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Par pavasara sesijas rezultātu izvērtējumu 2016./2017.akad.gadā 

Studijas 2016./2017.akadēmiskā gada otrajā semestrī LSPA tika organizētas pirmā 

līmeņa augstākajā profesionālajā programmā „Izglītības un sporta darba speciālists” (41813), 

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, nepilna laika neklātienes bakalaura 

programmā Pedagoģija (1 students), profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programmā „Sporta zinātne”(47813) un profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā 

„Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722), akadēmiskā doktora augstākās izglītības 

programmā „Sporta zinātne” (51813). Būtiskā informācija par 2016./2017.akadēmiskā gada 

pavasara sesijas rezultātiem nosauktajās augstākās izglītības programmās apkopota tabulā.  

 

Studentu zināšanu vērtējums 

Programma Studējošo  

skaits 

Atkār 

toti 

Atskai 

tīti 

Pārtrau- 

kuši 

Vidējais  

vērtējums  

robežās  

no … līdz... 

Profesionālā bakalaura PLK 

studiju programmā 

„SPORTA ZINĀTNE” 

107 13 23 2 5,2 - 9,2 

77 18 10 1 5,5 - 8,5 

71 10 4 3 5,5 - 9,0 

 - 23 5  

Kopā  Profesionālā bakalaura PLK 

studiju programmā „Sporta Zinātne” 
255 41 60 11  

Profesionālā bakalaura PLK 

studiju programmā „FIZIOTERAPIJA” 

 

44 1 5 1 6,0 - 8,5 

39 2 2 2 6,0 - 8,4 

Studējošo  

skaits 

Atkār 

toti 

Atskai 

tīti 

Pārtrau- 

kuši 

Vidējais  

vērtējums*  

robežās  

no … līdz... 



 

* Vidējais vērtējums – IS aprēķināta vidējā atzīme par visiem studiju kursiem sesijā katram 

sekmīgajam studentam. Norādīts zemākais un augstākais vidējais vērtējums semestrī.  

 

Analizējot 2016./2017. akadēmiskā gada studiju rezultātus un salīdzinot tos ar 

iepriekšējo studiju gadu pavasara sesiju rezultātiem, varam secināt, ka  studējošo sekmes nav 

būtiski mainījušās. Sekmīgo studentu vidējais vērtējums sesijā visās studiju programmās 

būtiski neatšķiras, taču iepriecina vidējo vērtējumu semestrī paaugstināšanās. Diemžēl 

69 3 1 1 5,9 – 8,6 

 - 11 2  

Kopā Profesionālā bakalaura PLK 

studiju programmā  „Fizioterapija” 

152 6 19 6  

Profesionālā maģistra   

augstākās izglītības studiju  

 programmā  

„SPORTA ZINĀTNE” 

31 2 1 2 5.13 - 8.63 

     

Profesionālā maģistra augstākās 

izglītības studiju programma 

„VESELĪBAS APRŪPES 

SPECIĀLISTS SPORTĀ” 

15    6,4 – 8,5 

     

Akadēmiskā doktora augstākās  

izglītības programma  

„SPORTA ZINĀTNE” 

10 

 

1 2 1 6.57 - 7.86 

6 

 

0 0 3 7.14 - 8.29 

9 

 

2 0 0 5.5 - 9.0 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās 

izglītības programma  

“IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA  

SPECIĀLISTS” 

49 - 10 1 4,37 - 8,25 

56 abs - 11 2  

Profesionālā bakalaura NLN 

studiju programmā 

„SPORTA ZINĀTNE” 

67 29 22 7 5,7-8,0 

42 25 10 - 5,9-8,0 

27 15 1 3 6,0-8,1 

4 - 2 - 6,7-7,3 

     

 

Profesionālā bakalaura NLN 

studiju programmā „FIZIOTERAPIJA” 

38 8 2 3 5,0-8,4 

29 5 1 - 5,3-8,6 

27 7 2 - 6,1-8,1 

17 - 1 - 6,4-8,8 

     



joprojām liels ir atskaitīto studentu skaits profesionālā bakalaura PLK programmā Sporta 

zinātne un šogad arī profesionālā bakalaura PLK programmā Fizioterapija. Nepilna laika 

neklātienes studijās liels ir studējošo skaits, kuri atstāti atkārtotām studijām – 69 Sporta 

zinātnē  un 20 Fizioterapijā. NLN studējošie bieži nespēj savienot darbu ar mācībām. Liels 

atskaitīto studentu skaits izsaka vēlēšanos atjaunoties NLN studijās pēc viena līdz desmit un 

pat vairāk gadu pārtraukuma. Studijas nepabeigušie studenti izmanto iespēju atjaunoties gan 

PLK, gan NLN studijās, saņemt izziņu par studējošā statusu, kuru iesniedz darba vietā, taču 

reāli nestudē un gada beigās atkal tiek atskaitīti.  

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. I.Kravaļa ziņojumu, 

 

Senāts nolemj: 

1. Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām turpināt darbu studiju kvalitātes 

uzlabošanai un studējošo zināšanu līmeņa uzlabošanai, lai panāktu savlaicīgu pārbaudījumu 

nokārtošanu, samazinot studējošo atstāšanu atkārtotām studijām. 

2. Studiju departamentam izstrādāt priekšlikumus Nepilna laika neklātienes studiju 

grafika izmaiņām.  

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

 

 

 

 

 

    Senāta priekšsēdētājs             U.Grāvītis 

 


