
 

Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija starptautiskās pieredzes 

integrēšanai 

 

Ieva Puzo, Komunikācijas studiju katedras vecākā pētniece 

 

Stipendija piešķirta vācu viesdocētājas Anas Danielas no Max Planck Institute for Social 

Anthropology Department Resilience and Transformation in Eurasia vizītei Rīgas Stradiņa 

universitātē (provizoriskais laiks: no 2020. gada 1. līdz 30. novembrim). Vizītes mērķis ir nodot 

zināšanas visu studiju līmeņu antropoloģijas studentiem un akadēmiskajam personālam, kā arī 

izveidot ciešāku sadarbību starp Sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmu Rīgas 

Stradiņa universitātē un Max Planck Institute for Social Anthropology. 

 

Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija RSU sociālo zinātņu studiju 

programmu modernizācijai 

 

1. Dita Rietuma, Komunikācijas studiju katedras lektore 

 

Studiju kursa Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā modernizācija, pilnveidojot tā saturu un 

papildinot e-studiju vidi ar audiovizuāliem materiāliem. Izveidotas videolekcijas, sagatavoti filmu 

fragmenti un praktiski piemēri, kas papildina teorētiskos materiālus un padara studiju kursa 

apguves procesu saistošāku studējošajam. 

 

2. Inga Kudeikina, Tiesību zinātņu katedras docente 

 

Studiju kursa Civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības satura pilnveide ar mērķi 

palīdzēt studējošajiem sagatavoties Valsts vienotajam juristu kvalifikācijas eksāmenam. 

Papildināta esošā studiju kursa bāze, izveidojot patstāvīgo darbu krātuvi ar videolekcijām, 

juridiska rakstura praktiskiem kāzusiem un praksē balstītu jautājumu un atbilžu klāstu, tā 

nodrošinot studējošiem iespēju padziļināti apgūt studiju kursa teorētiskos jautājumus un attīstīt 

prasmes sniegt atbildes uz dažādiem juridiska rakstura jautājumiem, risināt kāzusus un izstrādāt 

procesuālus dokumentus.  

 

3. Karina Palkova, Tiesību zinātņu katedras pētniece 

 

Multidisciplināru studiju kursa Pacientu tiesības izveide, ko var apgūt gan topošie juristi, gan 

veselības zinātņu studējošie. Studiju kursu iespējams docēt arī angļu valodā. Studiju kurss paredz 



 

sniegt studējošajiem zināšanas, kompetences un prasmes patstāvīgi identificēt un risināt 

starpdisciplinārus problēmjautājumus, kas saistīti ar pacientu tiesību aizsardzības jautājumiem, to 

skaitā nepilngadīgu pacientu tiesībām.  

 

4. Romāns Putāns, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras docents 

 

Studiju kursa Public Support Models in International Business satura un formātu pilnveide tā 

docēšanai attālināti īsu, strukturētu videolekciju veidā, palielinot informācijas pieejamību, 

nemainot kontaktstundu skaitu. Izveidoti zināšanu nostiprināšanas un pārbaudes testi, kā arī 

ierakstītas un publicētas vismaz 3 videolekcijas. 

 

Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija RSU studiju programmu 

modernizācijai 

 

1. Baiba Spriņģe, Zobu protezēšanas katedras docente 

 

Studiju kursa Preklīnika zobu protezēšanā pilnveide ar mērķi paaugstināt studentu prasmju, 

zināšanu un kompetences līmeni. Izveidotas vadlīnijas jauniegādāta 3D skenera lietošanai - ar 

skenera palīdzību studenti var veikt zobu slīpējuma novērtējumu, saņemot objektīvus metriskus 

mērījumus un grafiskus slīpējuma attēlus. Tā rezultātā iespējams iegūt atgriezenisko saiti par sava 

darba izpildījumu bez tiešas pasniedzēja klātbūtnes, efektīvi ietaupot docētāju laika resursus. 

 

2. Eduards Baķis, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras lektora p.i. 

 

Aktualizēti, dažādoti un uzlaboti studiju kursa Medīcīniskā ķīmija mācību materiāli un pielietotās 

metodes, integrējot flipped classroom principus, dodot iespēju studentiem attālināti sekmīgāk 

sagatavoties nodarbībām. Savu sagatavotības līmeni studenti var attālināti pārbaudīt un apliecināt, 

tiešsaistē nokārtojot nodarbības ievadtestu, klātienes nodarbības laiku veltot laiku dziļāku 

problēmsituāciju izpētei un zināšanu nostiprināšanai. Sagatavoti trīs kolokviji tiešsaistes sistēmā 

un atjaunināti testi par 13 tēmām. Materiāli sagatavoti angļu valodā (ārvalstu studentu plūsmai) un 

paralēli daļa arī latviešu valodā. 

 

3. Māra Pilmane, profesore, Morfoloģojas katedras vadītāja un docētāja,  RSU Anatomijas 

un antropoloģijas institūta direktore 

 

Izveidota RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta muzeja ekspozīcijas histoloģisko un 

embrioloģisko makropreparātu digitalizētu attēlu kolekcija un saistoši apraksti, kā arī nodrošināta 



 

to pieejamība e-studiju vidē veselības zinātņu studējošajiem. Kopumā digitālajam katalogam 

sagatavoti 60 makropreperātu attēli. 

 

4. Dace Rezevska, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras asistenta p.i. un Ingus Skadiņš, 

Bioloģijas un mikrobioloģijas docents 

 

Izveidoti vienoti un strukturēti nodarbību scenāriji docētājiem un studentiem studiju kursā 

Medicīnas mikrobioloģija ar mērķi integrēt līdzvērtīgu docēšanas taktiku un vienotus vērtēšanas 

kritērijus. Izstrādāti 13 nodarbību scenāriji atsevišķi docētājiem un studējošajiem latviešu un angļu 

valodā. 

 

5. Matīss Mežals, Civēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras lektora p.i. un Ināra Logina, 

profesore, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras docētāja 

 

Studiju kursa Sāpju diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes izveide. Tā ietvaros  izstrādātas 

izglītojošas lekcijas par novitātēm sāpju medicīnā un to praktisko pielietojumu ārstu darbā. 

Izveidoti sāpju izmeklēšanas algoritmi lielajām locītavām (pleca, elkoņa, plaukstas, gūžas, ceļa un 

pēdas), mugurai, iegurnim, un galvas sāpju gadījumā un izstrādāti protokoli muskuloskeletālajām 

injekcijām ultrosonogrāfijas kontrolē. 

 

6. Adele Grasmane, Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras stundu pasniedzēja un Jana 

Žodžika, Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras docente 

 

Uzlabota studiju kursa Dzemdniecība un ginekoloģija tēmu apguves efektivitāte, izveidojot 

teorētiskos metodiskos materiālus latviešu un angļu valodā, kas nodrošina līdzvērtīgu informāciju 

Latvijas un starptautiskajiem studiju dalībniekiem, būtiski uzlabojot un sinhronizējot apmācības 

un pārbaudījumu procesu pasniedzējiem, kā arī atvieglojot mācības studentiem. Izveidoti praktisku 

manipulāciju videoieraksti, un izmeklējumu rezultātu attēli astoņām praktiskajām nodarbībām.  

 

 


