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Studiju Domes darba plāna satura aktualizācija 2018./2019.ak.g..
Studiju virzienu padomju darbības izvērtējums studiju virzienā “Veselības
aprūpe” 2017./2018.ak.g..
Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu satura pilnveide.
Studiju darba pilnveides virzieni 2018./2019.ak.g..
Docētāju tālākizglītības saturs 2018./2019.ak.g..
Laika normas slodzes aprēķināšanai 2018./2019.ak.g..
Studiju virzienu padomju darbības izvērtējums studiju virzienā “Izglītība,
pedagoģija un sports” 2017./2018.ak.g..
Uzņemšanas noteikumi 2019./2020. ak.g..
Grozījumi nolikumos: “Nolikums studijām pēc individuālā studiju plāna”,
“Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju
rezultātu atzīšanu LSPA”, “Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību LSPA
vēlākos studiju posmos”.
Studiju virziena ”Veselības aprūpe” studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi
par 2017./2018.ak.g.
Akreditācijas Komisijas aizrādījumu novēršanas plānojums studiju virzienā
“Veselības aprūpe” 2018/.2019.ak.g..
Studiju virziena ”Izglītība, pedagoģija, sports” studiju programmu
pašnovērtējuma ziņojumi par 2017./2018.ak.g. un iepriekšējiem sešiem gadiem.
Valsts pārbaudījumi „Sporta zinātne” (kods 42813) nepilna laika neklātienē un
„Fizioterapija” (kods 42722) nepilna laika klātienē 2018./2019. ak.g..
Uzņemšanas komisijas darba plāns 2018./2019. ak.g..
LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāns 2019. gadam.
Jaunu studiju programmu izveide LSPA akreditētajos studiju virzienos.
“LSPA attīstības stratēģijas (2016. - 2020.)” īstenošana 2018. gadā stratēģiskajā
virzienā “Studiju procesa un studiju vides attīstība” un attīstības plāns
2019.gadam.
Studiju un zinātniskā darba integrācijas īstenošana studentcentrētā pieejā.
LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējums LSPA 2018.gadā un iekšējās kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas attīstības plāns 2019.gadam.
Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2018.gadā un plāna aktualizēšana
2019.gadam.
Pārbaudījumu plānu apstiprināšana Ziemas sesijā.
Akadēmiskā personāla individuālā snieguma atšķirības un uz individuālo
sniegumu orientēta atalgojuma un motivācijas sistēma.
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Studiju prorektore

Studiju departamenta darba plāma apstiprināšana 2019.gadam
LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošana un aktualizācija.
Iekšējas kvalitates vadības sistēmas pilnveide un snieguma orientācija.
Studiju programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas pilnveide: LSPA
stratēģiskā partnerība ar darba devējiem, docētāju sadarbība ar industriju.
LSPA izglītības internacionalizācijas un starptautiskās konkurētspējas potenciāls.
Studiju gala un Valsts pārbaudījumu apstiprināšana.
Sadarbības un internacionalizācijas atbilstības pilnveide studiju virzienu attīstības
mērķu sasniegšanai.
Studiju programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas pilnveide: LSPA
stratēģiskā partnerība pētniecībā studiju kvalitātes paaugstināšanai.
Valodu politika LSPA.
Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums.
Iekļaujošās izglītības principa un individualizētas studiju pieejas īstenošanas
nodrošinājums.
LSPA internacionalizācija: institucionālā koordinācija kopīgo studiju programmu
aspektā.
Akreditēto studiju programmu studiju grafiku projektu izstrāde 2019./2020.ak.g.
Sporta medicīnas katedras darbības SVID analīze par periodu no 2014./2015.ak.g.
līdz 2018./2019.ak.g.
Absolventu stratēģiskās partnerības veidošana ar LSPA.
Absolventu darba gaitu monitoringa sistēmas pilnveide, darba devēju un docētāju
atgriezeniskās saites pilnveide.
Akreditēto studiju programmu studiju grafiku apstiprināšana 2019./2020.ak.g..
Profesionālā maģistra un doktora grāda piešķiršanas padomes atskaite.
Studiju maksu apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam.
Iekšējo kvalitātes nodrošināšanas procedūru optimizācija.
Studentu imatrikulācijas, studiju gaitas un kvalifikāciju atzīšanas aktualitātes.
Pārbaudījumu plānu apstiprināšana Vasaras sesijā.
Akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšana.
Informātikas un biomehānikas katedras darbības SVID analīze par periodu no
2014./2015. līdz 2018./2019.ak.g.
Studiju Domes darba plāna apstiprināšana 2019./2020.ak.g.
Jauno izstrādāto studiju programmu satura izvērtējums.
Priekšlaicīgi studijas pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšanas
izvērtējums.
Programmu pašnovērtējuma ziņojumu satura pilnveide.
Profesionālā bakalaura grāda piešķiršanas padomes atskaite.
Izaicinājumi un to risinājumi studiju procesā 2019./2020.ak.gadā.
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