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Stratēģija
2016/2017
Vadlīnijasunmērķi
Studējošo pašpārvalde ir neatņemama Rīgas Stradiņa universitātes
(turpmāk - RSU) sastāvdaļa un viens no tās attīstību virzošajiem spēkiem. Tā ir
prestiža un augoša organizācija ar stabilām vērtībām, novērtēta un respektēta
kā studentu, tā arī personāla un ārējo sadarbības partneru vidū. Rīgas
Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde (turpmāk - RSU SP) ir iespēja
pilnveidot sevi un apkārtējos procesus, pārstāvēt studentu intereses, veidot
draudzīguvidiunatrastiestajā.

RSUSPvīzija
Būs diena, kad visi Rīgas Stradiņa universitātē īstenotie procesi un
sasniegtierezultātibūsatbilstoši
ikkatra
RSU
studenta
interesēm.

RSUSPmisija
Pārstāvēt RSU studentu akadēmiskās, kulturālās
, sociālās t
iesības un
intereses universitātē un citās valsts institūcijās. Radīt tādu vidi, kurā students
var
veiksmīgisevirealizētkāstudiju
procesā,
tā
arī
sabiedriskajā
dzīvē.

Misijasīstenošanasvirzieni:
1.
Projektuorganizēšana
1.

Kvalitatīvasatpūtasunpersonībasizaugsmesiespējasstudējošajiem;
2.

RSUstudējošovienotībasununiversitāteslokālāpatriotismaveicināšana;
3.

Sportiska,aktīvaunveselīgadzīvesveidapopularizēšana;
4.

Atbalstasniegšanastudējošoidejurealizēšanā.

2.
Interešupārstāvniecība
1.

Studējošoapmierinātībasarstudijuprocesuveicināšana;
2.

Studējošopārstāvniecībasnodrošināšanavisoslēmumupieņemšanasposmos(piem.
fakultāšudomēs,dekānupadomē,stipendijupiešķiršanaskomisijāu.c.);
3.

Kvalitatīvuunaugstinovērtētuārpusstudijuaktivitāšunodrošināšana;
4.

Studijuprocesamatbilstošasvides,t.sk.e-vides,nodrošināšana;
5.

Iespējupaplašināšanaunatbalstasniegšanastudējošozinātniskajādarbībā.

3.
Pašpārvaldesilgtspēja
1.

Efektīvainformācijasnodošanaunpēctecībasnodrošināšana;
2.

Mērķtiecīgajaunobiedrupiesaistīšanaunintegrēšana;
3.

Vecbiedrupilnvērtīgaiesaistīšana;
4.

Finanšuplūsmasunreglamentējošodokumentulikumiskaizpilde.

4.
Komunikācija
1. PastāvvienotaunērtilietojamaRSUiekšējāskomunikācijasvide.

2.
Efektīva
informācijasapmaiņastarpvisāmpārstāvniecībāiesaistītajāmpusēm;

3.
Draudzīga,
uzticamaunuzsadarbībuvērstaSPtēlaveidošana,uzturēšana;

4.
Studējošo
viedokļakvalitatīvareprezentēšana.
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1.
Pilnveidots
un
funkcionāls
interešu
pārstāvniecības
modelis
RSU
studējošajiem.
1.1RSUSPirdemokrātiskivēlētaorganizācija,kurasvēlēšanāspiedalāsvismaz24%no
studējošoskaita.
Indikators:24%.
1.2Mentoruprogrammairattīstītaunsasniedzvisuspirmkursniekus.
Indikators:aptaujāsvismaz70%novērtēar4no5.
1.3Studējošopārstāvjiemirnodrošinātapēctecība.
Indikators:brīvieamatizem10%6mēnešuperiodā
1.4Internationalstudentassociation(turpmāk-ISA)patstāvīgipildaakadēmiskās,kultūras
unsociālointerešupārstāvniecībasunadministratīvāsfunkcijas.
Indikators:1.IrizstrādātsISAdarbībasplāns2.Irpilnveidotiamatuapraksti.

2.
RSU
studējošo
intereses
ir
pārstāvētas
nacionālā
līmenī
2.2Profesijasstandartamatbilstošajāsprogrammāsirieviestivienotivalstspārbaudījumi.
Indikators:Medicīnair/nav,
Farmācijair/nav
2.3Irnodrošinātarezidentūrasstudējošopārstāvniecībaunpilnveidotarezidentūrasstudiju
programmas.
Indikators:Padomesbiedruvidūnodrošinātirezidenti.2.Indikators:Vairāknekā
50%reflektantukopējāsprogrammāsizvēlasRSUrezidentūru,nevisLU.

3.
RSU
students
ir
iesaistīts
savas
studiju
vides
uzlabošanā
un
pilnveidošanā
3.1Studijukursanovērtējumaanketasirinstrumentsstudijukvalitātesuzlabošanai.
Indikatori:60%studējošiekvalitatīviaizpilda.90%katedrāsirsniegtaatgriezeniskā
saite.
3.2Studijasbalstāsuzakadēmiskāgodīgumapolitiku
Indikators:Irizstrādātaakadēmiskāgodīgumapolitika.Irizstrādātsakadēmiskā
godīgumapārkapumaizskatīšanasprocessabāmiesaistītajāmpusēm.
3.3Irattīstītasadarbībaariekšējiemunārējiempartneriemzinātnesjomā.
Indikators:vismaz3jaunisadarbībaslīgumikatrugadu.
3.4Irnodrošinātaspētniecībasiespējasstudējošajiemzinātnesjomā
Indikators:1.Vismaz75%
zinātniskoinstitūtupiedāvāpētniecībasiespējas
studentiem2.Irpieejamazinātnesplatforma
3.5RSUārzemjuvalodāpasniegtostudijukursudocētājiemirpietiekamsvalodaszināšanu
līmenis.
Indikators:AtbilstvismazB2

4.
RSU
studējošie
iesaistās
ārpusstudiju
aktivitātēs,
veicinot
piederību
savai
universitātei
4.1RSUSPsadarbībāarRSUirlokālpatriotismaveicinātājs.

Indikatori:RSUSPprezentmāteriāliirbrīviiegādājamivisiemstudentiem.Ir
izveidotsparvēsturiizglītojošszona.
4.2Orientācijasnedēļairnodrošinātavisāsstudijuprogrammās
Indikators:ir/nav
4.3RSUstudējošajiemirpieejamaatjaunotasportabāze.
Indikators:ir/nav
4.4Studentuzinātniskiepulciņiirstudentupētniecībasplatforma.
Indikators:Pulciņiemirnepieciešamsizstrādātvismaz4zinātniskosdarbusakadēmiskā
gadalaikā.Vismaz50%studentuzinātniskopulciņusadarbojasarRSUzinātniskajiem
institūtiem(kurtasiriespējams)

5.
RSU
SP
savas
darbības
ietvaros
nodrošina
organizācijas
un
tās
aktīvistu
izaugsmi
un
attīstību
5.1.Irnodrošinātstelpupaplašinājums
5.2.KatrāValdesvirzienādarbojasvismaz5aktīvisti

Kas
mūsvienokāSPbiedrus?
Iespējas-pilnveidošanās,
pārstāvniecība,
draudzīga
vide!
○
vēlmedarboties
○
sevisattīstīšana
○
vienauniversitāte-RSU
○
vēlmekautkomainīt/uzlabot
○
līderisms
○
kopīgimērķi
○
interešusakritības/pārklāšanās
○
kontaktuveidošana
○
neformālāizglītība
○
plašāksskatījums
○
izpratneparprocesiem
○
palīdzībacitiemstudentiem

Kā
labāmēsdarbojamies?
RSUSPdarbojas
RSU
studējošo
labā.

RSU
SPdarbībasvide

RSUvadība

Studenti

Ārējie
partneri

Kas
viņiemnepieciešams?

Kasviņiemnepieciešams?

Kasviņiemnepieciešams?

●

RSUSPpastāvēšana
●

Saitearstudentiem
●

Atgriezeniskāsaite
●Sadarbība

●
RSU
patīkamavide
●Problēmuatrisināšana
●Atbalsts(ganmācībās,
gancitāsjomās)
●Informācija
●Piederībassajūta

●Studentuauditorija
●Studentuiesaiste
●SPresursi

Kovarampiedāvāt?

Kovarampiedāvāt?

Kovarampiedāvāt?

●

Studentunostāja
●

Atbalstslēmumu
īstenošanā
●

Informācija
●

Pasākumuorganizēšana
●SPresursi

●Pieredze(veidskā
pilnveidoties)
●Kontakti
●Piederībassajūta
(sociālieunkultūras
pasākumi)
●Fiziskāvide(atpūtas
zonas,ūdensgaiteņos)
●Priekšzīme;
●Iedvesma
●Pārstāvniecība-studentu
interešuaizstāvība
dažādoslīmeņos

●Studentunostāja
●Informācijasplatformu
●Cilvēkresursus
●Reklāma
●RSUSPatbalstītāja
statuss
●Palīdzībaideju
īstenošanā

Kovaramprasīt?

Kovaramprasīt?

Kovaramprasīt?

●

Atbalstsiniciatīvām
●

Iesaistelēmumuun
plānuizstrādē
●

Informēšanapar
plāniemunpaveikto
●
Resursi
(pārsvarā
materiāli)
●

Veicinātsadarbībuar
darbadevējiem
●

Sakārtotastudijuun
atpūtasvideRSU

●Dalībapasākumos,
projektos,iniciatīvās
●Atgriezeniskāsaitepar
universitātēnotiekošo
●Cilvēkresursi–idejas,
darbība,kontakti

●Resursi(materiāli,
finansiāli,cilvēkresursi)
●Viedoklis
●Informācija
●Sabiedrībāpazīstamu,
veiksmīgucilvēku
iesaiste

●

Studijuprogrammu
kvalitāte,attīstība

