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Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums 2013./2014.akad.g. 

Studijas 2013./2014. akadēmiskā gada rudens – ziemas semestrī LSPA tika 

organizētas profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” 

(42813) pilna laika klātienē (PLK) un nepilna laika neklātienē (NLN), profesionālā 

bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (42722) PLK un NLN, pilna 

laika klātienes otrā līmeņa profesionālajā programmā, nepilna laika neklātienes bakalaura 

programmā, pirmā līmeņa augstākajā profesionālajā programmā „Izglītības un sporta 

darba speciālists” (41813), profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta 

zinātne” (47813) un akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta 

zinātne” (51813). Būtiskā informācija par 2013./2014.akad.gadā studējošajiem LSPA (uz 

03.03.2014.) apkopota tabulā. 

Programma Studējošo skaits Pārtraukušie Atskaitītie Budžets 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Sporta zinātne” PLK 
439 7 64 377 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Fizioterapija” PLK 
210 2 12 - 

Pilna laika klātienes otrā līmeņa  

Profesionālajā programmā  
5 - - 5 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Sporta zinātne” NLN 
203 9 34 - 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Fizioterapija” NLN 
66 3 5 - 

Nepilna laika neklātienes bakalaura  

programmā 
6 - 4 - 

1 līmeņa augstākajā profesionālajā  

programmā „Izglītības un sporta darba 

speciālists” 

98 3 23 22 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programmā „Sporta zinātne” 
72 3 5 60 

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības 

programmā „Sporta zinātne” 
21 5 1 19 

Brīvklausītāji 1 - - - 
Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programmā „Veselības aprūpes speciālists 

sportā” 

7 - - - 

Kopā 1128 32 148 483 

 

 



Analizējot studiju gaitu 2013./2014.akad.gada pirmajā semestrī, var secināt, ka 

studējošo disciplīna akadēmisko un finansiālo saistību izpildē nav būtiski mainījusies, ja 

salīdzinām ar iepriekšējo akadēmisko gadu. Pilna laika klātienes studijās no pirmajā studiju 

gadā studējošajiem „Sporta zinātnē” atskaitīts 51 students (kopā 64), no NLN pirmajā 

studiju gadā studējošajiem atskaitīti 22 (kopā 34). Finansiālās saistības PLK visi studējošie 

ir izpildījuši. Daudziem NLN studējošajiem ir iesniegumi ar lūgumu sadalīt studiju maksu 

pa mēnešiem.  

Semestra laikā ir bijuši gadījumi, kad studenti ir pauduši neapmierinātību par 

docētāju attieksmi nodarbībās. Ir saņemti signāli arī par studentu augstprātīgo, pat agresīvo 

attieksmi attiecībā uz docētājiem.  

Noklausoties Studiju departamenta vadītāju, 

Senāts nolemj: 

1. Turpināt Studiju departamenta darba pilnveidošanu ar studējošajiem, lai panāktu 

savlaicīgu pārbaudījumu kārtošanu un finansiālo līgumsaistību izpildi visās studiju 

programmās. 

2. Studiju departamenta vadītājam ar katedru vadītājiem līdz 2014.gada 5.maijam 

apspriest studiju procesa un pavasara sesijas pārbaudījumu organizāciju. 

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