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Profesionālā bakalaura studiju programmas FIZIOTERAPIJA (kods 42722) 

salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu vai koledžu studiju programmām; 

Salīdzinājums ar studiju virzienam veselības aprūpe atbilstošu izglītības programmu Latvijā, veikts ar 

Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālo bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” ar profesionālo 

kvalifikāciju fizioterapeits. 

LSPA profesionālā bakalaura studiju programma veselības aprūpē ar kvalifikāciju fizioterapeits 

salīdzinot ar ES valstu augstskolu realizētajām profesionālajām studiju programmām fizioterapijā ir  

atbilstoša Helsinku Zviedru Universitātē ARCADA un Katoļu Augstskolā Briģē - Ostendē (KHBO) 

programmām, kuras  nodrošina iegūstamo fizioterapeita kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu 

veselības aprūpē. Apgūstamo teorētisko un praktisko studiju priekšmetu klāsts, to sadalījums pa studiju 

gadiem, kredītpunktu apjoms atsevišķos studiju priekšmetos un klīniskās prakses apjoms arī ir līdzvērtīgs. 

Studiju ilgums LSPA programmā ir 4 gadi, Universitātē ARCADA 3,5 gadi, bet Katoļu Augstskolā 

KHBO 3 gadi. Profesionālais bakalaura grāds visās trijās minētajās augstskolās dod tiesības, izpildot 

uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, turpināt izglītību profesionālā maģistra studiju 

programmā. Studiju programmas apjoms gadā ir savstarpēji salīdzināms, jo  Universitātes ARCADA un 

Katoļu Augstskolas KHBO fizioterapijas studiju programmām  kredītpunktu apjoms ir 210 ECTS, starpība 

ar LSPA profesionālo studiju programmu  20 KP.   Vispārizglītojošie kursi LSPA profesionālās izglītības 

programmā sastāda 20 KP, Universitātes ARCADA profesionālās izglītības programmā – 30 ECTS, 

savukārt Katoļu Augstskolas KHBO programmā – 20 ECTS. Šajā sadaļā visās trijās studiju programmās ir 

iekļauti humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi, kā ievads specialitātē (LSPA), ievads universitātes 

studijām (ARCADA), medicīnas terminoloģija svešvalodās (LSPA), valodas (ARCADA),  ekonomikas un 

komercdarbības pamati (LSPA) , vadība un pārvaldība (ARCADA) u.c.. 

Teorētiskie pamatpriekšmeti  LSPA profesionālajā studiju programmā „Fizioterapija” sastāda 36 KP, 

savukārt Universitātē ARCADA teorētiskie pamatpriekšmeti ir apvienoti kopā ar profesionālās 

specializācijas kursiem 120 ECTS apjomā, bet Katoļu Augstskolā KHBO 71 ECTS. Šajā sadaļā ietilpst 

nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģijas kursi. Piemēram, anatomija, biomehānika, 

fizioloģija, bioloģija, pedagoģija, psiholoģija un sporta teorija (LSPA), veselība, kustības un funkcijas 

modulī, kur ietilpst anatomija, fizioloģija, biomehānika, novērtēšanas metodes, fiziskā izglītība, uzvedība, 

zinātne un rehabilitācija, klīniskā fizioterapija (ARCDA) u.c..  

Profesionālie priekšmeti kā nozares specializācijas kursi LSPA profesionālā studiju programmā sastāda 

60 KP, šajā sadaļā ietilpst arī klīniskā prakse 26 KP apjomā, Katoļu Augstskolas KHBO profesionālajā 

programmā nozares specializācijas kursi nosedz 92 ECTS. 

 

Salīdzinot LSPA profesionālās izglītības programmas Fizioterapija saturu ar ARCADA 

Universitātes un Katoļu Augstskolas KHBO profesionālās izglītības programmu fizioterapijā, tas ir 

vērtējamas kā savstarpēji salīdzināmas, bet ar RSU izglītības programmu Fizioterapijā, praktiski 

neatšķiras. 

 

 

 

 

 



LSPA  profesionālās studiju programmas “Fizioterapija” salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām 

programmām  

Kredītpunktu skaits LSPA programma 

KP 

RSU 

KP 

ARCADA 

ECTS 

KHBO 

ECTS 

1. Studiju ilgums 4 4 3,5 3,5 

2. Studiju programmas 

apjoms gadā 

160  160 210 210 

3. Klīniskā prakse un 

mācību prakse 

26  26 30 30 

10 

4. Valsts pārbaudījumi, 

ieskaitot bakalaura 

darba izstrādāšanu un 

aizstāvēšanu 

12  12 20 7 

5. Vispārizglītojošie 

priekšmeti 

20 20 30 20 

6. Teorētiskie 

pamatpriekšmeti 

36 36  

120 

71 

7. Profesionālie 

priekšmeti 

60 60 - 92 

8.Brīvās izvēles kursi 6 6 - - 

8. Grāds Bakalaurs Bakalaurs Bakalaurs Bakalaurs 

9. Kvalifikācija Fizioterapeits Fizioterapeits Fizioterapeits Fizioterapeits 

 

 

 


