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Studiju programmas raksturojums 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “ Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas”  

studiju programmas nosaukums 

 

2015. / 2016.  

akadēmiskais gads 

 

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

kvalifikācija, mērķi un uzdevumi. 

 

Studiju programmas nosaukums: „Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas”. 

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā 

Studiju programmas mērķis:  
ir sagatavot bakalaura līmenim atbilstošus, izglītotus valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī citu nacionālā un starptautiskā 

līmeņu institūciju un organizāciju darbiniekus, kuru zināšanas atbilst Eiropas Savienībā pastāvošajiem kritērijiem, kuri ir 

apguvuši politikas zinātnes un starptautisko attiecību pamatus, kā arī ir sagatavoti tālākām studijām maģistratūrā labākajās 

Latvijas un ārvalstu augstskolās 

Studiju programmas uzdevumi:  

Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par starptautiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē, par vēstures, ekonomikas un 

citu zinātņu lomu un nozīmi politikas teorijas attīstībā Latvijā un citās Eiropas valstīs, spēju empīriskajiem politiskajiem 

procesiem un norisēm pieiet analītiski un mūsdienīgi, kā arī veidot studentos politikas analīzes prasmes un iemaņas, 

nodrošināt iespēju iegūt augsti kvalificētu un konkurētspējīgu izglītību politikas zinātnes bakalaura studiju programmā; 

 Nodrošināt iespēju specializēties un padziļināti pētīt kādu starptautisko attiecību zinātnes virzienu;  

 Iemācīt veikt patstāvīgus pētījumus, strādāt komandā, sagatavot pētījumu atskaites, rakstus presē par pētījumu 

rezultātiem;  

 Pilnīgot studentu iemaņas adekvātu politisko procesu un parādību pētniecības metožu izvēlē; 

 Stimulēt studentu motivāciju patstāvīgu pētījumu veikšanā un pētījumu rezultātu izmantošanu praksē; 

 Sagatavot studentus darbam starptautiskajās, Eiropas Savienības un valsts pārvaldes institūcijās – likumdevējvaras 

un izpildvaras struktūrās, darbam citās politiskajās institūcijās: partijās, pašvaldībās, medijos un pētnieciskajās 

firmās un fondos, kā arī nevalstiskajās organizācijās. 
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2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

 

Informācija par studiju satura atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

Studiju saturs ir izstrādāts lai ietvertu studiju kursus par starptautisko attiecību pamat skatījumiem, teorijām un 

koncepcijām, par starptautiskās sistēmas veidošanās vēsturiskajiem aspektiem, kā arī sniedzot ieskatu noteiktos 

starptautisko attiecību nišu jautājumos. Papildus tam, pēdējos gados studiju programma tiek papildināta ar praktiskas 

ievirzes kursiem, kuros studenti apgūst teorētisko zināšanu piemērošanu praksē, kā arī prasmes, kas ir nepieciešamas lai 

uzsāktu karjeru attiecīgajā nozarē. 

 

Informācija par studiju satura atbilstību iegūstamajam grādam, grādam un profesionālajai kvalifikācijai vai 

profesionālajai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras un profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Pabeidzot Starptautisko attiecību – Eiropas studiju programmu absolventi atbilst prasībām lai uzsāktu darbu Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrijā, Aizsardzības ministrijā un citās Latvijas valsts institūcijās un organizācijās. 

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

doktora studiju programmām). 

Studiju programmā tiek integrētas jaunākās metodes un publikācijas par aktuālajiem politikas zinātnes un starptautisko 

attiecību pētījumiem. 

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

kredītpunktu. 

Skatīt 5.punktu. 

RSU prakses vietu nodrošinājums studējošajiem, kuriem ir paredzētas prakses - procentuāli.  

Prakse ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa. Prakse 4 nedēļu (160 stundu) apjomā studentiem ir jāveic 3. studiju gada 

2. semestra ietvaros.  

Mācību prakses mērķis ir panākt studējošo padziļinātu izpratni par attiecīgajā sociālo zinātņu sfērā apgūto teorētisko 

zināšanu piemērojamību praksē. Šī mērķa sasniegšana tiek nodrošināta, risinot sekojošus uzdevumus: 1) plānojot un 

organizējot prakses norisi organizācijās un uzņēmumos atbilstoši mācību programmu profilam; 2) plānojot un organizējot 

iespējas prakses ietvaros veikt patstāvīgus empīriskus pētījumus, sociālo procesu analīzi atbilstoši prakses vadītāju 

norādījumiem; 3) iepazīstoties ar attiecīgā profila uzņēmumu vai organizāciju un to apakšnodaļu darbības principiem, 

uzdevumiem un funkcijām; 4) Sekmēt atpakaļejošās saites veidošanos starp Universitāti un Prakses vietu, lai nodrošinātu 

Universitātes mācību procesa atbilstību darba tirgus prasībām. 

2015./2016. Akadēmiskā gada ietvaros 100% no  

 

Studējošo pētniecisko darbu iesniegšana noteiktajā termiņā - procentuāli 

 

Studiju darbs:Starptautiskās attiecības-Eiropas studijas 1. studiju gads: 
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Studentu skaits kuriem 

bija jāaizstāv studiju 

darbs: 

Studentu skaits kuri 

neaizstāvēja studiju 

darbu: 

Procentos kuri 

neaizstāvēja studiju 

darbu: 

29 2 6.9% 

 

Kursa darbs: 

Starptautiskās attiecības-Eiropas studijas  2. studiju gads: 

Studentu skaits kuriem 

bija jāaizstāv studiju 

darbs: 

Studentu skaits kuri 

neaizstāvēja studiju 

darbu: 

Procentos kuri 

neaizstāvēja studiju 

darbu: 

25 4 16% 

 

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

2015./2016. akad. g. 5 studenti no programmas piedalījās RSU International Student Conference „Health and Social 

Sciences” 2016. gada 16.martā. 

 

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.  

Atsauce uz studiju virziena ziņojumu, kurā 7.punktā būs vispārēja informācija par pētniecību RSU un 3.pielikumā “Studiju 

virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, radošās darbības un sagatavotās 

mācību literatūras saraksts pārskata periodā”.  

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

īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude.  

Iesniedzamie dokumenti: 

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.  

2.  Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).  

3. Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).  

4. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā 

reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997./1998. mācību gada līdz tekošajam 

uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 

ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).  

5. Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu (CE sertifikāts latviešu valodā. CE sertifikāts svešvalodā) 

kopijas (oriģināli jāuzrāda).  

6. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.  

https://uznemsana.rsu.lv/
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7. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī 

dokuments, kas apliecina uzvārda un/vai vārda maiņu.  

8. Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās 

bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).  

9. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno 

Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai 

akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. 

Papildus prasības: 

Visiem reflektantiem papildus jāizpilda kompleksais pārbaudījums, jeb profesionālais tests, kurā ietverti jautājumi 

par Latvijas vēsturi, politiku un aktuālajiem procesiem Baltijas jūras reģionā un pasaulē. 

Studiju programmas Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas reflektantiem imatrikulācija notiek saskaņā ar 

konkursa rezultātiem, ko veido kompleksā pārbaudījuma vērtējums.  

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:  

1. CE vērtējums svešvalodā; 

2. vidējās izglītības diploma vidējā atzīme. 

 

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

Uzņemšanas nosacījumi ir atbilstoši studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Papildus kvalitāti nodrošina 

kompleksais pārbaudījums, kas dod iespēju reflektantiem pārbaudīt savu sagatavotību studijām, bet mācībspēkiem izdarīt 

secinājumus par uzņemto reflektantu zināšanu līmeni.  

 

Informācija par uzņemšanas prasību atbilstību studiju rezultātu sasniegšanai 

Uzņemšanas prasības ir atbilstošas studiju rezultātu sasniegšanai, jo neuzliek mākslīgus šķēršļus reflektantiem, bet 

vienlaicīgi ļauj viņiem izdarīt objektīvus secinājumus par nepieciešamos priekšzināšanu līmeni, lai sekmīgi uzsāktu studijas 

pirmajā studiju gadā. 

 

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. 

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

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana
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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 

Līdz šim neviens iesniegums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču 

atzīšanu “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” programā vai tās daļā nav saņemts. 

 

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). 

 

Kursa nosaukums 

 

Kredītpunktu 

skaits (iekavās 

ECTS) 

 

Kategorija Semestris Docētājs 

1. Studiju gads  

Ievads Latvijas vēsturē un politikā 3 (4,5) A 1. Dr. hist., prof. Ilga Kreituse 

Ievads starptautiskajās attiecībās 3 (4,5) A 1. Dr. Pol.sc., doc. Edijs Bošs 

Ievads studijās un specialitātē 2 (3) A 1. Dr. Pol.sc Simona Gurbo 

Eiropas politiskā vēsture 2 (3) A 1. Dr. Pol.sc Simona Gurbo 

Ievads ārpolitikā un diplomātijā 3 (4,5) A 1. Mg.pol.sc. Māris Cepurītis 

Angļu valoda 3 (4,5) A 1. Nodrošina Valodu centrs 

Komunikācijas un prezentācijas prasmes 2 (3) C 1. Mg.pol.sc. Mārtiņš 

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
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Daugulis 

Civilā aizsardzība 2 (3) A 1. Dr.jur. Aldis Lieljuksis 

Starptautiskā drošība: teorijas, 

koncepcijas un jautājumi 
3 (4,5) A 2. 

Dr. Pol.sc., Prof. Andris 

Sprūds; 

Dr. Pol.sc.Māris Andžāns 

Vispārīgā tiesību teorija 3 (4,5) A 2. Dr. iur.Marta Ābula 

Zinātnisko darbu izstrāde un pētniecības 

metodes 
3 (4,5) A  

Dr. Pol.sc Simona Gurbo; 

Mg.pol.sc. Māris Cepurītis 

Ievads Eiropas integrācijā 3 (4,5) A 2. Mg.pol.sc. Agnese Dagile 

Salīdzinošā Eiropas politika 3 (4,5) A 2. 
Mg.pol.sc. Roberts 

Fedosejevs 

Studiju darbs 4 (6) A 2.  

Angļu valoda 3 (4,5) A 2. Nodrošina Valodu centrs 

2. Studiju gads  

Politikas teorijas 3 (4,5) A 3. Mg.phil. Artis Svece 

Starptautiskā politika: pamatteorijas un 

koncepcijas 
3 (4,5) A 3. 

Dr.hist. Asoc.prof. Daina 

Bleiere 

Ārpolitikas analīze 3 (4,5) A 3. 

Dr. Pol.sc., Prof. Andris 

Sprūds 

 

Attīstības sadarbība: teorijas, problēmas 

un izaicinājumi 
3 (4,5) A 3. 

Mg. Pol.sc. Geoffrey 

Thorpe 

Baltijas jūras valstu reģiona sadarbība 3 (4,5) 
 

A 
3. 

Mg.pol.sc Ivars Liepnieks; 

Mg.pol.sc Arvils Zeltiņš 

Lietvedības pamati un lietišķie raksti 2(3) C 3. Mg.sc.soc I.Šmite 

Cilvēktiesības valsts un starptautiskajā 

politikā 
2 (3) C 3. 

Mar. Iur. Ilze Ruķere-

Bērziņa 

Vācu/franču/spāņu/krievu valoda 3 (4,5) B 3. Nodrošina Valodu centrs 

Etniskais faktors starpvalstu attiecībās 3 (4,5) B 4. 
Dr. hist.,Valters 

Ščerbinskis 

ASV institūcijas un ārpolitika 3 (4,5) B 4. Dr. Pol.sc., doc. Edijs Bošs 

Starptautiskās institūcijas 3 (4,5) B 4. 
Dr.hist. Asoc.prof. Daina 

Bleiere 

Politiskā un starptautiskā ekonomika 3 (4,5) B 4. Mg.Pol.sc. Kārlis 
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Bukovskis 

Krievija pasaules politikā 3 (4,5) B 4. 
Dr. Pol.sc., Prof. Andris 

Sprūds 

Vācu/franču/spāņu/krievu valoda 3 (4,5) B 4. Nodrošina Valodu centrs 

Kursa darbs 4 (6) A 4.  

3. Studiju gads  

Jaunie varas reģioni globālajā politikā 3 (4,5) B 5. Mg.pol.sc. Māris Cepurītis 

Eiropas tiesības 3 (4,5) B 5. Dr. iur.Marta Ābula 

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā 3 (4,5) B 5. 
Dr. Pol.sc., Prof. Andris 

Sprūds 

ES kaimiņattiecību politika: Austrumu 

partnerība un Centrālāzija 
3 (4,5) B 5. 

Mg.pol.sc. Andis Kudors 

ES pārvaldība: problēmas un 

perspektīvas 
3 (4,5) B 5. 

M.A.I.S Aldis Austers 

Vācu/franču/spāņu/krievu valoda 3 (4,5) B 5. Nodrošina Valodu centrs 

Diplomātiskais protokols 2 (3) C 5. Dr. iur.Sintija Stipre  

Mediju treniņš 2 (3) C 5. Mg.pol.sc. Mārtiņš Daugulis 

Prakse 4 (6) A 6.  

Bakalaura darba izstrādāšana un 

aizstāvēšana 
16  (24) A 6. 

 

 

 

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, tajā skaitā filiālēs 

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, 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. 

 Mācību process programmā ir organizēts pēc moduļu principa līdzīgi kā daudzās Skandināvijas un Lielbritānijas 
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augstskolās.  

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 un. (1. Studiju gada 1. Semestrī 6 obligātie kursi – 4 intensīvie un 2 garie) 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 aptuveni 40% - 50% no A tipa kursam kopumā paredzētā laika, 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 

Studiju programma tie īstenotas latviešu un angļu valodās, bet 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 valodu. 

 

Informācija par vērtēšanas sistēmu 

Studentu darbs mācību procesā tiek novērtēts desmit ballu atzīmju sistēmā, kas ļauj to veikt iespēju robežās maksimāli 

objektīvi, precīzi un studentam saprotami. Eiropas studiju fakultātē visās studiju programmās studentu darbs tiek vērtēts ar 

akumulējošās atzīmes palīdzību. Lai studiju norise, kā arī vērtēšana „Starptautisko attiecību - Eiropas studiju” programmā 

notiktu pēc vienotiem principiem, ar ārštata pasniedzējiem pirms kursa norises notiek pārrunas, informējot par kursa un 

vērtēšanas principiem 

Pārbaudījumu satura atjaunošana akadēmiskajā gadā - procentuāli. 

Studiju programmas ietvaros pārbaudījumu saturs tiek atjaunots regulāri, pielāgojot to izmaiņām kursa saturā un 

aktualitātēm reģionālajā un starptautiskajā politikā. 

Starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju 2 gadu periodā.  

Skatīt atskaiti par katedras zinātnisko darbību Studiju virziena pašnovērtējumā. 

Semestra pārbaudes darbu nokārtošana noteiktajā termiņā - procentuāli. 

Programmā nav semestra pārbaudes darbu. 

Katra (pamatdarbā strādājošā) docētāja veikto hospitāciju skaits akadēmiskajā gadā.  
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Raksturojuma periodā hospitācijas nav veiktas, bet 2016./2017. akad.g. plānots veikt vismaz 2 hospitācijas katram 

pamatdarbā esošajam docētājam. 

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

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 

1. Augsta līmeņa akadēmiskais personāls. 

2. Moduļu sistēma nodrošina iespējas studējošajiem 

veltīt lielāku un koncertētāku  uzmanību konkrētās 

tematikas apguvei. 

3. Ārpolitikas un diplomātijas praktiķu iesaiste studiju 

priekšmetu realizācijā; 

4. Pāreja uz e studiju vidi, kas nodrošina ātrāku un 

resursu ziņa efektīvāku informācijas apmaiņu starp 

studējošajiem, akadēmisko personālu un atbalsta 

personālu. 

5. Augsts absolventu novērtējums no darba ņēmēju 

puses. 

 

Vājās puses 

1. Ierobežots nodrošinājums ar aktuālo literatūru kas 

izmantojama studiju kursu īstenošanā un studējošo 

individuālo darbu izstrādē. 

2. Apmierinošs nodrošinājums ar telpām mācību procesam 

un akadēmiskajam personālam. 

3. Nekonkurētspējīgs atalgojums liedz plaši piesaistīt augsta 

līmeņa ārvalstu lektorus. 

4. Valsts finansētu studiju vietu neesamība. 

 

Ārējie faktori 

Iespējas 

1. Paplašināt studiju kursu klāstu, kas tiek pasniegti 

angļu valodā, šādi palielinot piedāvājumu 

ERASMUS studentiem. 

2. Pašreizējā studiju kvalitāte nodrošina labu pamatu 

starptautiskās sadarbības veidošanai ar ārvalstu 

augstskolām. 

3. Pilnveidot sadarbību ar Latvijas un starptautiskajām 

institūcijām, kas nodarbojas ar politikas un 

ārpolitikas jautājumiem, lai veicinātu studējošo 

praktisko iemaņu pilnveidošanu. 

 

Draudi 

1. Kopējais vidusskolas absolventu skaita samazinājums. 

 

 

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

Informācija par studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvām. 

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

 

Informācija par to, vai noslēguma darbi un citi rādītāji apliecina, ka tiek sasniegti studiju rezultāti. 

Studentu noslēguma darbi atbilst studiju programmas mērķiem un indicē rezultātu sasniegšanu. 

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

programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

Studiju virziens akreditēts līdz 06.06.2019. 

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. 

 

Programmā iesaistītie docētāji un studenti sadarbojas ar Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, ārvalstu vēstniecībām, 

Latvijas vēstniecībām, ES struktūrām, Latvijas Ārpolitikas institūtu, Austrumeiropas politikas pētījumu centru. 

Kopš 209. gada ir noslēgts Sadarbības līgums pat studējošo prakšu nodrošināšanu Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas 

Studiju fakultātes bakalaura studiju programmai Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas. 

2015. gadā ir noslēgts sadarbības līgums Starp Rīgas Stradiņa universitāti un NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences 

centru. 

 

9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

http://ej.uz/RSUabsolventuaptauja
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2015./2016. akad.g. no 2 Starptautisko attiecību – Eiropas studiju programmas studenti ir devušies studējošo apmaiņā 

ERSASMUS+ programmas ietvaros, bet 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 neliems 

skaits studentu. Daži no tiem atsakās pat pēc konkursa izturēšanas. Sarunās ar studējošajiem, kā izšķirošais cēlonis šādai 

izvēlei tiek minēts finansējuma apjoms, kas ne vienmēr ir pietiekams, lai nosegtu uzturēšanās izmaksas ārpus Latvijas. 

Attiecīgi studentu apmaiņas iespējas izmanto studējošie, kuriem ir iespējas nodrošināt papildus finansējumu. 

  

 

Starptautisko vieslektoru skaits katedrā akadēmiskajā gadā.  

2015./2016. akad.g. Politikas zinātnes katedras studentiem ir organizētas sekojošas vieslekcijas 

 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. 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. 

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 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
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(skat. studiju virziena raksturojuma 9.2. punktu). 

 

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

Ar darba devējiem veiktas kvalitatīvas pārrunas, kuru ietvaros noskaidrots ka darba devēji pievērš uzmanību ne tikai studentu 

akadēmiskajām zināšanām, bet arī zināšanām par politikas aktualitātēm, institūciju praktisko darbību un  citām prasmēm 

(piemēram, publiskās uzstāšanās un dokumentu noformēšana), kas ir nepieciešamas lai uzsāktu pilnvērtīgu darbu Latvijas valsts 

institūcijās. 

Darba devēju anketēšana, rezultātu apkopošana, analīze un ieteikumu ieviešanas plāna sagatavošana – cik bieži.  
Kvantitatīva darba devēju anketēšana līdz šim nav veikta, jo dziļāku izpratni par darba devēju nepieciešamībām sniedz 

kvalitatīva rakstura pārrunas. 

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 „Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” 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.), 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un citiem nozīmīgākajiem attīstības plānošanas dokumentiem. Tas tiek 

realizēts fokusējoties uz cilvēku centrētu un uz radošumu orientētu izglītību, nostiprinot studējošo zināšanas par esošajiem 

procesiem un veidojot prasmes, kas būs nepieciešamas tālāku procesu un tendenču izpratnei un analīzei. Tāpat bakalaura studiju 

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

 

 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________ / Māris Cepurītis / 

  Paraksts, atšifrējums 

Datums: _____________________ 

 

SASKAŅOTS 

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

2016.gada ___________ sēdē 

Protokols Nr. _____ 
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