
The  joint report of the Evaluation Commission 
 

 

Experts were evaluating Professional Bachelor Study Program (SP) "Midwifery" of Riga Stradins 

University. 

 

Expert group, visited the Riga Stradins University, consists of five persons: 

 Prof. Lembit Allikmets 

 Antra Kupriša 

 Lolita Kirsanova 

 Gunta Babauska (Observer from employers) 

 Līga Zaķe (Observer from students) 

 

The experts received from the Riga Stradins University self-assessment reports and earlier via 

e-mail other documents for experts, questionnaires and schedules for site visits. 

According to the agenda the experts visited the Riga Stradins University on 24th-25th April 

2012, had meetings with the director of this study program, administration, academic staff, employers 

and students. The experts also studied the learning environment and infrastructure, including the library 

and examined the research (creative) works of students.  

GENERAL COMMENTS 

 

The self-assessment represented to the commission was done very carefully including all the 

necessary information about goals, aims and tasks of the program. All the information about the 

subjects with resumees and CV of teaching staff, timetable by study years and semesters. The program 

was started in 2007, and first students admitted to 2008. Now there are altogether 38 students on four 

courses. The last course includes 9 students, who are graduating this spring 2012. During the visits 

commission got from the administration of the RSU additional documents concerning the developing 

the program and in general the Faculty of Nursing. There is a plan to increase the academic exchange to 

increase the training of teaching staff abroad through the ERASMUS program and also in the 

partnership Universities.  

 

QUALITY 

 

The content of the SP of study is comprised of compulsory subjects and small part of electives, 

practical placements, national degree examination and bachelor thesis. The study process seems o be 

quite intensive, each semester the students have to pass medium at six exams plus tentamens. The aim 

and the tasks of the SP in "Midwifery" are clear, attainable, verifiable and can be evaluated positively. 

Among the teachers are high number of persons with master and doctoral degrees, who show good 

research activities and achievements. Not always the research results are presented in international 

journals. Active participation of teaching staff in international and domestic conferences is high.  

The SP "Midwifery" is developed as 2nd level of professional Bachelor`s degree and is aimed at 

provision of the 5th level qualification of Senior Midwife. SP of study in "Midwifery" has been 

developed in line with the latest trends within the labour market and in compliance with the trends in 

EU. 

Because the SP is part of the well developed medical University, the teaching staff has higher quality 



than in usual medical colleges, especially, the inter-faculties connections are the guarantees of a good 

education. Modern methodology of teaching, a clear statement of results to be expected, problem 

solving, use of computers, Internet, audiovisual and multi media equipment give undoubtly good 

results in developing specialists. The choice, volume and content of the midwifery course and 

determined professional standard corresponds to the academic Bachelor degree. The 5th level 

professional qualification and the academic Bachelor degree gives the possibility and right to enroll in 

academic Master`s study program and further. 

According to the results of meetings of the administration of RSU both the University and medical 

colleges need many highly educated personnel with master and doctoral degrees to become a new 

academic and teaching staff. 

 

RESOURCES 

 

The study process is realised in co-operation with several divisions of RSU: Faculty of Nursing, 

Academic School of Nursing studies (ASNS), Faculty of Medicine, Faculty of Rehabilitation, 

Language Center, Institute of the History of Medicine and others. Qualifications of the teaching 

personnel are good, the teachers take continuously part in international and domestic conferences, 

seminars and congresses, annually several representatives of the ASNS take part in intensive training 

course (in Holland), also in ERASMUS mobility. There are satisfactory technical facilities for teaching 

process, rooms in ASNS and in main building of the RSU. Special importance in high quality teaching 

have departments of anaesthesiology, intensive care, paediatrics, radiology, internal medicine, 

midwifery and gynecology. There are several clinical partners, who take part in practical teaching of 

Midwifery program: Pauls Stradiņš Clinical University Hospital, Riga Eastern Clinical University 

Hospital, Riga Midwifery Center Ltd, Children`s Clinical Hospital. Students can use the e-studies and 

also the teachers are available for e-consultations. Students have full access to RSU Central Library 

where are textbooks and journals in different languages. Library resources are available in Internet and 

also the Academic School of Nursing Sciences has it`s own smaller library and electronic connection to 

the University Library. 

The expert commission was told that the program leaders have a strict plan to renew some of the 

teaching rooms technologies also in hospitals. 

 

SUSTAINABILITY 

 

The professionalism of the academic staff ensures that the students continue to acquire a good 

education on both academical and the professional level. The aim of SP "Midwifery" meets the 

requirements of higher education, is oriented on high level of professionals. Both academic and 

administrative staff, students, also stakeholders are considered in implementing into this new SP. Part 

of them are involved in the improvement of the quality management system, including evaluation of 

the study process. Annually the strengths and weaknesses of SP are evaluated. The RSU has developed 

internal evaluation system. 

The sustainability of SP is dependent on the students enrollment and in this case the number of 

applicants is still small. At the same time finances are important to support the students life and 

research which is going on in the field of SP. In this case the overhelming part of students are on state-

paid positions, but there is a lack of research grants. 

On the other hand the administration of SP has regularly compared this with similar programs of study 

offered by other EU countries and also international contacts and co-operations are developing. The 

sustainability of SP "Midwifery" is based on active development of RSU, where it belongs. The 

research activity of many members of ASNS secures to be high. Also some students are involved in 

research. We could not find in the list of scientific papers made together with foreign authors. The 



professors of other departments of RSU have well developed international relations and they are 

teaching the same students. 

 

CO-OPERATION 

 

The RSU Faculty of Nursing has exchange agreements for the academic staff and students to master 

separate subjects of study abroad (Groningan, Lahti, Kuopio, Brugge-Oostende). Also the ERASMUS 

program is started in "Midwifery" program. Few foreign lectures are visiting the Faculty of Nursing of 

RSU. Now foreign students have been yet enrolled in exchange program of "Midwifery" at RSU. There 

is a good co-operation between RSU departments, institutions and also working professionals in 

improving the quality of teaching in SP "Midwifery". The co-operation is organized also on students 

practical placements in teaching hospitals. 

The co-operation with professional "Association of Midwives of Latvia". 

The collaborating higher education institutes for RSU are also Tartu Health Care College, Savonia 

University, the University of Zaragoza namely in the field of SP "Midwifery". The University is taking 

part also in Nordic co-operation projects of the Universities NORDSNE and NORDPLUS. 

 

STRENGHTS 

 

 The academic staff has a high quality to assure the good level of teaching. 

 The study program is affiliate to Medical University, and there is a good integration between the 

most of faculties. 

 RSU has a good library and developed teaching technologies and international information 

system. 

 Students are well oriented and dedicated in studies. 

 There is quite a number of electives proposed to students. 

 Critical self-assessment seems to act regularly. 

 Good curriculum developing through 4 years of acting. 

 

WEAKNESSES 

 

 The lack of research funding. 

 Limited international academical exchange, ERASMUS starting. 

 There is almost now internationally contacted research, common publications.  

 Number of students on the fourth year is not big enough. The course would be increased.  

 

RECOMMENDATIONS 

 

 The government of Latvia should decide about the preparing educated midwives between 

medical colleges inside the country. Unnecessary overlapping should be avoided. 

 The RSU and it`s Faculty of Nursing have to work continuously in increasing the teaching and 

research potential through developing staff qualification (doctoral studies, exchange 

programmes etc.) 

 The monitoring of the trends and demands of the labour market for specialists in "Midwifery" 

in the home country and in other member of EU should be organized regularly. 

 It would be necessary for the future the developments increase the study in radiology to give the 

midwives possibility to perform Ultrasound or other diagnostic procedures, and put more 

attention to newborn resuscitation. 

 For the future the highest qualified specialists in Midwifery would have the right to 



prescriptions of medicine in their speciality is desired. 

 

CONCLUSION 

 

The commission would advise to accreditate the professional bachelor study program "Midwifery" of 

RSU for six years. 

 

 

Date: 25th April 2012 

 

Chairmen of experts commission: 

 

Prof. Lembit Allikmets 

 

The members: 

 

 Antra Kupriša 

 

 

 Lolita Kirsanova 

 

 Gunta Babauska 

 

 Līga Zaķe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIRMED 

by the decision of the Board of AIKNC (HEQEC)  

meeting Nr.1 on January 10, 2011 

Questionnaire 
for Evaluation Commission Experts 

for the evaluation of the study programme 

 

The filled in questionnaire expert must add to the reports – individual and joint. In the 

individual report it is necessary to evaluate each of aspects listed below by a mark according to the 

following scale with 4 grades and to add a short comment. (The mark should show mainly 

correspondence of the realization to the aims and tasks.) This questionnaire should be used as a plan for 

the evaluation report with the main attention paid to the recommendations about the development 

during the next 6 years. It is recommended to add short description about each quality aspect: 

discovered positive achievements and strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT 

analysis), recommendations and suggestions for the improvement of the quality. The scale for the 

assessment: 4 (excellent), 3 (good), 2 (satisfactory), 1 (unsatisfactory).  

 

Expert’s name, surname: 

 Prof. Lembit Allikmets (Chairman of commision) 

 Antra Kupriša 

 Lolita Kirsanova 

 Gunta Babauska (Observer from employers) 

 Līga Zaķe (Observer from students) 

Evaluated higher education institution and study programme: 

Professional Bachelor Study program "Midwifery" of Riga Stradins University 

The date of site visit: 24th-25th April 2012 

 

The assessment of the study programme 

 (6 main aspects and 16 questions) 

  

◦ I Needs, objectives and outcomes 

Assessment: ……… 

▪ Comment: ……… 

 

1. Possibility to understand, to reach and to control the aims, objectives and learning outcomes 

of the study programme. Coincidence of the accepted learning outcomes with the content and 

organization of the studies.  

(Have the needs of relevant stakeholders been explicitly identified? Have relevant stakeholders been 

involved in formulating the objectives? Which standards have served as reference to identify 

educational objectives?) 



Assessment: ……… 

▪ Comment: The program is well understandable and reaches the learning outcomes. 

 

2. Ability of the study programme to achieve the four main goals of the higher education: 

personal development, support for democracy, creation and dissemination of knowledge, 

correspondence to the demands of the labour market. Conformity and synergy of the strategy and the 

aims of studies within the framework of the study programme.  Realization of the vision and mission of 

studies with strategy, according to the opinions of main stakeholders – students, employers and 

professional organizations.   

(Are the programme educational objectives oriented towards specialist development? Are the 

programme educational objectives consistent with the mission of the Higher Education Institution 

(HEI)?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: The program corresponds to the demands of Labour market. Strategy is very clear. 

 

II The content and organization of the studies. 

Assessment: ……… 

▪ Comment: ……… 

 

3. Compliance of the content of studies with the requirements for the degree and / or qualification, 

conformity with the European and national qualification framework. Compliance with the requirements 

of the legislation.  

Compliance of the content of studies with the aims and objectives defined by the study programme.  

Correspondence of the practice to the theory. Integration of professional practice. Use of modules, their 

characteristics, transparency and publicity.Examinations, theses, projects. Individual approach, 

recognition of prior learning and experience.  

(Do students, staff and stakeholders consider the curriculum to be well-designed with respect to the 

targeted objectives?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: The compliance of the content of studies has the conformity of EU qualifications. 

 

4. Consistency of the study programme and its parts with the demands to create the common European 

education space, including the comparison (benchmarking) with at least two study programmes from 

EU countries.  

(Does the curriculum encompass a sound didactic concept taking into account student needs such as 

challenge, stimulation, and excitement? Does the curriculum provide incentives for excellence? Does 

the HEI support students’ mobility?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: The program has been compared with two EU countries. 

 

5. Qualification and professionality of the academic staff members.  

(Is the academic staff adequate to enable accomplishment of the programme outcomes? Is the 

academic staff deployed effectively in order to deliver an excellent curriculum?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: Qualification of academic staff is good. 

 

III Assessment of teaching and learning. 

Assessment: ……… 



▪ Comment: ……… 

 

6. Modern methodology of teaching, a clear statement of results to be expected, problem solving, use of 

computers, internet, audiovisual and multi media equipment. 

(Do the students seeking enrolment in the programme have the right knowledge and attitudes to enable 

achievement of the learning outcomes in the expected time? 

Do the results related to the students’ study progress attest to the achievement of the programme 

learning outcomes in the expected time?) 

Assessment: ……… 

Comment: The program is supplied with the nowadays methodology of teaching including E-studies.  

 

7. Counselling and guidance for students, academic supervision and consultations of the teaching staff, 

increasing of the students' motivation to study.  

(Are counselling and support-workload provided for the students adequate to enable achievement of 

the learning outcomes?  

Does the HEI provide support for students learning activities at home (e.g. e-tutorials, accessibility of 

academic staff via e-mail)?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: The consultations between teaching staff and students are regular.  

 

8. Methods to assess the knowledge, skills and attitudes (acquired in the course of studies possibility to 

solve problems), their objectivity, conformity with learning outcomes, use to improve the studies 

(written examinations / final theses (to be presented during the visit)). Transparency and publicity of 

the standards and rules concerning the assessment of student performance.  Comparison of the experts 

assessment of the level of the students’ achievements with the prescribed in the study programme level 

of the students’ achievements.  

(Have examinations, projects and other assessment methods been designed to evaluate the extent to 

which students can demonstrate achievement of the learning outcomes?)  

 Assessment: ……… 

▪ Comment: The methods to assess the knowledge and skills of students are objective and 

transparent.  

 

◦ IV The management and support of the studies 

Assessment: ……… 

Comment: ……… 

 

9. Respect of the principles of democracy, clear definition of the relations among representatives of the 

administration, academic staff and students.  

(Is the technical and administrative support staff adequate to enable achievement of the programme 

outcomes (including support for democracy)?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: The principles of democracy are taking place in fulfilling of program.  

 

10. Cooperation with other higher education establishments, research institutions, international 

organizations; exchange of staff and students with other higher education establishments.  

(Do the partnerships the HEI and the programme are participating in contribute to enabling the 



programme outcomes to be accomplished and facilitate the mobility of  

the students?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: There is co-operation inside and outside Latvia. Exchange is increasing. 

 

11. Methodological, informational and technical resources and facilities of the study programme.  

(Do conditions of, and access to, learning facilities, equipment and services support an effective 

learning process? 

 Are the libraries and associated equipment and services adequate to enable learning outcomes to be 

accomplished?  

Do the libraries and associated equipment create a positive learning environment?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: The informational resources are well developed in the University. 

 

V Research (creative) activities of the staff and the students 

Assessment: ……… 

▪ Comment: ……… 

 

12. Involvement of the academic staff in the research (creative) activities, up to date character and 

connection with the content of the study programme, publication of the results of research in 

recognized international editions (including exhibitions, performances etc.) and / or practical use, 

innovative activities.   

(Are research and development activities meaningfully integrated into the programme?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: There is moderate activity of academic staff in the international level. 

 

13. Involvement of the students in the research (creative) activities, up to date character and connection 

with the aims and learning outcomes of the study programme, involvement of the students in national 

and international research and creative (art) activities (projects).  

Assessment: ……… 

▪ Comment: The students are involved in research activities only during the qualification works. 

 

VI Quality assessment and mechanisms to ensure it 

Assessment: ……… 

▪ Comment: ……… 

 

14. Annual self-assessment of the study programme, evaluation of the strengths and weaknesses, 

changes, plans and possibilities for the development, continuously action of the system of self-

evaluation and quality improvement. Compliance of the internal quality assurance system with ENQA 

Standards and Guidelines.  

(Are needs, objectives and outcomes, educational process, resources and partnerships, management 

system periodically re-examined?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: There is an annual self-assessment process of the study program. The strenghts and 

weaknesses are analysed. 

 



15. Perspectives (potential possibilities) of successful work of graduates according to their acquired 

qualification.  

(Do stakeholders (graduates, employers, etc.) confirm the achievement of the programme’s educational 

objectives?) 

Assessment: ……… 

Comment: The graduates of the program can have successful work on their acquired qualification. 

 

16. Readiness of students to further education and personal development. Opportunities and financial 

guarantees to continue studies in the case of closure of the programme, its re-organization or other 

changes.  

(Are the students’ and graduates’ results, delivery process’ analysed and used to promote continual 

improvement of the programme?) 

Assessment: ……… 

▪ Comment: At least 1/3 of the graduates are planning to continue their education. 

 

 



        To the  Executive Director of AIKNC (HEQEC)  

        of the Ministery of Education, Republic of Latvia 

 

Individual report by prof. Lembit Allikmets (University of Tartu) on the RSU  

professional Bachelor Study programme „Midwifery“ with the qualification of 

„Senior Midwife“ 

 

I visited Riga Stradinsh  University (RSU) as evaluation commission head April 

23-25. 2012. The other members of commission were Antra Kuprish, Lolita 

Kirsanova, Liga Zake (St.Lat.Univ.), Gunta Babauska, Inta Klavina (RSU).  

We recieved from the programme implementers the self-assessment report,   

questionnaires, schedules for  the visits  and other documents  earlier via e-mail. 

We visited 24-25th of April several laboratories, teaching facilities, teaching  

hospitals, libraries, had meetings wiht administration of the Faculty of Nursing 

Sciences, academic staff, students, employiers. 

The self-assessment report was compiled on very good level, it gave a detailed 

overview of the programme purpose, all the aims and objectives of the study 

content and organization, descriptions of the subjects of study, curricula vitae of 

the teaching staff etc. 

The SP Midwifery was started in 2007 inside the Faculty of Nursing Sciences of 

RSU and the first students were admitted in 2008 and  are graduating this spring, 

2012. The graduates get professional and academic Bachelor’s degree and can 

continue on master level studies. Study length is 4 years to get academical and 

professonal Bachelor degree. 

Academic staff has high quality, the faculties of RSU are cooperating in 

fulfilling this programme actively. 

The students are offered in addition to obligatory subjects over 10 electives 

International activity is increasing, both the Faculty members and students can 

participate in exchange projects. Students are also involved in quality assurance 

and they are highly dedicated to their studies and future speciality. 

There are some weaknesses,  first of all in financing, The faculty teaching 

process and the research technology  is standard. But there is strict plan to 

improve it. Still part of the students have to pay for their studies themselves. 

What concerns the curriculum I would propose to introduce additionally  into 

the programme more intensive teaching in radiology, to give to the senior 

midwifes the rights to use  ultrasound and other technologies in diagnostics. 

This field   of diagnostics is  highly used in this speciality of obstretics and 

gynecology. 

In my opinion the sustainability of the SP Midwifery is high and the quality 

assurance methods garantee the development of the branch in RSU, and I would 

propose to accredidate the programme for 6 years. 

 

                           Prof. Lembit Allikmets (lembit.allikmets@ut.ee), 

mailto:lembit.allikmets@ut.ee


   CONFIRMED 

by the decision of the Board of AIKNC (HEQEC)  

meeting Nr.1 on January 10, 2011 

Questionnaire 
for Evaluation Commission Experts 

for the evaluation of the study programme 

 
The filled in questionnaire expert must add to the reports – individual and joint. In the 

individual report it is necessary to evaluate each of aspects listed below by a mark according to the 

following scale with 4 grades and to add a short comment. (The mark should show mainly 

correspondence of the realization to the aims and tasks.) This questionnaire should be used as a plan 

for the evaluation report with the main attention paid to the recommendations about the development 

during the next 6 years. It is recommended to add short description about each quality aspect: 

discovered positive achievements and strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT 

analysis), recommendations and suggestions for the improvement of the quality. The scale for the 

assessment: 4 (excellent), 3 (good), 2 (satisfactory), 1 (unsatisfactory).  

 

Expert’s name, surname: Lembit Allikmets 

Evaluated higher education institution and study programme: RSU 

Professional Bachelor Study programme “Midwifery” … 

The date of site visit:  April 24-25, 2012 

 

The assessment of the study programme 

(6 main aspects and 16 questions) 

  

I Needs, objectives and outcomes 

Assessment:  4 

Comment:  

 

1. Possibility to understand, to reach and to control the aims, objectives and learning 

outcomes of the study programme. Coincidence of the accepted learning outcomes with the 

content and organization of the studies.  

(Have the needs of relevant stakeholders been explicitly identified? Have relevant 

stakeholders been involved in formulating the objectives? Which standards have served as 

reference to identify educational objectives?) 

Assessment: 4 

Comment:  

 

2. Ability of the study programme to achieve the four main goals of the higher 

education: personal development, support for democracy, creation and dissemination of 

knowledge, correspondence to the demands of the labour market. Conformity and synergy of 

the strategy and the aims of studies within the framework of the study programme.  

Realization of the vision and mission of studies with strategy, according to the opinions of 

main stakeholders – students, employers and professional organizations.   

(Are the programme educational objectives oriented towards specialist development? Are the 

programme educational objectives consistent with the mission of the Higher Education 

Institution (HEI)?) 

Assessment: 4 

Comment: The programme strategy is quite  clear  

 

II The content and organization of the studies. 

Assessment: ……… 



Comment: ……… 

 

3. Compliance of the content of studies with the requirements for the degree and / or 

qualification, conformity with the European and national qualification framework. 

Compliance with the requirements of the legislation.  

Compliance of the content of studies with the aims and objectives defined by the study 

programme.  

Correspondence of the practice to the theory. Integration of professional practice. Use of 

modules, their characteristics, transparency and publicity.Examinations, theses, projects. 

Individual approach, recognition of prior learning and experience.  

(Do students, staff and stakeholders consider the curriculum to be well-designed with respect 

to the targeted objectives?) 

Assessment: 4 

Comment: It is  in  conformity of EU qualifications. 

 

4. Consistency of the study programme and its parts with the demands to create the common 

European education space, including the comparison (benchmarking) with at least two study 

programmes from EU countries.  

(Does the curriculum encompass a sound didactic concept taking into account student needs 

such as challenge, stimulation, and excitement? Does the curriculum provide incentives for 

excellence? Does the HEI support students’ mobility?) 

Assessment: 4 

Comment: It has been compared. 

 

5. Qualification and professionality of the academic staff members.  

(Is the academic staff adequate to enable accomplishment of the programme outcomes? Is the 

academic staff deployed effectively in order to deliver an excellent curriculum?) 

Assessment: 4 

Comment:   

 

III Assessment of teaching and learning. 

Assessment: 4 

Comment:  

 

6. Modern methodology of teaching, a clear statement of results to be expected, problem 

solving, use of computers, internet, audiovisual and multi media equipment. 

(Do the students seeking enrolment in the programme have the right knowledge and attitudes 

to enable achievement of the learning outcomes in the expected time? 

Do the results related to the students’ study progress attest to the achievement of the 

programme learning outcomes in the expected time?) 

Assessment: 3 

Comment: Research technology should  be modernised. 

 

7. Counselling and guidance for students, academic supervision and consultations of the 

teaching staff, increasing of the students' motivation to study.  

(Are counselling and support-workload provided for the students adequate to enable 

achievement of the learning outcomes?  

Does the HEI provide support for students learning activities at home (e.g. e-tutorials, 

accessibility of academic staff via e-mail)?) 

Assessment: 4 



Comment: Process is regular 

 

8. Methods to assess the knowledge, skills and attitudes (acquired in the course of studies 

possibility to solve problems), their objectivity, conformity with learning outcomes, use to 

improve the studies (written examinations / final theses (to be presented during the visit)). 

Transparency and publicity of the standards and rules concerning the assessment of student 

performance.  Comparison of the experts assessment of the level of the students’ 

achievements with the prescribed in the study programme level of the students’ achievements.  

(Have examinations, projects and other assessment methods been designed to evaluate the 

extent to which students can demonstrate achievement of the learning outcomes?)  

 Assessment: 4 

Comment:  

 

IV The management and support of the studies 

Assessment: 4 

Comment:  

 

9. Respect of the principles of democracy, clear definition of the relations among 

representatives of the administration, academic staff and students.  

(Is the technical and administrative support staff adequate to enable achievement of the 

programme outcomes (including support for democracy)?) 

Assessment: 4 

Comment:  

 

10. Cooperation with other higher education establishments, research institutions, 

international organizations; exchange of staff and students with other higher education 

establishments.  

(Do the partnerships the HEI and the programme are participating in contribute to enabling 

the programme outcomes to be accomplished and facilitate the mobility of  

the students?) 

Assessment:  3 

Comment:  Cooperation with the foreign countries is increasing 

 

11. Methodological, informational and technical resources and facilities of the study 

programme.  

(Do conditions of, and access to, learning facilities, equipment and services support an 

effective learning process? 

 Are the libraries and associated equipment and services adequate to enable learning 

outcomes to be accomplished?  

Do the libraries and associated equipment create a positive learning environment?) 

Assessment: 4 

Comment: Libraries are excellant 

 

V Research (creative) activities of the staff and the students 

Assessment:  

Comment:  

 

12. Involvement of the academic staff in the research (creative) activities, up to date character 

and connection with the content of the study programme, publication of the results of research 



in recognized international editions (including exhibitions, performances etc.) and / or 

practical use, innovative activities.   

(Are research and development activities meaningfully integrated into the programme?) 

Assessment: 3 

Comment:  Not much on international level 

 

13. Involvement of the students in the research (creative) activities, up to date character and 

connection with the aims and learning outcomes of the study programme, involvement of the 

students in national and international research and creative (art) activities (projects).  

Assessment: 3 

Comment:  Research mostly as qualification works 

 

VI Quality assessment and mechanisms to ensure it 

Assessment: 4 

Comment:  

 

14. Annual self-assessment of the study programme, evaluation of the strengths and 

weaknesses, changes, plans and possibilities for the development, continuously action of the 

system of self-evaluation and quality improvement. Compliance of the internal quality 

assurance system with ENQA Standards and Guidelines.  

(Are needs, objectives and outcomes, educational process, resources and partnerships, 

management system periodically re-examined?) 

Assessment: 4 

Comment:  

 

15. Perspectives (potential possibilities) of successful work of graduates according to their 

acquired qualification.  

(Do stakeholders (graduates, employers, etc.) confirm the achievement of the programme’s 

educational objectives?) 

Assessment: 4 

Comment:  

 

16. Readiness of students to further education and personal development. Opportunities and 

financial guarantees to continue studies in the case of closure of the programme, its re-

organization or other changes.  

(Are the students’ and graduates’ results, delivery process’ analysed and used to promote 

continual improvement of the programme?) 

Assessment: 4 

Comment: There is activity to continue education. 

 

                                 



 1 

APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 2.marta lēmumu Nr.2 

 

Eksperta individuālais ziņojums 
 

Vispārējās ziņas:   

 

studiju programma:  

Rīgas Stradiņa Universitātes Māszinību fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programma „Vecmāte” ar iegūstamo piektā līmeņa 

kvalifikāciju Galvenā vecmāte, LR izgl. klasif. kods 42723 

 

vizītes datums:  

24. - 25. aprīlis, 2012. 
 

eksperta vārds, uzvārds, kontaktinformācija: 

Antra Kupriša, mob. tālr. 29258442, e – pasts: antrakuprisha@inbox.lv 

 

novērtēšanas komisijas sastāvs:  

Prof. Lembit Allikmets 

Antra Kupriša 

Lolita Kirsanova 

Gunta Babauska (darba devēju novērotājs) 

Līga Zaķe (studentu novērotājs) 

 

Informācijas avoti  

          Ziņojums sagatavots, pamatojoties uz RSU Māsziņibu fakultātes iesniegto 

profesionālās bakalaura studiju programmas „Vecmāte” pašvērtējuma ziņojumu un 

vairākiem papildus dokumentiem – apliecinājumu par RSU rīcību studiju programmas 

likvidācijas gadījumā, aprakstu  par sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, 

studiju programmas attīstības plānu un akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, 

apmācības un attīstības politiku nākamajiem sešiem gadiem.  

           Vienlaikus ar dokumentu analīzi, 2012. gada 24. un 25. aprīlī  Rīgas Stradiņa 

Universitātē notika nevainojami organizēta vērtēšanas komisijas vizīte, kuras laikā 

ekspertiem bija iespēja tikties gan ar Māszinību fakultātes administrāciju un 

vērtējamās studiju programmas akadēmisko personālu, gan ar studentiem un darba 

devēju pārstāvjiem, kā arī apmeklēt RSU bibliotēku, Studentu servisa un informācijas 

centru, Anatomijas un antropoloģijas institūtu, Rīgas Dzemdību namu un Māszinību 

akadēmisko skolu.  

 

Situācijas analīze 
 

          Studiju programmas izvirzītais mērķis atbilst galvenajiem augstākās izglītības 

mērķiem un ir saskaņā ar Rīgas Stradiņa Universitātes misiju un nākotnes vīziju par  

mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti veselības un sociālo 

zinātņu jomā, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. Studiju programmas uzdevumi un 

plānotie rezultāti ir skaidri formulēti un atbilst Galvenās vecmātes profesijas 

standartam, ES direktīvai 2005/36/EC, kā arī LR MK noteikumiem Nr.68 un Nr.481. 

          Programmas studiju laiks ir 4 gadi (8 semestri) pilna laika studijas,  apjoms  -   

160 kredītpunkti. Studiju programmas saturu veido obligātie (vispārizglītojošie – 20 

KP, nozares teorētiskie – 36 KP un nozares profesionālās specializācijas kursi -  60 
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KP) un izvēles studiju kursi (6KP), kā arī prakses (26 KP) un valsts pārbaudījums un 

bakalaura darbs (12 KP).  

          Izvērtējot procentuālo teorijas un prakses attiecību, tā ir 76,25% pret 23,75% (t. 

sk. 16,25% prakse un 7,5% bakalaura darbs). LR MK noteikumi Nr.481 nosaka, ka 

vismaz 30% no studiju kursu apjoma īsteno praktiski, bet Starptautiskās vecmāšu 

asociācijas vadlīnijas praksi reglamentē vismaz 50% apmērā. Studiju programmas 

vadības skaidrojumu, ka daļa prakses tiek īstenota teorētisko studiju priekšmetu 

ietvaros, diemžēl neatspoguļo neviens no studiju priekšmetu aprakstiem. 

          Detalizētāka studiju priekšmetu aprakstu izpēte rosina sekojošas pārdomas – 

trīs (4., 5. un 7. semestrī) dažādi nosauktu farmakoloģijas kursu (divi no tiem ar 

gandrīz vienādiem aprakstiem) lietderīgums; neonatoloģijas priekšmets ar apmēram 

2/3 pediatrijas zināšanu, bez vecmātes praksē vitāli nepieciešamās jaundzimušo 

reanimācijas prasmēm; priekšmeti, kas skaidro vecmātes lomu aprūpē un veselības 

veicināšanā, analizē māsu teorijas un aprūpes problēmas (kuru lietderība un 

pielietojamība arī vecmātes praksē nav apšaubāma), neko neminot par vecmāšu 

aprūpes teorijām; atsevišķu studiju priekšmetu aprakstos citētā literaratūra ir 

novecojusi, retas atsauces uz jaunākajiem starptautiskiem izdevumiem.  Diskusijā ar 

studentiem izskanēja vēlme pēc izvēles kursa „Medicīnas terminoloģija krievu 

valodā” patiesa nodrošinājuma. 

          Profesionālā bakalaura studiju programma “Vecmāte” pielīdzināta divām ES 

valstu vecmāšu bakalaura  programmām - 1) Katholieke hogeschool Brugge - 

Oostende (Beļģija) un 2) Kingston University London (Lielbritānija).  

          Studiju programmas mācībspēki ir RSU katedru profesori (12%), asociētie 

profesori (24%), docenti (22%), lektori (19%), asistenti (23%). Akadēmiskā personāla 

kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām. Docētāji  izglītojas piedaloties 

dažādos starptautiskos semināros, kongresos, kā arī turpinot savu akadēmisko un 

profesionālo izglītību. Lai veicinātu studiju programmas attīstību tieši vecmātes 

darbības jomās, mācību procesā vēlams iesaistīt vairāk vecmāšu, piemēram, uzaicinot 

ārvalstu docētājus – pasaulē pazīstamas vecmātes, PVO ekspertes mātes un 

jaundzimušā veselības jomā u.c. 

          Galvenās mācību formas studiju programmā ir darbs kontaktstundās (lekcijas, 

semināri, praktiskās nodarbības) un studentu patstāvīgais darbs. Gan docētājiem, gan 

studentiem ir iespēja izmantot zinātnisko aparatūru, datorus, audio/video līdzekļus, 

bibliotēkas resursus. Studentiem ir pieejamas docētāju konsultācijas, arī e–lekcijas un e–

studijas.  

          Studiju programmas veiksmīgai apgūšanai studentiem jāapmeklē visi kursi, 

sekmīgi jānokārto ieskaites, jāiziet prakses, jāsagatavo un jāaizstāv visi paredzētie 

projekti, kursa darbi un bakalaura darbs. Vērtēšanas pamatforma ir ieskaite vai 

eksāmens.  

          Tā kā tikai šogad plānots pirmais izlaidums, studentu bakalaura darbi ir izstrādes 

procesā, un tāpēc vizītes laikā nebija iespējams iepazīties ar to tēmām un  saturu. 

          Studiju programmas vadīšanā tiek ievēroti demokrātijas principi - studiju 

programmas vadītāja, dekāns, prodekāns un Māszinību akadēmiskās skolas  vadītāja  

regulāri tiekas ar studentiem, uzklausa viedokļus, sniedz konsultācijas. 

          Studiju programmas izpildi nodrošina RSU Māszinību fakultātes dekanāts, 

Māszinību akadēmiskā skola, RSU dzemdniecības un ginekoloģijas katedra un citas RSU 

katedras, Valodu centrs, Medicīnas vēstures institūts. Klīniskā prakse, saskaņā ar 

sadarbības līgumiem, tiek realizēta SIA „Rīgas dzemdību nams”, VSIA „P. Stradiņa 

klīniskā universitātes slimnīca”, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu 

klīniskā universitātes slimnīca, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”.  
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          Studentu un docētāju mobilitātes iespējas piedāvā ERASMUS līgumi ar 4 ārzemju 

augstskolām, kuras piedāvā vecmāšu programmu, un projekti NORDSNE, NORDBALT.  
Minētie līgumi un projekti akadēmiskajam personālam nodrošina  iespēju braukt 

vieslekcijās un pieredzes apmaiņas braucienos, bet studentiem – trīs un vairāk mēnešu 

ilgas studijas un prakses iespējas. Līdz šim gan šo piedāvājumu izmantojusi tikai 

viena lektore un viena 4. kursa studente. 
          Vērtējot studiju programmas metodisko, informatīvo un materiāltehnisko 

nodrošinājumu, īpašas uzslavas vērta ir RSU bibliotēka un tās plašais interneta resursu 

klāsts, taču sarunā ar bibliotēkas vadītāju izskanēja vēlme pēc studiju programmas 

vadības lielākas ieinteresētības un aktīvākas iesaistīšanās  jaunāko,  vecmātes specialitātei 

atbilstošu,  grāmatu apzināšanā un iegādē. Samērā novecojusi ir Dzemdniecības un 

ginekoloģijas katedras kabinetu, kas atrodas  SIA „Rīgas dzemdību nams”, materiāli 

tehniskā bāze, taču, iepazīstoties ar komisijai iesniegto studiju programmas attīstības 

plānu, noprotams, ka jau ir uzsākta iepirkuma procedūra dzemdību krēsla, dzemdību 

gultas un dzemdību simulatoru mulāžu iegādei. 

          Saskaņā ar pašvērtējuma ziņojumu, pētniecisko darbu tēmu izvēle notiek saskaņā 

ar fakultātes domes ieteiktām aktuālām tēmām veselības aprūpē Latvijas un Eiropas 

kontekstā un saistīta ar studiju programmas mērķiem. Studiju programmas turpmākajā 

attīstībā zinātniski pētnieciskās darbības perspektīvos virzienus ieteicams formulēt arī 

sadarbībā  ar darba devējiem, Latvijas vecmāšu asociāciju. 

         Iepazīstoties ar studiju programmas akadēmiskā personāla pētniecisko aktivitāti, 

nākas secināt, ka tā pārsvarā saistīta  ar viņu docētajiem studiju kursiem. Studenti, 

savukārt,  pētniecisko darbu veic tikai kursa darbu un bakalaura darbu ietvaros un līdz 

šim nav notikusi viņu iesaistīšanās nacionāla vai starptautiska mēroga pētnieciskos 

projektos. Akadēmiskais personāls regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs, 

kongresos, taču studentu aktivitāte šajā jomā vērtējama kā mazaktīva.  

        Studiju programmas kvalitāti garantē iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma, 

kuras ietvaros Māszinību akadēmiskās skolas  un Māszinību fakultātes domes sēdēs 

kopā ar RSU dzemdniecības un ginekoloģijas katedru notiek regulāra studiju 

priekšmetu programmu satura analīze un izvērtējums. Bez tam, katra studiju 

priekšmeta noslēgumā ar studējošajiem tiek pārrunāts un apspriests studiju priekšmeta 

saturs un realizācijas gaita. Saskaņā ar pašvērtējuma ziņojumu, studenti novērtē 

pasniedzēja sagatavoto lekciju un vadīto semināru kvalitāti, taču sarunā ar 

programmas akadēmisko personālu atklājas, ka studentu ieinteresētība šajā jomā 

varētu būt aktīvāka. 

        Komunicējot ar darba devējiem tiek izzinātas viņu intereses. Klīniskajās praksēs 

uzsāktā sadarbība ļauj potenciālajiem darba devējiem jau laicīgi izvēlēties nākamos 

darbiniekus, tā motivējot studentus labākām sekmēm. Diemžēl diskusijās gan ar darba 

devējiem, gan studentiem, izskanēja bažas par absolventu perspektīvām iekļauties 

Latvijas darba tirgū, jo, lai gan lielākā daļa studējošo apliecināja savu vēlmi dzīvot un 

strādāt Latvijā, pateicoties pašreizējai situācijai valstī un reformām veselības aprūpes 

jomā, vecmāšu darba iespējas mūsu valstī ir visai pieticīgas.  

      Sarunā ar studentiem, vēlmi turpināt studijas maģistratūrā izteica trīs no deviņām 

potenciālajām šī gada absolventēm. Savukārt, ja studiju programma RSU  rīcības 

(darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais 

nevēlas turpināt studijas citā augstākās izglītības bakalaura programmā, RSU garantē  

iespēju turpināt studijas Māszinību fakultātes profesionālā bakalaura studiju 

programmā „Māszinības”. 
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Secinājumi un ieteikumi 

 

       Studiju programma Galvenās vecmātes profesijas standartam, ES direktīvai 

2005/36/EC, kā arī LR MK noteikumiem Nr.68 un Nr.481. 

       Tā kā profesionālā bakalaura studiju programma „Vecmāte” ir vienīgā šāda veida 

studiju programma Latvijā un studenti ir motivēti apgūt savu izvēlēto specialitāti, tad 

ļoti svarīgi ir nodrošināt tās mērķtiecīgu attīstību arī turpmāk: 
 

     - studiju programmu (gan teorētiskos priekšmetus, gan prakses apjomu) papildus 

iespējams pielīdzināt un, ja nepieciešams, arī papildināt  atbilstoši ICM (International 

Confederation of Midwives) dokumentiem -  Essential Competencies for Basic 

Midwifery Practice (2010) un Global Standards for Midwifery Education (2010). 

Pieejams: http://www.internationalmidwives.org/ ; 

 

      - atbilstoši nozares attīstības aktualitātēm regulāri pilnveidot mācību saturu -  jau 

tuvākajā nākotnē studiju programmā nepieciešams iekļaut - Jaundzimušo reanimāciju 

(gan teoriju, gan praktiskās nodarbības); Mātes mirstības analīzi (teorētiski un 

praktiski apgūt PVO izstrādātās un apstiprinātās -  sievietes dzīvībai bīstamu 

komplikāciju analīzes un mātes mirstības gadījumu analīzes metodes);  

 

       - lai veicinātu studiju programmas attīstību tieši vecmātes darbības jomās, 

iesaistīt ārvalstu docētājus - pasaulē pazīstamas vecmātes, PVO ekspertes mātes un 

jaundzimušā veselības jomā u.c.; 

 

        - studiju programmas vadībai aktīvi iesaistīties  jaunāko,  vecmātes specialitātei 

atbilstošu,  grāmatu iegādē RSU bibliotēkā; 

 

        - saskaņā ar studiju programmas attīstības plānu realizēt dzemdniecības un 

ginekoloģijas katedras materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu; 

 

        - lai veicinātu zinātniskās pētniecības darbu, organizēt aktīvu sadarbību ar 

radnieciskām studiju programmām ārzemēs, iesaistot sadarbībā arī studentus, 

nodrošinot viņu piedalīšanos zinātniskās konferencēs un kongresos; 

 

        - atbilstoši studiju programmas attīstības plānam nodrošināt un turpināt 

paplašināt piedāvājumu klīniskās prakses iespējām ārpus galvaspilsētas, tādējādi 

tuvinoties studentu dzīves un, iespējams, potenciālai darba vietai, kā arī radot iespēju 

iepazīt reģionālo stacionāru darba specifiku; 

 

        -  popularizēt studiju programmu, piesaistot lielāku studējošo skaitu.  

 

        Rezumējot RSU Māsziņibu fakultātes iesniegtā Pašvērtējuma ziņojuma analīzi 

un iepazīstoties ar studiju procesu klātienē, rekomendēju RSU  Māszinību fakultātes 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Vecmāte” ar iegūstamo piektā līmeņa kvalifikāciju Galvenā vecmāte akreditēt uz 6 

gadiem. 

 

 

Rīgā, 2012. gada 25. aprīlī                                                                              A. Kupriša      

 

http://www.internationalmidwives.org/
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APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 23,jmarta lēmumu Nr.3 
 

 

ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 

 Novērtēšanas komisijas eksperta individuālajā ziņojumā un Novērtēšanas komisijas 

kopējā ziņojumā ir obligāti jāiekļauj aizpildītu anketu kā daļu no ziņojuma. Par katru 

jautājumu un par katru no kvalitātes aspektiem individuālajā ziņojumā jādod novērtējumu 4 

ballu skalā un rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo galvenokārt 

īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.) Ieteicams ziņojumu 

skaidrojošo daļu strukturēt atbilstoši anketas kritērijiem, īpašu uzmanību pievēršot 

rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā. Par katru kvalitātes aspektu kopumā 

jāsniedz īsu pārskatu (anketā vai ziņojuma skaidrojošajā daļā), aprakstot: atklātos pozitīvos 

faktorus, stiprās un vājās puses, iespējas un draudus (vēlams SVID analīzes formā), 

rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 

(labi), 2 (apmierinoši), 1 (neapmierinoši).  

 

Eksperta vārds, uzvārds: Antra Kupriša 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

Rīgas Stradiņa Universitātes Māszinību fakultātes otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Vecmāte” ar iegūstamo 

piektā līmeņa kvalifikāciju Galvenā vecmāte, LR izglītības klasifikācijas kods 

42723 

 

Eksperta ārējās novērtēšanas vizītes datums: 24. - 25. aprīlis, 2012.  

 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(16 kritēriji, apvienoti 6 grupās, kuras raksturo galvenos 
kvalitātes aspektus) 

 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 

Komentārs: ......... 

 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, 

sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju satura un organizācijas atbilstība 

paredzētajiem studiju rezultātiem.   

(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo 

ieinteresēto grupu (studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas 

personāls) pārstāvji piedalās mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā 

atskaites punkti izglītības mērķu noteikšanai?) 

Novērtējums:  4 

Komentārs: ......... 
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2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības 

mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 

risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērķu 

(stratēģijas) savstarpējā saskaņotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes 

vīzija, augstskolas misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, darba devēju un 

profesionālo organizāciju viedokli.   

(Vai programmas mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērķi 

saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII)  misiju?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

 II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): ......... 

Komentārs:  3 

 

3. Studiju satura un rezultātu atbilstība iegūstamajam grādam un/vai 

kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām, studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem.   

Prakses (ja tā ir) atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes 

iekļaušana. Moduļu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. 

Eksāmenu, pētījum, projektu izmantošanas efektivitāte. Individuālā pieeja, iespēja 

apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi. 

 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju 

programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērķiem?) 

Novērtējums:  3 

Komentārs: ......... 

 

4. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un 

Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām (mobilitātes iespējas, diplomu 

un studiju daļu atzīšana utt.), tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES 

valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai 

skaitā vides aizsardzības un civilās aizsardzības kursu atbilstība likumu prasībām.  

(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura ņem vērā tādas 

studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai 

studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu 

mobilitāti?) 

Novērtējums:  3 

Komentārs: ......... 

 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  

 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? 

Vai akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots (uzdevumu sadalījums, karjeras 

plānošana), lai īstenotu studiju programmu?) 

Novērtējums:  4 

Komentārs: ......... 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 

Komentārs: ......... 
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 6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.  

(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas, motivācija, 

attieksmes, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai 

starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu 

sasniegšanu paredzētajā laikā?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

 

 7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā 

vadība un  studēšanas motivācijas paaugstināšana.  

(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu 

sasniegšanai?  Vai AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram e-

mācību līdzekļi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

 

 8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus 

uzdevumus) novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un 

izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai 

diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu 

un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes laikā) izvērtētā (ar interviju, 

testu, aptauju utml. palīdzību) studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju 

procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni.  

 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu 

izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  4 

Komentārs: ......... 

 

 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 

noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 

attiecības.  

(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts studiju procesam (studentiem un 

akadēmiskajam personālam) ir  pietiekams, lai nodrošinātu visu  studiju rezultātu 

sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

 

 10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 

starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām 

augstskolām.  

(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu 

studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?) 

Novērtējums: 3 

Komentārs: ......... 
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11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 

nodrošinājums. 

(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība bibliotēkām, mācīšanās aprīkojumam un 

pakalpojumiem nodrošina efektīvu mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 

bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 

Komentārs: ......... 

 

12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) 

darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 

programmas saturu, pētniecības darbu publicēšana starptautiski pieejamos un 

recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos utml.) un/vai praktiskā 

izmantošana, iekļaušanās inovatīvā darbībā. 

(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekļauts programmas īstenošanā?) 

Novērtējums: 3 

Komentārs: ......... 

 

13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās 

pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju 

rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un 

radošos (mākslinieciskos) projektos. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: ......... 

 

 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 

Komentārs: ......... 

 

 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības 

iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas 

sistēmas nepārtraukta darbība. Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas esamība un atbilstība Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 

(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, 

resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā 

specialitātē.  

(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti  

programmas mērķi izglītošanā?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 
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 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības 

attīstībai, studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu 

likuma” izpratnē (55.panta 8.daļa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas 

vai citu izmaiņu gadījumā.  

(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērķi 

atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: ......... 

 

 

    
 



 

Eksperta individuālais ziņojums 

 

Rīgas Stradiņa universitāte profesionālā bakalaura studiju 

programma „Vecmāte” 
 

2012.gada 24.-25.aprīlis 

 

Lolita Kirsanova, tālr.Nr.29184022 

 

Novērtēšanas komisijas sastāvs: 

                       Prof. Lembit Allikmets 

                       Antra Kupriša 

                       Gunta Babauska (novērotājs no darba devējiem) 

                        Līga Zaķe (novērotājs no studentiem) 

 

          Studiju programmas “Vecmāte” mērķis ir nodrošināt studentiem zinātnisku 

pamatu profesionālajai darbībai, attīstot spēju patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus, 

attīstot analītiskās spējas vecmāšu aprūpē, prasmes un iemaņas patstāvīgi rīkoties 

dažādās aprūpes situācijās. 

          Programmas īstenošanas veids un ilgums – 4 gadi pilna laika klātienes studijas.  

          Programmas apjoms - 160 KP  

          Studiju programmas mērķus un uzdevumus nosaka galvenais vecmātes 

profesijas standarts un prasības, kuras noteiktas ES direktīvās 2005/36/EC, kā arī 

Latvijas likumdošanā (MK noteikumi Nr.481, Nr.68). Studiju programma atbilst 

Latvijas izglītības klasifikācijai (MK noteikumi Nr. 990, 02.12.2008) – EKI 6. līmenis 

- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas 

ieguve). Programmas mērķi un uzdevumi ir skaidri formulēti, saprotami, sasniedzami 

un pozitīvi vērtējami. 

          Tiekoties ar studiju programmas  direkciju un administrāciju, akadēmisko 

personālu un darba devējiem, bija jūtama liela motivācija un atdeve šīs programmas 

realizēšanai, pilnveidošanai un attīstībai. 

          Diskusijās ar topošajām vecmātēm studentes pozitīvi vērtē sadarbību starp 

studējošo, docētāju un vadību. Tiek uzklausīti studējošo ierosinājumi un kopīgi 

risināti aktuālie jautājumi. Studējošo attieksmē vērojama centība un vēlme iegūt 

vairāk zināšanu un iemaņu profesionālajā jomā, ko pozitīvi uzsver arī prakšu vadītāji.  



          Studiju programmu realizācijā tiek izmantotas gan klasiskās studiju formas – 

lekcijas, semināri, gan arī situāciju uzdevumi, problēmdiskusijas un individuālais 

darbs. Katra studiju priekšmeta noslēgumā ir galapārbaudījums. Teorētisko pamatu 

apguve ir labi saskaņota ar to nostiprināšanās iespējām veselības aprūpes praksēs.  

           Studentiem ir neierobežota piekļuve RSU bibliotēkā, kur ir pieejami dažādi 

mācību līdzekļi dažādās valodās. Bibliotēkas resursi ir pieejami arī internetā, tās 

nodrošinājums ir ļoti labs. Akadēmiskais personāls ir pieejams ar informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju palīdzību. 

            Studiju programma tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Tās realizācijai 

tiek izmantotas RSU un tās katedru auditorijas, kā arī Māszinību akadēmiskā skola, ir 

laba materiāli tehniska bāze. Prakses vietas topošajām vecmātēm ir lielākās Rīgas 

slimnīcas.  

Ieteikumi: 

1. Pārskatīt un papildināt studiju priekšmetu aprakstus un apguvi, liekot lielāku 

uzsvaru uz dzemdniecību un vecmāšu teorijām. 

2. Nepieciešams studiju programmā iekļaut jaundzimušā reanimāciju, kas ir 

neatņemama dzemdniecības sastāvdaļa. 

3.  Papildināt studiju programmu ar radioloģijas zināšanām un elementārām 

iemaņām, kuras būtu ļoti noderīgas gan stacionāri, gan ambulatori 

praktizējošām vecmātēm. 

4. Piesaistīt jaunas prakšu vietas, lai studentēm būtu lielāks priekšstats, cik 

daudzveidīga ir vecmāšu profesija (piemēram, topošo vecāku skolas, 

ambulatorā grūtnieču novērošana un aprūpe). 

5. Atttīstīt pētniecisko darbību mācībspēku un studējošo vidū. 

6. Par mācībspēkiem piesaistīt akadēmisko grādu guvušas un praktizējošas 

vecmātes.  

 

Iesaku Rīgas Stradiņa universitātes profesionālo bakalaura studiju 

programmu „Vecmāte” akreditēt uz 6 gadiem. 

Eksperte: 

Veselības zinātņu maģistrs māszinībās 

Ārstu prakses „Saulespuķe” valdes priekšsēdētāja Lolita Kirsanova 

 Rīga, 2012.gada 7.maijā                                                 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 23,jmarta lēmumu Nr.3 
 

 

ANKETA 
NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS EKSPERTIEM 

studiju programmas novērtēšanai 
 

              Lolita Kirsanova 

 

 Rīgas Stradiņa universitāte profesionālā bakalaura studiju programma 

„Vecmāte” 

 

 2012.gada 24.-25.aprīlis 

 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(16 kritēriji, apvienoti 6 grupās, kuras raksturo galvenos 
kvalitātes aspektus) 
 

 I Mērķi un uzdevumi. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 

Komentārs: Studiju programmas “Vecmāte” mērķis ir nodrošināt studiju programmas  

 studentiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot spēju patstāvīgi  

veikt zinātniskos pētījumus, attīstot analītiskās spējas vecmāšu aprūpē, prasmes un 

iemaņas  

patstāvīgi rīkoties dažādās aprūpes situācijās. 

          Studiju programmas mērķus un uzdevumus nosaka galvenās vecmātes 

profesijas standarts un prasības, kuras noteiktas ES direktīvās 2005/36/EC, kā arī 

Latvijas likumdošanā (MK noteikumi Nr.481, Nr.68). Studiju programma atbilst 

Latvijas izglītības klasifikācijai (MK noteikumi Nr. 990, 02.12.2008) – EKI 6. līmenis 

- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas 

ieguve). 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, 

sasniedzamība un pārbaudāmība. Studiju satura un organizācijas atbilstība 

paredzētajiem studiju rezultātiem.   

(Vai atbilstošo ieinteresēto grupu vajadzības ir skaidri noteiktas? Vai atbilstošo 

ieinteresēto grupu (studenti, darba devēji, profesionālās organizācijas, augstskolas 

personāls) pārstāvji piedalās mērķu veidošanā? Kādi standarti tiek izmantoti kā 

atskaites punkti izglītības mērķu noteikšanai?) 

Novērtējums: 4 



Komentārs: Studiju programma ir skaidri izprotama, tās saturs un organizācija atbilst 

studiju rezultātam-kompetentai, zinošai un prasmīgai galvenai vecmātei.   

 

2. Studiju programmas atbilstība četriem galvenajiem augstākās izglītības 

mērķiem (personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu 

risināšana, darba tirgus prasību apmierināšana). Studiju tuvāko un tālāko mērķu 

(stratēģijas) savstarpējā saskaņotība studiju programmas ietvaros. Studiju nākotnes 

vīzija, augstskolas misijas pildīšana, ņemot vērā studējošo, darba devēju un 

profesionālo organizāciju viedokli.   

(Vai programmas mērķi ir orientēti uz speciālista attīstību? Vai programmas mērķi 

saskan ar augstākās izglītības iestādes (AII) misiju?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Programmas mērķis atbilst augstākās izglītības iestādes misijai. Tā sekmē 

augstākās izglītības pieejamību, attīstību un kvalitāti ārstniecības personai – vecmātei. 

Studiju programmas stratēģija ir skaidra 

 

II Studiju saturs un organizācija. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 

Komentārs:  

 

3. Studiju satura un rezultātu atbilstība iegūstamajam grādam un/vai 

kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām, studiju programmas mērķiem 

un uzdevumiem.   

Prakses (ja tā ir) atbilstība un saistība ar teorētisko daļu. Profesionālās pieredzes 

iekļaušana. Moduļu izmantošana, to raksturojums, skaidrība un saprotamība. 

Eksāmenu, pētījum, projektu izmantošanas efektivitāte. Individuālā pieeja, iespēja 

apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi. 

 (Vai studenti, akadēmiskais personāls un ieinteresētās grupas atzīst studiju 

programmas satura atbilstību izvirzītajiem mērķiem?) 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studiju programmas saturs kopumā atbilst programmas mērķim un ES 

kvalifikācijai. 

 

4. Studiju programmas un tās atsevišķu daļu saskaņotība ar Latvijas un 

Eiropas kopējās izglītības telpas veidošanas prasībām (mobilitātes iespējas, diplomu 

un studiju daļu atzīšana utt.), tai skaitā izmantojot salīdzinājumu ar vismaz 2 ES 

valstu studiju programmām. Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai 

skaitā vides aizsardzības un civilās aizsardzības kursu atbilstība likumu prasībām.  

(Vai studiju programmai ir skaidra didaktiskā koncepcija, kura ņem vērā tādas 

studentu iesaistīšanas vajadzības, kā izaicinājums, stimulācija, sajūsmināšana? Vai 

studiju programma nodrošina tieksmi pēc izcilības? Vai AII atbalsta studentu 

mobilitāti?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programma ir salīdzināta ar divām ES valstīm. Programma 

„Vecmāte” sekmē vēlmi sasniegt arvien labākus mācību rezultātus. 

5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte.  

 (Vai akadēmiskais personāls ir sagatavots nodrošināt studiju rezultātu sasniegšanu? 

Vai akadēmiskais personāls tiek efektīvi izmantots (uzdevumu sadalījums, karjeras 

plānošana), lai īstenotu studiju programmu?) 

Novērtējums: 4 



Komentārs: Studiju programmu izpildē iesaistīti augsti profesionāli akadēmiskajam 

darbam motivēti mācībspēki. 

 

 III Studijas un zināšanu novērtēšana. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 

Komentārs: ......... 

 

 6. Modernas studiju metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, 

problēmu risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.  

(Vai studentiem, kuri uzsāk studijas programmā, ir atbilstošas zināšanas, motivācija, 

attieksmes, lai sasniegtu plānotos studiju rezultātus paredzētajā laikā? Vai 

starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas rezultātu 

sasniegšanu paredzētajā laikā?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studentēm ir izteikta motivācija, rūpīga un ieinteresēta attieksme pret 

izvēlētās studiju programmas maksimālu apguvi. 

 

 7. Palīdzība studentiem, akadēmiskā personāla konsultācijas, akadēmiskā 

vadība un  studēšanas motivācijas paaugstināšana.  

(Vai padomu un atbalsta studentiem apjoms ir pietiekams studiju rezultātu 

sasniegšanai?  Vai AII nodrošina studentiem iespēju mācīties mājās (piemēram e-

mācību līdzekļi, akadēmiskā personāla pieejamība ar e-pasta palīdzību)?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studējošie atzinīgi novērtē gan studiju procesa kvalitāti, gan savstarpējās 

attiecības, gan attiecības ar mācībspēkiem. 

 

 8. Zināšanu, prasmju attieksmju (studiju procesā iegūto spēju veikt noteiktus 

uzdevumus) novērtēšanas metožu objektivitāte, saistība ar studiju rezultātiem un 

izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (rakstveida eksāmenu rezultāti un/vai 

diplomdarbi, kuri jāizvērtē vizītes laikā). Studentu sasniegumu vērtēšanas standartu 

un noteikumu skaidrība un pieejamība. Eksperta (vizītes laikā) izvērtētā (ar interviju, 

testu, aptauju utml. palīdzību) studentu sasniegumu līmeņa salīdzinājums ar studiju 

procesam noteikto studentu sasniegumu līmeni.  

 (Vai eksāmeni, projekti, un citas novērtēšanas metodes ir izveidotas tā, lai varētu 

izvērtēt studentu sasniegto studiju rezultātu apgūšanas pakāpi?) 

Novērtējums :4 

Komentārs: Studējošo zināšanu un prasmju pārbaude ir neatņemama studiju procesa 

sastāvdaļa, kas nodrošina studējošā regulāru un sistemātisku darbu kvalitatīvai 

programmas apguvei. 

 

   

IV Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā):  4 

Komentārs: ......... 

 

 9. Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, skaidri 

noteiktas administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās 

attiecības.  



(Vai administratīvā un tehniskā personāla atbalsts studiju procesam (studentiem un 

akadēmiskajam personālam) ir  pietiekams, lai nodrošinātu visu  studiju rezultātu 

sasniegšanu (ieskaitot demokrātiskas sabiedrības veidošanas uzdevumus)?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmas mācību process ir studentiem draudzīgs un 

atbalstošs. 

 

 10. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, 

starptautiskām organizācijām, akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām 

augstskolām.  

(Vai AII un studiju programmas izveidotās partnerattiecības dod reālu ieguldījumu 

studiju rezultātu sasniegšanā un studentu mobilitātē?) 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Ir sadarbība ar radniecīgām izglītības iestādēm ārpus Latvijas, kas ļauj 

iepazīties un gūt pieredzi profesionālajā jomā. 

 

11. Studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāltehniskais 

nodrošinājums. 

(Vai izmantošanas nosacījumi un pieejamība bibliotēkām, mācīšanās aprīkojumam un 

pakalpojumiem nodrošina efektīvu mācīšanos un studiju rezultātu sasniegšanu? Vai 

bibliotēkas un to aprīkojums rada pozitīvu mācību vidi?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studijām izmantojamā telpu infrastruktūra ir atbilstoša gan kvalitātes, gan 

kvantitātes ziņā. Nodrošinājums ar mācību literatūru un interneta resursiem ir labs.  

 

 

 

 V Personāla un studentu zinātniskās pētniecības (radošais) darbs. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 3 

Komentārs: ......... 

 

12. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) 

darbā, zinātniskās pētniecības darbu tematikas aktualitāte un saistība ar studiju 

programmas saturu, pētniecības darbu publicēšana starptautiski pieejamos un 

recenzējamos izdevumos (izstādēs, skatēs, uzvedumos utml.) un/vai praktiskā 

izmantošana, iekļaušanās inovatīvā darbībā. 

(Vai zinātniskās pētniecības darbs ir organiski iekļauts programmas īstenošanā?) 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Ir vērojam akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniski pētnieciskajā 

darbā 

 

13. Studentu iesaistīšanās zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā, zinātniskās 

pētniecības darbu tematikas saistība ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju 

rezultātiem, studentu iesaistīšanās nacionālos un starptautiskos pētnieciskos un 

radošos (mākslinieciskos) projektos. 

Novērtējums: 3 

Komentārs: Studenti tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā par aktuālām tēmām veselības 

aprūpē Latvijas un Eiropas kontekstā. 

 



 VI Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

Novērtējums (kvalitātes aspektam kopumā): 4 

Komentārs: ......... 

 

 14. Ikgadēja studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības 

iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas 

sistēmas nepārtraukta darbība. Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas esamība un atbilstība Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ESG) prasībām. 

(Vai tiek regulāri pārskatītas vajadzības, mērķi un studiju rezultāti, studiju process, 

resursi un partnerattiecības, vadības sistēma?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Regulāri tiek pārskatīti un papildināti programmas pašnovērtējuma 

kritēriji, analizējot gan stiprās, gan vājās puses. 

 

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā 

specialitātē.  

(Vai ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti  

programmas mērķi izglītošanā?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmā iegūtās zināšanas sniedz iespēju vecmātēm strādāt 

dažāda profila veselības aprūpes iestādēs un organizācijās, rūpējoties par sievietes, 

viņas ģimenes un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību. 

 

 

 16. Studentu sagatavotība tālākai kvalifikācijas pilnveidošanai un personības 

attīstībai, studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas („Augstskolu 

likuma” izpratnē (55.panta 8.daļa)) studiju programmas likvidācijas, reorganizācijas 

vai citu izmaiņu gadījumā.  

(Vai tiek analizēti studentu un absolventu sasniegumi, mācīšanas process ar mērķi 

atbalstīt nepārtrauktu programmas pilnveidošanu?) 

Novērtējums: 4 

Komentārs: Studiju programmas „Vecmāte” apguve dod studentēm zināšanu pamatu 

un iespējas turpināt savu profesionālo pilnveidošanos un izglītošanos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

           



           

 

 

 



Eksperta (novērotāja)  individuālais ziņojums 
 

 

Vispārējās ziņas: 
augstskola (vai koledža) (studiju programma): Rīgas Stradiņu Universitāte 

Māszinību fakultāte. Profesionālā bakalauru studiju programma „Vecmāte”. 

 

vizītes datums: 2012.gada 24. un 25.aprīlī. 

 

eksperta vārds, uzvārds, kontaktinformācija:  

Gunta Babauska 67282395; 29108860 

 

novērtēšanas komisijas sastāvs : 

profesors Lembit Allikmets; Antra Kupriša; Lolita Kirsanova; Līga 

Zaķe, Gunta Babauska. 

 

Pirms vizītes saņēmu un iepazinos ar Rīgas Stradiņu Universitātes Māszinību 

fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Vecmāte” kvalifikācija –

galvenā vecmāte Pašvērtējuma ziņojumu.  

 Komisijas sastāvā 2012. gada 24.aprīlī tikos ar RSU administrāciju un 

Māszinību fakultātes akadēmisko personālu, pārliecinājos par pasniedzēju augsto 

kvalifikācijas līmeni. Iepazinos ar plašo un literatūras bagāto bibliotēku, studentu 

datorklasēm, studentu servisa centru, kas nepārprotami palīdz risināt studentu 

problēmas labvēlīgā gaisotnē. Apmeklēju galvenās mācību bāzes - Anatomikumu un 

Rīgas Dzemdību namu. 

2012.gada 25.aprīlī tikos ar vecmāšu programmas pasniedzējiem, kas atbildēja 

uz komisijas interesējošiem jautājumiem. Interesantākā bija tikšanās ar pašiem 

studentiem, varēju iegūt papildus informāciju. Tikos ar darba devēju, kurš piedāvā 

vecmātēm darbu cilmes šūnu jomā. 

  Vizītes laikā varēju saņemt visus nepieciešamos interesējošos dokumentus un 

saņēmu atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Pēc vizītēm notika tikšanās ar RSU 

māszinību fakultātes vadību, kur eksperts Lembit Allikmets informēja par komisijas 

viedokli un vadība izrādīja izpratni par problēmu risināšanu. 

 

  Situācijas analīze 

 

Profesionālā bakalauru studiju programma „Vecmāte” ir jauna programma un 

pašreiz programmu apgūst 38 studenti. Ir budžeta vietas, bet vēl ir mazs šo studiju 

pieprasījums. Programma ir izstrādāta kvalitatīvi, saskaņā ar jaunākajām tendencēm 

darba tirgū, bet ne visu mācību priekšmetu lekciju cikls var novest pie gala mērķu 

sasniegšanas. Akadēmiskais pasniedzēju personāls ir uz zinātni orientēts, par ko 

liecina daudzas publikācijas gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām. Studentiem tiek 

piedāvātas mūsdienīgas mācību metodes ar augstas klases tehnoloģiju palīdzību. 

Mācības notiek vairākās bāzēs. Ir sadarbības līgumi par prakses vietām ar lielo 

slimnīcu ginekoloģijas un dzemdību nodaļām, tādām kā SIA „Rīgas Dzemdību 

nams”, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā 

universitātes slimnīca” un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, 

prakses vada pieredzējušas vecmātes, kuras ir RSU darba ņēmējas, bet prakses 

vadītāji nav pietiekošā daudzumā un, palielinoties studentu skaitam, var samazināties 



studenta ieguvums no prakses. Sadarbība ar darba devējiem ir apmierinoša. Atzinīgi 

vērtēju Augstskolas izstrādāto pašnovērtējuma SVID analīzi. 

 

Eksperta individuāli veiktā SVID analīze par augstskolas studiju programmu 

„Vecmāte”: 

 

Stiprās puses 

   

 Labi izstrādāta kvalitatīva „vecmāšu” programma atbilstoši Eiropas 

standartiem; 

 Labs akadēmiskais personāls; 

 Labvēlīga mācību vide studentiem; 

 Iespēja studēt Liepājas filiālē; 

 Ir studentu kopmītnes; 

 Ir budžeta vietu skaits; 

 Ir studentu kredītu pieejamība. 

 

Vājās puses 

 

 Zema iegūstamās programmas grāda atpazīstamība; 

 Finansējuma trūkums starptautisko kongresu, konferenču apmeklēšanai; 

 Nepietiekoša sadarbība ar darba devējiem; 

 Sabiedrības nepietiekošā izpratne par vecmātes profesiju; 

 Nespēja segt mācību maksu; 

 Nav darba vietas atbilstoši iegūtajam grādam. 

 

  

Secinājumi  
 

Programma „Vecmāte” izstrādāta saskaņā ar standartiem un vadlīnijām 

kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākajā izglītībā, kas novērtējama ar atzīmi 3 

(labi). Tā kā programma ir jauna, tai nepieciešami uzlabojumi un pilnveidojumi. 

Atsevišķos mācību ciklos nepieciešams virzīt teorētisko zināšanu ieguvi atbilstoši 

vecmāšu specifikai. Nepieciešams domāt par praktisko zināšanu pārbaudes formu, lai 

pārliecinātos vai vecmātes tiešām ir ieguvušas praktiskās iemaņas. Dzemdību un 

ginekoloģijas nodaļas mūsu valstī nenodrošina visiem absolventiem darba vietas 

atbilstoši vecmātes profesijai. Taču vecmātes profesija nav nepieciešama tikai 

dzemdību un ginekoloģijas nodaļās, bet arī ambulatoro iestāžu ginekoloģijas nodaļās, 

kur vecmātes loma ir ļoti svarīga gan grūtnieču novērošanā, gan sievietes informēšanā 

saistībā ar seksuālās un reproduktīvās veselības ietekmējošiem faktoriem, tādēļ 

jāskaidro studentiem, kādas ir viņu iespējas izmantot savas iegūtās profesionālās 

zināšanas. Nepieciešama ciešāka sadarbība ar darba devējiem ambulatorajā sektorā, 

lai varētu arī nelielu prakses daļu apgūt ambulatorajā sektorā. Prakšu vadībai 

nepieciešams papildus akadēmiskais personāls. 

 

Ieteikumi  
 

Iesaku RSU Māszinību fakultātes programmu „Vecmāte” akreditēt uz sešiem 

gadiem. 



Lai pilnveidotu programmu un nodrošinātu programmas ilgtspēju iesaku: 

 

 Popularizēt programmu, lai palielinātu studentu skaitu un piesaistītu ārzemju 

studentus. 

 Izstrādāt projektus pasniedzēju pieredzes apmaiņai piesaistot Eiropas fondu 

līdzekļus. 

 Piedalīties ārstniecības iestāžu konferencēs vai rīkot 1x gadā informatīvas 

konferences ārstniecības iestāžu vadītājiem par jaunajām apmācību 

programmām, prakses vietām un veikt aptaujas darba devēju vidū par 

nepieciešamajām vakancēm.  

 Attīstīt programmu „Vecmāte” maģistra līmenī. 

 Valstiskā līmenī vairāk uzmanības pievērst sievietes veselības profilaksei un 

noteikt, ka ar ginekologu kopā jāstrādā vecmātēm, nevis māsām. 

 

 

Rīgā, 2012.gada 7.maijā                                                                    G. Babauska     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
APSTIPRINĀTS 

ar AIKNC valdes 2011.gada 10,janvāra lēmumu Nr.1 
 

ANKETA 

AUGSTSKOLAS DELEĢĒTAJIEM NOVĒRTĒŠANAS 

KOMISIJAS NOVĒROTĀJIEM 
studiju programmas novērtēšanai 

  

Novērotāja vārds, uzvārds: Gunta Babauska 

Novērtētās augstākās izglītības iestādes un tās studiju programmas nosaukums: 

 Rīgas Stradiņa Universitāte Māszinību fakultāte. Profesionālās bakalaura studiju programma 

„Vecmāte” 

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 2012.gada 24.un 25.aprīlis 

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji 

(4 galvenie kvalitātes aspekti un 11 jautājumi) 
 

 I Studiju saturs un organizācija. 

 

Novērtējums: 3(labi) 

Komentārs: pozitīvi vērtēju pilna laika klātienes studijas un, manuprāt, rūpīgi izstrādāto studiju 

programmu, kas mācību procesa laikā ir jāpilnveido. 

 

1. Studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība un 

pārbaudāmība. Studiju rezultātu saistība ar piedāvāto saturu (praksi, lekcijām, semināriem u.t.t.). 

Studiju satura atbilstība iegūstamajam grādam un/vai kvalifikācijai, kvalifikāciju ietvarstruktūras 

prasībām.  

 

Novērtējums:3(labi) 

Komentārs: studiju programmas mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība atbilst galvenās 

vecmātes standartam, ES direktīvai 2005/36/EC, kā arī Latvijas likumdošanai. Programmas mērķi ir 

sasniedzami un uzdevumi izpildāmi. Programmas īstenošanas ilgums ir 4 gadi un iegūstamā 

kvalifikācija ir galvenā vecmāte. Studiju programmas saturu veido obligātie un izvēles studiju kursi, 

atbilstošas prakses, valsts pārbaudījums un bakalaura darbs. 
 

2. Zinātniskās pētniecības saistība ar studijām. Pētījumu rezultātu izmantošanas iespējas, 

inovāciju veidošanas perspektīvas. Prakses atbilstība,  elastība, saistība ar teorētisko daļu. Individuālā 

pieeja, iespēja apstiprināt iepriekš iegūto izglītību un pieredzi.  

 

Novērtējums:3(labi)  

Komentārs: pozitīvi vērtēju to, ka praksi ārstniecības iestādēs vadīs pieredzējušas vecmātes un ar 

viņām RSU slēgs sadarbības līgumus galvenokārt dzemdību nodaļās, bet, manuprāt, būtu nepieciešama 

mazu prakses daļu iziet arī ambulatorās ārstniecības iestādes ginekoloģijas nodaļā, jo ir atšķirības darba 

specifikā, bet saprotams, ka pagaidām vēl trūkst kvalificēts prakšu vadītāju akadēmiskais personāls. 

 

3. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanas 

efektivitāte studiju programmas ietvaros, ņemot vērā darba devēju un profesionālo organizāciju 

viedokli.  

 

Novērtējums: 3(labi)  

Komentārs: Pozitīvi vērtēju, ka katram studentam ir dota iespēja novērtēt pasniedzēju sagatavoto 

mācību materiālu un vadīto semināru kvalitāti un sekot lai studiju saturs atbilst mācību kursa 

aprakstam. 



 

4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. Informācijas par akadēmisko 

personālu, zinātniskās pētniecības virzieniem pieejamība. Iespējas iesaistīt augsti kvalificētus 

speciālistus un zinātniekus. Iespējas studentiem izvēlēties un noraidīt pasniedzējus.  

 

Novērtējums: 3(labi) 
Komentārs: manuprāt, spēcīgs, pieredzes bagāts uz zinātni orientēts akadēmiskais personāls, bet 

nepieciešams dažus vispārinātus lekciju ciklus pārskatīt un orientēt uz specifiskām zināšanām, kas 

nepieciešamas vecmātēm Svarīgi, ka akadēmiskais personāls nepārtraukti papildina savas zināšanas 

starptautiskajos semināros, ir starptautiska sadarbība zinātniskajā jomā, ir daudz publikāciju. 

 

 

 II Mācīšana un zināšanu novērtēšana. 

 

Novērtējums:3(labi) 

Komentārs: kopumā labi. 

 

 5. Modernas mācīšanas metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu 

risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana. 

 

Novērtējums:4(teicami). 

Komentārs: mācību metodes saistītas ar augstas klases mūsdienīgām tehnoloģijām. Studentiem 

pieejamas e-lekcijas, metodiskie materiāli elektroniskajā vidē gan mācību telpās gan mājas apstākļos, 

kā arī iespējas apgūt atsevišķas mācību programmas ārvalstu studijās. 

  

 6. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un studēšanas 

motivācijas paaugstināšana.  

 

Novērtējums:3(labi) 

Komentārs: lai palīdzētu studentiem risināt dažādas problēmas, augstskolā ir studentu servisa centrs, 

pasniedzēji regulāri tiekas ar studentiem, uzklausa viedokļus un sniedz konsultācijas.  

Notiek aktīva studentu sarakste ar pasniedzējiem arī ar e-pasta palīdzību. Ir valsts budžeta vietas, bet 

labāk varētu motivēt studentus apgūt un pilnveidot savas zināšanas, ja veidotu labāku sadarbību ar 

darba devējiem. 

 

 7. Zināšanu, prasmju un attieksmju novērtēšanas metožu objektivitāte un izmantošana studiju 

procesa pilnveidošanai. Iespējas atkārtoti vērtēt. Darba devēju un citu objektīvu vērtētāju iesaistīšana 

(citas augstskolas, profesionālās organizācijas). 

 

Novērtējums:3(labi) 

Komentārs: augstskolā vecmāšu studentu programmas apguve tiek vērtēta atbilstoši Senāta 

lēmumiem, pozitīvi vērtēju to, ka studiju vērtēšanas sistēmas izskaidrojums pieejams internetā. Ir 

sadarbības līgumi ar lielajām stacionārajām ārstniecības iestādēm, kas viennozīmīgi ir ieguvums, bet 

nav sadarbības līgumu ar ambulatorajām ārstniecības iestādēm, kas, manuprāt, būtu nepieciešams. 

 

   

III Studiju nodrošinājums un vadība. 

Novērtējums:3(labi) 

Komentārs: Kopumā vairāk labi.. 

 

 8. Augstskolas sadarbība ar potenciālo darba devēju organizācijām. 

 

Novērtējums:3(labi) 

Komentārs: nepieciešams izvērst plašāku sadarbības spektru.. 

 

9. Studentu nodrošinājums ar prakses vietām, prakšu organizācijas efektivitātes vērtējums. 

 

Novērtējums:3(labi) 



Komentārs: prakses vietas tiek nodrošinātas lielo klīnisko slimnīcu ginekoloģijas un dzemdību 

nodaļās, prakses vada vecmātes-augstskolas darba ņēmējas. Katru gadu studentiem ir cits prakses 

vadītājs. Būtu nepieciešams izstrādāt mehānismu, kā pārbaudīt prakses efektivitāti 

 

 IV Kvalitātes nodrošinājums un garantijas. 

 

 Novērtējums: 3(labi) 
Komentārs: studiju priekšmetu saturs jāanalizē un jāpilnveido. 

 

10. Kvalitātes vadība, studentu, darba devēju, profesionālo organizāciju līdzdalība tajā.  

 

Novērtējums: 3(labi) 

Komentārs: tiek veikta regulāra studiju priekšmetu satura analīze un izvērtējums kopā ar RSU 

dzemdniecības un ginekoloģijas katedru, sadarbībā ar profesionālajām organizācijām un lielo slimnīcu 

prakšu vadītājiem, ņemti vērā arī studentu ieteikumi. Būtu nepieciešams uzzināt arī ambulatoro 

ginekoloģijas nodaļas vadītāju viedokli. 

 

11. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā apgūtajā 

specialitātē vai citā veidā izmantot iegūto izglītību. 

 

Novērtējums:2(apmierinoši) 

Komentārs: no pašlaik 38 studējošiem studentiem vecmāšu programmā vienam studentam ir 

pastāvīgs darbs. Pārējie par savām nākotnes perspektīvām neko nevar pateikt, jo nezina. Vecmātes 

beidzējas ir vairāk orientētas uz darbu dzemdību nodaļās, bet brīvu vakanču ir ļoti maz. 

                                               

 
 

 



APSTIPRINĀTS
ar AIKNC valdes 2011.gada 2.marta lēmumu Nr.2

Eksperta (novērotāja)  individuālais ziņojums

AIKNC nosaka sekojošo vienoto  ziņojuma struktūru.  Ziņojumam jāpievieno viena (vai  vairākas,  ja 
eksperts vērtē arī filiāles) anketa  ar atzīmēm un komentāriem. Atzīmes (vērtējumu 4 punktu skalā) 
vēlams izteikt veselos skaitļos. 
 Ziņojumus  AIKNC rediģē  (vajadzības gadījumā). Ekspertiem jāizmanto  „EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES IETEIKUMS PAR EIROPAS KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRAS IZVEIDOŠANU  
MŪŽIZGLĪTĪBAI” (pieņemts  Strasbūrā,  2008.  gada  23.aprīlī),  „Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  
ieteikums par turpmāko Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” (2006. gada 
15. februāris), Boloņas procesa rekomendācijas, tai skaitā ENQA izstrādātais dokuments „Standarti un 
vadlīnijas  kvalitātes  nodrošināšanai  Eiropas  augstākās  izglītības  telpā” (ESG) un  rekomendācijas 
prasību saskaņošanai (Tuning Process: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ ), ERASMUS programmas 
projektu rezultāti un rekomendācijas. )

Vispārējās ziņas:  

augstskola (vai koledža) (studiju programma): Rīgas Stradiņa Universitātes Profesionālā bakalaura 
studiju programma "Vecmāte"

vizītes datums (vai tikšanās ar augstskolas (vai koledžas) pārstāvjiem datums): 22.-23.aprīlis 2012.gads

eksperta vārds, uzvārds, kontaktinformācija: Līga Zaķe, liga.zake@lsa.lv, 29882954

novērtēšanas komisijas sastāvs (ja darbs noticis komisijas sastāvā): 
Prof. Lembit Allikmets
Antra Kupriša

Lolita Kirsanova

Gunta Babauska (Darba devējs - novērotājs)

Informācijas avoti:
Pirms vizītes tika saņemts studiju programmas (SP) pašnovērtējuma ziņojums latviešu un angļu valodā. 
Dokumentu noformējums un pareizība ir atbilstošā kvalitātē. Vizītes laikā un pēc vizītes nekādi svarīgi 
papildus dokumenti netika iesniegti. Šī bija pirmā šīs SP akreditācijas vizīte, līdz ar to nebija iespējams 
iepazīties ar iepriekš sniegtajām rekomendācijām SP uzlabošanai. 
Vizītes laikā ekspertu komisijai bija tikšanās ar administratīvo personālu, akadēmisko personālu, 
studentiem un darba devējiem. Tika apskatīta universitātes bibliotēka, Informācijas centrs, Studentu 
Serviss, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Rīgas Dzemdību nams un RSU Māszinību akadēmiskā 
skola. Vizītes laikā tika gūts priekšstats gan par SP norisi un studentu iespējām, gan arī par pašas 
universitātes uzbūvi un tās uzdevumiem.

Situācijas analīze 

I Studiju saturs un organizācija
Kā pozitīvu faktoru var uzsvērt to, ka šī programma ir vienīgā bakalaura SP Latvijā, līdz ar to tā sniedz 
iespējas pirmā līmeņa profesionālo izglītību ieguvušajiem studentiem turpināt studijas augstākā līmenī, 
kā arī pēc tam ir iespēja iestāties maģistrantūrā un arī doktoranturā. 

Stiprās puses Vājās puses

Unikāla studiju programma Latvijā
Individuāla  pieeja  pasniedzējiem,  jo  mazas 

Pasniedzēju vidū ir maz šīs nozares profesionāļu, 
līdz  ar  to  arī  vispārīgajos  priekšmetos  pietrūkst 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/


studentu grupas.
Augstskolā  ir  pietiekams  medicīnas  nozares 
pasniedzēju  nodrošinājums,  kas  rada  stabilitāti 
pasniedzēju nomaiņas gadījumos. 

vajadzīgo uzsvaru uz tēmām, kas ir būtiskas šajā 
SP studējošajiem. 
Mazas darba tirgus iespējas, kas rada nelielu izvēli 
prakses iziešanai.

Iespējas Draudi

Vairākums pasniedzēju ir gados jauni cilvēki.
Iespēja turpināt studijas nākamajā līmenī.
Iespējas attīstīt zinātni šajā nozarē, jo pasniedzēji 
ļoti iesaistās pētījumu veikšanā, kas palīdz aktīvāk 
iesaistīt arī studējošos.

Mazs  dzimstības  līmenis,  kas  samazina  šīs 
profesijas  pieprasījumu  darba  tirgū,  līdz  ar  to 
problemātiskāk atrast prakses vietas

Rekomendācijas:
 Piesaistīt esošo studējošos interesi tādā līmenī, lai daļa no viņiem ietu studēt maģistrantūrā un 

daži kļūtu par topošajiem šīs SP pasniedzējiem.
 Aicināt visus pasniedzējus veidot studiju kursus tā, lai dziļāk tiktu apskatītas tēmas, kas saistītas 

ar šīs SP specifiku.

II Mācīšana un zināšanu novērtēšana
Šobrīd pozitīvs  faktors  ir  šīs  SP mazās  studentu grupas kursa ietvaros,  kas ļauj  studentiem saņemt 
pietiekami individuālu pieeju no pasniedzēju puses, tādā veidā ceļot individuālo zināšanu līmeni.

Stiprās puses Vājās puses

Mazās  studentu  grupas  palīdz  pasniedzējam 
pamatīgāk novērtēt studentu zināšanas.
Mazais studentu daudzums ļauj pielietot arī tādas 
mācību  metodes,  kas  aizņem  vairāk  laika  nekā 
parastās.
Ir  iespējas  ar  visiem  studentiem  pārrunāt 
nesaprastos jautājumus.

Mazās grupās ir ierobežotas iespējas veidot plaša 
diapazona  vērtēšanas  skalu  vai  kritērijus,  kas 
attainotu  vērtējumus  normālsadalījuma 
izkārtojumā.

Iespējas Draudi

Izjūtot  katra  studenta  zināšanu  līmeni  ir  vieglāk 
pielāgot  studiju  procesu  tā,  lai  studiju  rezultāti 
būtu  labāki  un  pēc  iespējas  efektīvākā  veidā 
panākti.

Pasniedzējs  studentus  labāk  pazīst,  līdz  ar  to 
veidojas  risks,  ka vērtējums ir  subjektīvāks  nekā 
studentus personiski nepazīstot.

Rekomendācijas:
 Studijās sagaidāmos rezultātus definēt precīzākus, un fokusētus uz šīs programmas specifisko 

zināšanu ieguvi.

III Studiju nodrošinājums un vadība
Pozitīvais faktors - Rīgas Stradiņa Universitāte studentiem sniedz plaša spektra studiju nodrošinājuma, 
sadarbības  un  zinātniskās  attīstības  iespējas  izpausties  tieši  Veselības  aprūpes  studiju  virzienā,  kas 
attiecas arī uz šo konkrēto SP.

Stiprās puses Vājās puses

Universitāte  piedāvā  daudz  un  dažādas  iespējas 
studentiem  attīstīt  savu  zinātnisko  darbību  un 
izaugsmi.
Bibliotēka  piedāvā  pamatīgu  informatīvo  bāzi 
vispārējās medicīnas apguvei.
Universitāte  piedāvā  iespēju  studijas  turpināt 
nākamajā līmenī.

Ne pārāk modernas dzemdību simulāciju iekārtas.
Studējošie  neiesaistās  studentu  interešu 
pārstāvniecībā,  kā  arī  viņi  nav  pilnībā  informēti 
par savām tiesībām.



Iespējas Draudi

Kļūt  par  kvalitatīvāko  studiju  programmu 
Vecmātes profesijas iegūšanai. 
Attīstīt  šo  SP  tā,  lai  studentu  kvalifikācija  būtu 
neatsverams pienesums darba tirgum.

Rīgas  1.medicīnas  koledžas  studenti  būs  labāk 
profesionāli  sagatavoti  praksei,  jo viņiem ir  bijis 
treniņš iespējamo dzemdību situāciju izspēlei uz 

Rekomendācijas:
 Piesaistīt finanšu līdzekļus modernu simulāciju iegādei.
 Motivēt  pasniedzējus  aktīvi  sadarboties  ar  bibliotēku  un  iesaistīties  jaunākās  literatūras  un 

mācību grāmatu iegādē. 
 Organizēt  regulāras  tikšanās  starp  akadēmisko  personālu,  studentiem un darba  devējiem,  lai 

apspriestu iespējamos veidus un nepieciešamās izmaiņas SP uzlabošanā un attīstīšanā.
 Veicināt studentu līdzdalība augstskolas lēmējinstitūcijās.

IV Studentu studiju un dzīves apstākļi
Par pozitīvu aspektu uzskatu Universitātes iespējas nodrošināt pietiekami lielam studentu skaitam vietu 
dienesta  viesnīcā,  kā  arī  aktīvo  Studentu  pašpārvaldi,  kas  ne  tikai  mērķtiecīgi  cenšas  ieviest 
uzlabojumus  akadēmiskajā  vidē,  bet  arī  veiksmīgi  organizē  dažādus  kultūras  pasākumus  visas 
universitātes studentiem.

Stiprās puses Vājās puses

Universitāte nodrošina studentiem dažāda atbalsta 
servisus.
Aktīva studentu pašpārvalde. 

Šīs  SP  studentiem  nākas  vienas  dienas  ietvaros 
pārbraukt  no  vienas  vietas  uz  citu,  jo  lekcijas 
notiek dažādās atrašanās vietās. Tādā veidā netiek 
ekonomēti studentu laika un naudas resursi.

Iespējas Draudi

Veidot studentiem vēl draudzīgāku vidi. Laika trūkuma dēļ cieš studiju kvalitāte. 
Pazaudēt  potenciālos  studentus,  kuri  iespējams 
izvēlas pirmos 3 gadus studēt koledžā.

Rekomendācijas:
 Censties  sakārtot  lekciju  grafiku tā,  lai  vienas  dienas  ietvaros  sanāk uzturēties  vienā studiju 

norises vietā.

V Kvalitātes nodrošinājums un garantijas
Šī studiju programma vēl ir jauna (tikai šogad būs pirmie absolventi), tāpēc šī aspekta lomu vispārējā 
SP novērtēšanā ieteiktu samazināt, dodot iespēju attīstīties līdz nākamajai akreditācijai. 

Stiprās puses Vājās puses

Rīgas  Stradiņa  Universitātei  ir  labs  prestižs,  kas 
nodrošina  šo  studentu  atpazīstamību  un 
novērtējumu darba tirgū. 

Studenti  pārāk  maz  iesaistās  kvalitātes  vadības 
procesos.

Iespējas Draudi

Šī profesija nav tik šaura, kā sākumā varētu šķist, 
tāpēc  studentiem  ir  iespējas  paplašināt  darbības 
sfēru un atrast sev īsto nišu.

Demogrāfiskās situācijas ietekme var mazināt šīs 
profesijas  nepieciešamību  un pieprasījumu  darba 
tirgū.

Rekomendācijas:
 Nepazaudēt saikni ar absolventiem un turpmāk iesaistīt viņus programmas uzlabošanā.
 Studentu informēšana par situāciju darba tirgū, lai viņi pēc absolvēšanas būtu gatavi un zinātu, 

ko no viņiem sagaida.
Secinājumi 



Šobrīd nav iespējams novērtēt šīs studiju programmas studiju rezultātus, jo vēl nav pirmo absolventu. 
Lai gan studentu skaits ir salīdzinoši mazs, akreditācijas vizītes laikā šī studiju programma ir pierādījusi 
sevi kā apņēmības pilnu ar enerģisku garu turpināt attīstīties un pilnveidoties. Pamats ilgtspējīgai studiju 
programmai ir ielikts. Tiek veidotas dažādas sadarbības iespējas gan ar Latvijā esošajām augstākās 
izglītības iestādēm, kas realizē pirmā līmeņa profesionālo izglītības iegūšanu šajā profesijā, gan arī 
starptautiskā līmenī nodrošinot studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņu.

Tāpat kā komisijas kopīgais lēmums, arī mans viedoklis ir piešķirt Rīgas Stradiņa Universitātes 
Profesionālā bakalaura studiju programmai "Vecmāte" akreditāciju uz 6 gadiem.

Rīgā, 2012.gada 1.maijā

Līga Zaķe



APSTIPRINĀTS
ar AIKNC valdes 2011.gada 10,janvāra lēmumu Nr.1

ANKETA
LSA DELEĢĒTAJIEM NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS 

NOVĒROTĀJIEM
studiju programmas novērtēšanai

Novērtēšanas  komisijas  novērotāja  individuālajam ziņojumam  obligāti  pievienot aizpildītu  anketu.  Par  katru 
jautājumu un  par  katru  no  kvalitātes  aspektiem  individuālajā  ziņojumā  jādod  novērtējumu  4  ballu  skalā  un  
rakstisku komentāru, kurš ir obligāts. (Ar atzīmi raksturo galvenokārt īstenošanas atbilstību izvirzītajiem mērķiem 
un  uzdevumiem.)  Ieteicams  novērotāja  ziņojumu  strukturēt  atbilstoši  anketas  jautājumiem,  īpašu  uzmanību  
pievēršot rekomendācijām par attīstību tuvāko 6 gadu laikā.  Par katru kvalitātes aspektu kopumā jāsniedz īsu  
komentāru,  aprakstot:  atklātos  pozitīvos faktorus,  stiprās  un  vājās  puses,  iespējas  un  draudus  (SVID),  
rekomendācijas un ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Novērtēšanas skala: 4(teicami), 3 (labi), 2 (apmierinoši), 1  
(neapmierinoši). 

Novērotāja vārds, uzvārds: Līga Zaķe

Novērtētās  augstākās  izglītības  iestādes  un  tās  studiju  programmas  nosaukums:  Rīgas  Stradiņa 

Universitātes Profesionālā bakalaura studiju programma "Vecmāte"

Novērotāja ārējās novērtēšanas vizītes datums: 22.-23.aprīlis 2012.gads

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji
(5 galvenie kvalitātes aspekti un 15 jautājumi)

I Studiju saturs un organizācija.
Novērtējums: 4
Komentārs: Studiju programmas (SP) saturs ir apjomīgs, visaptverošs, bet tai pat laikā iekļauj arī atbilstošajai  
jomai specifiskos studiju kursus. Vispārīgajos studiju kursos nedaudz tomēr vajadzētu likt lielākus uzsvarus uz šai  
profesijai  specifiskajām niansēm.  Programmas organizācija  ir  laba un  par  spīti  nelielām grūtībām ar  prakšu  
atrašanu un lekciju saplānošanu vienā adresē dienas laikā viss nepieciešamais tiek apgūts kvalitatīvi. 

1.  Studiju  programmas  mērķu,  uzdevumu  un  studiju  rezultātu skaidrība,  sasniedzamība  un 
pārbaudāmība. Studiju rezultātu saistība ar piedāvāto saturu (praksi, lekcijām, semināriem u.t.t.). Studiju 
satura  atbilstība  iegūstamajam  grādam  un/vai  kvalifikācijai,  kvalifikāciju  ietvarstruktūras prasībām. 
Prakses  atbilstība,  elastība,  saistība  ar  teorētisko  daļu.  Individuālā  pieeja,  iespēja  apstiprināt  iepriekš 
iegūto izglītību un pieredzi. 
Novērtējums: 4
Komentārs:  Studiju  rezultātus  grūti  izvērtēt,  jo  tikai  šajā  pavasarī  būs  pirmie  absolventi.  Saturiski  studiju  
programmas kursi  ir  atbilstoši  iegūstamajai  profesijai.  Praktiskā daļa sasaucas ar teorētiskajos studiju kursos  
apgūto. Toties no organizatoriskā viedokļa studentiem ir problēmas atrast prakses vietas Latvijas slimnīcās, kā arī  
grūtības sagādā biežā braukāšana no vienas vietas uz citu lekciju dēļ. SP ir salīdzināta ar tām SP, kurās tiek iegūta  
šīs profesijas pirmā līmeņa profesionālā izglītība, līdz ar to šiem studentiem tiek piedāvāta veiksmīga pāreja uz šīs  
SP 4.kursu. 
SP atbilst Eiropas kvalitātes ietvarstruktūras (EQF) sestajam līmenim.

2. Personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanas efektivitāte 
studiju programmas ietvaros, ņemot vērā studējošo viedokli. 
Novērtējums: 4
Komentārs: Studentu grupas ir mazas, tāpēc studentu viedoklis tiek uzklausīts daudz efektīvāk. Diemžēl ir maza  
atsaucība no studentu puses, pildot aptaujas anketas par studiju kursiem. Toties studenti uzskata par labu esam to,  
ka viņiem ir iespējas izteikt savas domas arī klātienē.
Savu bakalaura darbu tēmas studenti izvēlējās paši, tās ir pietiekami nopietnas un cieši saistītas ar sfēru, kurā  
studējošie strādās. Tēmu aktualitāti atzinīgi vērtēja arī ekspertu komisijas locekļi, kuri ir šīs profesijas speciālisti.



3. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un profesionalitāte. Informācijas par akadēmisko personālu, 
zinātniskās  pētniecības  virzieniem  pieejamība.  Iespējas  iesaistīt  augsti  kvalificētus  speciālistus  un 
zinātniekus. Iespējas studentiem izvēlēties un noraidīt pasniedzējus.  
Novērtējums: 4
Komentārs: Akadēmiskais personāls ir labi kvalificēts, vairākums ir gados jauni cilvēki. Varētu vēlēties vairāk tieši  
šīs  nozares  profesionāļus.  Tādā  veidā  dažos  priekšmetos  iztrūkst  vajadzīgo  uzsvaru  uz  Vecmātes  profesijas  
specifiskajām niansēm.  Visa  informācija  par  akadēmisko  personālu  un  zinātniskās  pētniecības  virzieniem bija  
pieejama SP pašnovērtējuma ziņojumā. Augstskolai ir liels medicīnas pasniedzēju arsenāls, līdz ar to pamatotu  
iemeslu dēļ ir iespējams mainīt studiju kursa pasniedzēju. 

II Mācīšana un zināšanu novērtēšana.
Novērtējums: 4
Komentārs:  Mācīšanas  metodes  un  zināšanu  novērtēšana  ir  atbilstoša  prasībām.  Pasniedzēji  ir  pieejami  un  
atsaucīgi uz studējošo jautājumiem. Konsultācijas tiek nodrošinātas. 

4.  Modernas  mācīšanas  metodes,  studijās  sagaidāmo  rezultātu  skaidrs  izklāsts,  problēmu 
risināšana, datoru, multimediju un interneta izmantošana.
Novērtējums: 3
Komentārs: Studiju proces varētu būt organizēts tā, lai studiju rezultāti būtu skaidrāki un vairāk tendēti tieši uz šīs  
SP specifiku. Vairākus studiju kursus pasniedz ļoti vispārīgi, līdz ar to sagaidāmie studiju rezultāti neatšķiras no  
citu SP studiju kursiem. Piemēram, tā vietā, lai mācītu vairākas lekcijas par ādas slimībām, būtu ieteikums vairāk  
nekā vienu lekciju mācīt par seksuāli transmisīvajām slimībām. Līdzīgi ir arī citos vispārīgajos studiju kursos.
Mācīšanas metodes ir modernas un atbilstošas, tiek izmantotas arī modernās tehnoloģijas un Interneta piedāvātie  
resursi.

5. Palīdzība studentiem, pasniedzēju konsultācijas, akadēmiskā vadība un studēšanas motivācijas 
paaugstināšana. 
Novērtējums: 4
Komentārs: Studentu grupas ir nelielas, līdz ar to ir tiešāka komunikācija ar pasniedzēju, kā arī studējošie ir ļoti  
motivēti profesijas apguvei. To atzīst arī Dzemdību namā strādājošie. Ir iespēja pēc lekcijām strādāt laboratorijās  
arī individuāli, ja tur klāt atrodas arī pats laboratorijas vadītājs.

6.  Zināšanu,  prasmju  un  attieksmju  novērtēšanas  metožu  objektivitāte  un  izmantošana  studiju 
procesa  pilnveidošanai.  Iespējas  atkārtoti  vērtēt.  Objektīvu  vērtētāju  iesaistīšana  (citas  augstskolas, 
profesionālās organizācijas, darba devēji).
Novērtējums: 4
Komentārs:  Studējošie  ir  apmierināti  ar  pasniedzēju  attieksmi  un  vērtēšanas  metodēm.  Nav  iemesla  apšaubīt  
vērtējumu objektivitāti. Pasniedzēji piedāvā konsultācijas kontroldarbu pārrakstīšanai. 

III Studiju nodrošinājums un vadība.
Novērtējums: 3
Komentārs:  Studiju  nodrošinājums  ir  labs,  toties  programmas  attīstībā  un  uzlabošanā mērķtiecīgāk  vajadzētu  
iesaistīt studējošos, absolventus un darba devējus. 

7.  Demokrātijas  principu  ievērošana  studiju  programmas  vadīšanā,  skaidri  noteiktas 
administrācijas  pārstāvju,  akadēmiskā  personāla un studentu savstarpējās  attiecības.  Studentu aptaujas, 
līdzdalība studiju programmu īstenošanā, darbs senātā, komisijās. 
Novērtējums: 3
Komentārs: Augstskolas iekšienē demokrātija tiek nodrošināta, studentu līdzdalība dažādās lēmējinstitūcijās tiek  
īstenota.  Toties  šīs  SP studenti  neiesaistās  studējošo  pašpārvaldē,  jo  tam nepietiek  laika.  Līdz  ar  to  viņi  nav  
pārstāvēti fakultātes domē. Studiju programmu padomes šajā augstskolā neeksistē, līdz ar to nenotiek regulāras  
tikšanās starp programmas direktoru, akadēmisko personālu, studentiem un darba devējiem, lai pārspriestu ar SP  
kvalitāti saistītos jautājumus. 
Studentu aptaujas par studiju kursiem tiek veiktas pēc katra semestra, tomēr atsaucība ir pārāk maza. Tādā veidā  
iegūtie rezultāti netiek pietiekami izanalizēti un nopietni uztverti. Pasniedzēji ir atsaucīgi uz studentu ieteikumiem,  
toties studenti nav informēti par šo ieteikumu ņemšanu vērā. 



8. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, zinātniskajām institūcijām, starptautiskām organizācijām, 
akadēmiskā personāla un studentu apmaiņas ar citām augstskolām.
Novērtējums: 4
Komentārs:  Studentiem  ir  iespēja  doties  ERASMUS,  ko  šobrīd  izmanto  viena  studente.  Ir  sadarbība  ar  RSU  
Liepājas filiāli un Rīgas 1.medicīnas koledžu, kurā tiek īstenota 1.līmeņa profesionālā izglītība šajā profesijā. Šiem  
studentiem ir iespēja turpināt studijas šīs SP 4.kursā. Ir sadarbība ar Hanzehogeschool Groningen, Nīderlandē,
Lahti Polytechik, Somijā un Katholieke hogeschool Brugge - Oostende, Beļģijā, kur apmaiņas programmās var  
doties pasniedzēji. Tiek īstenots starptautisks projekts NORDPLUS.
Varētu vēlēties ciešāku sadarbību ar darba devējiem, jo ir problēmas atrast pietiekami daudz prakšu vietas.

9.  Studiju  programmas  metodiskais,  informatīvais  un  materiāltehniskais  nodrošinājums. 
Informācijas  pieejamība,  informācija  internetā,  lokālā  datortīkla,  bibliotēkas,  tās  darba  laika  atbilstība 
studiju  vajadzībām.  Konsultāciju  organizācijas,  individuālās  pieejas  (parādu  kārtošana,  studiju  gaitas 
izmaiņas, karjeras konsultācijas) atbilstība studiju vajadzībām. 
Novērtējums: 3
Komentārs:  Komunikācija  starp  pasniedzējiem  un  studējošajiem  ir  ļoti  laba.  Pasniedzēji  ir  pieejami  gan  
elektroniski, gan arī konsultācijās. Par izmaiņām/nobīdēm lekciju sarakstā studenti tiek informēti gan telefoniski,  
gan uz kursa kopējo e-pastu. Metodiskais un informatīvais nodrošinājums ir atbilstošs studiju procesa vajadzībām.  
Bibliotēka piedāvā dažāda veida datubāzes.  Toties daļa literatūras ir  krievu valodā, lai  gan augstskola krievu  
valodas lekcijas nespēj nodrošināt. Vizītes laikā tika konstatēts, ka pasniedzēji pārāk maz komunicē ar bibliotēku,  
jo netiek pasūtītas jaunas grāmatas, lai gan līdzekļi tam ir atvēlēti. Pasniedzēji nav pietiekami informēti par šo  
iespēju, vai arī šī iespēja ir aizmirsusies. 
Materiāltehnisko  nodrošinājumu  varētu  vēlēties  modernāku.  Salīdzinot  ar  Rīgas  1.medicīnas  koledžu,  kura  ir  
piesaistījusi  ERAF  naudas  līdzekļus,  šīs  SP  studentiem  ir  jāstrādā  ar  salīdzinoši  vecu  specifisko  aprīkojumu  
(piemēram, 

IV Studentu studiju un dzīves apstākļi.
Novērtējums: 4
Komentārs:  Augstskola  piedāvā  studentiem  atbilstošus  studiju  un  dzīves  apstākļus.  Vienīgā  problēma  ir  
pārbraucieni starp lekcijām uz citu ēku, kas ne tikai paņem daudz laika, bet arī finansiālos līdzekļus.

10. Telpu, bibliotēkas atbilstība studentu prasībām.
Novērtējums: 4
Komentārs: Mācību telpas ir aprīkotas atbilstoši studiju procesa veiksmīgai īstenošanai. Bibliotēka ir pieejama un  
ērti aprīkota gan ar mācību galdiem un bezvadu interneta vajadzībām, gan ar nepieciešamajām mācību grāmatām  
un datubāzēm. Tiek piedāvātas apmācības datubāžu pareizai lietošanai. Studējošie ir apmierināti.
Neērtības rada mācību telpu atšķirīgais novietojums un lekciju grafiks, kas starp lekcijām paredz pārvietošanos ar  
sabiedrisko autobusu dažkārt stundu ilgā attālumā uz citu lekciju norises vietu.

11. Ēdināšanas atbilstība studentu prasībām un ēdināšanas pakalpojumu pieejamība.
Novērtējums: 4
Komentārs: Dažādās studiju vietās ir iespējas paēst pusdienas par saprātīgām cenām. Studējošie ir apmierināti, lai  
gan cenas vienmēr varētu vēlēties zemākas.

12. Studentu nodrošinājums ar dienesta viesnīcām, to atbilstība studentu prasībām, iespējas īrēt 
istabas,  dzīvokļus.  Studentu  līdzdalība  dienesta  viesnīcu  pārvaldīšanā  un dzīves  vietas  izvēles  iespēju 
studiju laikā noteikšanā. Informācijas pieejamība par dienesta viesnīcām un citām dzīvošanas iespējām 
studiju laikā.  
Novērtējums: 4
Komentārs: Augstskola piedāvā dienesta viesnīcas Mārupes ielā. Informācija ir atrodama augstskolas mājaslapā.  
Īres maksa ir salīdzinoši pieņemama. Dienesta viesnīcās ir "vecākie", kuri nodod studentiem informāciju, kā arī  
palīdz tikt galā ar dažādām problēmām dienesta viesnīcu iekšējā vidē. 

13. Studentu apmierinātība ar augstskolā organizētajiem kultūras pasākumiem.
Novērtējums: 4
Komentārs:  Augstskolas Studentu pašpārvalde regulāri  organizē dažāda tipa kultūras pasākumus,  līdz ar to ir  
iespējas atrast gandrīz katrai gaumei atbilstošus pasākumus.
 

V Kvalitātes nodrošinājums un garantijas



Novērtējums: 3
Komentārs:  Šai  SP šī  būs  pirmā  akreditācija.  Toties  programmai  ir  ielikts  spēcīgs  pamats.  Turpmāk  ciešāka  
ieinteresēto pušu savstarpējā sadarbība tikai veicinātu to, lai tiktu sasniegti izcili rezultāti.

14. Studentu līdzdalība kvalitātes vadībā. 
Novērtējums: 2
Komentārs:  Studenti  laika  trūkuma dēļ  nevar  iesaistīties  studējošo  pašpārvaldē,  jo  studijas  aizņem pietiekami  
daudz laika,  ņemot  vērā,  ka studentiem nākas bieži  pārbraukt  no vienas studiju norises  vietas  uz  citu.  Netiek  
organizētas atsevišķas tikšanās ar studentiem, lai pārrunātu šīs SP kvalitātes jautājumus.

15. Absolventu iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi iekārtoties darbā apgūtajā specialitātē 
vai citā veidā izmantot iegūto izglītību.
Novērtējums: 3
Komentārs: Pirmie šīs SP absolventi būs šajā pavasarī. Toties studenti vēl neapzinās, ka pēc studiju beigšanas viņi  
uzreiz netiks vēlamajā profesijā, veicot amata tiešos pienākumus. Vispirms ir jābūt palīga/asistenta lomā, lai varētu  
sākumā savas kompetences pierādīt un tikai tad profesionāli uzsākt darbu šajā profesijā. Kā arī ne visi studenti  
apzinās,  ka  šī  profesija  neparedz  tikai  dzemdību  pieņemšanu,  bet  arī  darbošanos  ar  māmiņu  pirms  un  pēc  
dzemdībām - konsultēšana, palīdzēšana sagatavoties dzemdībām. 
Šīs nozares profesionāļi (citi komisijas locekļi) redz šai profesijai nākotnes iespējas.
Vizītes laikā tiekoties ar darba devējiem, izskanēja vēlmes, lai šajā programmā tiktu iemācīts, kā noņemt cilmes  
šūnu paraugu no nabas saites. Toties šis Cilmes šūnu bizness ir divdomīgi vērtējams no ētiskā viedokļa, tāpēc mūsu  
komisija izlēma šādu ieteikumu neiekļaut gala ziņojuma rekomendācijās. 

Rīgā, 2012.gada 1.maijā

Līga Zaķe
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