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Studiju programmas raksturojums 
 

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJA PROGRAMMA 

“STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS UN DIPLOMĀTIJA” 
 

2015. / 2016. akadēmiskais gads 

 

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

uzdevumi. 

 

Studiju programmas nosaukums: akadēmiskā maģistra studiju programma “Starptautiskās attiecības un diplomātija” 

 

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā 

 

Studiju programmas mērķis:  

sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starptautisko attiecību jomā, kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus, kurus var izmantot praktiskajā 

darbā, analizējot un novērtējot starptautiskos procesus globālā un reģionālā līmenī. Akadēmiskā izglītības programmas stratēģiskais mērķis 

ir teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apgūšana, sagatavojoties patstāvīgai zinātniski pētnieciskai darbībai izvēlētā zinātnes nozarē. 

             Studiju programmas uzdevumi: sniegt teorētiskās zināšanas par starptautiskās politikas attīstības tendencēm un ietekmējošiem         

faktoriem; 

 apgūt globālās un Eiropas Savienības politiskās ekonomikas aktuālās problēmas, kā arī ES attīstības tendences;  

 sniegt zināšanas par starptautiskās politikas definēšanas procesu Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas un pasaules valstīm; 

 novērtēt Latvijas un citu Baltijas valstu vietu Eiropas Savienības politiskajā un sociālajā telpā nākotnē;  

 iemācīt veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas balstās uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem;  

 attīstīt kritisko domāšanu un spēju prognozēt politisko procesu attīstību, veidot iemaņas alternatīvo situāciju analīzei; 

 sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā, veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu. 

 

 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

 

Informācija par studiju satura atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 
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Maģistra studiju programma ir orientēta uz starptautiski kvalitatīvu un ilgtspējīgu zināšanu, prasmju un kompetenču sniegšanu, kas nodrošinātu 

programmas beidzēju akadēmisko un profesionālo konkurētspēju gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Maģistra studiju programma ir izstrādāta, 

analizējot Eiropas Savienības un ASV augstskolās piedāvātās programmas starptautisko attiecību jomā un ievērojot valsts akadēmiskās 

izglītības standarta noteikumus. Studiju programmas saturs ir atbilstoši veidots programmas mērķu un uzdevumu pilnvērtīgai realizācijai. 

 

Informācija pa studiju programmu satura atbilstību aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē (akadēmiskajām un doktora studiju 

programmām). 

Maģistra studiju programmas aktualitāti nosaka mūsdienu tendences Eiropas un pasaules politikā, izmaiņas pasaules politiskā situācijā, pēc 

sociālisma sistēmas sabrukuma neatkarību atguvušo valstu iesaiste jaunā kvalitātē globālajā politikā, nepieciešamība risināt praktiskās 

problēmas Latvijas iekšpolitikā un ārpolitikā, izmantojot teorētisko pētījumu rezultātus. Programmas aktualitāti pastiprina nepieciešamība veidot 

stabilu politisko starptautisko un reģionālo sistēmu, kā arī Baltijas valstu, tai skaitā Latvijas stratēģiskais mērķis izmantot politiskās un 

ekonomiskās iespējas Eiropas Savienības un NATO ietvaros. Augstākajai izglītībai jāatbilst arvien pieaugošām prasībām politikas un 

starptautisko attiecību problemātikas apguvē, lai sagatavotie speciālisti varētu sekmīgi darboties gan Latvijas valsts iestādēs un organizācijās, 

gan privātās struktūrās, sekmīgi aizstāvēt Latvijas valsts intereses kontaktos ar ārvalstu pārstāvjiem un produktīvi sadarboties. Tas īpaši 

uzsverams sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Studējošiem ir jādod iespēja iegūt izglītību, prasmes un kvalifikāciju, kas 

nepieciešama darba tirgū. Uzskatot prasmes par pārāk šaurām praktiskai nestandarta darbībai, darba devēji arvien biežāk prasa kompetenci, kurā 

izpaužas katra cilvēka individuālās prasmes, kas iegūtas izglītības ceļā, spējas strādāt komandā, iniciatīvu un gatavību uzņemties atbildību. 

Svarīgs izglītības sistēmas un akadēmiskās vides izaicinājums ir jaunu augsti kvalificēto speciālistu trūkums Latvijas augstskolās un zinātniskās 

organizācijās, kuri spētu izstrādāt un vadīt jaunus mācību kursus par globālo politiku, Eiropas integrācijas un reģionalizācijas aspektiem un 

Baltijas valstu starptautiskās politikas aktuālajām problēmām, piedalīties starptautiskos zinātniska un praktiska rakstura projektos. Tas rada 

nepieciešamību veidot akadēmiskās mācību programmas, kas uzlabotu kvalificēto speciālistu sagatavošanu starptautisko attiecību un Eiropas 

studiju jomā. Akadēmiski izglītoti speciālisti kļūs par Latvijas augstskolu un zinātnisko iestāžu intelektuālo potenciālu, spēs veicināt integrācijas 

procesu, strādājot valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī Eiropas Savienības institūcijās. 

 

Informācija par to, vai studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu 

Atbilst. 

 

Studējošo pētniecisko darbu iesniegšana noteiktajā termiņā - procentuāli 

Kopumā studējošo pētniecisko darbu iesniegšana notiek noteiktajā termiņā (aptuveni 70%) 

 

Studējošo zinātniskā darbība, pulciņu apmeklējums, sākot ar 3. studiju gadu - procentuāli. 

Studējošie iesaistās zinātniskā darbībā: zinātnisko konferenču apmeklējums un uzstāšanās, līdzdalība ārpus universitātes semināros un diskusijās 

(aptuveni 50%) 
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Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju programmas ietvaros, studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, 

kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā.  

Skat. iepriekšējo punktu.  

 

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

svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude.  

 

Studiju programmā “Starptautiskās attiecības un diplomātija ” imatrikulē reflektantus ar akadēmisko vai profesionālo bakalaura grāds sociālajās 

un humanitārajās zinātnēs un saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums Maģistratūras reflektantiem, kuriem ir bakalaura grāds 

citās zinātņu specialitātēs, jākonsultējas ar programmas vadītāju un rekomendējoši- jāpabeidz reflektantiem paredzēti RSU sagatavošanas kursi. 

Pretendentu atlase studijām programmā “Starptautiskās attiecības un diplomātija” notiek konkursa kārtībā. Konkursa kopējo balli veido 

bakalaura diploma vidējā atzīme, atzīme angļu valodā un esejas novērtējums, kuros katram pretendentam nepieciešams parādīt pozitīvo 

motivāciju attiecībā uz šīs studiju programmas apgūšanu un maģistra akadēmiskā grāda iegūšanu specialitātē “Starptautiskās attiecības un 

diplomātija”. Reflektantiem, kuriem pamatizglītība saistīta ar politikas zinātni vai starptautiskajām attiecībām, esejas vietā tiks ieskaitīta 

bakalaura darba atzīme. Reflektantiem jāzina angļu valoda tādā līmeni, lai maģistrants būtu spējīgs klausīties lekcijas šajā valodā un izmantot 

angļu valodas grāmatas izvēlētajā specialitātē. Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas bakalaura grādam pielīdzināma izglītība. Diploma 

atbilstību nosaka ar Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzi.  

 

RSU mājas lapa: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiskas-attiecibas-un-diplomatija   

 

Informācija par studiju programmas uzņemšanas nosacījumu atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem 

Studiju programmas uzņemšanas nosacījumi atbilst programmas mērķu un uzdevumu pilnvērtīgai realizācijai. 

 

Informācija par uzņemšanas prasību atbilstību studiju rezultātu sasniegšanai 

Studiju programmas uzņemšanas prasības atbilst studiju rezultātu pilnvērtīgai realizācijai. 

 

Informācija par to, kā notiek studējošo uzņemšana  

Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar RSU Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem attiecīgajam akadēmiskajam gadam un ārējiem 

normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem MK noteikumiem 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 izstrādāta un aprakstīta RSU Procesa aprakstā Nr.7 „Studentu servisa pakalpojumu nodrošinājums”  

7.1.punktā. 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/starptautiskas-attiecibas-un-diplomatija


Veidlapa Nr. M-1.1 (2)       
 

4 
 

RSU reflektanti elektronisko pieteikšanos veic interneta vietnē http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana  

Informācija par to, vai ir iespēja atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo pieredzi un vai tā tiek izmantota. 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi” personai ir tiesības vērsties Rīgas Stradiņa universitātē (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 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 uzsākta 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. 

 

Informācija vai šī iespēja ir izmantota studiju programmā 

Tiek izmantota. 

 

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). 

 

Nr. Priekšmets Kredītu skaits Kategorija Pārbaudījuma veids 

1. Mūsdienu politikas teorijas 5 A Eksāmens 

2. Starptautisko attiecību teorijas 5 A Eksāmens 

3. 

Lielvaras, karš un diplomātija: 

ieskats starptautisko attiecību 

vēsturē 

5 A Eksāmens 

4. 
Mazo valstu ārpolitika un 

diplomātija 
5 A Eksāmens 

5. Valsts un globālā ekonomika 5 A Eksāmens 

6. Pasaules politika un ASV 5 A Eksāmens 

7. Starptautiskās tiesības 5 A Eksāmens 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/iesn-par-sasniegto-studiju-rezultatu-atzisanu.doc


Veidlapa Nr. M-1.1 (2)       
 

5 
 

8. 
Kvalitatīvās un kvantitatīvās 

pētniecības metodes 
5 A Eksāmens 

9. 
Enerģētiskā drošība un 

diplomātija 
5 B Eksāmens 

10. 
Reģionalizācija Eiropas 

integrācijas kontekstā 
5 B Eksāmens 

11. 
Politika un reliģija: Tuvie 

Austrumi 
5 B Eksāmens 

12. 

Latvijas ārpolitika un 

diplomātija vēsturiskā un 

mūsdienu kontekstā 

5 B Eksāmens 

13 
ES-Krievija: politika, 

diplomātija un ekonomika 
5 B Eksāmens 

14. Maģistra darbs 20 A Aizstāvēšana 

 

 

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). 

 

Informācija par studiju programmas praktisko īstenošanu 

Galvenās mācību formas studiju programmā ir lekcijas, kuru apjoms sastāda 60% no kopējā kontaktstundu skaita un kurās atbilstoši studiju 

programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls, semināri un praktiskās nodarbības (40% no kopējā kontaktstundu 

skaita), kā arī studentu patstāvīgais darbs. Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību metodes: apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija 

semināros, problēmsituāciju analīze, pārbaudes testi un individuālo projektu izstrāde. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam 

darbam – literatūras analīzei un eseju rakstīšanai uz semināriem, referātu un individuālo projektu sagatavošanai. Pasniedzējam studentu 

patstāvīgā darba procesā ir organizatora, konsultanta un eksperta funkcijas. Pielietojamo mācību metožu mērķis ir veidot studentu spēju kritiski 

analizēt politiskās situācijas, pielietojot teorētiskās zināšanas, loģiski vērtēt šo situāciju attīstību nākotnē. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu 

patstāvīgajam darbam, kurš vērsts uz zinātniskās literatūras apgūšanu un analīzi, referātu un projektu sagatavošanu. Pasniedzēju uzdevums ir 

palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas un padomus. 

Katrā mācību modulī paredzētas 4 konsultācijas (8 akadēmiskās stundas) studentiem, taču pasniedzēji lielākoties ir pieejami studentiem arī 

ārpus konsultāciju laika. Studenti lielā mērā ir apmierināti ar pasniedzēju konsultācijām. Saskaņā ar veikto aptauju, vairākums studentu uzskata, 

ka pasniedzēji ir pieejami konsultācijām „vienmēr vai bieži”. Praktiski, ievērojama daļa konsultāciju notiek ar elektroniskā pasta starpniecību, 

kas ir īpaši ērts saziņas līdzeklis maģistrantūras studentiem. Katram akadēmiskajam kursam tiek izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā tiek 
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sniegta sīka informācija par nodarbību tematiem, pasniedzēja prasībām, obligāto literatūru un referātu tēmām. Lai atvieglotu materiāla 

apgūšanu, tiek piedāvātas obligātās literatūras kopijas elektroniskā formātā. Pasniedzēji lielākoties ir pieejami studentiem arī ārpus konsultāciju 

laika. Maģistra programma „Starptautiskās attiecības” ietvaros ir nopietni nostādīts darbs ar „parādniekiem” un nesekmīgajiem studentiem. 

„Parādu” kārtošana notiek saskaņā ar Instrukciju par studijām RSU. Nesekmīgajiem studentiem ir atļauts akadēmiskos „parādus” kārtot mācību 

gada laikā; augustā katedrā strādājošie pasniedzēji speciāli strādā ar nesekmīgajiem studentiem mācību parādu likvidēšanas nolūkā. Nesekmīgie 

studenti tiek informēti par saviem akadēmiskajiem parādiem. Nepieciešamības gadījumā katedras vadība nodrošina pasniedzēju papildus 

konsultācijas. 

 

Informācija par vērtēšanas sistēmu 

Vērtēšanas process notiek saskaņā ar Instrukciju par studijām RSU. Eiropas studiju fakultātē vērtēšanas sistēma attiecībā uz katru konkrēto 

kursu ir norādīta kursa aprakstā (skat. izvērstos kursa aprakstus katedrā). Studentu zināšanu un prasmju novērtējums balstās uz desmit ballu 

sistēmu, kas ļauj to veikt iespēju robežās maksimāli objektīvi, precīzi un studentam saprotami. Eiropas studiju fakultātē visās programmās 

studentu darbs tiek vērtēts ar akumulējošās atzīmes palīdzību. Studentu zināšanu un prasmju novērtējumam ir komplekss raksturs, t.s. 

akumulēto atzīmju veidā. Novērtējums priekšmetā ieslēdz sevī studentu atbilžu semināros un praktiskajās nodarbībās novērtējumu, referāta 

atzīmi, eseju novērtējumu, eksāmena atzīmi. Šāda veida vērtēšana izslēdz studenta mācīšanos tikai uz eksāmena laiku un stimulē studentu 

mācīties sistemātiski visa moduļa garumā. Vērtēšanas sistēma attiecībā uz katru konkrēto kursu ir norādīta kursa aprakstā. Ar vērtēšanas 

kritērijiem studējošie tiek iepazīstināti katra moduļa sākumā. Zināšanas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā, uzskatot vērtējumu 4 balles (gandrīz 

viduvēji) par zemāko sekmīgo novērtējumu. Gala atzīmi veido visu atzīmju summa, kurus studējošie saņem par dažādām aktivitātēm mācību 

laikā.  

Mācību materiāla apguve tiks vērtēta ar sekojošo pārbaudes formu palīdzību: 

1. lekciju un semināru apmeklētība, līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināru nodarbībās, kā arī kontroldarbu un testu izpilde;  

2. rakstu darbi - esejas, kurās students kritiski izvērtē zinātnisko materiālu un pauž savu pozīciju; 

3. referāts jeb individuālais projekts. Referāta mērķis ir attīstīt studenta spēju analizēt, noteikt tēmas pamatproblēmas būtību 

novērtēt alternatīvus viedokļus un piedāvāt pamatoto pašu viedokļi un problēmas risinājumu; 

4. eksāmens. Eksāmenu kārtošanas grafiks tiks noteikts saskaņā ar mācību kursu realizācijas termiņiem mācību ciklu sistēmas 

ietvaros, t.i. mācību kursu beigās. 

 

Pārbaudījumu satura atjaunošana akadēmiskajā gadā - procentuāli.  
Pārbaudījumi tiek atjaunoti faktiski pilnā apmērā (80-90%) 

 

Starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju 2 gadu periodā.  

Starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju ir apmierinošs, bet vienlaikus- palielināms. 
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Semestra pārbaudes darbu nokārtošana noteiktajā termiņā - procentuāli.  

Kopumā  moduļa gala pārbaudes darbi tiek nokārtoti noteiktajā termiņā (70-80%) 

 

Katra (pamatdarbā strādājošā) docētāja veikto hospitāciju skaits akadēmiskajā gadā.  

Hospitāciju skaits akadēmiskajā gadā ir apmierinošs, bet vienlaikus- palielināms. 

 

 

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

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 

1. Mūsdienīga mācību procesa organizācija, kas nodrošina 

vienmērīgu studiju slodzi. 

2. Nozīmīgs studentu patstāvīgā darba īpatsvars. 

3. Augsta studentu un mācībspēku motivācija. 

4. Plašs metodisko materiālu klāsts (izvērsti kursu apraksti un 

izdales materiāli). 

5. Pētniecisko kompetenču veicināšana. 

6. Attīstīta atgriezeniskā informācija studentu novērtējumam. 

7. Studentu zināšanu līmeņa konkurētspēja starptautiskajā līmenī. 

8. Pilnveidota, uz studentiem orientēta materiāli tehniskā vide. 

Vājās puses 

1. Kvalificētu augsta līmeņa mācībspēku trūkums Latvijā. 

2. Valsts finansiālā atbalsta trūkums. 

3. Ārzemju  mācībspēku ierobežota piesaistīšana programmas 

īstenošanā finansu resursu trūkuma dēļ. 

Ārējie faktori 

Iespējas 

1. Darba tirgus pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem 

starptautisko attiecību, ārējo sakaru un diplomātijas jomā. 

2. Docētāju un maģistrantu mobilitātes iespējas. 

3. Partnerattiecību  stiprināšana ar darba devējiem. 

4.Tālmācības ieviešana un attīstība. 

5. Ārzemju studentu un mācībspēku plašāka piesaistīšana. 

Draudi 

1. Finansiāla atbalsta trūkums. 

2. Demogrāfijas negatīvās tendences un relatīvā ekonomiskā 

nestabilitāte valstī, kas ierobežo iespējas apmaksāt kvalitatīvas 

studijas.  

3. Sociālo zinātņu programmu pārbagātība valstī.  

Valsts augstākās izglītības attīstības politikas mainība. 
 

 

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

Studiju programmas atbilstība darba tirgum tiek uzskatīta par svarīgu priekšnoteikumu programmas veiksmīgai darbībai. Studējošiem ir jādod 
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iespēja iegūt izglītību, prasmes un kvalifikāciju, kas nepieciešama darba tirgū. Uzskatot prasmes par pārāk šaurām praktiskai nestandarta 

darbībai, darba devēji arvien biežāk prasa kompetenci, kurā izpaužas katra cilvēka individuālās prasmes, kas iegūtas izglītības ceļā, spējas 

strādāt komandā, iniciatīvu un gatavību uzņemties atbildību. Kļūst skaidrs, ka subjektīvās īpašības (gan iedzimtās, gan dzīves gaitā iegūtās), 

apvienojoties ar akadēmiskajām zināšanām, veidos topošo speciālistu nepieciešamo kompetenci. Tādejādi, arī programmas ietvaros tiek 

stiprināta virkne profesionālo kompetenču un prasmju.  

 

Sk. RSU Absolventu asociācijas veikto pētījumu (2015) “RSU absolventu nodarbinātība” http://ej.uz/RSUabsolventuaptauja  

 

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

ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

Programma licencēta 2007. gadā un vairākkārtīgi akreditēta. Ieteikumi- starptautisko mācībspēku piesaistīšana un bibliotēkas paplašināšana- 

ticis īstenots iespēju robežās.  2015./2016. gadā tikusi tālāk veicināta materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana (piem., izdales materiāli, 

bibliotēkas klāsts uc), attīstīti starptautiskie sakari un turpināta mācībspēku un studentu iesaiste pētnieciskajās aktivitātēs. 

 

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 laika posmā no 27. līdz 

29.oktobrim RSU Karjeras iespēju nedēļā piedalījās vairāk nekā 30 darba devēji. Notika studentu un absolventu tikšanās gan ar Rīgas 

medicīnas un veselības aprūpes iestādēm (piem., 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 (piem., 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. Darba devēji no soc.virziena: LR Aizsardzības, Ārlietu 

ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Delfi, Nacionālā informācijas aģentūra LETA, 

McCANN Consulting, PricewaterhouseCoopers, INVL Asset Management, Nordea banka, Statoil Fuel & Retail Business Centre, Deloitte 

Latvia. 

Pasākumu apmeklēja  72 RSU soc.virziena studenti. 

 

Ārējie sakari gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā tiek vērtēti kā svarīgs priekšnoteikums un neatņemama sastāvdaļa starptautisko attiecību 

programmas studiju satura un kvalitātes pilnveidošanas procesā. Tiek izvērsta sadarbība gan individuālā, gan institucionālā līmenī. Mācību 

programmā ir iesaistīti pasniedzēji no citām augstskolām (LU, Banku Augstskola). Notiek arī informācijas apmaiņa par citās augstskolās 

notiekošajiem zinātniskajiem pasākumiem, kuros ir iespēja piedalīties arī programmas studentiem. Politikas zinātnes katedrai kopumā un, īpaši, 

http://ej.uz/RSUabsolventuaptauja


Veidlapa Nr. M-1.1 (2)       
 

9 
 

starptautisko attiecību bakalaura un maģistra programmām ir izvērsta sadarbība ar Latvijas Ārlietu ministriju. Ministrija un augstskola ir 

noslēgusi vienošanos par sadarbību. Notiek kopīgi organizēti pasākumi, ievērojams studentu skaits turpina profesionālo karjeru Ārlietu 

ministrijā, savukārt augstskolas pasniedzēji regulāri lasa lekcijas ministrijas jauno diplomātu, kā arī partnervalstu profesionāļu izglītošanas kursu 

ietvaros. Izveidojusies veiksmīga sadarbība arī ar Latvijas Ārpolitikas institūtu.  

 

Aktīvi izvērsta tiek arī starptautiskā sadarbība. Programmas ietvaros notikusi vesela virkne ārzemju starptautisko attiecību ekspertu un praktiķu 

vieslekcijas un diskusijas. Gan studenti, gan pasniedzēji aktīvi piedalās starptautiskajās konferencēs, kā arī pētniecības grantos. 2015./2016. 

gadā tika izmantota arī ES apmaiņas programmas priekš RSU docētājiem un studentiem. Plašumā vēršas ārzemju studentu iesaiste maģistra 

programmā Erasmus programmas ietvaros. Notiek arī virzība uz institucionālas sadarbības iespēju apzināšanu un potenciālu izvēršanu starp 

Latvijas un ES valstu starptautisko attiecību un politikas zinātnes maģistrantūras programmām.  

 

            9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

2015./2016. akad.g. 1 students no Starptautisko attiecību un diplomātijas studiju maģistra programmas devās studējošo apmaiņā 

ERSASMUS+ programmas ietvaros. Kopumā gan Politikas zinātnes katedras piedāvātos studiju kursus ir apguvuši 14 studenti no 

sadarbības augstskolām.Neskatoties uz pietiekami augsto interesi par dalību ERASMUS+ studentu apmaiņas programmās, tajās piedalās 

neliels skaits studentu. Daudzi maģistra studiju programmā studējošie ir nodarbināti un tas uzliek ierobežojumus. Sarunās ar 

studējošajiem, kā cēlonis šādai izvēlei tiek minēts arī finansējuma apjoms, kas ne vienmēr ir pietiekams, lai nosegtu uzturēšanās 

izmaksas ārpus Latvijas.  

Savukārt 2015./2016. akad. gadā docētāju zinātniskās aktivitātes un pieredzes apmaiņas braucienu ģeogrāfija aptver ES dalībvalstis, 

ASV un tālākus reģionus. 

 

Starptautisko vieslektoru skaits katedrā akadēmiskajā gadā.  

2015./2016. akad.g. Politikas zinātnes katedras studentiem ir organizētas virkne vieslekcijas. Starp tām var minēt: 

 23.11.2015. - Tuvo Austrumu pētnieka no Izraēlas Dr. Paula Rivlina vieslekcija. 

 10.03.2016 - ASV profesora Pola Srakika vieslekcija “ASV Prezidenta vēlēšanas 2016 un ASV ārpolitika”. 

 05.05.2016. - ASV vēstniecības Latvijā politikas analītiķa Mārtiņa Spravņika vieslekcija “Masu komunikācija ģeopolitisko mērķu 

realizēšanā”. Papildus tam arī studiju kursos tiek aicināti piedalīties Latvijā rezidējošie vēstnieki, Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrijas, Aizsardzības ministrijas eksperti, lai šādi papildinātu studijas ar praktiskākas ievirzes saturu. 

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. 

Programmas pasniedzēji veic individuālo zinātnisko sadarbību ar ārvalstīm un iesaista tajā arī maģistrantus un doktorantus. 2015./2016. akad. 

gadā docētāju zinātniskās aktivitātes un pieredzes apmaiņas braucienu ģeogrāfija aptver ES dalībvalstis, ASV un tālākus reģionus. 

 

9.4. Studiju programmas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 
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Rīgas Stradiņa universitāte 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 Rīgas Stradiņa universitāte 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 Rīgas Stradiņa universitātē.  

Apliecinājums par atbilstību ISO 9001:2008 prasībām ir pieejams Rīgas Stradiņa universitātes 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. 

 

Pat ja individuāli par studiju programmu formāla aptauja nav veikta, tiek veiktas kvalitatīvas neformālas pārrunas ar esošajiem darba devējiem. 

Tiek slēgtas arī vienošanās par institucionālu sadarbību ar darba devējiem. Politikas zinātnes katedrai, ir sadarbības līgumi ar Ārlietu ministriju, 

NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences centru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldi. Šāda sadarbība arī stiprina atgriezenisko saiti starp programmu un darba devējiem. 

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 maģistra studiju programma „Starptautiskās attiecības un diplomātija” atbilst valsts akadēmiskās izglītības standarta noteikumu prasībām 

un tiek īstenota saskaņā ar LR Augstskolu likumu, RSU Satversmi, RSU Senāta lēmumiem un RSU Studiju reglamentu. Programma tiek 

realizēta, ņemot vērā RSU pētniecības galvenos virzienus, kas saskan ar Latvijas Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.gadam. Programma ir 

vērsta uz jauno mācībspēku, pētnieku un profesionāļu sagatavošanu atbilstoši MK pamatnostādnēm par izglītības attīstību 2014.-2020.gadam. 

Maģistra studiju programmas pilnveides procesā tiek ņemti vērā arī ES izglītības stratēģijas vadlīnijas un ietvari. 

 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________ / ……………………… / 
  Paraksts, atšifrējums 

Datums: _____________________ 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas Stradiņa universitātes ……………………… 

2016.gada ___________ sēdē   

Protokols Nr. ____   

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
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