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Studiju programmas raksturojums 

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Supervīzija” 
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: Profesionālā maģistra studiju programma „Supervīzija“. 

Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā. 

Profesionālā kvalifikācija: Supervizors. 

Studiju programmas mērķis: nodrošināt teorētiski pamatotas un praksē piemērojamas profesionālās studijas, lai atbilstoši 

profesionālās augstākās izglītības standartam, Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociācijas ANSE (Association of 

National Organisations for Supervision in Europe; ANSE) vadlīnijām un profesijas standartam sagatavotu augsti kvalificētus 

un mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus supervizorus. 

Studiju programmas uzdevumi: 

 sniegt iespēju studējošajiem iegūt profesionālās zināšanas, prasmes un kompetenci supervīzijā, sagatavojot 

speciālistus, kuri spēj efektīvi risināt profesionālos uzdevumus, sniegt kvalitatīvus supevīzijas pakalpojumus, sekmēt 

profesijas attīstību;  

 padziļināt studējošo kompetenci pētnieciskajā darbā, attīstot viņu spēju izstrādāt un realizēt pētījuma projektus, tos 

prezentēt;  

 sekmēt studējošo motivāciju atbildīgi un sistemātiski pilnveidot savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi;   

 sekmēt programmas absolventu konkurētspēju esošajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba 

tirgū.  

Studiju programmas mērķi un uzdevumi atbilst RSU mērķiem un Attīstības stratēģijai, tie ir formulēti sadarbībā ar 

profesionāļiem un darba devējiem. 

Studiju programmas mērķu un uzdevumu pārbaudāmība atspoguļojas studiju rezultātos, kas ir formulēti zināšanu, prasmju un 

kompetenču formā. Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniedzamību nosaka studiju programmas saturs un 

organizācija (t.s.k., sadarbība ar prakšu vietām). 

 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

Informācija par studiju satura atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 
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Studiju programmas rezultāti atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, kas balstīti uz supervīzijas profesiju 

regulējošajiem normatīviem (sk. 2.Pielikumu), kā arī veidoti saskaņā ar Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju 

asociācijas ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe; ANSE: http://www.anse.eu) vadlīnijām. 

Saskaņā ar augstāk minēto, studiju programmas absolventi būs apguvuši: 

Zināšanas 

Pēc studiju programmas apguves studējošie būs apguvuši vispusīgas un specializētas zināšanas un izpratni, kas ļaus: 

- salīdzināt un izvērtēt dažādas supervīzijas koncepcijas, veidus, formas un modeļus, un to attīstības tendences mūsdienās;  

- raksturot pieaugušo izglītības teorijas, modeļus  un metodes supervīzijas kontekstā;  

- definēt un aprakstīt supervīzijas procesu, sasniedzamo rezultātu un tā novērtējumu individuāli, grupā, organizācijā; 

- raksturot un pamatot supervīzijas metodes un tehnikas darbam individuāli, grupā, organizācijā; 

- definēt un aprakstīt pētniecības metodoloģiju supervīzijā; 

- skaidrot nepieciešamību pilnveidot savu kvalifikāciju, izmantojot supervīzijas procesu. 

Prasmes un iemaņas 

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie pratīs: 

- novērtēt supervizējamā profesionālās grūtības, vajadzības un resursus individuāli, grupā, organizācijā un plānot 

supervīzijas procesu un sasniedzamos rezultātus;  

- pielietot personai, grupai vai organizācijai piemērotas metodes supervīzijas procesā, veidojot radošu, strukturētu vidi un 

pamatojoties uz pieaugušo izglītības modeļiem;  

- attīstīt supervizējamo pašnovērtējuma, analītiskās, pašrefleksijas un pašregulācijas iemaņas, kas palīdz patstāvīgi risināt 

profesionālās problēmas; 

- analizēt un novērtēt supervīzijas procesa attīstību un efektivitāti, noformēt supervīzijas dokumentāciju;  

- mērķtiecīgi veicināt savu profesionālo izaugsmi, pilnveidot savu kvalifikāciju,  

- plānot un veikt pētniecisko darbību supervīzijas teorijas un metožu attīstībai.  

Kompetence 

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie spēs: 

- patstāvīgi organizēt, administrēt un vadīt supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, 

izprotot profesionālās vides specifiku un pielietot atbilstīgas metodes; 

- patstāvīgi noformēt ar supervīziju saistīto dokumentāciju, ievērojot darba tiesiskās attiecības, fizisko personu datu 

aizsardzības un darba aizsardzības noteikumus;  

- patstāvīgi plānot un veikt pētniecības pamatprincipiem atbilstošu pētniecisko darbību supervīzijas teorijas un prakses 

attīstībai; 

- praksē īstenot ētisko atbildību, izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu, komandu vai organizāciju. 

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

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

Studiju programmā paredzētie rezultāti atbilst supervizora profesijas standartam un ir formulēti atbilstoši Latvijas Izglītības 
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klasifikācijā noteiktajam EKI 7.līmeņa zināšanu, prasmju un kompetences aprakstam. 

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

doktora studiju programmām). 

Studiju programmas saturs atbilst aktuālajām atziņām atbilstošajā zinātnes nozarē, kas ir integrēti studiju kursu aprakstos 

(vairāk sk.kursa aprasktus). Svarīgi, ka gan pasniedzēji, gan studenti paši piedalās zinātniskajā darbībā. RSU pasniedzēji kopā 

ar kolēģiem no citām augstskolām izstrādāja grāmatu „Supervīzija: teorija un prakse”, kuru atvēra Latvijas Supervizoru 

apvienības 10 gadu jubilejas konferencē „Savstarpējā atzīšana” 2016.gada 21.oktobrī RSU docētāji Kristīne Mārtinsone (Dr. 

psych., Mg. paed., Mg. sc.sal., supervizore, RSU Sabiedrības veselības un sociālas labklājības fakultātes Veselības 

psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja, asociētā profesore) un Sandra Mihailova (Dr. psych., Mg. paed., Mg. sc. sal., 

supervizore, RSU socioloģijas un psiholoģijas katedras vadītāja, asociētā profesore). Grāmatā tika publicētas aktuālakās 

atziņas supervīzijā. Līdz ar to, visas profesionālās maģistra studiju programmas “Supervīzija” absolventes ir zinātnisko rakstu 

līdzautores (vairāk par to zemāk sk.punktu “Studējošo zinātniskā darbība, pulciņu apmeklējums, sākot ar 3. studiju gadu – 

procentuāli”. 

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

kredītpunktu. 

Profesionālā maģistra studiju programmā “Supervīzija” tiek organizētas pilna laika studijas, kas paredz 40 akadēmisko 

stundu darbu nedēļā. Lekcijas un nodarbības klātienē notiek piektdienās un sestdienās, vidējais kontaktstundu skaits nedēļā – 

17-18. Nozīmīgu studiju daļu – vidēji 22-23 stundas nedēļā - veido studējošo patstāvīgais darbs individuāli un komandās, 

t.sk. lekciju materiālu nostiprināšana, sistemātiski lasot norādītos avotus, veicot rakstiskus uzdevumus, patstāvīgi gatavojoties 

praktiskajām nodarbībām, un tamlīdzīgi.   

 Informācija par studiju praksi – tās saistību un saturisko atbilstību teorētiskajai daļai, studiju programmas mērķiem 

atbilstošu prakses organizāciju un vadīšanu, prakses uzdevumu formulēšanu, instrukciju un norādījumu pieejamību 

(profesionālajām studiju programmām). 

Atbilstoši normatīviem par profesionālajām maģistra studiju programmām, profesionālās prasmes studējošie  nostiprina 

praksē, kas mijoties ar teorētiskajiem kursiem, caurvij visu studiju procesu. Prakses apjoms ir 26 KP jeb aptuveni ceturtā daļa 

no programmas apjoma, un pārskata gadā to veidoja četri atsevišķi notiekoši prakses kursi (sk. informāciju zemāk). 

Prakses norisi regulē RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Domē apstiprināts Prakses apraksts. 

Uzsākot praksi, studējošie klātienē tiek iepazīstināti ar prakses plānojumu, organizāciju, prasībām, uzdevumiem, 

dokumentāciju. Prakses uzdevumi ir orientēti uz apgūto zināšanu aprobāciju, attīstot prasmes, kas nepieciešamas 

supervizoram: strādājot individuālajā, grupu, organizāciju līmenī. Vispirms notiek Profesionālās darbības novērošanas 

prakse, kas ļauj nostiprināt studējošo priekšstatu par profesionālo darbu strukturētā veidā (Prakse I jeb novērojuma prakse, 2 

KP), tad seko Prakse II jeb individuālā un grupu supervīzija (4 KP), Prakse III jeb supervīzija organizācijā (4 KP) un Prakse 

IV jeb kvalifikācijas prakse) (16 KP). Prakses sastāvdaļas ir: dalība supervīzijās; darbs ar supervizējamajiem (noskaidrot/ 

izvērtēt problēmas un vajadzības, uzstādīt atbilstošus darbības mērķus, veidot kontaktu un sadarbības procesu, pielietot 

atbilstošas metodes) un prakses atskaite. 
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RSU prakses vietu nodrošinājums studējošajiem, kuriem ir paredzētas prakses - procentuāli. (7. indikators). 

Prakses vietas, ko apliecina beztermiņa līgumi, ir SIA MIA Prakse; SIA Love Design; Ineses Stankus Višas pašnodarbinātā 

prakse; Aelitas Vagales pašnodarbinātā privātprakse. Prakses laikā studējošie saņem prakses vadītāja prakses vietā (mentora) 

un arī supervizora atgriezenisko saiti par savu darbu. Prakšu norises vietas plānots papildināt. Uzsākta sadarbība un prakses 

iespējas apspriešana ar privātskolu “Klasika”, Baldones bērnudārzu "Vāverīte". Visi studenti tika nodrošināti ar prakses 

vietām. 

Studējošo pētniecisko darbu iesniegšana noteiktajā termiņā - procentuāli (9.3.indikators). 

Visi studējošo maģistra darbi 2015./2016.gada tika laicīgi iesniegti un sekmīgi aizstāvēti. Viens maģistra darbs 

(S.A.Hartmane “Dažādās profesionālās vidēs praktizējošo supervizoru vērtības”) tika iesniegts un veiksmīgi aizstāvēts agrāk 

– 2016.gada janvārī saistībā ar to, ka studiju kursi tika pielīdzināti kursiem no jau apgūtajām mācību programmām un 

studente veiksmīgi pabeidza studijas agrāk. 

 

Studējošo zinātniskā darbība, pulciņu apmeklējums, sākot ar 3. studiju gadu - procentuāli. (10. indikators) 

Studiju programmā ir akcentēta arī studējošo pētnieciskās kompetences attīstība. Jau otrajā semestrī maģistranti izstrādā un 

aizstāv sava pētnieciskā darba projektu, trešajā semestrī viņi aizstāv sava pētījuma teorētisko un metodoloģisko sadaļu, bet 

ceturtajā – maģistra darbu.  

2015./2016. gadā visi otrā kursa studējošie tika iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbībā.  

Dalība zinātniskajās konferencēs 

  2. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja” (2016.gada 15.aprīlī)  

piedalījās otrā kursa studente Līga Vaivode – Kalnmeiere ar referātu “Supervizoru profesionālā identitāte”. 

  Tika iesniegtas un akceptētas divas prezentācijas Latvijas Supervizoru apvienības 10 gadu jubilejas konferencē „Savstarpējā 

atzīšana” (2016.gada 21.oktobrī): 

- Vaivode-Kalnmeijere L. “Supervizoru profesionālās identitātes attīstība: dažādības perspektīva”; 

- Hartmane S.A. “Dažādās darba vidēs strādājošo supervizoru profesionālās vērtības”. 

Par pētniecības attīstību liecina tas fakts, ka visas profesionālās maģistra studiju programmas “Supervīzija” absolventes ir 

zinātnisko publikāciju autores un līdzautores: 

- Dieviņa N. (2016). Supervīzija uzņēmējdarbībā. No: Supervīzija: teorija un prakse [rakstu krājums]. Mārtinsone K. un 

Mihailova S. (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 

- Hartmane S.A., Mārtinsone K. (2016). Varas un kontroles aspekti supervīzijā. No: Supervīzija: teorija un prakse [rakstu 

krājums]. Mārtinsone K. un Mihailova S. (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 

- Hartmane S.A., Sudraba V. (2016). Kauna izjūta supervīzijā. No: Supervīzija: teorija un prakse [rakstu krājums]. 

Mārtinsone K. un Mihailova S. (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 

- Hartmane S., Mārtinsone K., Ļevina J. (2016). Praktizējošo supervizoru vērtības. No: Supervīzija: teorija un prakse 

[rakstu krājums]. Mārtinsone K. un Mihailova S. (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 

- Ļevina J., Mārtinsone K., Pumpiņa B., Talente I., Rancāne I., Dieviņa N. (2016). Supervizora profesionālā kompetence. 
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No: Supervīzija: teorija un prakse [rakstu krājums]. Mārtinsone K. un Mihailova S. (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa 

universitāte. 

- Mārtinsone K., Ļevina J., Mihailovs J.I., Hartmane S., Upeniece I. (2015). Latvijas supervizoru vērtības: pilotpētījuma 

rezultāti. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. IV daļa. Rēzekne: RA 

izdevniecība, 115. - 126.lpp. 

- Vaivode-Kalnmeijere L., Mārtinsone K. (2016). Supervizora profesionālā identitāte. No: Supervīzija: teorija un prakse 

[rakstu krājums]. Mārtinsone K. un Mihailova S. (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 

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. 

Četras no piecām otrā kursa studentēm tika iesaistītas maģistra darbu ietvaros zinātniski pētnieciskajā projektā – Latvijas 

supervizoru profesionālās kompetences aptaujas izstrādāšanā (sīkāk sk.7.punktu – par vispārējo informāciju par pētniecību un 

3.pielikumu – studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, radošās darbības un 

sagatavotās mācību literatūras sarakstu pārskata periodā). Rezultāti par Latvijas supervizoru profesionālās kompetences 

aptaujas izveidi tika prezentēti vietējās un starptautiskajās konferencēs: 

- Ļevina J., Mārtinsone K. Supervizoru kompetences aptaujas izveide. 2. Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konference 

“Veselība un personības attīstība: integratīvā pieeja” (Rīga, Latvija, RSU, 2016.gada 15.aprīlī). 

- Ļevina J., Mārtinsone K. "Psychometric properties of the Supervisors’ Professional Competences Questionnaire (SPCQ)" 
2016 International Test Commission Conference “Improving Policy and Practice: Opportunities and Challenges in an 

International Context”, (Vancouver, Canada, July 1-14 2016) 

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

svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. Norādīt RSU mājas lapas saiti uz pieejamo 

informāciju. 

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

Studiju programmas uzņemšanas nosacījumi atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Tā kā studiju 

programmas mērķis - nodrošināt teorētiski pamatotas un praksē piemērojamas profesionālās studijas, lai atbilstoši 

profesionālās augstākās izglītības standartam, Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociācijas ANSE (Association of 

National Organisations for Supervision in Europe; ANSE) vadlīnijām un profesijas standartam sagatavotu augsti kvalificētus 

un mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus supervizorus, studiju 

programmā uzņem personas ar pilnu augstāko izglītību valsts akreditētā studiju programmā sociālās zinātnes, cilvēkrīcības 

zinātnēs, veselības aprūpes nozarē, sociālā labklājībā, pedagogu izglītībā un izglītības zinātnēs, vai humanitārajās zinātnēs. 

Informācija par uzņemšanas prasību atbilstību studiju rezultātu sasniegšanai 

Uzņemšanas prasības atbilst studiju rezultātu sasniegšanai. Uzņemšanā vēlama darba pieredze darbā profesijā; vēlama 30 

stundu supervīziju pieredze;  vēlama vismaz 30 stundu profesionālās pilnveides pieredze. 

Informācija par to, kā notiek studējošo uzņemšana 
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Iestājpārbaudījuma saturu studiju programmā veido pārrunas par motivāciju studēt. Studiju programmas “Supervīzija” 

reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido pārrunu vērtējums (motivācija studijām). Informācija ir 

pieejama RSU mājas lapā http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/magistra-studijas/studiju-programmas/supervizija. 

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  

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 

Studiju programmā tika izmantota iespēja atzīt iepriekšējo izglītību (sīkāk sk.2.punktu). 

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

studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, 

īstenošanas plānojumu). 

Studiju programmu veido obligātie un izvēles kursi. Studiju kursu sarakstu, ietverot to apjomu kredītpunktos, sadalījumu pa 

studiju programmas daļām un semestriem skat.1. tabulā.  

1.tabula  

Studiju kursi 

Kategorija Studiju kursa nosaukums KP Sem. 

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
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1.studiju gads 

Obligāts Supervizora profesionālā darbība  2KP 1 

Obligāts Supervīzijas vēsture un teorijas 2 KP 1 

Obligāts Pieaugušo pedagoģijas teorijas  un metodes  2 KP 1 

Obligāts Uzņēmējdarbība  2 KP 1 

Obligāts Individuālā supervīzija  4 KP 1 

Obligāts Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā 2 KP 1  

Obligāts Supervīzija grupā  2 KP 1 

Obligāts Supervizora personības kvalitātes  2 KP 1, 2  

Obligāts Intervīzijas grupa   2 KP 1, 2  

Obligāts Mūsdienu tehnoloģijas pieaugušo pedagoģijā  2 KP 2 

Obligāts Prakse I (novērojuma prakse)  2 KP 1 

Obligāts Komandas un organizācijas supervīzija 2 KP 2 

Obligāts Pētījuma metodoloģija 4 KP 2 

Obligāts Prakse II (individuālā un grupu supervīzija)  4 KP 2 

Obligāts Prakse III (supervīzija organizācijā) 4 KP 2 

Izvēles Psihodinamiskie koncepti supervīzijā 2 KP 2 

Izvēles Personība un veselība 2 KP 2 

Izvēles Kreativitāte konsultēšanā  2 KP 2 

 Kopā (jāizvēlas viens C sadaļas kurss) 40  

2.studiju gads 

Obligāts Intervīzijas grupa   2 3 

Obligāts Prakse IV  (kvalifikācijas prakse)  16 3 

Obligāts Maģistra darbs 2 3 

Obligāts Pētījuma datu apstrāde un analīze  2 4 

Obligāts Maģistra darbs II 18 4 

 Kopā 40  
 

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 

Studiju programma tiek īstenota pilna laika klātienes studiju formā – piektdienās un sestdienās, - 80 KP apjomā 4 semestru 

laikā. Studiju programma tiek īstenota latviešu valodā. 

Studiju procesu nosaka RSU Studiju iekšējās kārtības noteikumi un Studiju reglaments I. Studējošie, tiekoties klātienē, tiek 
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informēti par mācību procesa organizāciju un īstenošanu RSU.  

Studiju kursi ir veidoti, lai tiktu realizēti programmas kopīgie mērķi un uzdevumi, ievērojot studiju kursu pēctecību un 

secīguma principu, uzsverot patstāvīgā darba nozīmi (viens KP atbilst 12 kontaktstundām, četrām klātienes konsultācijām un 

studenta patstāvīgajam darbam jeb 40 studenta darba stundām) un akcentējot profesionālo un pētniecisko kompetenču 

attīstību.  

Studiju programmas īstenošanu pamatā nodrošina Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras, kā arī citu katedru 

(Socioloģijas un psiholoģijas katedras, Komunikācijas studiju katedras, Māszinību un dzemdību aprūpes katedras) 

pasniedzēji un pieaicināti stundu pasniedzēji (sk.10. pielikumu). 

Studiju process ir vērsts gan uz studiju satura apguvi, gan uz motivāciju nepārtrauktai pašizglītībai (mūžizglītībai).  

Studiju programmā studiju formas ir: kontaktstundas (lekcijas un nodarbības, t.sk, semināri un supervīzijas); konsultācijas; 

maģistrantu patstāvīgais darbs, prakse ārpus augstskolas, kā arī regulāra intervīzijas grupa.  Lekciju un nodarbību plānojums 

ir veidots saskaņā ar konkrētā studiju kursa specifiku atšķirīgās proporcijās (parasti 1:1 vai 1:2). Šī proporcija izriet no 

konkrētā studiju kursa realizācijas loģikas. Nodarbības ir veidotas tā, lai studējošie pēctecīgi apgūtu prasmes, kas ir definētas 

profesijas standartā un atbilstoši tam – studiju rezultātos. 

Saskaņā ar mūsdienu augstskolu didaktikas prasībām, studiju programmā ir akcentētas aktīvās mācību metodes gan lekcijās, 

gan nodarbībās, lai attīstu maģistrantu profesionālās zināšanas un prasmes: interaktīvās metodes (ietverot individuālo darbu 

un darbu mazajās grupās), diskusijas, problēmsituāciju analīze, lomu spēles, kooperatīvā mācīšanās, projektu izstrāde un 

prezentācijas, mācību pētījumi u.c. Šīs mācību metodes ir izvēlētas atbilstoši studiju programmas mērķim, uzdevumiem un 

sagaidāmajiem rezultātiem, un mācību vielas specifikai katrā konkrētā studiju kursā. Izvēlēto metožu mērķis ir pilnveidot 

maģistrantu spēju raksturot un kritiski analizēt situācijas un problēmas, pielietojot teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas, loģiski vērtēt situāciju attīstību nākotnē un pieņemt lēmumus problēmu risināšanai, attīstīt spēju strādāt gan 

individuāli, gan grupā, gan komandā. Studiju programmas plānojums ļauj nodrošināt gan individuālu pieeju lekcijās, 

nodarbībās un konsultācijās, gan iespēju kvalitatīvi trenēt studējošo prasmes un pārbaudīt zināšanas. Studējošo profesionālo 

iemaņu attīstībā īpaša vieta ir atvēlēta prasmju trenēšanai un mācību supervīzijām (t.sk. problēmorientētas mācību metodes 

izmantošanai).  

Profesionālās prasmes studējošie pilnveido un nostiprina praksē ārpus augstskolas, veicot prakses uzdevumus.  

Liela uzmanība studiju programmā ir pievērsta studējošo patstāvīgā darba organizācijai – studējošie saņem metodiskas 

norādes par veicamajiem uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem (tie iepriekš ir apstiprināti katedras sēdē) un pārbaudījuma 

procedūru. Patstāvīgā darba nodrošinājumam tiek pielietotas IT (e-studijas, kur ir ievietoti studiju kursu apraksti, obligātās 

literatūras un citi informācijas materiāli).  

Akadēmiskais personāls nodrošina dažāda veida palīdzību studējošajiem: konsultācijas klātienē, kas plānotas katram studiju 

kursam, arī elektroniski (e-vide) vai izmantojot Skype.  

Lietvedības procesa nodrošināšanā ir iesaistīts palīgpersonāls – 1 biroja vadītājs, 1 mācību darba organizators, 1 lietvedis. 

Palīgpersonāla uzdevums ir saņemt, klasificēt, saskaņot, apkopot dokumentus un informāciju, veikt dokumentu apstrādi, 

nodrošinot to pabeigšanu, saglabāšanu un uzskaiti, apkopot regulāras un papildus atskaites, noteiktajā formātā, izmantojot 
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datus no dažādiem avotiem, regulāri kontaktēties ar apmeklētājiem/studentiem un darbiniekiem informācijas apmaiņas 

nolūkos, sniegt  nepieciešamo tehnisko atbalstu struktūrvienības darbiniekiem un klientiem/ studējošajiem.  

Studiju laikā studējošie izmanto RSU dienestu pakalpojumus. Studentu serviss sniedz informāciju un pakalpojumus, kas 

saistīti ar studiju procesu. Atbildes uz interesējošiem jautājumiem studējošie var saņemt klātienē, telefoniski vai izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus. 

Informācija par vērtēšanas sistēmu 

Eksāmenu un ieskaišu organizēšanas kārtība un norise ir noteikta RSU Studiju reglamentā I (skat. http://www.rsu.lv/par-

rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-reglaments-i). Vērtēšana studiju programmā notiek 

atbilstoši darba apjomam – kredītpunktos, un kvalitātei. Katra studiju kursa noslēgumā studenti kārto pārbaudījumu - ieskaiti 

(ieskaite ir nokārtota, ja ir izpildītas studiju kursā izvirzītās prasības) vai eksāmenu (vērtējums tiek veikts pēc LR pieņemtās 

10 ballu skalas, sekmīgi nokārtots kurss vērtējams ar 4 ballēm un vairāk). Eksāmenu un ieskaišu organizēšanas kārtība un 

norise ir noteikta RSU Studiju reglamentā I, katrā studiju kursā paredzēta fiksēta prasību izpilde, t.i., studējošie tiek vērtēti, 

izmantojot apstiprinātus kritērijus (katedras sēdē), kas ietver prasības konkrētam  studiju kursam, arī prasības prakses 

uzdevumu realizācijai. Ar darba uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem studējošie tiek iepazīstināti katra studiju kursa 

sākumā. Pārbaudījuma veids ir norādīts studiju kursa aprakstā.  

RSU īpaša uzmanība tika veltīta tam, lai novērtēšanas metodes būtu objektīvas, saistītas ar studiju rezultātiem un darba tirgus 

mainīgajām prasībām, attīstot pieeju, ka mācību procesā svarīga loma ir atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Vērtējot studiju 

rezultātus, tiek ievēroti šādi pamatprincipi: (1) vērtēšanas atklātības princips, t.i., noteiktu prasību kopums studiju rezultātu 

sasniegšanas vērtēšanai (skat. kursu aprakstos);  (2) vērtējuma obligātuma princips. t.i., nepieciešamība iegūt sekmīgu 

vērtējumu par visu programmas satura apguvi;  (3) vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips, t.i., kārtību iegūtā vērtējuma  

pārskatīšanai;  (4) vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips, t.i.,  studiju programmas apguves vērtēšanā 

izmanto dažādus pārbaudes veidus, formējošās un apkopojošās vērtēšanas metodes: eksāmenus ar konkrētiem jautājumiem, 

esejas, mutiskus eksāmenus, diskusijas vai prezentācijas, konkrētu prakses gadījumu analīzi).   

Turpmāk biežāk plānots izmantot nepārtraukto vērtēšanu, kas ļauj sekot, vai studējošais mācību vielu apgūst sistemātiski, t.i., 

vērtējumu ir iespējams iegūt, regulāri strādājot mācību procesā, kas nodrošina mācību vielas apguves sistemātiskumu un 

palielina objektivitāti zināšanu novērtēšanā. Īpaša vērība tiek pievērsta tiem profesionālajiem kursiem, kuru apguve balstās uz 

praktisko darbu un supevīzijām, kā arī maģistra darba izstrādei, atsevišķi izvērtējot pētījuma projektu. (Programma noslēgsies 

ar valsts pārbaudījumu, kuru veido maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana, ko vērtē Valsts pārbaudījuma komisija.) 

 

Pārbaudījumu satura atjaunošana akadēmiskajā gadā - procentuāli. (6.1. indikators) 

2015./2016. ak.gadā studiju kvalitātes padome izvērtēja Valsts pārbaudījuma saturu (kuru veidoja tika maģistra darbs – 20 

KP) un pieņēma lēmumu ieviest Valsts kvalifikācijas eksāmenu. Respēktīvi, Valsts pārbaudījuma saturu 2016./2017. ak.gadā 

veidos Maģistra darbs (18KP) un Valsts kvalifikāijas eksāmens (2 KP). 

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra piedāvāto prasmju un kompetenču stimulatoru iekļaušana klīnisko studiju kursu 

pārbaudījumos - procentuāli. (6.2. indikators) 

http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-reglaments-i
http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti/rigas-stradina-universitates-studiju-reglaments-i
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Ņemot vērā programmas saturu un specifiku – nav. 

Starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju 2 gadu periodā. (2.2. indikators) 

Docētāji, kuri ir iesaistīti studiju programmas realizācijā, īsteno tematiski daudzveidīgu pētniecisko darbu. Šobrīd divi 

docētāji kā vadošie pētnieki strādā Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, 

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

veidošanai (EKOSOC_LV)” projekta „Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā” 

apakšprojektā Nr.9.5. Plašāku pētījumu ietvarā ir arī veikts pilotpētījums par supervizoru vērtībām (sk. Mārtinsone K., Ļevina 

J., Mihailovs I.J., Hartmane S., Upeniece I. (2015) Latvijas supervizoru vērtības: pilotpētījuma rezultāti. Sabiedrība, 

integrācija, izglītība. “Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli”. IV daļa. Rēzekne: RA izdevniecība, 115. – 126. 

lpp.) ar maģistrantes iesaisti šajā darbā. Darbs pie šī pētījuma turpinās plašākā kontekstā.  

Kā pētniecības attīstībai un sadarbības uzsākšanai ar ārvalstu kolēģiem, kontaktu dibināšanai ļoti nozīmīga ir jāvērtē dalība 

ANSE rīkotajā konferencē Research in Supervision and Coaching, kur tika arī nolasīts referāts  par suprvīzjas attīstību mūsu 

valstī Supervision in Different Professional Groups in Latvia: Results of Pilot Study (K. Mārtinsone). Savukārt RPIVA 2. 

Starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē Dzīves koncepta biopsiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai tika 

sniegts ziņojums Body-oriented techniques in supervision (S. Mihailova, K.Mārtinsone). Esošās situācijas apskats Latvijā 

supervīzijas jomā ietverts divos rakstos: Mārtinsone K., Mihailova S., Mihailovs I.J. (2015) Supervīzijas izglītības un 

pētniecības aizsākumi un attīstības perspektīvas Latvijā. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XVII. Sast., atb. Red. 

A.Medveckis. Liepāja: LiePA, 159. – 167.lpp. un Мартинсоне К.Э. Михайлова С.Э., Михайлов И.Я. (2014) Компетенция 

супервизора и развитие образования супервизоров в Латвийской республике Психология образования в 

поликультурном пространстве Том 1 (25) Елец. c 5- 10. Izdevniecībā ir iesniegta arī kolektīvās monogrāfijas nodaļa, kas 

attiecas uz supervīziju konsultēšanas praksē: Mārtinsone K., Majore – Dūšele I. (2015). Supervīzija profesionālajā darbībā. 

No: Bite I., Mārtinsone K., Sudraba V. (red.). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Specifiski supervīzijas 

prakses jautājumi ir aplūkoti arī krievu valodā tulkotajā dabā: Мартинсоне K. (2014) Супервизия в искусствотерапии. B: 

Искусствотерапия. K. Мартинсоне (ред.) Пер. с латыш. А. Карповой. СПб. Речь, 167-173.  

Lai arī netieši (attiecībā uz supervīziju), tomēr kā nozīmīgas studējošajiem precīzai daudzu supervīzijā lietotu jēdzienu un 

koncepciju izpratnei ir jāvērtē trīs publicētas monogrāfijas: Mārtinsone, K. & Miltuze, K. (red.). (2015) Psiholoģija. 1. 

Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 358.lpp.; Mārtinsone, K. & Miltuze, K. (red.). (2015) 

Psiholoģija. 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Rīga: Zvaigzne ABC, 304.lpp.; Mārtinsone K. & Miltuze K. (red.). 

(2015) Psiholoģija. 3. daļa. Lietišķās jomas.  Rīga: Zvaigzne ABC, 166.lpp.; kā arī jāmin cita divu programmā iesaistītu 

docētāju pētnieciskā aktivitāte - dalība Valsts pētījuma programmā Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE) 

apakšprojektā: „Jaunas tehnoloģijas "Latvijas klīniskais personības tests" izstrāde un pārnese tautsaimniecībā”.  

Kā nozīmīga ir jāizceļ studiju programmas docētāju sadarbība ar citu augstskolu mācībspēkiem minēto grāmatu un pētījumu 

izveides procesā (LU, DU, Birmingemas universitāte Lielbritānijā u.c.). Turpinot sadarbības projektus, ir uzrakstīta kolektīvā 

monogrāfija Supervīzijas teorija un prakse izveide (44 autori, zinātniskās redaktores K. Mārtinsone un S. Mihailova). 

Pētniecības attīstību studiju programā sekmēs arī kolektīvā monogrāfija (Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. (red.). 
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(2015). Pētniecības pamati. Pētniecības teorija un prakse.)   

Vairāk informācijas par uzstāšanos un dalību zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs, zinātnisko rakstu publicēšanu 

recenzējamos izdevumos skat. docētāju CV.  

Semestra pārbaudes darbu nokārtošana noteiktajā termiņā - procentuāli. (9.2. indikators) 

Visi studenti nokārtoja semestra pārbaudes darbus laicīgi noteiktajā termiņā. 

Katra (pamatdarbā strādājošā) docētāja veikto hospitāciju skaits akadēmiskajā gadā. (11.2. indikators) 

Nav, ņemot vērā, ka visi docētāji pārskata gadā tika noformēti un strādāja kā stundu pasniedzēji. 

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

 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 

- Studiju programma ir atbilstoša normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām.    

- Studiju programma atbilst ANSE izglītības vadlīnijām.  

- Studiju programma atbilst RSU studiju virzienam un ir 

veidota saskaņā ar RSU misiju, mērķiem, attīstības un 

rīcības plānu un tradīcijām, kā arī akadēmisko, zinātnisko 

un profesionālo kapacitāti.  

- Studiju programmas kvalitāti augstu vērtē studējošie, 

profesionālo apvienību pārstāvji  un darba devēji.  

- Studiju programma saturiski atbilst supervizora profesijas 

standartam un Eiropā realizētajām studiju programmām, 

piedāvājot attīstīt Latvijā jaunu, mūsdienu ekonomikas, 

kultūras, sociālajām vajadzībām un darba tirgus prasībām 

atbilstošu profesionālo izglītību supervīzijā, kuras 

nepieciešamību apliecina darba devēji.  

- Studiju kursu saturs ir iepriekš iegūtas izglītības un 

profesionālās pieredzes konceptuāls, sistēmisks 

paplašinājums un padziļinājums ar orientāciju uz 

profesionālo darbību. 

- Studiju programmas plānošanā ir ievērota augstākās 

profesionālās izglītības specifika: studentu teorētisko 

Vājās puses 

- Pagaidām vēl ir nepietiekama Latvijas sabiedrības izpratne 

par supervīziju. 

- Nav valsts budžeta vietu.  

- Ir liela studiju procesa intensitāte, salīdzinoši īsā laikā 

studentiem apgūstot darbam profesijā nepieciešamās 

zināšanas un praktiskās iemaņas.   

- Maz attīstīta sadarbība ar ārvalstu augstskolām.  

- Salīdzinoši maz pētniecības projektu.  
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zināšanu nepārtraukta nostiprināšana praktiskajās 

nodarbībās un patstāvīgā praksē. Studiju programmas 

saturs un īstenošanas mehānisms ir izstrādāts atbilstoši, un 

sekmēs studējošo kritiskās un produktīvās domāšanas 

attīstību, prasmi pieņemt pamatotus lēmumus problēmu 

risināšanā, kā arī motivāciju tālākizglītībai.  

- Studiju programmas īstenošanā piedalās kvalificēti 

docētāji, kuri ir iesaistīti zinātniski pētnieciskajā un 

profesionālajā darbā, veic savas kvalifikācijas 

paaugstināšanu. Uzsākta sadarbība ar ārzemju 

augstskolām un docētājiem lai iesaistītu studiju 

programmas realizācijā vieslektorus, veidojot plašāku 

studiju kursu īstenošanas metodisko un informatīvo 

nodrošinājumu.   

- Maģistrantiem ir labs kontakts un profesionāli veidotas 

attiecības ar docētājiem, kas uzlabo studiju procesa 

atgriezenisko saiti un labvēlīgi ietekmē zināšanu un 

prasmju apguvi.  

- Studiju procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību un 

vērtēšanas metodes.  

- Ir aprobēta prakses norise – ir prakšu vietas.  

- Visā studiju laikā maģistranti izkopj pētnieciskās prasmes.  

- Ir atbilstoši bibliotēkas resursi.  

- Ir laba materiāli tehniskā bāze programmas īstenošanai. 

Auditorijas ir nodrošinātas ar teicamu tehnisko 

aprīkojumu.  

- Tiek attīstīta sadarbība ar profesionālajām biedrībām un 

darba devējiem.  

- Studējošie augstu novērtē studiju programmu. 

- Studentu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu 

ir palielinājies. 

Ārējie faktori 

Iespējas 

- Iegūt finansējumu studiju programmai no valsts budžeta.   

- Turpināt izskaidrošanas darbu par studiju programmu un 

Draudi 

- Nepietiekams valsts atbalsts, nelabvēlīga sociāli ekonomiskā 

situācija kopumā.  
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profesiju, kā arī turpināt attīstīt sadarbību ar darba 

devējiem.   

- Pilnveidot studiju programmas reklamēšanu, lai veicinātu 

tās atpazīstamību. 

- Organizēt informatīvus seminārus potenciāliem 

abiturientiem (skolotāji, medicīnas darbinieki, sociālie 

darbinieki).  

- Turpināt studiju programmas īstenošanā iesaistīt augstas 

kavalitātes docētājus. 

- Turpināt sekmēt akadēmiskā personāla kvalifikācijas un 

profesionālās meistarības paaugstināšanu.    

- Turpināt studiju programmas iekšējo attīstību, pilnveidot 

mācību plānu struktūru un saturu: uzlabot plānojumu, 

turpināt izstrādāt mācību metodiskos materiālus (t.s.k, 

vizuālos un audiālos uzskates / mācību metodiskos 

materiālus), mācību grāmatas un citus informatīvos 

resursus, papildināt e-studiju matreiālus. 

- Turpināt attīstīt prakses vietu un metodisko 

nodrošinājumu.  

- Turpināt iesaistīties pētnieciskajā darbā.  

- Turpināt paplašināt starptautisko sadarbību: studiju 

procesa un pētniecības pilnveidošanai un efektīvai 

pieredzes apmaiņai veidot kopīgus projektus ar citām 

augstākās izglītības iestādēm.  

- Stiprināt sadarbību ar sociālajiem partneriem (īpaši ar 

darba devējiem).  

- Pilnveidot studējošo atbalsta sistēmu. 

- Latvijā tika izveidotas un sākot no 2015./2016.ak.gada 

funkcionē divas jaunās maģistra studiju programmas – 

profesionālā maģistra studiju programma “Vadības 

psiholoģija un supervīzija” (RISEBA) un profesionālā 

maģistra studiju programma “Supervīzija” (Latvijas Kristīgā 

akadēmija). 

 

 

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

avotiem. 

Informācija par studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvām. 

Mūsdienās supervīzija tiek pielietota dažādās jomās, regulāri šodien to saņem gan palīdzošo profesiju pārstāvji (piemēram, 

sociālie darbinieki, psihologi, psihoterapeiti, mākslas terapeiti u.c.), gan arī citu profesiju pārstāvji. Taču tās darbības robežas 

jau tuvākajā nākotnē būtiski paplašināsies.   

Regulāru supervīziju nepieciešamība ir noteikta dažādos dokumentos, tostarp Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

likumā, MK 03. 06. 2003. noteikumos Nr. 291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, MK 06. 02. 2013. rīkojumā 
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Nr.48 (prot.Nr.7) “Par Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju” (kur ir noteikts, ka 2014. gadā jānodrošina 

konsultatīvs supervizoru pakalpojums valsts tiešajā pārvaldē), medicīnas tehnoloģijās (četrās mākslu terapijas 

specializācijas), profesionālo apvienību dokumentos u.c. Supervīziju kā obligātu profesionālās darbības sastāvdaļu ir plānots 

nostiprināt Psihologa profesionālās darbības likumprojektā (skat. projektu MK mājas lapā: 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40303499).  Supervīzijas nozīme ir akcentēta arī dažādos ES projektos, piemēram, 

Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveides projektā (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001), norādot, ka no 

karjeras konsultantu sertifikācijas sistēmas sagaida, ka tajā tiks iekļautas regulāras supervīzijas un izglītošanās iespējas 

(www.nva.gov.lv/docs/11_ 4a261c868080c7.87379726.pdf, 50 lpp). Tiek diskutēts par supervīzijas nepieciešamību 

probācijā, tiesībsargājošās iestādes, pedagoģijā. Piemēram, pēc VISC ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu 

tālākizglītība” norādīta supervīziju nepieciešamība pedagogiem.  

Jāuzsver, ka profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēs 2014. - 2020. gadam, analizējot supervīzijas nodrošinājumu 

sociālajā dienestā, atbilstoši MK noteikumos Nr.291 noteiktajam (sociālajam dienestam  jānodrošina supervīzija sociālā darba 

speciālistiem – individuālais atbalsts vismaz 9 stundas gadā vai grupas atbalsts vismaz 18 stundas gadā), ir konstatēts, ka, nav 

pieejami dati par supervīziju sociālajiem darbiniekiem kvalitāti un to saturu, un ka prasību trūkums supervīzoriem ietekmē 

supervīziju kvalitāti. 2011. gadā no sociālajos dienestos strādājošiem sociālā darba speciālistiem 59% nesaņēma supervīzijas. 

Respondenti gandrīz vienprātīgi uzskata, ka kvalitatīvu supervīziju nodrošināšana ir pats svarīgākais atbalsta virziens. 

Saskaņā ar absolventu aptaujas rezultātiem lielākā daļa absolventu ir pilnībā apmierināta ar studiju programmas izvēli un 

novērte studiju kvalitāti kā labu (sīkāk sk.7.pielikumu). 

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

Pārskata gadā programmā tika aizstāvēti 6 maģistra darbi. Visi studējošie saņēma sekmīgu vērtējumu un absolvēja RSU. 

Sekmīgi aizstāvēti maģistra darbi (vidējā atzīmē ir 7,8), tas fakts, ka visas absolventes ir nodarbinātas privātpraksēs un trīs 

absolventes no sešām strādā augstskolās apliecina, ka tiek sasniegti studiju rezultāti. 

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

saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

Iepriekšējā akreditācijā nav bijusi.  

9. Informācija par ārējiem sakariem: 

9.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

Kā būtisks aspekts programmas attīstībā ir jāmin sadarbība ar sociālajiem un sadarbības partneriem – t.sk., sadarbība ar valsts 

un pašvaldību institūcijām, individuāliem uzņēmumiem un profesionālās asociācijas pārstāvjiem, kuri ir iesaistīti arī studiju 

kvalitātes padomes darbā un ir izteikuši ieteikumus programmas pilnveidei.   

Kā būtisks resurss programmas attīstībai ir minama sadarbība ar Latvijas Supervizoru apvienību (LSA), sadarbībā ar kuru un 

ar RISEBA, ka jau tika minēts punktā 5.2. tika oganizētā Latvijas Supervizoru apvienības 10 gadu jubilejas konferencē 

„SAVSTARPĒJĀ ATZĪŠANA”, kura mērķis ir stiprināt Latvijas supervizoru kopējo profesionālo identitāti, veidojot tiltus 

un savstarpēji atzīstot supervīzijas dažādību valsts, pašvaldību un biznesa vidēs. 

  Sadarbībā ar izglītības iestādēm – vidusskolām – 2015./2016.māc.gadā tika organizēti un novadīti divi informatīvi semināri 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40303499
http://www.nva.gov.lv/docs/11_4a261c868080c7.87379726.pdf
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“Supervīzija pedagogiem” (2016.gada 27. februārī un 2. aprīlī), kurus novadīja RSU docētāji - Mg. mus., Mg. sc. ed., Mg. sc. 

sal. Ineta Heinsberga, Dr.psych. Mg.sc.,.sal., Mg.paed.Kristīne Mārtinsone, Mg. psych. Mg. paed., Mg. sc. sal. Indra Majore-

Dūšele, Mg. psych. Aelita Vagale, Dr. psych., doc. Jeļena Ļevina, ka arī Supervīzijas programmas 2.kursa studenti. Sadarbībā 

ar ārstnieciskajām iestādēm un RSU mārketinga nodaļas atbalstu tika organizēts un novadīts informatīvs seminārs 

“Supervīzija medicīnas darbiniekiem” (2016.gada 11.jūnijā), kurus novadīja RSU docētāji Dr. psych., doc. Jeļena Ļevina, 

Dr.med., doc.Kristaps Circenis, Mg. mus., Mg. sc. ed., Mg. sc. sal. Ineta Heinsberga. Semināru mērķi – veicināt sabiedrības 

izpratni par supervīziju, sniegt potenciāliem abiturientiem informāciju par studiju iespējām, attīstīt sadarbības iespējas ar 

potenciāliem darba devējiem. 

9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

Studējošo mobilitāte: nav vēl bijusi. 

Akadēmiskā personāla mobilitāte: 2015./2016.ak.gadā netika īstenota. 

Starptautisko vieslektoru skaits katedrā akadēmiskajā gadā. (13. indikators) 

Profesionālās maģistra studiju programmas “Supervīzija” ietvaros pārskata periodā 2015./2016.māc.gadā tika organizēti un 

novadīti divi pasākumi - divas vieslektoru meistarklases: 

- 2015.gada 16. oktobrī (“Psiholoģijas Dienu” ietvaros) - "Embodied inquiry and embodied practices in (clinical) 

supervision" - Dr. psych., Rosemarie Samaritter, Codarts University, Netherlands. 

- 2016.gada 12.martā (ERASMUS sadarbības ietvaros, brīvpratīga meistarklase) - "Creative embodied approaches to 

supervision for arts therapists, psychotherapists and counsellors"  - Senior Lecturer, MA in 

Dance Movement Psychotherapy, Sissy Lykou, Edge Hill University, UK. 

Šobrīd veidojas sadarbība ar Latvijas augstskolām supervīzijas studiju programmas realizācijā, lai nodrošinātu RSU studiju 

programmu īstenošanu, studējošo un akadēmiskā personāla starpvalstu un starpaugstskolu apmaiņas programmu īstenošanu. 

Sadarbībā ar RISEBA Supervīzijas programmas 1.un 2.kursa studentiem organizēts lekciju kurss ‘Psychology of 

Management and Supervision' (10 ak.st., 21.10.2016), kuru novadīs vieslektore Sīsi Līku (Senior Lecturer, MA in 

Dance Movement Psychotherapy, Sissy Lykou). 

Šobrīd tāpat turpinās veidoties sadarbība ar ārvalstu augstskolām supervīzijas studiju programmas realizācijā, lai nodrošinātu 

studiju programmu īstenošanu, studējošo un akadēmiskā personāla starpvalstu un starpaugstskolu apmaiņas programmu 

īstenošanu. 2015. gada pavasarī ir noslēgts Erasmus plus mobilitātes līgums ar Ļubljanas universitāti, ir vienošanās par 

docētāju mobilitāti, uzsākta sadarbība ar Kemtenas universitāti, izveidoti kontakti ar docētājiem un uzsākta sadarbība ar Edge 

Hill Universitāti. Tomēr studējošo un RSU akadēmiskā personāla mobilitāte nav vēl bijusi. 

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. 

2015. gada pavasarī ir noslēgts Erasmus plus mobilitātes līgums ar Ļubljanas universitāti, ir vienošanās par docētāju 

mobilitāti, kā arī uzsākta sadarbība ar Kemtenas universitāti. Taču kopumā startautiskā sadarbība vērtējama kā attīstāma un 

stiprināma. 

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. 

Īstenojot izglītības programmu, notiek profesionālo organizāciju pārstāvju iesaistīšana studiju procesa konsultēšanā, t.s.k, 

kvalitātes padomē, tiek ievākta informāciju no darba devējiem un potenciālajiem darba devējiem (ir darba devēju šādas 

atsauksmes par studiju programmas nepieciešamību: no Labklājības ministrijas, VISC ESF projekta „Vispārējās izglītības 

pedagogu tālākizglītība”, Latvijas Nacionālās projektu vadības asociācijas, Jūrmalas pilsētas  domes Izglītības nodaļas, 

Ozolnieku novada Ozolnieku vidusskolas, Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības, Latvijas Atkarības psihologu 

apvienības, Latvijas supervizoru apvienības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, Bērnu paliatīvās 

aprūpes biedrības,  Latvijas psihologu biedrības, Valsts administrācijas skolas).  

Galvenokārt, Supervīzijas programmas absolventi šobrīd ir nodarbināti privatpraksē (kopumā uz šo momentu ir 6 

absolventas). Tomēr 2 absolventēm ir darba dēvēji, kuri aizpildīja darba devēju aptaujas. Darba devēji atzīmē, ka iestādes, 

kurās strādā absolventi, sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības un izglītības jomās. Supervizora profesionālā sagatavotība 

atbilst iestādes darba specifikai. 

Kopumā maģistra studiju programma ir veidota tā, lai pēc tās absolvēšanas studentiem būtu gan teorētiskas zināšanas, gan 

praktiskās iemaņas un kompetence, lai piedāvātu kvalificētu supervīzijas pakalpojumu dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī 

atbilstoši kompetencei veiksmīgi darbotos dažādās organizācijās, uzņemoties atbildību par savu darbu un sekmējot 

organizācijas un tās darbinieku attīstību / izaugsmi. 

Darba devēju anketēšana, rezultātu apkopošana, analīze un ieteikumu ieviešanas plāna sagatavošana – cik bieži. (14. 

indikators) 

2016.gada septembrī notika elektroniska darba devēju aptauja par programmas atbilstību darba tirgus pieprasījumam. Tā kā 6 

no 6 absolventēm strādā privātpraksē un tikai 3 no 6 absolventēm – augstskolās, tikai 2 darba devēji aizpildīja anketas. 

Rezultātā tika izvirzīti sekojoši secinājumi: 

- darba devēji ir apmierināti ar absolventu sagatavotību, par ko liecina tas fakts, ka darba devēji atzīmē, ka supervizoru 

profesionālā sagatavotība atbilst viņu iestādes darba specifikai; 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
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- darba devējiem ir mērena interese par supervizoru nodarbināšanu – par to liecina, ka perspektīvā 1 no 2 darba devējiem 

plāno nodarbināt vēl vismaz 1 supevizoru. 

  Pirmkārt, ņemot vērā, ka darba devējiem ir mērena interese par supervizoru nodarbināšanu, nākotnē nepieciešams organizēt 

un rīkot pasākumus, kas varētu paaugstināt programmas atpazīstamību darba devēju vidū. Jāmin, ka 2015./2016.māc.gadā 

tika organizēti un novadīti šādi semināri, lai paaugstinātu Supervīzijas programmas atpazīstamību potenciālu studentu vidū, 

proti, divi semināri “Supervīzija pedagogiem” (2016.gada 27. februārī un 2. aprīlī) un viens seminārs “Supervīzija mediķiem/ 

medicīnas darbiniekiem” (2016.gada 11.jūnijā). Rezultātā imatrikulēto studentu skaits paaugstinājās (13 imatrikulēti studenti 

2016./2017. gadā salīdzinot ar 6 imatrikulētiem studentiem 2015./2016. gadā). Šie rezultāti liecina, ka nepieciešams organizēt 

līdzīgus seminārus darba devēju vidū. 

  Otrkārt, nepieciešams turpināt attīstīt sadarbību ar Latvijas Supervizoru apvienību (piem., 2016.gada 21.oktobrī Latvijas 

Supervizoru apvienības 10 gadu jubilejas konferencē „Savstarpējā atzīšana” piedalījās un prezentēja referātus gan 

profesionālās maģistra studiju programmas docētāji, proti, J.Ļevina, I. Stankus-Viša, gan absolventes - Vaivode-Kalnmeijere 

L., Hartmane S.A.; RSU docētājas asoc.prof.K.Mārtinsone un asoc.prof.S.Mihailova novadīja grāmatas „Supervīzija: teorija 

un prakse” atveršānu). 

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. 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Supervīzija” atbilst LR Izglītības likumam, LR Augstskolu 

likumam, EKI līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences aprakstam, RSU Satversmei, RSU Senātā pieņemtajiem 

studijas reglamentējušiem dokumentiem (Studiju iekšējās kārtības noteikumi, Studiju reglaments I).  

Tās ir pakāpeniskas, mūžizglītības koncepcijai atbilstošas studijas, kas sniedz iespēju apgūt zināšanas, prasmes un 

kompetenci, kas nepieciešama supervizoram, atbilstoši profesijas standartam.  Programmas izveidē ir ņemti vērā darba devēju 

un supervizoru profesionālās biedrības ieteikumi. Programma ir saskaņota ar ārzemju augstskolu studiju programmām un 

uzkrāto pieredzi. 

 

Studiju programmas vadītājs:    Kristaps Circenis            / ……………………… / 
  Paraksts, atšifrējums 
Datums: 28.10.2016. 

 

SASKAŅOTS 

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

2016.gada ___________ sēdē 

Protokols Nr. _____ 


