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Pavasara sesijas rezultātu izvērtējums 2014./2015.akad.g. 

Studijas 2014./2015. akadēmiskā gada ziemas – pavasara semestrī LSPA tika 

organizētas profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” 

(kods 42813) pilna laika klātienē (PLK) un nepilna laika neklātienē (NLN), kā arī 

profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (kods 42722) 

PLK un NLN, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un 

sporta darba speciālists” (kods 41813),  profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programmā „Sporta zinātne” (kods 47813), profesionālās augstākās izglītības 

maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā”, akadēmiskajā 

doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 51813). 

Būtiskā informācija par 2014./2015. akadēmiskā gada pavasara sesijas rezultātiem 

profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmās „Sporta zinātne” (kods 42813) 

un „Fizioterapija” (kods 42722) PLK un NLN apkopota tabulās. 

                                       Pilna laika klātiene                                              1.tabula 

 

 

Programma Studējošo skaits Pārtraukušie Atkārtoti Atskaitīti 

Profesionālā bakalaura 

studiju programmā 

„SPORTA ZINĀTNE” 

294 (aktīvie) 

89 (absolventi) 

 

6 5 + 27(i.pl.) 40 

2 + 6 (i.pl.) 1 

 

Iestājās: 171 

 

4 + 8 (i.pl.) - 

1 (i.pl.) 17 

Kopā „SZ” 465       53       58 

Profesionālā bakalaura 

studiju programmā 

„FIZIOTERAPIJA” 

164 (aktīvie) 

37 (absolventi) 

 

6 3 6 

13 - 

 

Iestājās : 75 

 

1 - 

 8 

Kopā „F” 239       17       14 

Kopā        704    

http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=867:pirm-lmea-profesionl-augstks-izgltbas-programma-izgltbas-un-sporta-darba-specilists-kods-41813&catid=118:pamatstudijas&Itemid=375
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=867:pirm-lmea-profesionl-augstks-izgltbas-programma-izgltbas-un-sporta-darba-specilists-kods-41813&catid=118:pamatstudijas&Itemid=375
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=865:profesionl-maistra-augstks-izgltbas-programma-sporta-zintne-kods-47813&catid=119:maistra-studijas&Itemid=376
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=865:profesionl-maistra-augstks-izgltbas-programma-sporta-zintne-kods-47813&catid=119:maistra-studijas&Itemid=376
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=866:akadmisk-doktora-augstks-izgltbas-programma-sporta-zintne-kods-51813&catid=120:doktorantra&Itemid=377
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=866:akadmisk-doktora-augstks-izgltbas-programma-sporta-zintne-kods-51813&catid=120:doktorantra&Itemid=377


                                Nepilna laika neklātiene                        2.tabula 

 

Studiju programmā Pedagoģija viens studējošais atjaunojās studijām, lai 

aizstāvētu bakalaura darbu. Studijas šajā programmā faktiski ir pabeigtas. 

Analizējot 2014./2015.akadēmiskā gada studiju rezultātus, varam secināt, ka 

studējošo sekmes pilna laika klātienes profesionālā bakalaura studiju programmās „Sporta 

zinātne” un „Fizioterapija” nav būtiski mainījušās, ja salīdzinām ar iepriekšējo studiju 

gadu. Atkārtotām studijām atstāto studējošo skaits profesionālā bakalaura augstākās 

izglītības programmā „Sporta zinātne” (SZ) PLK (53) ir ievērojami samazinājies, ja 

salīdzinām ar pagājušo gadu (82). Taču NLN programmā „Sporta zinātne” atkārtotām 

studijām atstāto studentu skaits ir palielinājies par trīs un šogad ir 82. Atskaitīto studentu 

skaits pirmajā studiju gadā profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā 

„Sporta zinātne” (SZ) PLK joprojām ir salīdzinoši liels (58) un skaidrojams ar to, ka 

daudzi studenti pēc studiju uzsākšanas saprot, ka nav izvēlējušies sev piemēroto profesiju,  

pārtraucot mācības pēc paša vēlēšanās. Savukārt NLN studējošie vairumā gadījumu 

nespēj savienot darbu ar mācībām. Liels atskaitīto studentu skaits izsaka vēlēšanos 

atjaunoties NLN studijās pēc viena līdz desmit un pat vairāk gadu pārtraukuma. Studiju 

pārtraukšanai kā iemesls nespēja nokārtot finansiālās saistības ir reti.  

Semestra noslēgumā desmit docētājiem kopā četrpadsmit gadījumos ir konstatēta 

nesakritība vērtējuma ierakstam protokolā ar ierakstu studējošā atzīmju grāmatiņā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTA 

ZINĀTNE 

Studiju 

gads 

Pārcelti Atkārtotas 

studijas 

Atjaunoti 

studijās 

Absolventi Atskaitīti 

1. 23 15  

 

 

 

    38 

 

 

 

 

   14 

4 

2. 20 32 12 

3. 19 19 5 

4. 11 16 3 

5.   1 

Kopā 

SZ 

73 82 25 

 

 

FIZIO- 

TERAPIJA 

1. 32 10 9 11 1 

2. 22 5 1 

3. 10 3  

4. 8 3 1 

5.   1 

Kopā F 72 21 4 



Noklausoties Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. I.Kravaļa ziņojumu, 

 

Senāts nolemj: 

1. Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām turpināt darbu ar 

studējošajiem visās studiju programmās, lai panāktu savlaicīgu 

pārbaudījumu nokārtošanu, samazinot vai novēršot studējošo atstāšanu 

atkārtotām studijām. 

2. Sadarbībā ar katedru vadītājiem novērst neprecizitātes docētāju ierakstiem 

pārbaudījumu protokolos un atzīmju grāmatiņās. 

3. Atbildīgais par lēmumu izpildi Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. 

I.Kravalis. 

 

 

 

    Senāta priekšsēdētājs        U.Grāvītis 

 


