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Rīgā                                                                                                Nr.  1 

2014.gada 28.augustā                                                     Protokols  Nr. 1 

 Par studentu sekmību Pilna laika klātienē un 

Nepilna laika neklātienē 2013./2014.ak.gadā          
                                                                                                              

Studijas 2013./2014. akadēmiskajā gadā 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.  

Informācija par studiju programmās „Sporta zinātne” un „Fizioterapija” 

PLK un NLN studējošo studiju rezultātiem ziemas – pavasara semestrī ir apkopota 

tabulā. 

Programma Atskaitīti 

2013./2014.ak.g. 

Atkārtotas studijas 

profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma 

„Sporta zinātne” (SZ) PLK un profesionālā bakalaura 

augstākās izglītības programma „Fizioterapija” (F) 

PLK 

1.st.g.  

SZ – 75  

F – 12  

2. st.g.  

SZ – 20  

F – 3  

3. st.g.   

SZ – 6  

F - 2 

4. st.g.  

SZ – 23 

F – 9  

1.studiju gads  

 SZ – 48  (26 – „0” gr.)  

   F – 19  

2.studiju gads 

SZ – 22 (15 – „0” gr.) 

F – 4  

3.studiju gads 

SZ – 9 (5 – „0” gr.) 

F – 9  

4.studiju gads 

SZ – 6  

Kopā 

 

SZ – 124  

F – 26  

150 

SZ – 85  

F – 32 

117 
profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma 

„Sporta zinātne” (SZ) NLN un profesionālā bakalaura 

augstākās izglītības programma „Fizioterapija” (F) 

NLN 

1.st.g. – SZ-30;  

                F-13 

2. st.g. – SZ- 24 

                 F-3         

3. st.g.  – SZ-12 

                  F- 4 

4. st.g. – SZ – 7 

5.st.g. – SZ – 2  

1.studiju gads  

  SZ - 19  

    F – 4  

2.studiju gads 

SZ – 28 

   F – 5  

3.studiju gads 

SZ –  13 

   F – 3   

4.studiju gads 

  SZ – 16 

   F – 10  

5.studiju gads 

   SZ – 3  

Kopā SZ – 75 

F – 20  

95 

SZ – 79 

F – 21  

100 

 



Analizējot 2013./2014.akadēmiskā gada studiju rezultātus, varam secināt, ka 

studējošo sekmes pilna laika klātienes profesionālā bakalaura studiju programmās 

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

iepriekšējiem studiju gadiem. Satraukumu rada lielais atkārtotām studijām atstāto 

studējošo skaits profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta 

zinātne” (SZ) gan PLK (85), gan NLN (79). Lielais atskaitīto studentu skaits pirmajā 

studiju gadā profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” 

(SZ) PLK (124) skaidrojams ar to, ka daudzi studenti pēc studiju uzsākšanas saprot, 

ka nav izvēlējušies sev piemēroto profesiju un pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās. 

Savukārt NLN studējošie vairumā gadījumu nespēj savienot darbu ar mācībām. Liels 

atskaitīto studentu skaits NLN izsaka vēlēšanos atjaunoties studijās pēc viena un pat 

pēc piecu – sešu gadu pārtraukuma. Studiju pārtraukšanai kā iemesls nespēja nokārtot 

finansiālās saistības ir ļoti reti. NLN studējošajiem finansiālo saistību izpilde sagādā 

lielākas grūtības, kā PLK studējošajiem.  

Semestra noslēgumā divdesmit četros gadījumos ir konstatēta nesakritība 

vērtējumam protokolā ar ierakstu studējošā atzīmju grāmatiņā.  

Noklausoties Studiju departamenta vadītāju, 

Senāts nolemj: 

1. Sadarbībā ar katedrām Studiju departamentam turpināt darba 

pilnveidošanu ar studējošajiem visās studiju programmās, lai panāktu 

savlaicīgu pārbaudījumu nokārtošanu, samazinot vai novēršot 

studējošo atstāšanu atkārtotām studijām. 

2. Sadarbībā ar katedru vadītājiem novērst neprecizitātes docētāju 

ierakstiem pārbaudījumu protokolos un atzīmju grāmatiņās. 

3. Studiju departamenta vadībā izskatīt iespējas un sagatavot 

priekšlikumus par studiju rezultātu  elektronisko reģistrēšanu.  

4. Atbildīgais par lēmumu izpildi Studiju departamenta vadītājs 

asoc.prof. I.Kravalis. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                            prof. U.Grāvītis 


