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LSPA Studiju domes darba plāns 2017./2018. ak. g.
Datums

Galvenās tēmas

 Studiju Domes darba plāns 2017./2018.ak.g. un starpkatedru semināru plāns
2017./2018.ak.g.
 Studiju virziena „Veselības aprūpe”, “Izglītība, pedagoģija, sports” studiju kursu un
docētāju CV aktualizācija 2017./2018. ak. gadam
 Studiju virzienu studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanas
aktualitātes.
 Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. ak. gadam.
 Laika normas slodzes aprēķināšanai 2017./2018. ak. gadam.
19.10.2017.
 Izmaiņas studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumu struktūrā akreditētajos studiju
virzienos
 Valsts pārbaudījumi „Sporta zinātne” (kods 42813) un „Fizioterapija” (kods 42722)
nepilna laika neklātienē 2017./2018. ak.g..
 Uzņemšanas komisijas darba plāns.
 LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāns.
 AII iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma un tās atbilstība starptautiski atzītām
kvalitātes vadības vadlīnijām.
 Akreditācijas Komisijas aizrādījumu novēršanas plānojums studiju virzienā “Veselības
aprūpe”.
23.11.2017.
 LSPA attīstības stratēģijas (2016. - 2020.) īstenošana 2017. gadā.
 Studiju un zinātniskā darba integrācijas īstenošana studentcentrētā pieejā.
 LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējums LSPA 2017.g.
14.12.2017.
 Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017.gadā un plāna aktualizēšana
2018.gadam.
 Pārbaudījumu plānu apstiprināšana Ziemas sesijā.
 Studiju programmu pilnveides norise saskaņā ar Akreditācijas komisijas norādītajiem
ieteikumiem iepriekšējā akreditācijā.
 Personāla politika LSPA.
18.01.2018.
 Kvalitātes nodrošināšanas politika LSPA.
 Studiju programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas pilnveide (docētāju darba
kvalitātes izvērtējums).
 LSPA izglītības internacionalizācija un starptautiskā konkurētspēja.

Studiju programmu pilnveide saskaņā ar Akreditācijas komisijas norādītajiem
ieteikumiem norādītajiem ieteikumiem iepriekšējā akreditācijā.
 Studiju gala un Valsts pārbaudījumu apstiprināšana.
 Studiju un zinātniskā darba integrācija īstenošanas turpmākā pilnveide.
15.02.2018.
 Valodu politika LSPA.
 Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums.
19.09.2017.

22.03.2018.

12.04.2018.

17.05.2018.
14.06.2018.

 Iekļaujošās izglītības principa un individualizētas studiju pieejas īstenošana.
 LSPA internacionalizācijas procesa īstenošana un institucionālā koordinācija kopīgo
programmu aspektā.
 Akreditēto studiju programmu studiju grafiku projektu izstrāde 2018./2019.ak.g.
 Absolventu darba gaitu monitoringa sistēmas pilnveide, darba devēju un docētāju
atgriezeniskās saites pilnveide.
 Akreditēto studiju programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.g..
 Izlaiduma sagatavošanas plānu apstiprināšana.
 Profesionālā maģistra un doktora grāda piešķiršanas padomes atskaite.
 Studiju maksu apstiprināšana 2017./2018.ak.gadam.
 Smagatlētikas katedras atskaite par darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g.
 Iekšējo kvalitātes nodrošināšanas procedūru ievērošana.
 Studentu imatrikulācijas, studiju gaitas un kvalifikāciju atzīšanas pilnveide.
 Pārbaudījumu plānu apstiprināšana Vasaras sesijā.
 Akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšana.
 Teorijas katedras atskaite par darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g.
 Studiju Domes darba plāna apstiprināšana 2018./2019.ak.g.
 Priekšlaicīgi studijas pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšana.
 Programmu pašnovērtējuma ziņojumu satura pilnveide.
 Profesionālā bakalaura grāda piešķiršanas padomes atskaite.
 Studiju darba pilnveide.
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