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Par pilna laika klātienes studijām 

Profesionālā bakalaura studiju programmā Sporta zinātne 

Profesionālā bakalaura studiju programmā Fizioterapija 
 

Par nepilna laika neklātienes studijām 

Profesionālā bakalaura studiju programmā Sporta zinātne 

Profesionālā bakalaura studiju programmā Fizioterapija 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmās Sporta zinātne un Fizioterapija 

studijas 2012./2013.ak.gadā tika organizētas Pilna laika klātienē un Nepilna laika 

neklātienē.   

Pilna laika klātienes studijas Profesionālā bakalaura studiju programmā Sporta 

zinātne 2012./2013.akadēmiskā gada otrajā semestrī uzsāka 556 studenti, no tiem 437 

studēja par valsts budžeta līdzekļiem. Studijas 8 semestrī sāka 157 studenti. Valsts 

pārbaudījumus sekmīgi nokārtoja un kvalifikācijas ieguva 120 studenti, 49 no tiem – 

fizioterapijā. Liels bija Integrēto pārbaudījumu nenokārtojušo studentu skaits – 14, no tiem 

13 skolotāja, bet 1 fizioterapeita kvalifikācijā. Diplomdarba vai Bakalaura darba 

aizstāvēšanai nekvalificējās 14 studenti. Lielākā daļa Valsts pārbaudījumus nenokārtojušie 

studenti rakstīja apelāciju rektoram. Apelāciju izskatīšanai ar rektora rīkojumu tika 

izveidota Apelācijas komisija, kura, izskatot visas apelācijas pēc būtības, nekonstatēja 

pārkāpumus Integrētā pārbaudījuma vai Bakalaura darba vērtējumos. Tas ir signāls arī 

docētājiem, lai pārskatītu studiju kursu saturu, mācīšanas metodiku, meklētu iespējamos 

risinājumus situācijas uzlabošanai turpmāk. 

Semestra laikā tika saņemtas arī studējošo sūdzības par, viņuprāt, atsevišķu 

docētāju nevērīgo un reizumis augstprātīgo attieksmi.  

Ievērojams ir studijas pārtraukušo pēc paša vēlēšanās skaits – 25, no tiem 15 - I 

kursa, 6 - II kursa, 3 - III kursa un 1 otrā līmeņa students. Galvenie iemesli studiju 

pārtraukšanai ir nespēja pildīt finansiālās saistības un mācību savienošana ar darbu, kā arī 

došanās peļņā uz ārzemēm. Nesekmības dēļ otrajā semestrī atskaitīts 81 students, no tiem 

36 - I kursa, 8 - II kursa, 6 - III kursa un 31 - IV kursa students. Studiju gada laikā no I 

kursa kopumā atskaitīts 81 students. Tas ir ļoti ievērojams studējošo zaudējums. Šogad 

pirmajā kursā ir iestājušies un līgumus noslēguši 157 studenti. Pašreiz profesionālā 

bakalaura programmā Sporta zinātne ir 542 studenti, profesionālā bakalaura programmā 

Fizioterapija 163 studenti. Ceturtajā kursā programmā Sporta zinātne studē 131 students, 

no tiem 55 ar kvalifikāciju Fizioterapeits.  



Nepilna laika neklātienes studijas tika organizētas profesionālā bakalaura 

programmā Sporta zinātne, profesionālā bakalaura programmā Fizioterapija,  akadēmiskā 

bakalaura programmā Pedagoģija. Pašreiz profesionālā bakalaura programmā Sporta 

zinātne studē 139, profesionālā bakalaura programmā Fizioterapija studē 28 studenti. 

Studiju gada laikā par finansiālo un akadēmisko saistību nepildīšanu atskaitīti 53 studenti, 2 

no tiem programmā Fizioterapija.  

Analizējot NLN studentu sekmību jāsecina, ka tā ir ievērojami zemāka kā PLK 

studentiem. Lielākais akadēmisko parādnieku skaits ir studiju kursos, kuri saistīti ar sporta 

medicīnu, treniņu teoriju, fizioloģiju un bioķīmiju, kā arī praktiskajos studiju kursos. 

Diemžēl vēl nav izdevies panākt precīzu studiju disciplīnas ievērošanu, reģistrējoties 

studijām. Daudzi studenti nenokārto akadēmiskās saistības sesijā, atstājot parādus vēlākam 

laikam. Jāatzīmē, ka arī NLN studējošie ir sūdzējušies par atsevišķu docētāju nevērīgo 

attieksmi un augstprātību.  

Sarežģījumus sagādā iepriekšējo studiju rezultātu pielīdzināšana pašreizējām studiju 

programmas prasībām, lai atsāktu studijas. Studiju departamenta darbu apgrūtina docētāju 

un viesdocētāju laikus nenodotie pārbaudījumu protokoli, kā arī docētāju pieļautās 

paviršības kļūdas tajos. 

 

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja I.Kravaļa informāciju,  

 

Senāts nolemj: 

 

1. Pilnveidot Studiju departamenta darbu, lai panāktu labāku sapratni starp docētājiem 

un studējošajiem. 

2. Lielāku vērību veltīt studējošo vērtēšanas kontrolei, lai novērstu studentu nespēju 

sekmīgi nokārtot studiju gala pārbaudījumus.  

3. Sadarbībā ar Nodaļām un katedrām apspriest studiju procesa organizāciju PLK un 

NLN studējošajiem, nepieciešamības gadījumos veicot uzlabojumus vai izmaiņas.  

4. Sadarbībā ar katedru vadītājiem veikt stingrāku docētāju darba disciplīnas kontroli, 

nepieļaut pārbaudījumu protokolu nodošanas aizkavēšanu. 

5. Atbildīgais par lēmumu izpildi Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis. 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētāja vietnieks                                J.Žīdens  

 


