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Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums 2017./2018.akadēmiskajā gadā

Studijas 2017./2018.akadēmiskā gada rudens – ziemas semestrī LSPA tika
organizētas pirmā līmeņa augstākajā profesionālajā programmā „Izglītības un sporta
darba speciālists” (41813), profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā
„Sporta zinātne” (42813) pilna laika klātienē (PLK) un nepilna laika neklātienē (NLN),
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (42722) pilna
laika klātienē (PLK) un nepilna laika klātienē (NLK), profesionālā maģistra augstākās
izglītības programmā „Sporta zinātne”(47813) un profesionālā maģistra augstākās
izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722), akadēmiskā
doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (51813). Kopējais LSPA
studentu skaits 01.03.2018. ir 1240. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu šajā laikā tas
ir par 28 studējošajiem vairāk. Būtiskā informācija par 2017./2018. akadēmiskā gada
ziemas sesijas rezultātiem minētajās augstākās izglītības programmās apkopota tabulās.
1.tabula
2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultāti pirmā līmeņa augstākās izglītības
programmā „Izglītības un sporta darba speciālists” studējošajiem (41813)
Programma

Pirmā līmeņa augstākās izglītības
profesionālā programma „Izglītības
un sporta darba speciālists” (41813)

Studējošo Atkār Atskai Pārtrau- Vidējais
skaits
toti
tīti
kuši
vērtējums
robežās
no … līdz...
92

4+4o

15

-

9,1 … 5,1

58

2+9o

3

-

8,8 … 5,4

4o ; 9o – studējošo pēc individuālā plāna skaits
Pirmā līmeņa augstākās izglītības programmā kopā ir 150 studējošie, no tiem 53
studē par valsts budžeta līdzekļiem, bet 100 studē par maksu. Salīdzinot ar studiju
rezultātiem iepriekšējā akadēmiskā gada ziemas sesijā, vidējais vērtējums studējošajiem
ir plašākā diapazonā. Būtiski ir paaugstinājusies augšējā vērtējuma robeža.

2.tabula
2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultāti profesionālā bakalaura augstākās
izglītības programmās „Sporta zinātne” (42813) un “Fizioterapija” (42722) pilna laika
klātienē (PLK)
Programma

Profesionālā bakalaura PLK
studiju programmā
„SPORTA ZINĀTNE”

Studējošo Atkār Atskai Pārtrau-Vidējais
skaits
toti
tīti
kuši
vērtējums
robežās
no … līdz...
124

4+4o

45 (13) -

9,08 … 4,8

99

2+9o

8 (1)

3

9,2 … 5,3

79

5o

4 (1)

2

9,2 … 5,5

82

-

6 (4)

-

8,8 … 5,2

Kopā Profesionālā bakalaura PLK
studiju programmā
384
„SPORTA ZINĀTNE”
Profesionālā bakalaura PLK
42
studiju programmā „FIZIOTERAPIJA”
46

Kopā Profesionālā bakalaura PLK
studiju programmā
„FIZIOTERAPIJA”

6+18o 25

5

1

21 (7)

-

8,06 … 5,6

-

3 (1)

3

8,5 … 5,6

40

2

1 (-)

2

8,7 … 5,1

79

-

1 (-)

1

8,6 … 5,3

207

3

8

6

Budžeta vietas ir paredzētas profesionālā bakalaura augstākās izglītības
programmā „Sporta zinātne” (42813). Pašlaik šajā programmā par budžeta līdzekļiem
studē 318, bet studijās par maksu ir 61 studējošais.
Joprojām liels atskaitīto studentu skaits ir abās profesionālā bakalaura augstākās
izglītības programmās, lai arī salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu šis rādītājs starp
pirmajā studiju gadā studējošajiem ir par 24 studentiem mazāks Sporta zinātnē un par 22
studentiem mazāks Fizioterapijā. Vēlākajos studiju gados atskaitīto studējošo skaits ir
salīdzinoši neliels un saglabājas līdzīgs kā iepriekš.
Otrajā tabulā atskaitīto studentu ailē skaitlis pirms iekavām norāda atskaitīto
skaitu semestra laikā kopā, iekavās – atskaitītie pēc sesijas rezultātiem.

3.tabula
2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultāti profesionālā bakalaura augstākās
izglītības programmā „Sporta zinātne” (42813) nepilna laika neklātienē (NLN) un
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (42722)
nepilna laika klātienē (NLK)
Programma

Profesionālā bakalaura NLN
studiju programma
„SPORTA ZINĀTNE”

Studējošo Atkār Atskai Pārtrau- Vidējais
skaits
toti
tīti
kuši
vērtējums
robežās
no … līdz...
71
10
8
3
9 … 4,5
84

25

6

5

8,8 … 4,6

52

20

-

2

9…4

30

13

2

2

8,4 … 5

-

-

2

Profesionālā bakalaura NLK
studiju programma
„FIZIOTERAPIJA”

50

9

9

2

9,1 … 4

35

8

2

2

8,4 … 5,2

27

1

2

1

8,6 … 6,5

25

3

-

2

9 … 5,5

-

-

-

4

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” NLN
studējošo skaits strauji samazinās otrajā un trešajā studiju gadā. Kā iemesls nespējai
turpināt studijas otrajā studiju gadā tiek minēts lielais sarežģīto studiju kursu skaits
(biomehānika, sporta medicīna, IKT, sporta teorija). Trešajā studiju gadā studējošo
klupšanas akmens ir 3 nedēļu prakse skolotājiem, kas nozīmē, ka studiju gada laikā
kopumā ir jāspēj atrast brīvas 12 nedēļas. Tas daļēji izskaidro mazo absolventu skaitu
NLN.
Fizioterapijas programmā studējošajiem lielākās problēmas veidojas pirmajā
studiju gadā. Viņi bieži vien nav morāli gatavi tam studiju apjomam, kāds jāapgūst.
Studējošie, kuri sekmīgi pabeidz pirmo studiju gadu, ar dažiem izņēmumiem sekmīgi
pabeidz arī studiju programmu.
Šajās programmās studējošajiem budžeta vietas studijām nav paredzētas.

4.tabula
2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultāti profesionālā maģistra augstākās
izglītības studiju programmā „Sporta zinātne” (47813), profesionālā maģistra
augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (47722) un akadēmiskā doktora
augstākās izglītības programmā "Sporta zinātne"(51813)
Programma

Profesionālā maģistra
augstākās izglītības studiju
programma
„SPORTA ZINĀTNE”
Profesionālā maģistra augstākās
izglītības studiju programma
„VESELĪBAS APRŪPES
SPECIĀLISTS SPORTĀ”
- Akadēmiskā doktora augstākās
izglītības programma
„SPORTA ZINĀTNE”

Studējošo Atkār Atskai Pārtrau- Vidējais
skaits
toti
tīti
kuši
vērtējums
robežās
no … līdz...
37 (t.sk. 4 1
8,78 … 6,67
9
ārvalstu)
33 (t.sk. 1 1
8,0 …6,33
2
ārvalstu)
9
1
1
8,4 … 7,1
11

1

3

3

8,0 … 6,6

10 (t.sk. 1
ārvalstu)
7
5
7

1

1

-

9,0 … 6,7

2
-

2
2

-

7,7 … 6,0
7
Nav vērtējumu

Abās maģistrantūras programmās, kā arī akadēmiskajā doktora programmā
studē arī ārvalstu studenti. Sporta zinātnes maģistrantūrā pašlaik par budžeta
līdzekļiem studē 53, Veselības aprūpes programmā 12, bet akadēmiskā doktora
programmā 19 studējošie. Ir palielinājies atskaitīto studentu skaits. Tas daļēji ir
saistīts ar to, ka faktiski visi studējošie strādā pilnu darba slodzi, līdz ar to nespēj
sagatavoties studijām un, protams, zinātniskajām konferencēm.

Vērtējot studiju procesu kopumā LSPA, tika veikta SVID analīze.
Stiprās puses.
Docētāju profesionalitāte un pieredze, atbilstoša kvalifikācija, stabils kolektīvs.
Kvalitatīvas un unikālas studiju programmas SZ.
Iespēja iegūt trīs profesionālās kvalifikācijas pēc nepilnu sešu gadu studijām.
Atbilstoša reglamentējošā dokumentācija – nolikumi, kārtības, noteikumi, mācību
līdzekļi maģistra un promocijas darbu izstrādei un aizstāvēšanai.
Vājās puses.
Konsultācijas laikā dažkārt docētājs neatrodas norādītajā vietā.
NLN un NLK studējošajiem konsultāciju laiki dažādos studiju kursos pārklājas, nav
iespējams, ar atsevišķiem izņēmumiem, dienas laikā apmeklēt vairāk kā vienu docētāju.

Daudzi studējošie “iekrāj” studiju parādus, atstājot to kārtošanu uz pēdējām
semestra dienām vai sesiju (gan PLK, gan NLN un NLK). Studējošajiem trūkst prasmes
un motivācijas patstāvīgi un regulāri studēt.
Studiju departamenta metodiķes savlaicīgi nesaņem informāciju par izmaiņām
studiju grafikā.
MSZ – mazas kvalifikācijas grupas.
DSZ – nepietiekošs pētniecības līmenis promocijas darbos.
DSZ – nepietiekošs doktorantu zinātnisko rakstu skaits.
Vērtējums studējošajiem protokolā neatbilst/nesakrīt ar ierakstu studiju grāmatiņā.
Daudzi studējošie nelasa studiju līgumus, dienesta viesnīcas īres līgumus,
neievēro maksājumu termiņus
Draudi.
Studiju programmu akreditācija uz diviem gadiem.
Docētāju noslodze ārpus LSPA studiju procesa (blakus darbi, dalība projektos,
t.sk. projektos, kurus realizē LSPA). Dažkārt pamatdarbs LSPA tiek plānots pēdējā
kārtā, līdz ar ko ir grūtības nodrošināt studiju procesa realizēšanu, jo SZ
maģistrantiem nodarbības notiek tikai pirmdienās un doktorantiem – tikai
ceturtdienās.
Nepietiekams atalgojuma līmenis, lai varētu piesaistīt atpazīstamus zinātniekus
un/vai profesionāļus.
Ekonomiskā situācijā valstī – visi maģistranti un doktoranti, arī daudzi bakalaura
programmu un pirmā līmeņa programmas studenti strādā.
Darbs ierobežo iespējas apmeklēt lekcijas, veikt pētniecisko darbu un piedalīties
zinātniskajās konferencēs, stažēties ārvalstu augstskolās un pētnieciskajās institūcijās.
Ārvalstu studenti ierodas LSPA visa akadēmiskā gada garumā. Tas sagādā
grūtības šos studentus pilnvērtīgi un uzreiz iesaistīt attiecīgās programmas studiju
procesā. Dažu akadēmisko kursu īstenošana notiek vairākas reizes akadēmiskajā gadā,
kas palielina docētāja noslodzi un sadārdzina programmas realizēšanu.
Iespējas.
Ārzemju studentu iesaiste pilna laika studijās dažādās programmās.
Plašāk izmantot mūsdienu tehnoloģijas – tālmācības iespējas, it sevišķi darbā ar
studējošajiem - augstas klases sportistiem un treneriem, kuri lielāko laika daļu atrodas
ārpus Latvijas.
Pilnveidot akadēmiskā personāla slodzes aprēķināšanu:
– pārcelt stundas par maģistra un promocijas darba vadīšanu no studiju darba
B daļas uz A daļu;
- noteikt laika normas slodzes aprēķināšanai par maģistra darba vadīšanu 1
stundu darba nedēļā (neskaitot brīvlaika un reģistrācijas nedēļas) un par
promocijas darba vadīšanu 2 stundas darba nedēļā (neskaitot brīvlaika un
reģistrācijas nedēļas). Semestra beigās programmas direktoram dot tiesības
apstiprināt docētājiem stundu skaitu par darba vadīšanu, ar iespēju samazināt,
vai nepiešķirt kontaktstundas, ja maģistranta/doktoranta darba izstrādes
materiāli neatbilst plānotajam darba apjomam un darba izstrādes /
noformēšanas prasībām.
Ierobežot zinātnisko darbu vadīšanu:
- MSZ – ne vairāk ka 2 maģistra darbi katrā studiju gadā;
- DSZ – ne vairāk ka 1 promocijas darbs katrā studiju gadā.

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja asociētā profesora I.Kravaļa
ziņojumu,
Senāts nolemj:
1. Atzīt 2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultātus par apmierinošiem ar
pozitīvu izaugsmes tendenci.
2. Studiju Domē līdz 2018.gada 1.aprīlim apspriest un izvērtēt SVID analīzes
rezultātus. Ja tas būs nepieciešams, pieņemt lēmumu studiju darba
pilnveidei LSPA.
3. Turpināt pilnveidot Studiju departamenta darbu ar studentiem, lai panāktu
savlaicīgu un sekmīgu pārbaudījumu nokārtošanu visās studiju
programmās.
4. Studiju departamentam informēt studējošos par izmaiņām studiju procesā
– studiju grāmatiņu atcelšanu.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi Studiju departamenta vadītājs asoc.prof.
I.Kravalis.

Senāta
U.Grāvītis

priekšsēdētājs

