalstu 

vizīšu laikā sistemātiski strādā pie jaunu sadarbības partneru piesaistes.  

ERASMUS programmas ietvaros liela daļa no PZ katedrā realizētajiem studiju kursiem tiek piedāvāti/ tos iespējams realizēt arī angļu 

valodā. Ja klausīties šos kursus piesakās ārvalstu apmaiņas programmu studenti, tad šie kursi tiek īstenoti angļu valodā. Sistemātiski notiek 

komunikācija ar RSU ERASMUS koordinācijas dienesta pārstāvjiem, kas informē programmas vadītāju par potenciālo ārvalstu studentu vēlmēm 

un interesēm klausīties noteiktas tematikas studiju kursus un saskaņā ar šo informāciju tiek pieņemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām 

studiju saturā un organizācijā. 

Noslēdzoties vienam un gatavojoties nākamajam akadēmiskajam gadam rūpīgi tiek pārskatīts studiju programmas saturs un programmas 

vadītājs demokrātiskās un priekšlikumiem un uzlabojumiem atvērtās diskusijās ar katedras vadītāju, dekānu un mācībspēkiem apspriež 

nepieciešamos, vēlamos un iespējamos uzlabojumus studiju procesa saturā un organizācijā, ņemot vērā darba devēju, visu augstākās izglītības 

iestāžu un absolventu vēlmes un ieteikumus, kā arī faktisko finanšu situāciju un iespējas. Atklātas diskusijas un visu iesaistīto pušu viedokļu 

uzklausīšana, apspriešana un kopīga lēmumu pieņemšana ir veids kā novērst iespējamos/esošos konfliktus un problēmsituācijas. 
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Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un 

kārtība) 

Zināšanu novērtēšanas procesā tiek pielietotas sekojošas metodes - studenti 1. studiju gada nobeigumā izstrādā studiju darbu pasniedzēja 

vadībā, bet 2. studiju gada nobeigumā - izstrādā kursa darbu un abus šos darbus aizstāv katedras pasniedzēju veidotas komisijas priekšā, iegūstot 

par to atbilstošu novērtējumu. 3. studiju gada nobeigumā studenti izstrādā zinātniski pētniecisku projektu – bakalaura darbu 50 lapaspušu apjomā, 

ko aizstāv bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas priekšā, saņemot tās novērtējumu. Visā studiju gaitā studenti iegūst individuāli pētnieciskā 

darba iemaņas un pieredzi, katrā akadēmiskajā mācību priekšmetā izstrādājot individuālo projektu par pasniedzēja noteiktu vai ar viņu saskaņotu 

zinātnisku tēmu. Šajā izstrādē no studentiem tiek prasīts apgūt un stingri ievērot zinātniski pētnieciskā darba pamatprincipus – izmantot dažādus 

avotus un literatūru latviešu valodā un svešvalodās, pareizi veidot zinātniskā darba struktūru un veidot atbilstošu zinātnisko aparātu, kā prast 

saprotami un pārliecinoši prezentēt pētījuma rezultātus. 

Katrā mācību modulī paredzētas četras konsultāciju stundas studentiem, taču pasniedzēji (iepriekš vienojoties) ir pieejami studentiem arī 

ārpus konsultāciju laika. Kā liecina studentu aptaujas rezultāti, tad studenti lielā mērā ir apmierināti ar pasniedzēju konsultācijām. Politikas 

zinātnes katedrā īpaša vērtība tik pievērsta arī darbam ar studentiem, kam ir akadēmiskie parādi un nesekmīgajiem studentiem. Akadēmisko 

parādu kārtošana notiek saskaņā ar Instrukciju par studijām RSU.  

Studentu darbs mācību procesā tiek novērtēts desmit baļļu atzīmju sistēmā, kas ļauj to veikt iespēju robežās maksimāli objektīvi, precīzi un 

studentam saprotami. Studentu darbs tiek vērtēts ar akumulējošās atzīmes palīdzību, kuras procentuālo struktūru nosaka katra studiju kursa 

pasniedzējs.  

Sakarā ar fakultātes mācību procesā ieviesto moduļu sistēmu un tā ietvaros paredzēto studentu pienākumu pastāvīgi, uz katru nodarbību, 

sagatavot kopsavilkumu par izlasīto literatūru vai eseju par pasniedzēja noteiktām tēmām, kā arī pasniedzēja pienākumu katru šādu rakstveida 

darbu novērtēt ar atzīmi, kuru kopsumma akadēmiskā studiju gada nobeigumā sastādīs noteiktu, ievērojamu procentu no kopējās (akumulējošās) 

atzīmes, studentu darbs tiek vērtēts nepārtraukti un pastāvīgi. Arī studentu aktivitāte semināros, kursa darba un bakalaura darba izstrāde tiek 

novērtēta ar atzīmi. Kā jau tika minēts, tad akumulējošās atzīmes procentuālais sadalījums par katru atsevišķu mācību procesa posmu, tiek 

noteikts katra pasniedzēja individuāli izstrādātajā un pirms kursa realizācijas katram studentam izsniegtajā kursa aprakstā, kur arī precīzi 

atrunātas visas prasības un nosacījumi maksimāli augsta vērtējuma saņemšanai. Uzsākot jauna kursa realizāciju, ikviens pasniedzējs pirmās 

lekcijas laikā detalizēti iepazīstina studentus ar savām prasībām un skaidri definē kursa maksimāli efektīvas apguves un tam atbilstoša vērtējuma 

saņemšanas nosacījumus. Tādējādi būtiski tiek veicināta studentu motivācija strādāt, pastāvīgi atgādinot tiem nepieciešamību savlaicīgi apgūt 

uzdoto vielu.  

Galīgā atzīme veidojas no visiem studenta veiktajiem darbiem katra studiju priekšmeta apguves laikā. Šāda metode mazina nejaušību lomu 

gala vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studentu regulāru un sistemātisku darbu. 

Ja vērtējums eksāmenā vai gala vērtējums studiju priekšmetā ir zemāks par 4 ballēm, saskaņā ar instrukciju par studijām RSU, eksāmens 

vai mācību priekšmets jākārto/ jāapgūst vēlreiz. Lai stimulētu studentus mācīties un mazinātu atkārtotas kursu apguves gadījumu skaitu, vienam 

studentam atkārtojamo kursu skaits mācību gada laikā nedrīkst pārsniegt vienu priekšmetu. 
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Studiju procesa un rezultātu izvērtēšanā tiek piesaistīts gan akadēmiskais un administratīvais personāls, gan studenti, absolventi, potenciālie 

darba devēji un citu augstākās izglītības iestāžu pārstāvji. Tiek izvērtēta arī ikvienas nodarbinātās personas darba efektivitāte (mērķu un rezultātu 

atbilstība) un attīstības potenciāls. Šī novērtējuma realizācijas kārtību reglamentē RSU ieviestā iekšējās kvalitātes vadības sistēma.  

Iegūtie novērtējuma rezultāti tiek apkopoti, analizēti un pieņemts lēmums par turpmāko rīcības modeli. Diskusiju rezultātā katra akadēmiskā gada 

noslēgumā tiek izstrādāts arī novērtējuma ziņojums (pašnovērtējums) par programmas darbību iepriekšējā pārskata periodā, kā arī, balstoties uz 

izdarītajiem secinājumiem, formulēts perspektīvās attīstības plāns nākamajam plānošanas periodam. 
 

6. Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze: 

 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

- Programmas unikalitāte 

- Mācībspēka kvalitāte 

- Atbilstība pieprasījumam darba tirgū 

Vājās puses 

- Demogrāfiskās problēmas sabiedrībā 

kopumā 

- RSU infrastruktūras izaicinājumi 

Iespējas 

- Programmas bilingvālās perspektīvas 

(ir jau esoši studenti angļu valodā) 

- Sadarbība ar ārvalstu universitātēm 

- Tālmācības perspektīva 

 

Draudi 

- Nepietiekams studējošo skaits 

kopainā ar kopējo studējošo skaita 

samazinājumu 

- Intereses zudums par darbu valsts 

pārvaldē kā centrālo prasmi 

programmas ietvaros 
 

 

7. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 

ESF Politikas zinātnes katedra veic arī sistemātisku absolventu monitoringu (to palīdz īstenot arī RSU Absolventu asociācija, kas sevī 

apvieno augstskolu absolvējušās personas un apkopo informāciju par šo personu akadēmisko un profesionālo darbību), kura rezultātā iespējams 

izdarīt secinājumus par absolventu nodarbinātības radītājiem – nodarbinātības līmeni, nozarēm, karjeras attīstību, aktuālā ieņemamā amata 

hierarhiskajām pozīcijām u.tml., kā arī sazinoties ar absolventiem uzzināt viņu viedokli par apgūtās izglītības (zināšanu, prasmju un iemaņu) 

atbilstību faktiskajām darba tirgus prasībām izvēlētajā nozarē un saņemt ieteikumus iespējamajiem uzlabojumiem. 

Katru gadu tiek veikta absolventu aptauja ar mērķi noskaidrot kā absolventi vērtē savas iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi turpināt 

savas studijas un strādāt apgūtajā specialitātē. Kā liecina 2013./2014., 2014./2015. , 2015./2016.akad.g. absolventu aptaujas, vairums no viņiem 

(vidēji 90-95%) ir izteikuši vēlmi turpināt studijas kādā Latvijas vai ārvalstu augstskolā. Vēlākie absolventu apsekojumi liecina, ka šī vēlme ir 

sekmīgi īstenojusies un bakalaura studiju programmas absolventi turpina savas tālākās studijas maģistrantūrā Latvijas un ārvalstu augstskolās 

(RSU, LU, Banku augstskolā, Māstrihtas universitātē, Flensburgas universitātē). Aptaujas rezultātā iegūtā informācija liecina par absolventu 
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pozitīvu novērtējumu iegūtajai izglītībai, īpaši akcentējot arī savu augsto konkurētspēju darba tirgū.  

Kā liecina darba devēju un absolventu viedokļu izpēte, tad bakalaura studiju programmas galvenā konkurētspējīgā priekšrocība ir mācību 

kvalitātes augstais līmenis, ko nodrošina akadēmiski un profesionāli sagatavoti un motivēti pasniedzēji un ļoti stingrās studentiem izvirzītās 

prasības sekmīga studiju procesa īstenošanai.  

 

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

ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 
- 

 

9. Informācija par ārējiem sakariem: 

Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

Sistemātisku atgriezenisko saisti ne tikai ar faktiskajiem, bet arī potenciālajiem darba devējiem, nodrošina arī 2.kursa studentu mācību 

prakses rezultātā saņemtās prakses vietas devēju novērtējuma anketas. Šajās anketās prakses vadītājs rakstiskā formā izklāsta viedokli par 

studenta zināšanu un iemaņu līmeni un atbilstību faktiskajām darba tirgus prasībām, norādot uz studenta sagatavotības pozitīvajiem un 

negatīvajiem aspektiem. Katru gadu pēc prakses vietu devēju anketu saņemšanas un apstrādes tiek izdarīti secinājumi par identificētajām 

problēmām un pieņemts lēmums par to risināšanas variantiem. 

Programmas darbības ietvaros jau ilglaicīgi tiek īstenota sadarbība starp RSU un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā 

arī Ārlietu ministriju (VARAM; ĀM), saskaņā ar sadarbības līgumu par studentu līdzdalību VARAM/ ĀM īstenoto projektu tehniskā izpildē un 

novērtēšanā, veicot to mācību procesā realizējamo pētniecisko darbu (studiju, kursa, bakalaura darbu) ietvaros un saņemot no ministrijas 

maksimāli plašu informācijas klāstu, studiju programmas prasībām atbilstoša pētnieciskā darba izstrādei. Tiek turpināta arī ilglaicīgā sadarbība ar 

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunktu – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kas paredz RSU ESF studentu līdzdalību sadarbības 

partneru piedāvātos pētnieciskos projektos, pretī sniedzot pieeju plašai ar migrācijas jautājumiem saistītas kvalitatīvās un kvantitatīvās 

informācijas datubāzei 

Sekmīgi ir noslēdzies darbs pie sadarbības līguma izstrādes ar Latvijas Darba Devēju konfederāciju (LDDK) – organizāciju, kas pārstāv 

darba devēju intereses, veicina uzņēmējdarbības efektivitāti un nodarbinātības attīstību un var kalpot kā palīgs darba tirgus prasību monitoringam 

un studentu sagatavotības līmeņa pielāgošanai tām. 2013.akadēmiskajā gadā Rīgas Stradiņa universitāte ir kļuvusi par LDDK biedru. 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju 

programmas 
Programmas pasniedzējiem ir laba sadarbība ar attiecīgās programmas pasniedzējiem Vidzemes augstskolā un Banku augstskolā. Arī 

pasniedzēji no ārzemēm ir snieguši lielu ieguldījumu mācību kursu pasniegšanas kvalitātes veicināšanā.  

Lai spētu objektīvi un kritiski novērtēt realizētās bakalaura studiju programmas kvalitāti un nodrošināt sekmīgas nākotnes perspektīvas, 

studiju programmā iesaistītie mācībspēki (piem., prof.I.Kreituse) kā eksperti piedalās citu augstākās izglītības iestāžu studiju programmu 

vērtēšanā, kā arī pilda vieslektoru funkcijas ārvalstu augstskolās (piem.,V.Ščerbinskis). Tas dod iespēju veikt dažādu programmu savstarpējo 
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salīdzinājumu, identificēt to līdzības un atšķirības un izdarīt secinājumus par nākotnē vēlamo rīcības modeli. 

Kā vēl viens instruments situācijas izpratnes uzlabošanai tiek izmantota sadarbība ar iepriekšējās pakāpes izglītības iestādēm – skolām. 

RSU Studiju programmas realizācijā iesaistītie pasniedzēji (prof. I.Kreituse, doc.V.Ščerbinskis, M.Daugulis utt.), kā arī studenti regulāri viesojas 

dažādās skolās, kur tiek realizētas lekcijas par aktuāliem tematiem, prezentācijas par studiju iespējām RSU, pedagogu apmācība atraktīva mācību 

procesa nodrošināšanai u.tml. RSU tiek īstenots arī projekts „RSU izglītības vēstnešus dzimtajās skolās”, kura ietvaros RSU absolventi, 

mācībspēki un studējošie dodas uz savām skolām, lai aicinātu jauniešus iegūt augstāko izglītību. Šī sadarbība kalpo gan kā informācijas ieguves 

un potenciālo studentu vēlmju apzināšanas instruments, gan arī kā viena no efektīvākajām potenciālo studentu rekrutācijas formām.  

 

10. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti. 
 

Individuāli par studiju programmu šāda aptauja nav veikta. Ir veiktas kvalitatīvas pārrunas ar esošajiem darba devējiem. Parasti tikšanās ar 

darba devējiem norisinās studiju gada beigās, vai arī neregulāri, organizējot dažādus pasākumus. Ne visi darba devēji ir atsaucīgi piedalīties 

mācību procesa analīzē, taču atsevišķi darba devēji ir ļoti aktīvi sadarbības partneri politikas zinātnes studiju programmām gan bakalaura, gan 

maģistra līmenī.  

Politikas zinātnes katedrai, kuras sastāvā pastāv maģistra programma „Reģionālā politika un valsts pārvaldība” ir sadarbības līgumi ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ārlietu ministriju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kas nodrošina ciešu sadarbību ar 

darba devējiem, gan iegūstot atgriezenisko saiti konsultāciju veidā, gan arī sniedzot programmas studentiem prakses iespējas. 

 

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. 
 

RSU bakalaura studiju programma „Politika un valsts pārvaldība/Politika un politiskā komunikācija” atbilst MK 03.01.2002. noteikumu 

nr.2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” prasībām un tiek īstenota saskaņā ar LR Augstskolu likumu (pieņemts 02.11.1995.), 

RSU Satversmi, RSU Senāta lēmumiem un RSU Studiju reglamentu I. Programma tiek īstenota ņemot vērā RSU pētniecības galvenos virzienus, 

kas saskan ar Latvijas Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.gadam (pieņemts: 20.12.2012.), kā arī ir vērsta uz jaunas pasniedzēju, zinātnieku 

paaudzes sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.331 “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”. Tāpat maģistra 

studiju programmas pilnveides procesā tiek ņemti vērā Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru dokumenti un atbilstība Boloņas procesam. 

 

 

 

Pielikumi studiju programmas raksturojumam: 

1. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas. 

2. Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta 

profesija. 

3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija. 
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4. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek 

īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām. 

5. Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā: 

5.1. Studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi norādot tālmācību), 

valodām, filiālēm. 

5.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. 

5.3. Absolventu skaits (ja tādi ir). 

6. Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes 

uzraudzībā. 

7. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes 

uzraudzībā. 

8. Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

9. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs (aizpildīts). 

10. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, formu, tai skaitā atsevišķi norādot tālmācību, 

īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju. 

11. Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, kā arī studiju 

programmas daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos. 

12. Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, radošās darbības un sagatavotās mācību 

literatūras saraksts pārskata periodā. 

13. Studiju programmu īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot 

to uzdevumus konkrētās studiju programmas īstenošanā. 

14. Studiju programmas īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus konkrētās studiju programmas 

īstenošanā. 

15. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikumi. 

16. Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas izstrādi un īstenošanu, ja tāda ir izstrādāta un 

tiek īstenota. 

17. Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā, ja studiju virzienam atbilst kopīgā 

studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu vai koledžu. 

18. Ja studiju programma ir tikusi akreditēta jau iepriekš, informācija par iepriekšējās studiju programmas akreditācijā izteikto ieteikumu 

ieviešanas rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu. 

19. Citi dokumenti pēc ieskatiem. 

 

 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________________________ /Mārtiņš Daugulis/ 
 Paraksts, atšifrējums 
 

Datums: _____________________ 


