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 Nepilna laika studijas tika organizētas akreditētajā profesionālā bakalaura programmā 

„Sporta zinātne” pēc pārejas programmām, turpinājās studijas akadēmiskā bakalaura 

programmā „Pedagoģija”, 2.līmeņa profesionālā programmā „Izglītības un sporta darba 

speciālists”, kā arī pēcdiploma studijās fizioterapeita kvalifikācijas iegūšanai. Tika uzsākta 

licenzētas veselības aprūpes profesionālā bakalaura programmā „Fizioterapija”, kurai tiek 

gatavoti materiāli tās akreditācijai. Pamatotas grūtības radās 2. un 3. kursa studentiem, kuri 

dažādu iemeslu dēļ atpalika no sava kursa, jo pēdējos divos studiju gados attiecīgo kursu 

programmās ir notikušas būtiskas izmaiņas. 

 Profesionālā bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne” 1.kursā tika uzņemti 64 

studenti, programmā „Fizioterapija” – 31 students. 

2011./2012.ak.gada būtiskie rezultāti profesionālā bakalaura programmā „Sporta zinātne” 

atspoguļoti tabulā: 

Studiju gads Pārcelti Atkārtoti Atskaitīti 

1. st.gads 28 15 4 

2.st. gads 32 (18+14F) 26 (23+3F) 12 (10+2F) 

3.st. gads 19 (13+6F) 23 (19+4F) 10 

4.st. gads 36 (24+12F) 18 1 

KOPĀ 115 (83+32F) 82 (75+7F) 28 (26+2F) 

F – fizioterapeiti 

 

 Studiju programmā „Fizioterapija” 2.kursā 22 studenti, atstāti atkārtotām studijām- 7 

studenti, atskaitīti – 3 studenti. Ieguvuši akadēmiskā bakalaura diplomu 13 studenti, 2.līmeņa 

profesionālās programmas diplomu 24 studenti, 4 beiguši pēcdiploma studijas. Visā studiju 

gadā eksmatrikulēti 89 studenti, no tiem 31 mums bija jāatskaita studiju gada beigās par 

nesekmību un līgumsaistību nepildīšanu. 18 studenti atrodas studiju pārtraukumā. 

 Analizējot studentu sekmību, jāsecina ka tā ir ievērojami zemāka nekā pilna laika 

studentiem. Samērā nemainīgi ir studiju kursi ar lielāko akadēmisko parādnieku skaitu sporta 

medicīnā, treniņu teorijā, bioķīmijā, kā arī praktiskajos studiju kursos. 

 Treneru institūtā turpinās sekmīga sadarbība ar sporta veidu federācijām, lai treneru 

kvalifikāciju varētu iegūt specializācijās, kurās akadēmijā nav docētāju. 

 Tika ieviesta ik sesijas studentu reģistrācija, kas disciplinē studentus. 

 Diemžēl, joprojām ir studentu sūdzības par atsevišķu pasniedzēju augstprātīgo 

attieksmi pret neklātienes studentiem. Nepietiekoši ir apspriesti jautājumi par neklātienes 

studiju procesu katedras sēdēs, dažiem pasniedzējiem precīzāk jāievēro vērtējuma 

ierakstīšanas kārtība protokolā un sekmju grāmatiņā. Neklātienes studentiem lielāka vērība 

būtu jāvelta savlaicīgai pārbaudījumu kārtošanai, neatliekot to uz studiju gada pēdējo mēnesi. 

 Lai gan neklātienes studentiem ir lielāka sporta un dzīves pieredze, viņi mazāk tiek 

iesaistīti zinātniski pētnieciskā darbā un retāk  piedalās zinātniskās konferencēs.. 



 Nopietna problēma ir iepriekšējo studiju rezultātu pielīdzināšana patreizējām studiju 

programmu prasībām, lai turpinātu studijas. 

 Jācer, ka studiju procesu, arī neklātienē palīdzēs uzlabot  Nolikums par LSPA studiju 

kārtību. 

 Noklausoties prodekāna V.Mackara informāciju, 

 

Senāts nolemj: 

 

1. Turpināt dekanāta darba pilnveidošanu ar neklātienes studentiem, panākot savlaicīgu 

pārbaudījumu kārtošanu un līgumsaistību izpildi. 

2. Katedrām regulāri apspriest studiju procesa organizāciju neklātienē un pilnveidot to. 

3. Aktīvāk iesaistīt neklātienes studentus zinātniski pētnieciskā darbā. 

4. Studiju daļai izstrādāt Nolikumu par studiju atsākšanu vēlākos studiju posmos un 

pilnveidot pielīdzināšanas procesu studiju atsākšanai.  

5. Atbildīgais par lēmumu izpildi prodekāns V.Mackars. 
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