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Kas ir «kartēšana»
Kartēšana – vienas kopas elementu vai

elementa sasaistīšana ar citas kopas
elementu vai elementiem, attēlojot šo

elementu pēctecību, saikni un
saderību vienam ar otru.

Studiju rezultātu karte

• Programmas karte ir programmas struktūras vizuāls atspoguļojums.

Studiju rezultātu karte

• Programmas karte aptver studiju
programmas saturisko daļu,
nodrošinājuma līdzekļus, mācību metodes

un pārbaudījumu veidus, kā rezultātā ir
iespējams uzskatāmi nolasīt sagaidāmo
studiju rezultātu sasniegšanu.

* Alto Universitāte (Aalto-yliopisto), Somija

Studiju rezultātu karte

• Atsedzot saites starp dažādiem
programmas elementiem, kartēšana
parāda, ka programmas rezultāts ir kas

vairāk par tās daļu summu.

* MIT kartēšanas laboratorija, ASV

Kartēšanas mērķis

• Atspoguļot kā katrs studiju kurss iekļaujas studiju programmā un nodrošina studiju
programmas rezultātu sasniegšanu.

•

Programmā iekļautie kursi nodrošina visu studiju programmas rezultātu sasniegšanu;

•

Visi kursi atbalsta studiju programmas rezultātu sasniegšanu;

•
•
•

Svarīgākie programmas rezultāti tiek sasniegti programmas obligātajos studiju kursos;
Programmas rezultātu sasniegšana notiek loģiski un secīgi;
Mācību aktivitātes ir atbilstošas studiju rezultātam (t.i., mācību aktivitātē studējošais lieto tās
zināšanas, prasmes vai kompetences, kuras aprakstītas studiju rezultātā).

Studiju programmas kartēšana

• Process, kurā tiek izveidota hierarhiska saite starp absolventu rezultātiem (graduate
outcomes), studiju programmas rezultātiem, studiju kursu rezultātiem un mācību
aktivitātēm.
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Studiju rezultātu hierarhija
Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes plāno un prognozē organizācijas efektīvu
darbību atbilstoši ārējās vides prasībām, atbilstoši izstrādājot uzņēmuma darbības
stratēģiju, misiju un mērķus ieinteresēto pušu interesēs un nodrošina organizācijas
racionālu darbību, veicot sadarbību ar citām organizācijām un ieinteresētajām pusēm.
Organizācijas efektivitātes vadīšana

• pratīs patstāvīgi apkopot un analizēt datus
par efektivitāti organizācijās;
• veikt efektivitātes analīzi;
• aprēķināt zudumus procesos;
• veikt procesu uzlabošanas izmaksu –
ieguvumu analīzi;
• interpretēt organizāciju efektivitātes
rādītājus.

Ilgtspējīgs starptautiskais mārketings

Studenti prot apgūtās teorētiskās zināšanas
pielietot praksē:
[..]
• izstrādāt stratēģiju ieiešanai ārvalstu
tirgos;
• vadīt starptautiskā mārketinga darbības
preču politikas, cenu politikas un
reklāmas politikas jomā.

Studiju rezultātu hierarhija
Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes plāno un prognozē organizācijas efektīvu
darbību atbilstoši ārējās vides prasībām, atbilstoši izstrādājot uzņēmuma darbības
stratēģiju, misiju un mērķus ieinteresēto pušu interesēs un nodrošina organizācijas
racionālu darbību, veicot sadarbību ar citām organizācijām un ieinteresētajām pusēm.
Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadība
• pratīs iegūtās zināšanas piemērot
organizācijas un situācijas vajadzībai;
• būs gatavi veikt nepieciešamās
stratēģiskās analīzes;
• veidot organizācijas stratēģiju un vadīt
pārmaiņas;
• būs gatavi darbam starptautiskos tirgos.

Prakse
Praksē gūstamās iemaņas:
• biznesa stratēģiju izstrādāšanā
uzņēmējdarbības veikšanai starptautiskā
vidē;
• praktisko situāciju analizēšanā starptautiskā
mārketinga stratēģijas izstrādāšanai un
realizācijai.

Studiju rezultātu hierarhija
Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes plāno un prognozē organizācijas efektīvu
darbību atbilstoši ārējās vides prasībām, atbilstoši izstrādājot uzņēmuma darbības
stratēģiju, misiju un mērķus ieinteresēto pušu interesēs un nodrošina organizācijas
racionālu darbību, veicot sadarbību ar citām organizācijām un ieinteresētajām pusēm.
Projektu vadīšana starptautiskajā biznesā
Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj:
[..]
• projektus plānot un realizēt atbilstoši ārējās vides prasībām, stratēģijai, misijai un mērķiem,
ieinteresēto pušu interesēs un veicot sadarbību ar citiem uzņēmumiem un ieinteresētajām
pusēm;
• izmantojot savas līdera prasmes, uzņemas atbildību par savas darbības rezultātiem strādājot
komandā.

Bakalaura studiju programma «Fizioterapija»
Pamata un specializētas zināšanas pētniecības metodoloģijā un fizioterapijā, lai piedalītos pētniecībā un ar to
saistītos projektos, veicinātu fizioterapijas nozares attīstību un veiktu inovatīvu darbību savas profesijas
ietvaros.
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attiecīgā situācijā;
- Aprēķināt aprakstošo statistiku, konstruēt grafikus un veikt hipotēžu pārbaudi MS Excel un SPSS vidēs;
- Interpretēt datu apstrādes rezultātus atbilstoši fizioterapijas specialitātei.

http://conference2019.rsu.lv/

http://places-conference2019.rsu.lv/

http://isc.rsu.lv/

Studiju rezultātu tīkls
Vides medicīna
Gaiss kā vides sastāvdaļa. Gaisa
piesārņojuma ietekme uz cilvēka
veselību.
Izvērsts kurss audzēju patoloģijā un
morfoloģiskajā diagnostikā
Plaušu vēzis, tā imūnhistoķīmiskā
diagnostika un diferenciāldiagnostika.
Biopsiju un operāciju materiāla
izmeklējumi. Morfoloģiskās diagnostikas
protokoli.
Cilvēka anatomija
Elpošanas sistēma: deguna dobums,
balsene, elpvads, bronhi. Plaušas.
Pleira. Videne.

Patoloģija un biopsiju kurss
Ne-onkoloģiskas plaušu slimības.
Tuberkuloze. Sepse.
Plaušu audzēji.
Elpošanas patoloģiskā fizioloģija.
Infekciju slimības
Dziļo elpceļu infekcijas – akūts bronhīts,
bronhiolīts un pneimonija. Epidemioloģija,
etioloģija, klīniskās izpausmes, diagnostika
un ārstēšanas principi.
Tuberkuloze – epidemioloģija, etioloģija,
patoģenēze, mikrobioloģiskā diagnostika un
ārstēšana.
Fizioloģija
Elpošanas sistēma, tās regulācija.
Pneimogrāfija.

Paldies par uzmanību!

www.rsu.lv

