
Studiju programmas raksturojums 
Akadēmiskā maģistra studiju programma “Māszinības” 

 
2015./2016. akadēmiskais gads 

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

Studiju programmas nosaukums: akadēmiskā maģistra studiju programma “Māszinības”. 
Iegūstamais grāds: veselības zinātņu maģistra grāds. 
Studiju programmas mērķis ir sagatavot veselības zinātņu maģistru veselības aprūpes apakšnozarē ar izkoptām analītiskām spējām un kritisku 

domāšanu, kas lieto zinātniskas metodes un citus izziņas veidus, lai risinātu dažādas situācijas un problēmas veselības aprūpē. 
Uzdevumi. 

1. Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās, veselības aprūpes organizācijā un veselības aprūpes izglītības programmu plānošanā un realizēšanā. 
2. Attīstīt un padziļināt māsas vadības prasmi, lai uzlabotu aprūpi un izglītošanu indivīdiem, grupām un sabiedrībai. 
3. Attīstīt un padziļināt zinātniskas pētniecības prasmi. 
4. Sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū. 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 
Maģistra studiju programmas “Māszinības” (EKI 7. līmenis) paredzēti studiju rezultāti zināšanas, prasmes un kompetences. 
Zināšanas (zināšanas un izpratne): spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni māszinībās un veselības aprūpē, kā arī māsu 

un citu veselības aprūpes speciālistu mācību programmu plānošanā un realizēšanā, no kurām daļa atbilst māszinību un veselības aprūpes nozares 
un profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tostarp darbojoties dažādu jomu 
saskarē.  

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): 
• spēj patstāvīgi izmantot māszinību teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību, un augsti kvalificētas 
profesionālas funkcijas māsas profesijā, kā arī veselības aprūpes organizācijās; 
• spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem māszinību nozares un profesionālās jomas (veselības aprūpes, māsu 
izglītības) aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; 
• spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi māszinībās un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem 
(veselības aprūpē) un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, pilnveidi attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku 
mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. 

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): 
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• patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas māszinībās un veselības aprūpē, kā arī māsu izglītības 
jautājumos, pamatot lēmumus un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi, integrēt dažādu jomu zināšanas (veselības aprūpē); 
• dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, māszinību pētniecības un profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību 
par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

Studiju saturs atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem, tas tiek regulāri aktualizēts studiju programmu Kvalitātes padomēs, izvirzot 
ieteikumus studiju kursu vadītājiem, lai optimizētu studiju kursu saturu. Studiju saturs atbilst iegūstamajam grādam, kvalifikāciju ietvarstruktūras 
normatīvo aktu prasībām. Studiju programmas saturs atbilst aktuālajām atziņām veselības aprūpes zinātnes nozarē. Studējošo noslodze studiju 
programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu, ko veido kontaktstundas un patstāvīgā darba stundas. 
Akadēmiskajā programmā studiju prakse nav paredzēta un netiek realizēta. 

3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu paredzēts īstenot svešvalodās, ir 
noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude. Norādīt RSU mājaslapas saiti uz pieejamo informāciju. 

Studiju programmas uzņemšanas nosacījumi atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem un studiju rezultātu sasniegšanai. 
Uzņemšanas prasības programmā: izglītība – augstākā (bakalaura grāds veselības aprūpes nozarēs, veselības aprūpē, kā arī sociālajā aprūpē, 

sociālajās un cilvēkrīcības zinātnēs) – ar nosacījumu, ka iepriekš iegūta māsas, vecmātes vai ārsta palīga profesionālā kvalifikācija. Papildu 
prasības: strukturēta eseja par potenciālo maģistra darba tēmu, kura satur pētījuma aktualitātes pamatojumu mērķi, hipotēzi, pētījuma izlases un 
metodoloģijas aprakstu, literatūras sarakstu. 

Uzņemšanas noteikumi: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas_noteikumi_magistrantura_2016_17_rev.pdf. 
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 ir 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.  
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi” personai ir tiesības vērsties 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 sākta 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. 
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Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 
2015./2016. gadā studiju virziena “Veselības aprūpe” ietvaros, šo iespēju ir izmantojušas 11 personas.  
2015. gadā kopā izskatītas 8 lietas: 1 lieta par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšanu profesionālā 

bakalaura studiju programmā “Vecmāte”. Atzīti rezultāti gan profesionālajā pieredzē, gan iepriekšējā izglītībā. 7 lietas par iepriekšējā izglītībā vai 
profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšanu profesionālā bakalaura studiju programmā “Māszinības”. 1 lietā rezultāti atzīti gan 
profesionālajā pieredzē, gan iepriekšējā izglītībā. 6 lietās rezultāti atzīti profesionālajā pieredzē. 

2016. gadā kopā izskatītas 3 lietas: 3 lietas par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšanu profesionālā 
bakalaura studiju programmā “Māszinības”. 1 lietā rezultāti atzīti gan profesionālajā pieredzē, gan iepriekšējā izglītībā. 2 lietās rezultāti atzīti 
profesionālajā pieredzē. 

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 programmas studiju plāns. 
  
 

Kods Programmas 
nosaukums Fakultāte Realizācijas 

valoda Līmenis Ilgums Programmas 
vadītājs 

MZFM Māszinības Sabiedrības veselības un 
sociālās labklājības fakultāte 

Latviešu Akadēmiskā 
maģistra 

2 gadi Kristaps Circenis 

 

Kods Kursa nosaukums Gads Semestris KP Kategorija 
MDAK_138 Aktuālas problēmas aprūpē 1 1 4 A 
MDAK_082 Kvalitātes vadība pacientu aprūpē 1 1 4 A 
MDAK_106 Pētniecības metodes māszinībās I 1 1 3 A 
MDAK_131 Projektu vadība veselības aprūpē 1 1 3 B 
FLK_018 Klīniskā farmakoloģija un medikamentozās aprūpes vadīšana 1 1 3 B 
MDAK_060 Integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā 1 1 3 B 
MDAK_091 Māszinību teorijas pētniecībā un praksē 1 1 3 B 
FK_062 Statistikas pamati 1 1 3 B 
NUNK_013 Sāpju medicīna 1 1 3 B 
MDAK_107 Pētniecības metodes māszinībās II 1 2 3 A 
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FK_019 Statistikas metodes 1 2 4 A 
SVUEK_043 Tirgus ekonomikas pamati un menedžments 1 2 4 A 
MDAK_128 Profesionālie arodfaktori un prevencija veselības aprūpē 1 2 2 A 
MDAK_076 Klīniskie pētījumi 1 2 2 A 
MDAK_025 Vadības un organizāciju psiholoģija 1 2 5 B 
MDAK_062 Izglītības psiholoģija un metodes 1 2 5 B 
MDAK_095 Veselības aprūpes izglītības programmu plānošana un realizācija 2 3 6 A 
MDAK_037 Zinātniski pamatu profilakses programmu plānošana un novērtēšana 2 3 4 A 
MDAK_077 Komunikācija un terapeitisku attiecību vadīšana 2 3 4 A 
MDAK_009 Publiskās tiesības un lietvedība 2 3 4 A 
MDAK_108 Pētniecības metodes māszinībās III 2 3 2 A 
MDAK_087 Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 2 4 20 A 

 

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). 

Studiju process ir organizēts atbilstoši RSU Satversmei, Augstskolu likumam un normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, 
kā arī saskaņā ar RSU Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējušiem dokumentiem (Studiju reglaments I, apstiprināts RSU Senāta 2016. gada 
17. maija sēdē, izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu un RSU Satversmes 3.6. punktu). Māszinību un dzemdību aprūpes 
katedra atrodas Anniņmuižas bulvārī 26a. Telpu skaits un izmēri atbilst reālajām vajadzībām. Dažu studiju priekšmetu apguve notiek RSU 
galvenās ēkas auditorijās, kā arī dažādās klīnikās, kur atrodas RSU katedras. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 
nodrošinājums ir pietiekams, lai nodrošinātu efektīvu studiju procesu. Studējošajiem ir pieejami e-studiju līdzekļi, akadēmiskais personāls ir 
pieejams ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju palīdzību. 

Galvenās mācību formas studiju programmā ir darbs kontaktstundās (lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības) un studentu patstāvīgais darbs. 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 (Rīgā 2014. gada 13. maijā, prot. Nr. 28 18.§) “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 
standartu” 30 % no maģistra studiju programmas apjoma veido kontaktstundas. 

Gan docētājiem, gan studentiem ir iespēja izmantot zinātnisko aparatūru, datorus, audio/video līdzekļus un bibliotēkas resursus utt. 
Studiju kursos tiek realizētas dažādas mācību metodes saskaņā ar studiju kursa mērķi: lekcijas, apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros, 

problēmsituāciju analīze, referātu izstrāde un to apspriešana. Pielietojamo mācību metožu mērķis ir pilnveidot maģistrantu spēju kritiski analizēt 
situācijas un problēmas, pielietojot teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un attieksmes, loģiski vērtēt situāciju attīstību un pieņemt lēmumu problēmu 
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atrisināšanai, attīstīt savstarpējas saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan grupā, sadarbojoties ar citiem sociālās un veselības aprūpes 
speciālistiem, tiek attīstīta prasme publiski diskutēt un pamatot savu viedokli, pilnveidot rakstiskās saziņas prasmes. Liela uzmanība tiek pievērsta 
studentu patstāvīgajām darbam. Docētāju uzdevums ir palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā sniegt individuālas 
konsultācijas un padomus. Studentiem pieejamas e-lekcijas, e-studijas – metodiskie materiāli un līdzekļi elektroniskajā vidē, gan RSU telpās, gan mājās. 

Studiju programmas apguve tiek vērtēta atbilstoši izvirzītajam programmas mērķim un uzdevumiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī 
atsevišķu studiju priekšmetu programmu mērķiem un uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Par studiju programmas apguvi nepieciešams 
iegūt pozitīvu vērtējumu. Vērtēšana notiek atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 (Rīgā 2014. gada 13. maijā, prot. Nr. 28 18.§) 
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un Studiju reglamentam I. Vērtēšanas pamatforma ir ieskaite vai eksāmens. Studiju 
programmas apguves laikā ir pieejamas docētāju konsultācijas. Studiju plāns veidots atbilstoši studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 
Studiju reglaments I, pieejams elektroniski internetā, kur ir izskaidrota vērtēšanas sistēma. Studentus ar vērtēšanas sistēmu iepazīstina arī 
ievadlekciju ietvaros, konsultē semestra laikā. 

Maģistranti mērķtiecīgi tiek gatavoti maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai, sākot ar 1. semestra tiek apgūti Pētniecības metodoloģijas kursi, 
Statistikas metodes, kā arī visos studiju kursos tiek integrēta uz pierādījumiem balstīta medicīnas un aprūpes pieeja. Studiju gaitā maģistranti 
atskaitās par savu zinātniski pētniecisko darbu pirmā studiju gada noslēgumā un 3. semestra beigās. 

6. Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze. 
Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Iekšējie faktori 
Stiprās puses 
1. Akadēmiskā personāla pieredze un atbilstoša kvalifikācija 
programmas realizācijā. 
2. Pietiekoši RSU resursi programmas realizēšanai. 
3. Iespēja programmā iesaistītajiem docētājiem un studējošajiem 
piedalīties mobilitātes aktivitātēs. 
4. E-studiju un elektronisko resursu izmantošanas iespējas studijās. 
5. Pietiekošs reflektantu daudzums un interese par studijām. 

Vājās puses 
1. Līdzekļu trūkums pētniecībai. 
2. Līdzekļu trūkums starptautisku konferenču, kongresu apmeklēšanai. 

Ārējie faktori 
Iespējas 
1. Ir valsts budžeta finansētās studiju vietas. 
2. Relatīvi liels iespējamo reflektantu skaits. 
3. Maģistra programmas absolventu pieprasījums darba tirgū. 
4. Iespēja realizēt programmu Liepājas filiālē. 

Draudi 
1. Neliels studējošo skaits studiju programmā (10 vienā studiju gadā). 
2. Iespējamo reflektantu nespēja segt mācību maksu (finansiālo 
apstākļu dēļ). 
3. Iespējamo reflektantu motivācijas trūkums. 
4. Nepietiekama studiju programmas un iegūstamā grāda 
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atpazīstamība. 
5. Konkurējošas programmas pastāvēšana citā augstskolā. 

 

7. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem. 
Absolventu nodarbinātības perspektīvas ir vērtējamas kā labas – visi turpina strādāt ārstniecības iestādēs vai izglītības iestādēs. Programmas 

absolventi tiek aptaujāti klātienē vai arī telefoniski, ar daudziem programmas absolventiem izveidojas sadarbība – profesionālā bakalaura studiju 
programmas studējošo prakses vadīšanā. 

Maģistra darbu novērtēšanas komisija 2016. gada pavasara semestrī novērtēja maģistra darbus ar vērtējumiem no “ļoti labi” līdz “izcili”, līdz ar 
to var apgalvot, ka maģistra darbi apliecina, ka tiek sasniegti studiju rezultāti un absolventi ir pierādījuši savu kompetenci pētniecībā veselības 
aprūpes apakšnozarē. 

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

Iepriekšējā akreditācijas slēdzienā tika ieteikts uzlabot noslēguma darbu (arī maģistra darbu) anotāciju struktūru un saturu. Šis ieteikums ir 
ņemts vērā un ir izstrādātas rekomendācijas un anotācijas paraugs gan latviešu, gan angļu valodā. 

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 no 27. līdz 29. oktobrim RSU Karjeras iespēju nedēļā piedalījās vairāk 
nekā 30 darba devēju. Notika studentu un absolventu tikšanās gan ar Rīgas medicīnas un veselības aprūpes iestādēm (piemēram, Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīca, Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Veselības centru 
apvienība, Veselības centrs 4, MFD Veselības grupa, Slimību profilakses un kontroles centrs), gan ar reģionālām veselības aprūpes iestādēm 
(piemēram, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Madonas slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Tukuma slimnīca, 
Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”). Pasākumu apmeklēja nedaudz vairāk par 250 veselības aprūpes virziena studentiem. Darba devēju un 
profesionālo organizāciju pārstāvji ir Studiju programmu kvalitātes padomē, Studiju virziena kvalitātes padomē, SVSFL Domē. 
9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 

SVSLF studiju programmas māszinībās (gan bakalaura, gan maģistra) piedalās “NordPlus” projektos par studējošo un docētāju mobilitāti. 
Pārskata periodā viena maģistrante un divi programmā iesaistītie docētāji ir izmantojuši iespēju doties mobilitātes vizītēs uz Somiju, Joensu. 
 

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. 
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Maģistra studiju programmai “Māszinības” izveidojusies laba sadarbība ar Karelia University of Applied Sciences (Somija), Malmö University 
(Zviedrija), notiek docētāju un studējošo mobilitātes aktivitātes, kā arī sadarbība studiju programmu kvalitātes uzlabošanā. Tāpat notiek sadarbība 
ar Lietuvas Veselības zinātņu universitāti (Kauņā) un Lundas Universitāti (Zviedrijā). 
9.4. Studiju programmas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 

RSU 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 RSU 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 RSU.  

Apliecinājums par atbilstību ISO 9001:2008 prasībām ir pieejams RSU 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. 
Darba devēji ir iesaistīti SVSLF Domes sastāvā, kā arī Māszinību programmu Kvalitātes padomes sastāvā, kas sniedz iespēju gūt atgriezenisko 

saiti no darba devējiem, kā arī ņemt vērā viņu viedokli programmas attīstībā. Darba devēji pamatā atbalsta vadības un pētniecisko iemaņu 
attīstīšanu un pilnveidi maģistrantūras studiju laikā, kas palīdz absolventiem turpināt profesionālo darbību vadītāju un docētāju amatos. 

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. 

Studiju programmai ir attīstības perspektīva, jo darba tirgū nepieciešamas māsas un vecmātes ar maģistra grādu veselības zinātnēs, kas var 
uzņemties vadības funkcijas ārstniecības iestādēs, kā arī strādāt par docētājiem un prakšu vadītājiem. 

Saskaņā ar “Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam” māsu nodrošinājums Latvijā būtiski atpaliek no vidējiem ES valstu 
rādītājiem. Māsu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā 2011. gadā bija 515,6, kas ir par 38,3 % mazāk nekā vidēji ES (835,5). Lai sagatavotu 
kvalificētas māsas, ir nepieciešami docētāji medicīnas koledžās, prakšu vadītāji ārstniecības iestādēs – šajos amatos tiek nodarbināti maģistra 
studiju programmas absolventi. Iepriekšminētais ir arī saskaņā ar “Deklarāciju par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību” 
11. punktu: “Īstenosim mērķtiecīgu veselības aprūpes cilvēkresursu attīstības politiku (īpaši reģionos), sakārtojot veselības nozares darbinieku 
atlīdzības un profesionālās pilnveides sistēmu.” Studiju programmas absolventiem ir iespēja iesaistīties zinātniskajā darbībā un turpināt studijas 
maģistrantūrā. 
 
Studiju programmas vadītājs: ____________________________________ /Kristaps Circenis/ 

                                                  Paraksts, atšifrējums 
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Datums: 26.09.2016. 
 
 

SASKAŅOTS 
Rīgas Stradiņa universitātes  
Māszinību studiju programmu Kvalitātes padomes 
2016. gada 7. septembra sēdē 
Protokols Nr. 2  
 
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības Domes  
2016. gada 14. septembra sēdē 
Protokols Nr. 12.2-3/2016/08 
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