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Studiju programmas raksturojums 

Akadēmiskās bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” 
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: akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”. 

 

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē. 

 

Akadēmiskās studiju programmas mērķis. Sniegt plašas teorētiskās zināšanas un pētnieciskās iemaņas, sagatavojoties patstāvīgi 

zinātniski pētnieciskai darbībai: 

- nodrošināt studējošajiem vispusīgas teorētiskās zināšanas un labas pētnieciskā darba iemaņas, kā arī patstāvīgās 

juridiskās darbības prasmes tieslietu jomā, orientējoties gan nacionālajos, gan starptautiskajos un Eiropas Savienības 

normatīvajos aktos; 

- sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tiesību zinātnes speciālistus, kas var nodarboties ar pētniecisko, 

jaunrades, pasniedzēja un konsultanta darbību tieslietu jomā. 

 

Akadēmiskās studiju programmas galvenie uzdevumi ir: 

- sniegt studentiem tematiskās zināšanas par tiesībām, to izziņas un interpretācijas metodēm. 

- Sekmēt zināšanu apguvi par tiesību sistēmām Baltijas, Eiropas Savienības un citos reģionos, nodrošinot to 

salīdzinošo analīzi. 

- Veicināt iemaņu un prasmju apguvi, kas saistītas ar konkrētu tiesiska rakstura pētījumu veikšanu un ir balstītas uz 

mūsdienu metodoloģiskajiem un tiesību principiem. 

- Attīstīt spējas izvērtēt tiesiskos procesus Latvijā, Eiropā un pasaulē. 

- Iemācīt pielietot kritiski konstruktīvas domāšanas prasmes, vērtējot tiesisko institūciju darbību un attīstīt iemaņas, 

izstrādājot priekšlikumus to darba pilnveidošanā. 

- Sekmēt zināšanu iegūšanu par starptautiskajām, medicīnas un sociālajām tiesībām atbilstoši RSU akadēmiskās 

darbības profilam. 

- Sagatavot studentus tālākajām mācībām maģistratūrā un doktorantūrā, kā arī tālmācībai, attīstot pastāvīgas 

izglītošanās noturīgu motivāciju. 
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- Sniegt studējošiem teorētiskas zināšanas un profesionālās iemaņas, lai sagatavotie juristi būtu spējīgi patstāvīgi 

strādāt izvēlētajā specialitātē, risināt teorētiskus un praktiskus jautājumus jebkurā darbības jomā, kur tiesības 

saskaras ar citām radniecīgām sfērām, kā arī sekmēt viņu konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos 

starptautiskajā un ES darba tirgū. 

- Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi jurisprudencē, kas nodrošinātu radošu pieeju profesionālo pienākumu un 

funkciju pildīšanai, tiesību jaunradei, kā arī sagatavotu kandidātus turpmākajam pētnieciskajam un pedagoģiskajam 

darbam tiesību nozarēs. 

- Īstenot tiesību nozarei raksturīgu padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju elastīgi iekļauties 

darba vidē, piedāvāt sevi kā komunikablu un zinošu speciālistu, ar prasmēm juridisko problēmu izvērtēšanā un 

risināšanā atbilstoši situācijai. 

- Attīstīt spēju analītiski izprast tiesības, pielietot likumus un citus normatīvos aktus. 

- Nodrošināt studiju procesā iespēju apgūt nepieciešamo praktisko darba pieredzi darbībai tiesību aizsardzības 

iestādēs, valsts un pašvaldību institūcijās un privātās uzņēmējsabiedrībās. 

- Nostiprināt atbildības sajūtu par veicamo un paveikto, kontekstā ar prasmi argumentēt savu viedokli, un respektēt 

iestādes vai uzņēmuma intereses. 

- Izpildot visas studiju programmas prasības, studējošie iegūst akadēmisko bakalaura grādu tiesību zinātnē. 

 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

 

Informācija par studiju satura atbilstību studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

Studiju procesā iegūtās zināšanas, prasmes, iemaņas un praktiskā pieredze nodrošinās iespējas akadēmiskā bakalaura 

studiju programmas studentiem, sasniegt sekojošus plānotos rezultātus: 

- spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas un izvēlēties vairākus to risinājumus; 

- spēju patstāvīgi pieņemt un pamatot jurisprudences jomā balstītus lēmumus; 

- balstoties uz apgūtajām juridiskās pētniecības metodēm un jaunākajām tendencēm, precīzi identificēt juridiska 

rakstura problēmas un rast radošas teorētiskās un praktiskās pieejas to atrisināšanai materiālo un procesuālo tiesību 

jomā; 

- pamatojoties uz apgūtajām zināšanām iegūt, atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju, vadīt projektu izstrādi un 

īstenot to, apzinoties nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; 

- spēju brīvi integrēties komandas darbā un komunicēt ar sabiedrību un attiecīgas tiesību nozares darba kolektīvu; 

- spēju pieņemt objektīvus pastāvīgus lēmumus, ņemot vērā sabiedrībā un politikā notiekošus procesus; 

- spēju piemērot speciālās iemaņas un prasmes juriskonsulta standartam izvēlētajā profesijā, ievērojot attiecīgās 

nozares profesionālo ētiku; 

- gatavību turpināt izglītību maģistra grāda iegūšanai tiesību zinātnes programmā. 
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Informācija par studiju satura atbilstību iegūstamajam grādam, grādam un profesionālajai kvalifikācijai vai 

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

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma 55.panta Studiju programmas prasībām. Akadēmiskā 

bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” dod iespēju iegūt sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē. Studiju 

programmas kopējais apjoms — 120 kredītpunkti; tā paredzēta 3 gadu ilgām pilna laika studijām un 3,5 gadu ilgām nepilna 

laika studijām. Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības valsts standartam. 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne” pilnveidota atbilstoši 2014.gada 13.maija Ministra kabineta 

noteikumiem Nr.240 “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. 

 

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

doktora studiju programmām). 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” ir pilnveidota atbilstoši tiesību nozares atktualitātēm, iekļaujot 

brīvās izvēles daļu studiju kursus, studentiem no piedāvātajiem studiju kursiem jāizvēlās kursi 6 kredītpunktu apjomā. 

Brīvās izvēles studiju kursi: Intelektuālās īpašuma tiesības, Patērētāju tiesības, Personu datu aizsardzība, Kriminoloģija, 

Cilvēkdrošība, Policijas tiesības, Finanšu un nodokļu tiesības, Eiropas Savienības banku jomas regulējums, Maksātnespējas 

tiesības, Starptautiskās humanitārās tiesības, Projektu izstrāde un vadība. 

 

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

kredītpunktu. 

Katrā studiju kursā ir paredzētas 20 – 32 auditoriju nodarbību stundas un 160 - 180 stundas studentu patstāvīgajam darbam. 

Katrā mācību kursā studentam jāapgūst apmēram 1000 lappuses zinātniskās literatūras par studiju kursa tēmu. 

 

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). 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” netiek realizēta studiju prakse. Studiju programma ir izstrādāta, 

tā lai pēc akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” beigšanas, absolventi varētu strādāt valsts un 

pašvaldību iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās, kā arī turpināt studijas maģistratūrā. 

 

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

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” netiek realizēta studiju prakse. 

 

Studējošo pētniecisko darbu iesniegšana noteiktajā termiņā - procentuāli 100% (9.3.indikators). 

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē 2015./2016.akadēmiskā gada rudens semestrī pilna un nepilna laika 

klātienes akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne”, bakalaura darbus izstrādāt un aizstāvēt atļauts:  
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- 1 pilna laika akadēmiskās programmas studentam 

- 21 nepilna laika akadēmiskās programmas studentiem. 

Laika posmā no 2016.gada 18.-20.janvārim notika bakalaura darbu aizstāvēšana pilna un nepilna laika akadēmiskās 

bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studentiem. Savukārt, pavasara semestrī pilna un nepilna laika klātienes 

akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne”, bakalaura darbus izstrādāt un aizstāvēt atļauts:  

- 19 pilna laika akadēmiskās programmas studentiem 

- 5 nepilna laika akadēmiskās programmas studentiem 

Laika posmā no 2016.gada 31.maija līdz 2.jūnijam notika bakalaura darbu aizstāvēšana pilna un nepilna laika akadēmiskās 

bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” studentiem. Apkopojot iegūtos rezultātus, tiek secināts, ka darbi tika 

izstrādāti atbilstoši izstrādes noteikumiem un aizstāvēto darbu kvalitāte vairākiem darbiem vērtējama teicamā un ļoti labā 

līmenī. Veiksmīgu bakalaura darba aizstāvēšanu pozitīvi ietekmēja tas, ka tika sarīkota bakalaura darbu priekšaizstāvēšana. 

Akopojot informāciju secināms, ka 2015./2016.akadēmiskā gada periodā 100% visi studenti iesniedza darbus termiņā un 

aizstāvēja sekmīgi. 

 

Studējošo zinātniskā darbība, pulciņu apmeklējums, sākot ar 3. studiju gadu – procentuāli 28%. (10. indikators) 

Jau sākot ar pirmo studiju gadu, studenti gatavo studiju darbus, kur apgūst pētnieciskā darba izstrādes metodoloģiju, kas ļauj 

studējošiem jau pirmajā gadā apgūt elementārās pētniecības iemaņas. Trešajā studiju gadā studējošie izstrādā bakalaura 

darbus atbilstoši studiju programmas saturam un ar studiju programmu saistītajiem pētījumu virzieniem.  

Juridiskā fakultāte 2010.gada sāka sadarbību ar Rīgas Sociālā dienesta Dienas centru Ābeļzieds, kas atrodas Dzirciema 

ielā 24. Sadarbība tiek īstenota RSU izveidotajā Juridiskajā klīnikā, kurā RSU studenti pasniedzēju vadībā bez maksas 

sniedz juridiskās konsultācijas. Juridiskā klīnika ir izveidota ar mērķi pilnveidot Juridiskās fakultātes studējošo apmācības 

formas un metodes, paaugstinot iegūstamo zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitāti, sniedzot iedzīvotājiem nepieciešamos 

bezmaksas informatīvi konsultatīvos pakalpojumus tiesiskajā un sociālajā jomā. Laika gaitā juridisko konsultāciju sniegšana 

sociālā dienas centra apmeklētājiem Juridiskās fakultātes studentiem ir kļuvusi par neatņemamu mācību procesa sastāvdaļu, 

kas papildina teorētisko un praktisko nodarbību formas studējošo vidū, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas un iemaņas 

jurista specialitātē. 

Katru gadu Juridiskā fakultāte organizē dažāda līmeņa starptautiskās, praktiskās konferences, kur studenti aktīvi 

piedalās gan to organizēšanā, gan diskusiju veidošanā. Akopojot informāciju secināms, ka 2015./2016.akadēmiskā gada 

periodā 28% no visiem akadēmiskā bakalaura “Tiesību zinātne” 3.studiju gada studentiem ir iesaistīti zinātniskajā darbībā, 

kā arī ar zinātnisko darbību organizēto pasākumu apmeklēšanā. 

 

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.  

Akadēmiskā bakalaura “Tiesību zinātne” programmā, studiju kursu ietvaros tiek rīkoti semināri, kas virzīti ne tikai uz 
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patstāvīgo darbu izstrādi, bet arī uz pētnieciskās pieredzes apmaiņu. Tam pašam mērķim studenti tiek stimulēti piedalīties 

dažādās konferencēs un ārpus lekciju aktivitātēs.  

Būtiskākie notikumi: 

- Kristīne Langiša, Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 3.kursa studente. 

Izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu “Higiēnas prasības tetovēšanas salonos un to izpildes tiesiskie 

aspekti”. Darba vadītājs: Juridiskās fakultātes pasniedzēja Santa Ašnevica-Slokenberga. Darbs tika prezentēts 

RSU studentu zinātniskajā konferencē 2016.gada 16.martā un starptautiskās žūrijas vērtējumā ieguva I vietu; 

- Anželika Kožuharova, Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 3.kursa studente. 

Izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu “Miruša cilvēka orgānu ieguve un izmantošana medicīnā – tiesiskie 

un ētiskie aspekti”. Darba vadītāja: Juridiskās fakultātes pasniedzēja Santa Ašnevica-Slokenberga. Anželika 

savu pētījumu prezentēja RSU studentu zinātniskajā konferencē 2016.gada 16.martā un starptautiskās žūrijas 

vērtējumā ieguva ieguva II vietu; 

- Toms Zariņš, Artjoms Volaščuks un Aivis Pīlēģis, Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas 

“Tiesību zinātne” 3.kursa studenti. Piedalījās 2015.gada 24.oktobrī ELSA Latvia organizētā II Tiesas procesa 

izspēle administratīvajās tiesībās. Komandas treneris: Juridiskās fakultātes lektore Lidija Rozentāle. RSU 

komanda žūrijas vērtējumā ieguva III vietu un balva par Labāko rakstisko daļu; 

- Toms Zariņš, Artjoms Volaščuks un Aivis Pīlēģis, Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas 

“Tiesību zinātne” 3.kursa studenti. Piedalījās Profesora Paula Minca VI tiesas procesa izspēlē. Komandas 

treneris: Juridiskās fakultātes asociētais profesors Jānis Baumanis. RSU komanda žūrijas vērtējumā ieguva 

III vietu; 

- Andris Pumpišs, Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 3.kursa students. 

Veica apjomīgu pētniecisko darbu un ir līdzautors grāmatai “Medicīnas tiesības”, 2015.; 

- Kristīne Krūmiņa, Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 3.kursa studente. 

Veica apjomīgu pētniecisko darbu un ir līdzautore grāmatai “Medicīnas tiesības”, 2015. 

 

Juridiskās fakultātes organizētie zinātniski/pētnieciskie pasākumi: 

- 2015.gada 03.septembrī RSU Juridiskā fakultāte, veicot apjomīgu pētniecisko darbu kopā ar citiem profesionāļiem, ir 

izdevusi grāmatu “Medicīnas tiesības”, kas paredzēta studentiem, akadēmiskajam personālam, juristiem, veselības 

aprūpes iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem; 

- 2016.gada 06.janvārī Juridiskās fakultātes rīkota diskusija “Mūsdienu terorisma jaunie vaibsti”. Diskusiju mērķis bija 

skaidrot juridiskos, sociālos, politiskos un citus aspektus problēmām, ar kurām saskaras sabiedrība; 

- 2016.gada 12.janvārī Juridiskās fakultātes rīkota diskusija “Nelegālā migrācija: sociālo, politisko un tiesisko problēmu 

metastāzes”. Diskusiju mērķis bija skaidrot juridiskos, sociālos, politiskos un citus aspektus problēmām, ar kurām 

saskaras sabiedrība; 

- 2016.gada 27.janvārī Juridiskās fakultātes rīkota starptautisku konference “Spaisa nāvējošais šarms”. Konferencē tika 
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analizēti narkotiku lietošanas riski un pārrunāti profilaktiski veicamie pasākumi, kuri palīdzētu ierobežot spaisa 

lietošanu Baltijas jūras reģiona valstīs. Konferencē piedalījās pašvaldību iestāžu un NVO pārstāvji no Zviedrijas, 

Igaunijas un Latvijas. Konference tieka organizēta sadarbībā ar starptautisko organizāciju European Cities Agains 

Drugs (ECAD), Rīgas Domi. Konferencē pārrunāja jautājumus par atkarību veidošanos un atveseļošanos no tām, par 

narkotikām mediju skatījumā, par jaunākajiem sasniegumiem spaisa lietošanas  un izplatīšanas ierobežošanā (Latvijas, 

Igaunijas un Zviedrijas pieredze), kā arī diskutēja par profilaktiski veicamajiem pasākumiem. 

- 2016.gada 20.aprīlī Juridiskās fakultātes rīkota starptautiska zinātniski praktiskā konference „Mūsdienu sabiedrības 

jaunie izaicinājumi drošības nostiprināšanā: reālais stāvoklis un perspektīvas.” 

 

Pētniecisko darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar “Pētnieciskā darba izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas 

noteikumiem”. Aizstāvēšanas komisijas sastāvā tiek iekļauti profesionālo organizāciju vai absolventu darba devēju 

pārstāvji. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju, radošās darbības un 

sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā skatīt Studiju virziena ziņojuma 7.punktā un Studiju virziena 

ziņojuma 3.pielikumā. 

 

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

īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. Norāde uz RSU mājas lapas saiti un 

pieejamo informāciju: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/tiesibu-zinatne, 

aplūkots 11.10.2016. 

 

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

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā  “Tiesību zinātne” reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko 

veido vidējais CE vērtējums latviešu valodā un svešvalodā. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas mērķis ir sagatavot 

speciālistus, kuri spēc pielietot visaptverošas zināšanas tiesību jomā. Uzņemšanas nosacījumi atbilst studiju programmas 

mērķiem un uzdevumiem. 

 

Informācija par uzņemšanas prasību atbilstību studiju rezultātu sasniegšanai 

Studentu zināšanu kvalitāti vērtē, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu un 

atbilstoši augstskolā esošiem vērtēšanas kritērijiem. Uzņemšanas prasības atbilstību studiju rezultātu sasniegšanai. 

 

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 Ministra 

kabineta 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 

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/socialo-zinatnu-studiju-programmas/tiesibu-zinatne
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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, aplūkots 

14.10.2016.  

 

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 

Akadēmiskā bakalaura “Tiesību zinātne” programmā 2015./2016.akadēmiskā gada periodā augstākos studiju posmos 

iestājās 2 studējošie, minētie studenti tika uzņemti 2.studiju gada 4.semestrī. 

 

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 kursa nosaukums kods Studiju 

programma 
(Studiju plāns) 

Bloks semestris realizētājs KP 

Administratīvās tiesības JF_040 TZNz A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Eiropas valstu tiesību 
vēsture 

JF_046 TZNz A 2 Juridiskā fakultāte 2 

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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Latvijas tiesību vēsture JF_082 TZNz A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Praktiskā komunikācija JF_121 TZNz B 2 Juridiskā fakultāte 2 

Loģika JF_089 TZNz A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Patērētāju tiesības JF_109 TZNz C 2 Juridiskā fakultāte 2 

Personas datu aizsardzība JF_111 TZNz C 2 Juridiskā fakultāte 2 

Kursa darbs I JF_133 TZNz A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Administratīvais process JF_001 TZNz A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Krimināltiesības. Sevišķā 
daļa 

JF_079 TZNz A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Tiesību aizsardzības iestādes JF_021 TZNz B 2 Juridiskā fakultāte 2 

Eiropas tiesības JF_045 TZNz A 3 Juridiskā fakultāte 3 

Ģimenes tiesības JF_053 TZNz B 3 Juridiskā fakultāte 2 

Mantojuma tiesības JF_090 TZNz B 3 Juridiskā fakultāte 2 

Darba tiesības JF_036 TZNz A 3 Juridiskā fakultāte 2 

Vides tiesības JF_031 TZNz A 3 Juridiskā fakultāte 2 

Pašvaldību tiesības JF_108 TZNz A 3 Juridiskā fakultāte 2 

Komerctiesības JF_066 TZNz A 3 Juridiskā fakultāte 3 

Finanšu un nodokļu tiesības JF_050 TZNz C 3 Juridiskā fakultāte 2 

Maksātnespējas tiesības JF_087 TZNz C 3 Juridiskā fakultāte 2 

Juridiskās metodes JF_064 TZNz B 3 Juridiskā fakultāte 2 

Kriminālprocess. Sevišķā 
daļa 

JF_075 TZ B 3 Juridiskā fakultāte 2 

Finanšu un nodokļu tiesības JF_050 TZ C 3 Juridiskā fakultāte 2 

Cilvēkdrošība JF_003 TZ C 3 Juridiskā fakultāte 2 

Cilvēktiesības JF_015 TZ A 3 Juridiskā fakultāte 2 

Policijas tiesības JF_113 TZ C 3 Juridiskā fakultāte 2 

Administratīvais process JF_001 TZ A 3 Juridiskā fakultāte 2 

Krimināltiesības. Sevišķā 
daļa 

JF_079 TZ A 3 Juridiskā fakultāte 2 

Tiesību aizsardzības iestādes JF_021 TZ B 3 Juridiskā fakultāte 2 

Praktiskā komunikācija JF_121 TZ B 3 Juridiskā fakultāte 2 

Starptautiskās publiskās 
tiesības 

JF_010 TZ A 3 Juridiskā fakultāte 3 

Juridiskā retorika JF_063 TZ A 3 Juridiskā fakultāte 2 
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Franču valoda VC_072 TZ B 3 Valodu centrs 1 

Krievu valoda VC_075 TZ B 3 Valodu centrs 1 

Spāņu valoda VC_067 TZ B 3 Valodu centrs 1 

Vācu valoda VC_069 TZ B 3 Valodu centrs 1 

Eiropas tiesības JF_045 TZN A 3 Juridiskā fakultāte 3 

Ģimenes tiesības JF_053 TZN B 3 Juridiskā fakultāte 2 

Mantojuma tiesības JF_090 TZN B 3 Juridiskā fakultāte 2 

Darba tiesības JF_036 TZN A 3 Juridiskā fakultāte 2 

Vides tiesības JF_031 TZN A 3 Juridiskā fakultāte 2 

Pašvaldību tiesības JF_108 TZN A 3 Juridiskā fakultāte 2 

Komerctiesības JF_066 TZN A 3 Juridiskā fakultāte 3 

Finanšu un nodokļu tiesības JF_050 TZN C 3 Juridiskā fakultāte 2 

Maksātnespējas tiesības JF_087 TZN C 3 Juridiskā fakultāte 2 

Starptautiskās bēgļu tiesības JF_006 TZNz C 4 Juridiskā fakultāte 2 

Lietu tiesības JF_083 TZNz A 4 Juridiskā fakultāte 3 

Civilprocess JF_035 TZNz A 4 Juridiskā fakultāte 3 

Juridiskā retorika JF_063 TZNz A 4 Juridiskā fakultāte 2 

Profesionālā ētika JF_122 TZNz A 4 Juridiskā fakultāte 2 

Starptautiskās humanitārās 
tiesības 

JF_008 TZNz C 4 Juridiskā fakultāte 2 

Saistību tiesības JF_125 TZNz A 4 Juridiskā fakultāte 2 

Studiju darbs II JF_018 TZNz A 4 Juridiskā fakultāte 2 

Praktiskā komunikācija JF_121 TZNz B 4 Juridiskā fakultāte 2 

Personas datu aizsardzība JF_111 TZ C 1 Juridiskā fakultāte 2 

Ievads tiesību zinātnē JF_056 TZ A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Tiesību teorija JF_024 TZ A 1 Juridiskā fakultāte 3 

Latvijas tiesību vēsture JF_082 TZ A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Eiropas valstu tiesību 
vēsture 

JF_046 TZ A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Konstitucionālās tiesības JF_068 TZ A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Loģika JF_089 TZ A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība 

JF_094 TZ C 1 Juridiskā fakultāte 2 

Angļu valoda jurisprudencē VC_002 TZ A 1 Valodu centrs 2 
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Patērētāju tiesības JF_109 TZ C 1 Juridiskā fakultāte 2 

Intelektuālās īpašuma 
tiesības 

JF_058 TZ C 1 Juridiskā fakultāte 2 

Eiropas tiesības JF_045 TZ A 1 Juridiskā fakultāte 3 

Kriminoloģija JF_081 TZ C 1 Juridiskā fakultāte 2 

Lietvedība JF_085 TZ B 2 Juridiskā fakultāte 2 

Politika un tiesības JF_114 TZ A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Juridiskās metodes JF_064 TZ B 2 Juridiskā fakultāte 2 

Angļu valoda jurisprudencē VC_002 TZ A 2 Valodu centrs 2 

Ievads civiltiesībās JF_054 TZ A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Profesionālā ētika JF_122 TZ A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Krimināltiesības. Vispārīgā 
daļa 

JF_080 TZ A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Kriminālprocess. Vispārīgā 
daļa 

JF_076 TZ B 2 Juridiskā fakultāte 2 

Administratīvās tiesības JF_040 TZ A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Studiju darbs I JF_017 TZ A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Ievads tiesību zinātnē JF_056 TZN A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Konstitucionālās tiesības JF_068 TZN A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Angļu valoda jurisprudencē VC_002 TZN A 1 Valodu centrs 3 

Tiesību teorija JF_024 TZN A 1 Juridiskā fakultāte 3 

Lietvedība JF_085 TZN A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Krimināltiesības. Vispārīgā 
daļa 

JF_080 TZN A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Ievads kultūras vēsturē JF_055 TZN C 1 Juridiskā fakultāte 2 

Spāņu valoda VC_017 TZN B 1 Valodu centrs 3 

Krievu  valoda VC_024 TZN B 1 Valodu centrs 3 

Vācu valoda VC_022 TZN B 1 Valodu centrs 3 

Ievads civiltiesībās JF_054 TZN A 1 Juridiskā fakultāte 2 

Juridiskās metodes JF_064 TZN B 1 Juridiskā fakultāte 2 

Informācijas tiesības JF_057 TZN C 1 Juridiskā fakultāte 2 

Eiropas valstu tiesību 
vēsture 

JF_046 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Loģika JF_089 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Ievads civiltiesībās JF_054 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 
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Eiropas tiesības JF_045 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 3 

Politika un tiesības JF_114 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Cilvēktiesības JF_015 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Cilvēkdrošība JF_003 TZN C 2 Juridiskā fakultāte 2 

Administratīvais process JF_001 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Krimināltiesības. Sevišķā 
daļa 

JF_079 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Tiesību aizsardzības iestādes JF_021 TZN B 2 Juridiskā fakultāte 2 

Latvijas tiesību vēsture JF_082 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Kursa darbs I JF_133 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Administratīvās tiesības JF_040 TZN A 2 Juridiskā fakultāte 2 

Praktiskā komunikācija JF_121 TZN B 2 Juridiskā fakultāte 2 

Personas datu aizsardzība JF_111 TZN C 2 Juridiskā fakultāte 2 

 

Studiju veidi: pilna laika vai nepilna laika studijas 

Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri) pilna laika studijās; 3,5 gadi (7 semestri) nepilna laika studijās 

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē 

Akadēmiskajā studiju programmā “Tiesību zinātne” tiek realizēts 120 KP apjomā, tai skaitā: Obligātā daļa: KP 78, Obligātā 

izvēles daļa: KP 36, Brīvās izvēles daļa: KP 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 

Programma veidota saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst valsts 

noteiktajam augstākās akadēmiskās izglītības standartam. Bakalaura programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums 

studiju turpināšanai divgadīgajā Tiesību zinātnes profesionālajā maģistra studiju programmā, lai tās noslēgumā iegūtu 

jurista profesionālo kvalifikāciju. 

Vērtējot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi, ievēro šādus pamatprincipus: 

- zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī 

studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju plāna A daļas, B daļas studiju plānā 

noteiktajos studiju kursos. 
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Studiju virziens: Tiesību zinātne 

Studiju veidi: pilna laika un  nepilna laika studijas 

Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri) pilna laika studijās; 3,5 gadi (7 semestri) nepilna laika studijās 

Valoda: latviešu 

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē 

Apjoms kredītpunktos: 120 KP 

3 bezmaksas vietas pilna laika studijās 

50 maksas vietu pilna laika studijās / 50 maksas vietu nepilna laika studijās 

 

Informācija par vērtēšanas sistēmu 

Lai sasniegtu šos mērķus, no visām esošajām zināšanu kontroles organizācijas formām tiek izraudzītas tādas metodes, kuras 

nodrošina studentu sasniegumu vērtēšanas nepārtrauktību, individualizāciju un objektivitātes paaugstināšanu. 

Studentu zināšanu novērtēšanas galvenās formas ir noteiktas akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 

studiju kursu aprakstos, konkrēti: 

1. kontroldarbu, patstāvīgo darbu un referātu izpildes novērtēšana, kā arī piedalīšanās praktiskajās un 

semināru nodarbībās novērtēšana; 

2. eksāmenu un ieskaišu organizēšana apgūtajos studiju kursos; 

3. studiju darbu izpilde; 

4. bakalaura darba aizstāvēšana; 

Studiju rezultātu vērtēšana notiek saskaņā ar RSU Reglamentu. Studiju procesa organizācijas un īstenošanas kvalitāte ir 

atkarīga no savstarpējā akadēmiskā personāla un studentu sadarbības, no studentu un akadēmiskā personāla sastāva, no 

sistemātiskas darba kontroles, analīzes, darbības izvērtēšanas.  

Visos gadījumos vērtējums tiek piešķirts, vadoties no vienlīdzīgu tiesību un kritēriju sistēmām, ņemot vērā katra studenta 

individuālās spējas, kā arī šo spēju salīdzinājumu ar studiju kursa biedru sniegumu. Studējošie intensīvi un sistemātiski 

izmanto studiju laiku: apmeklē nodarbības, atbildīgi un radoši plāno patstāvīgā darba uzdevumu īstenošanu, aktīvi iesaistās 

radošajos projektos, sekmē mūsu darba kvalitātes pilnveidi, sniedzot savu redzējumu studiju procesa organizēšanas 

uzlabošanā, iesaistās studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, vienmēr laicīgi un sekmīgi kārto pārbaudījumus. 

 

Programmas apguve  notiek saskaņā ar 2013.gada 16.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.202 “Kārtība, kādā izsniedz 

valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus”. 

Eksāmeni un ieskaites tiek vērtēta 10 ballu skalā: 

1) ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”); 

2) augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”); 

3) vidējs apguves līmenis (6 – “ gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”); 
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4) zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”). 

 

Pārbaudījumu satura atjaunošana akadēmiskajā gadā – procentuāli 60%. (6.1. indikators) 

Studiju programmas aktualizēšana notiek katru mācību gadu, studiju kursu apraksti tiek aktualizēti tiesību nozares 

svarīgākajām izmaiņām. Studiju kursu gala pārbaudījumu rezultāti tiek analizēti, kā rezultātā, ja ir nepieciešams tiek veiktas 

izmaiņas. Studentu kompetence tik vērtēta starprezultātos – semestra un kursa eksāmenos, ieskaitēs, ārpus lekciju 

aktivitātēs. Studiju programmas noslēgumā – bakalaura darba aizstāvēšana. Vērtēšanas veidi ir noteikti studiju plānos, 

vērtēšanas formas un metodes iestrādātas studiju kursu programmas prasībās. Ar kompetences vērtēšanas sistēmu studenti 

tiek iepazīstināti katra studiju kursa apguves sākumā. Vērtējums izriet no kursa programmā paredzēto prasību izpildījuma 

kvalitātes. Prasību vidū iekļauta krietna daļa patstāvīgi veicamā darba. Tā, kā tiesību nozare ir mainīga, būtiski ir ieviest gan 

studiju kursā svarīgākos jauninājumus, gan arī studiju kursa gala pārbaudījumos. Studiju programmas satura atjaunināšana 

akadēmiskā gadā ir līdz pat 60%. 

 

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

pārbaudījumos - procentuāli. (6.2. indikators) 

Akadēmiskā bakalaura “Tiesību zinātne” programmā nav klīnisko studiju kursi, kur būtu nepieciešams Medicīnas izglītības 

tehnoloģiju centra piedāvāto prasmju un kompetenču stimulatoru iekļaušana. 

 

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

Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs vairumā gadījumu ir saistīts ar docētāju specializāciju programmas ietvaros, ar 

docējamiem lekciju kursiem. Akadēmiskā personāla veiktie pētījumi ir nozīmīgs ieguldījums gan to pārstāvošās nozares 

attīstībā, gan arī studiju programmas attīstībā un studiju satura pilnveidošanā. Ar pētījumu starpniecību docētāji savos 

studiju kursos ienes aktuālākās nozares novitātes. Mācībspēki sagatavo zinātniskus rakstus, piedalās konferencēs un 

praktiskajos semināros, izstrādā mācību grāmatas un metodiskos materiālus. Akadēmiskā bakalaura “Tiesību zinātne” 

programmā starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju 2 gadu periodā ir – 3. 

 

Semestra pārbaudes darbu nokārtošana noteiktajā termiņā – procentuāli 70%. (9.2. indikators) 

Docētāju darbs studiju kursa apguves laikā ir veltīts tam, lai studenti ne tikai varētu nodemonstrēt zināšanu palielināšanos, 

bet arī tam, lai students izkoptu studēšanas paņēmienus. Katrs no šiem paņēmieniem savā veidā attīsta studenta iespējas 

pielietot iegūtās zināšanas, lai analizētu kādu juridisku problēmu vai jautājumu. Pārbaudes darbu nokārtošana noteiktajā 

termiņā akadēmiskā bakalaura “Tiesību zinātne” programmā vidēji ir 70%. 

 

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

Saskaņā ar 2015.gada 25.augusta Juridiskās fakultātes Domes lēmumu Nr.16-3-7/8-1 (23) “par hospitāciju 2015./2016. 

akadēmiskajā gadā”, noritēja 3 reizes gadā, docētāju hospitēšanu veic studiju programmu vadītāji. Akadēmiskā bakalaura 
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“Tiesību zinātne” programmā pilna laika studiju docētāju hospitēšanu veica Lidija Rozentāle, bet nepilna laika studijās Irina 

Dolgova/Inga Kudeikina. Docētāju hospitēšanu pēc saviem ieskatiem var veikt Juridiskās fakultātes dekāns Andrejs Vilks, 

kā arī Juridiskās fakultātes domnieks no Studējošo pašpārvaldes pēc studiju programmu vadītāja lūguma. 

 

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

 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses 
1) Studenti ir pilnībā apmierināti ar augstskolas 

un studiju programmas izvēli. 

2) Studentu vairākums ir pilnībā apmierināti ar 

sasniegtajiem studiju rezultātiem. 

3) Lielākā daļa studenti ir pilnībā apmierināti ar 

datoru nodrošinājumu, un interneta 

pieejamību augstskolā. 

4) Lielākā daļa studenti ir pilnībā apmierināti ar 

demonstrācijas materiālu un izdales materiālu 

nodrošinājumu. 

5) Studenti ir apmierināti un drīzāk apmierināti 

ar tādam mācību formām kā lekcijas, 

vieslekcijas, semināri, praktiskās nodarbības. 

6) Studenti ir apmierināti un drīzāk apmierināti 

ar šādām patstāvīgo darbu formām, kā 

referāti, esejas, kopsavilkumu rakstīšana, 

kursa darbi (studiju darbi). 

7) Studentu vērtējumā prakse specialitātē bija 

pietiekami ilga un labi organizēta, lai 

nostiprinātu teorētiskās zināšanās un apgūtu 

praktiskās iemaņas. 

8) Studenti atzīst nodarbību telpas par 

atbilstošām, kā arī to nodrošinājumu (tāfeles, 

projektors). 

9) Vairākums studenti uzskata, ka vērtēšanas 

sistēma pārsvarā ir objektīva un taisnīga. 

Vājās puses 
1) Lekciju un nodarbību plānojums tiek 

vērtēts, kā vairāk neapmierinoši, nekā 

apmierinoši. 

2) Tā pat studenti norāda, ka vairāk 

neapmierināti nekā apmierināti ar 

informācijas pieejamību par lekciju un 

nodarbību norises vietām. 

3) Daļa studenti norāda, ka neapmierināta 

bibliotēkas nodrošinājumu (grāmatas, 

internets, datu bāzes). 

4) Studenti vērtē, kā  nepietiekamu materiālu 

nodrošinājumu e-studijās. 

5) Studenti vēlas, lai studiju kursu 

pasniegšanas līmenis būtu augstāks. 
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Ārējie faktori 

Iespējas 
1) Studenti, kuri saņēmuši RSU  100% studiju 

maksas atlaidi, ir iespējas vairāk laika veltīt 

studijām. 

2) Studenti var izmantot ERASMUS + 

programmu starptautiskās pētnieciskās 

pieredzes gūšanai. 

3) Piedalīties ārpus lekciju aktivitātēs, tādējādi 

papildināt studiju laikā gūtās zināšanas ar 

praktisko pieredzi, kā arī izmantot darbā 

analītiskās iemaņas. 

4) Papildināt bibliotēkas krājumus ar juridisko 

literatūru. 

Draudi 
1) Demogrāfiskā situācija valstī – samazinās 

iedzīvotāju skaits, līdz ar to studentu skaits. 

2) Maksātnespēja – aizvien pieaug studentu 

nespēja risināt finansiāla rakstura 

jautājumus. 

3) Pasniedzēju zemais atalgojums neveicina 

doktorantu pievēršanos pedagoģiskajam 

darbam RSU. 

4) Veselības ministrijas finansiāla atbalsta 

neesamība, reflektanti dodas studēt tur, kur 

ir budžeta vietas. 

 

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

avotiem. 

 

Informācija par studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvām. 

Sadarbībā ar Valsts Ieņēmumu Dienestu un RSU Studentu servisa Karjeras centra vecākā karjeras konsultante ir apkopijusi 

datus par Akadēmiskā bakalaura “Tiesību zinātne” programmā pilna un nepilna laika studiju 2015.gada absolventu 

nodarbinātību. 

 

2015.g.absolventi 

 

Absolventu 
skaits 

Absolventu 
skaits, 

nodokļu 
maksātāji 
2015.gadā 

Ienākumu 
vidējā 

vērtība, 
EUR 

Nodarbinātība, % 

Akadēmiskā bakalaura “Tiesību 
zinātne” programma 64 59 13497.42 92.2% 

 

No Valsts Ieņēmuma Dienesta datiem redzams, ka  92.2% absolventu ir nodarbināti un maksā nodokļus Latvijas Republikai. 

 

2015.g.absolventi  Nodarbinātības joma skaits 

Dārzeņu audzēšana                                                                                                                                                                                                                                          
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas 
palīgdarbības                                                                                                                                                                                              1 

Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana                                                                                                                                                                                         Pārtikas produktu ražošana                                                                                                                                                                                                                                 1 
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Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana                                                                                                                                                                                                                Pārtikas produktu ražošana                                                                                                                                                                                                                                 1 

Metāla izstrādājumu remonts                                                                                                                                                                                                                                Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana                                                                                                                                                                                                                   2 

Būvniecības projektu izstrādāšana                                                                                                                                                                                                                          Ēku būvniecība                                                                                                                                                                                                                                             1 

Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana                                                                                                                                                                                                      
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecība un remonts                                                                                                                                                                                   1 

Automobiļu apkope un remonts                                                                                                                                                                                                                               
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, 
mazumtirdzniecība un remonts                                                                                                                                                                                   1 

Dzērienu vairumtirdzniecība                                                                                                                                                                                                                                Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                      1 

Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība                                                                                                                                                                                           Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                      2 

Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība                                                                                                                                                                                                                   Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                      2 

Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība                                                                                                                                                                                    Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                      1 

Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu 
vairumtirdzniecība                                                                                                                                                                              Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                      1 

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod 
pārtikas preces, dzērienus vai tabaku                                                                                                                                               Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                       1 

Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos                                                                                                                                                                                                        Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                       3 

Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                                                                                                                                                                             Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                       1 

Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                                                                                                                                                                                         Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                       3 

Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                                                                                                                                                                      Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                                                                                                                                                                                       1 

Pārējās transporta palīgdarbības                                                                                                                                                                                                                           Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības                                                                                                                                                                                                                   1 

Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu                                                                                                                                                                                                   Pasta un kurjeru darbība                                                                                                                                                                                                                                   1 

Citas pasta un kurjeru darbības                                                                                                                                                                                                                            Pasta un kurjeru darbība                                                                                                                                                                                                                                   1 

Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās                                                                                                                                                                                                        Izmitināšana                                                                                                                                                                                                                                               1 

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi                                                                                                                                                                                                           Ēdināšanas pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                                     2 

Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana                                                                                                                                                                                                
Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu 
ierakstu producēšana                                                                                                                                                                                1 

Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana                                                                                                                                                                                                
Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu 
ierakstu producēšana                                                                                                                                                                                1 

Datorprogrammēšana                                                                                                                                                                                                                                         Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības                                                                                                                                                                                                     1 

Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības                                                                                                                                                                                                      Informācijas pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                                   1 

Cita monetārā starpniecība                                                                                                                                                                                                                                 
Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un 
pensiju uzkrāšanu                                                                                                                                                                                   3 

Citi kreditēšanas pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                              
Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un 
pensiju uzkrāšanu                                                                                                                                                                                   3 

Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana                                                                                                                                                                                                               Operācijas ar nekustamo īpašumu                                                                                                                                                                                                                            1 
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Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana                                                                                                                                                                                                Operācijas ar nekustamo īpašumu                                                                                                                                                                                                                            2 

Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu                                                                                                                                                                                                                  Operācijas ar nekustamo īpašumu                                                                                                                                                                                                                            1 

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata                                                                                                                                                                                          Operācijas ar nekustamo īpašumu                                                                                                                                                                                                                            3 

Juridiskie pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                                     Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                    2 

Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana 
nodokļu jautājumos                                                                                                                                                                 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                    2 

Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās 
zinātnēs                                                                                                                                                                          Zinātniskās pētniecības darbs                                                                                                                                                                                                                              1 

Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas 
līzings                                                                                                                                                                           Iznomāšana un ekspluatācijas līzings                                                                                                                                                                                                                       1 

Nodrošināšana ar personālu uz laiku                                                                                                                                                                                                                        Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu                                                                                                                                                                                                         1 

Tūrisma operatoru pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                              
Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi 
un ar tiem saistīti pasākumi                                                                                                                                                                   1 

Personiskās drošības darbības                                                                                                                                                                                                                              Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana                                                                                                                                                                                                                       3 

Drošības sistēmu pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                               Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana                                                                                                                                                                                                                       1 

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības                                                                                                                                                                                                                 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                1 

Informācijas zvanu centru darbība                                                                                                                                                                                                                          
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu 
palīgdarbības                                                                                                                                                                                            3 

Vispārējo valsts dienestu darbība                                                                                                                                                                                                                          Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana                                                                                                                                                                                             7 

Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu                                                                                                                             Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana                                                                                                                                                                                             2 

Aizsardzība                                                                                                                                                                                                                                                Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana                                                                                                                                                                                             7 

Tieslietu iestāžu darbība                                                                                                                                                                                                                                  Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana                                                                                                                                                                                             9 

Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana                                                                                                                                                                                                               Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana                                                                                                                                                                                             10 

Ugunsdzēsības dienestu darbība                                                                                                                                                                                                                             Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana                                                                                                                                                                                             1 

Pirmskolas izglītība                                                                                                                                                                                                                                       Izglītība                                                                                                                                                                                                                                                  1 

Sākumizglītība                                                                                                                                                                                                                                             Izglītība                                                                                                                                                                                                                                                  2 

Vispārējā vidējā izglītība                                                                                                                                                                                                                                 Izglītība                                                                                                                                                                                                                                                  1 

Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā                                                                                                                                                                                                                     Izglītība                                                                                                                                                                                                                                                  2 

Akadēmiskā augstākā izglītība                                                                                                                                                                                                                              Izglītība                                                                                                                                                                                                                                                  1 

Citur neklasificēta izglītība                                                                                                                                                                                                                              Izglītība                                                                                                                                                                                                                                                  1 

Izglītības atbalsta pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                            Izglītība                                                                                                                                                                                                                                                  1 

Aprūpes centru pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                                 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu                                                                                                                                                                                                                             1 

Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi                                                                                                                                                                                                           Sociālā aprūpe bez izmitināšanas                                                                                                                                                                                                                           1 
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Citur neklasificētu organizāciju darbība                                                                                                                                                                                                                   Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība                                                                                                                                                                                                        1 

Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi                                                                                                                                                                                                                   Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana                                                                                                                                                                                                                   1 

Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi                                                                                                                                                                                                               Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana                                                                                                                                                                                                                   3 

 

No Valsts Ieņēmuma Dienesta sniegtās informācijas redzams, ka 2015.gada absolventi strādā jurisprodencē, kas liecina, ka 

Tiesību zinātnes speciālisti ir pieprasīti darba tirgū. 

 

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

Studiju rezultātu vērtēšanā ir iesaistīti gan akadēmiskais personāls, gan studenti, gan darba tirgus pārstāvji. Studiju 

rezultātus apspriež, izvērtē un pieņem lēmumus par studiju darba pilnveidi Juridiskās fakultātes Domes sēdēs. Par lēmumu 

izpildi studiju programmu un apakšprogrammu vadītāji sistemātiski ziņo Juridiskās fakultātes Domes sēdēs, atsevišķus 

jautājumus apspriež un pieņem lēmumus Senāts.  

 

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

programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

studiju virziena akreditācija 

Akreditācijas lapas Nr.: 123 

Akreditācijas lapas datums: 12.08.2013. 

Akreditācijas datums:  07.06.2013. 

Akreditācijas periods:  6 gadi 

Akreditēta līdz: 06.06.2019. 

Pamatojums: Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 7. jūnija lēmums Nr. 125 

 Norāde uz pieejamo informāciju Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā : 

http://svr.aic.lv/Forms/Accreditation.aspx?id=84146f97-d375-4acd-84d9-88b5ef66e853, aplūkots 02.11.2016. 

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.oktobra līdz 29.oktobrim RSU Karjeras iespēju nedēļā piedalījās vairāk nekā 30 darba devēji. 

Notika studentu un absolventu tikšanās ar darba devējiem no: LR Aizsardzības, Ārlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu 

dienesta, Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Delfi, Nacionālā informācijas aģentūra LETA, McCANN Consulting, 

PricewaterhouseCoopers, INVL Asset Management, Nordea bankas, Statoil Fuel & Retail Business Centre, Deloitte Latvia. 

Pasākumu apmeklēja  72 RSU sociālo virziena studenti. 

http://svr.aic.lv/Forms/Accreditation.aspx?id=84146f97-d375-4acd-84d9-88b5ef66e853
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Studiju programmas tapšanas gaitā un kopš programmas realizācijas sākuma notiek pastāvīga, divpusēja sadarbība ar darba 

devējiem, kuras rezultātā studiju programma ir izveidota atbilstoši darba devēju prasībām un ieteikumiem un programmas 

realizācijas gaitā šī  sadarbība turpinās, uzklausot darba devēju viedokli.  

Sadarbojoties RSU un darba devējiem tiek veiktas aptaujas par studējošo profesionālo iemaņu izaugsmi mācību procesa 

gaitā, kas uzrāda pozitīvas tendences teorētisko un praktisko zināšanu apguvē, kas savukārt veicina darba devēju 

ieinteresētību darbinieku apmācības procesā. Studējot Akadēmiskā bakalauru studiju programma “Tiesību zinātne” studējošie 

apgūst ne tikai tās tiesību jomas, ar kurām saskaras ikdienas darbā, bet arī kursus, kas nostiprina viņu zināšanas citās tiesību 

jomās, tādejādi vispusīgāk un efektīvāk tiek veikts ikdienas darbs, ko novērtē arī darba devēji. 

Juridiskajai fakultātei ir sadarbības līgumi ar Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu, Valsts Policija. 

 

9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji: 

9.2.1. Juridiskās fakultātes 2015./2016.studiju gadā ārvalstīs uzņemtie studenti:  

 1 students - Kazimier Wielki University in Bydgoszcz, Polija; 

 1 students – Law Firm Limited, UK. 

9.2.2. Juridiskā fakultātē 2015./2016.studiju gadā uzņemtie ārvalstu studenti: 

 1 students – National and Kapodistrian University of Athens, Grieķija; 

 1 students – Universidad Carlos III de Madrid, Spānija. 

9.2.3. Docētāju mobilitāte: 

RSU nodrošina mācībspēku mobilitāti – lektoriem, docētājiem un vieslektoriem ir iespēja docēt citā augstskolā. Kas 

savukārt uzlabo augstākās izglītības institūciju darbības kvalitāti, starptautisko sadarbību, valodu apguvi, starpkultūru 

izpratni, kā arī studentu un mācībspēku mobilitāti Eiropas mērogā. Rekomendētais vizītes ilgums visiem RSU darbiniekiem 

1 nedēļa (5 darba dienas un 2 dienas turp un atpakaļ ceļam). 

9.2.3.1. Juridiskās fakultātes 2015./2016.studiju gadā ārvalstīs lasīja lekcijas un guva apmaiņas pieredzi 

akadēmiskais personāls: 

 Lektore, mg.iur Lidija Rozentāle - University Danubius in Galati, Rumānija; 

 Prodekāns, dr.iur. Jānis Grasis - University Danubius in Galati, Rumānija. 

 

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

Juridiskajā fakultātē 2015./2016.studiju gadā lasīja lekcijas un guva apmaiņas pieredzi ārvalstu akadēmiskais personāls: 

 Aleksandr Popov, Tallinn University of Technology; 

 Monika Pocora, Danubius University of Galati; 

 Gina Livioara Goga, Danubius University of Galati; 

 Graca Enes, University of Porto. 
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9.3. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas, 

norādot, vai augstskolai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

RSU Juridiskā fakultātei ir sadarbības līgumi ar: 

1. Valsts Policijas koledžu; 

2. Rīgas Juridisko koledžu; 

3. Alberta koledžu; 

4. Siedlce Humanitāro un Dabaszinātņu Universitāte (Polija). 

 

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 

(skat. Studiju virziena raksturojuma 9.2. punktu). 

 

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

 

CV-Online karjeras portāls (www.cv.lv) ir populārākais, visaugstāk novērtētais un visvairāk ieteiktais darba meklēšanas 

resurss Latvijā, kuru primāri izmanto speciālisti un vadītāji. 2016.gada oktobrī apsekojot CV-Online karjeras portālu sadaļu 

Jurisprudence / Tieslietas, redzams 39 vakances. Kas ir par 4 vakancēm vairāk salīdzinot ar pagājušā gada oktobra mēnesi. 

Norāde uz CV-Online mājas lapas saiti un pieejamo informāciju: http://www.cv.lv/darba-sludinajumi/jurisprudence-

tieslietas, aplūkots 11.10.2016. Savukārt aplūkojot CV-Online karjeras portālā sadaļu Valsts pārvalde, redzams, ka šobrīd 

valsts struktūrvienībās ir pieejamas 205, kas ir par 35 vakancēm vairāk salīdzinot ar pagājušā gada oktobra mēnesi, līdz ar to 

secināms, ka darba tirgus ir aktīvs un ir nepieciešams sagatavot speciālistus tiesību zinātnē. Norāde uz CV-Online mājas 

lapas saiti un pieejamo informāciju: http://www.cv.lv/darba-sludinajumi/valsts-parvalde, aplūkots 11.10.2016. 

 

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

indikators) 

Juridiskajā fakultātē 2015./2016.akadēmiskā gada periodā norisinājās vienu reizi darba devēju anketēšana. 2016.gada 

http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/sertifikati/ISO_LV_2014.pdf
http://www.cv.lv/darba-sludinajumi/jurisprudence-tieslietas
http://www.cv.lv/darba-sludinajumi/jurisprudence-tieslietas
http://www.cv.lv/darba-sludinajumi/valsts-parvalde
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3.jūnijā norisinājās Studiju kvalitātes padomes sēde ar mērķi pārrunāt un veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu un  

sadarbību kvalitātes nodrošināšanas jomā. 

Darba devēju aptaujas rezultāti rāda, ka: 

1) pēc bakalauru programmas studiju beigšanas absolvents ir motivēts darba ņēmējs un atbildīgs darbinieks, kam piekrīt 

85 % aptaujāto darba devēju, kas pārstāv tiesībaizsardzības iestādes un komercstruktūras.  

2) tie darba devēji, kas nodarbinājuši absolventu jau studiju laikā 90 % gadījumu vēlas paturēt šo darbinieku arī pēc 

studiju beigšanas, piedāvājot izaugsmes iespējas.  

3) 60 % darba devēju ir ieinteresēti studentu specializācijā un praktiskā apmācībā studiju laikā.  

4) 30 % darba devēju kā trūkumu atzīmē absolventu iniciatīvas un patstāvības trūkumu, bet pozitīvi vērtē teorētiskās 

zināšanas. 

5) 53 % no darba devējiem pozitīvi, bet 47 % negatīvi vērtē absolventu pārliecību par savām spējām, motivāciju praktisko 

iemaņu apguvē, pētnieciskā darba veikšanā. 

 

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. 

 

Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijās (NATO; Pasaules tirdzniecības 

organizācijā u.c.), iekļaujas ne tikai Eiropas un pasaules ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā telpā, bet arī darbojas 

vienotā tiesiskā vidē, uzņemoties un īstenojot plaša apjoma juridiska rakstura saistību un iegūstot papildus jaunas tiesības. 

Tajā pat laikā, lai nodrošinātu tiesisko kārtību un tiesību normu izpratni sabiedrībā, nepieciešami profesionāli izglītoti 

speciālisti, kas ir pieejami ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Sadarbojoties ar nevalstiskām organizācijām un sniedzot 

bezmaksas juridisko palīdzību dienas sociālajā centrā „Ābeļzieds”, kur tiešu līdzdalību ņem gan studenti, gan docētāji, RSU 

Juridiskā fakultāte bakalauru studiju programma „Tiesību zinātne”, pierāda sevi kā pamatu vispusīgu speciālistu 

sagatavošanā un praktiskā pielietošanā.  

Valstij pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir vitāli nepieciešams jaunu profesionāli zinošu un izglītotu cilvēku atbalsts 

sociālo problēmu risināšanā. Un tieši sociālo jautājumu savlaicīga un tiesiska risināšana mazina noziedzību, noņem spriedzi 

sabiedrībā, rada uzticēšanos valstiskajām struktūrām, kuras pārstāv policija, tiesību speciālisti.  

Apgūstot bakalauru studiju programmu, un spējot pielietot apgūtās zināšanas praktiskajā darbā, students pierāda sevi 

kā zinošu speciālistu ekonomisko noziegumu atklāšanas jomā, kas ir īpaši svarīgi īstenojot valsts programmu cīņai ar ēnu 

ekonomiku. Vispusīgi izglītots, psiholoģiski sagatavots un praktiski zinošs policists ir nepieciešams gan valstij, gan 

sabiedrībai, un tieši šādus speciālistus var sagatavot RSU, īstenojot bakalaura studiju programmu.   

Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Augstskolu likuma 55.panta Studiju programmas prasībām. Studiju 

programmas apraksta struktūra atbilst Augstskolu likuma prasībām. 

Programma kopumā vērsta uz otrā līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu 
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kvalitatīvu sasniegšanu un realizāciju. Programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt tiesību zinātnes teorētiskajos pamatos 

sakņotas, valsts ekonomikas, kultūras, sociālajām vajadzībām un darba tirgum atbilstošas akadēmiskās studijas un īstenot 

nozarei un specializācijai raksturīgu padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai 

pilnveidot esošās sistēmas, sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē. Studiju programmas 

saturs atbilst otrā līmeņa akadēmiskās augstākās izglītības standartam par bakalaura akadēmisko studiju programmu 

obligāto saturu, jo tā ir izstrādāta un tiek organizēta, ievērojot noteiktās prasības programmas apjomā un struktūrā. 

Programma veidota saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst 

valsts noteiktajam augstākās akadēmiskās izglītības standartam. Bakalaura programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums 

studiju turpināšanai divgadīgajā Tiesību zinātnes profesionālajā maģistra studiju programmā, lai tās noslēgumā iegūtu 

jurista profesionālo kvalifikāciju. 

 

Akadēmiskā bakalauru studiju programmas „Tiesību zinātne” attīstības ieceres: 

1) pilnveidot darbu programmas īstenošanā veidojot sadarbību ar dažādām valsts institūcijām. Studiju kursu ietvaros 

nodrošinot studentiem dažādu valsts institūciju apmeklējumu, kā piemēram LR Augstākā tiesa, Administratīvā 

rajona tiesa Rīgas tiesu nams, LR Ģenerālprokuratūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka, u.c. Tādējādi paplašinot 

studējošo interesi par jurista kvalifikācijas iegūšanu dažādās tiesību nozarēs.  

2) Papildinot studiju kursu apjomu ar izvēles daļas studiju kursiem angļu valodā. Radot studentiem iespēju izvēlēties 

apgūt C daļas studiju kursus angļu vaodā, kas appildinātu zināšanas juridisko angļu valodu. 

 

Akadēmiskā bakalauru studiju programmas „Tiesību zinātne” attīstība saistībā ar nacionālajām un Eiropas augstākās 

izglītības telpas veidošanas rekomendācijām. 

1) Studentiem ir iespējas doties apmaiņā ERASMUS programmas ietvaros, ka arī studējošo apmaiņa Juridiskajā 

fakultātē balstīta uz divpusīgiem sadarbības līgumiem ar 12 augstskolām. 

2) Praksē ir pierādījies, ka aizvien biežāk tiek izrādīta  interese par Juridiskās fakultātes studiju programmām citu 

valstu studētgribētājiem. Diemžēl bakalaura studiju programma nodrošina daļēju studiju kursu apguvi angļu valodā. 

Savukārt maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne” 2015./2016.akadēmiskā gada uzsāka studijas 2 Gruzijas 

pielsonības studenti, Juridiskā fakultāte nodrošina studentiem studiju kursu apguvi angļu valodā un individuālu 

pieeju studiju programmas apgūšanā. 
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Pielikumi studiju programmas raksturojumam: 

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

studijas. 

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

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

ir reglamentēta profesija. 

3. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija. 

4. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma 

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

5. Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā: 

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

tālmācību), valodām, filiālēm. 

5.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. 

5.3. Absolventu skaits (ja tādi ir). 

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

kvalitātes uzraudzībā. 

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

kvalitātes uzraudzībā. 

8. Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

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

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

studiju programmas daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos. 

11. Studiju programmu īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) 

uzskaitījums, norādot to uzdevumus konkrētās studiju programmas īstenošanā. 

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

programmas īstenošanā. 

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

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

izstrādāta un tiek īstenota. nav 

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

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

16. Dokumenti, kas apliecina studiju turpināšanas iespējas vai finansiālās garantijas studiju programmas likvidēšanas gadījumā. 

Skatīt studiju virziena raksturojuma 9.3. punktu “Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja likvidē 

vai reorganizē kādu no studiju virzienam atbilstošajām studiju programmām vai notiek citas izmaiņas.” 
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17. Studiju līguma paraugs. 

18. Augstākās izglītības padomes atzinums (ja attiecināms). nav 

19. Citi dokumenti pēc ieskatiem. nav 

 

 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________________________/Lidija Rozentāle/ 
 Paraksts, atšifrējums 
 

Datums: _____________________ 

 

 

SASKAŅOTS 

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

2016.gada ___________ sēdē 

Protokols Nr. _____ 

 


