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IEVADS
„Rīgas Juridiskā augstskola” (turpmāk tekstā – augstskola vai RJA) dibināta 1998. gadā. Tās galvenais darbības
mērķis ir bakalaura un maģistra līmeņa izglītības sniegšana un pētnieciskā darbība. RJA ieņem stabilu akadēmisku
nišu starptautisko un Eiropas tiesību, kā arī tām radniecīgās jomās – tādās kā tiesības un bizness, finanšu tiesības
un diplomātija. RJA ir 20 gadu pieredze juridiskās izglītības īstenošanā, un šobrīd tiek piedāvātas sešas akreditētas
maģistra un divas akreditētas bakalaura studiju programmas. Visas RJA piedāvātās programmas ir akreditētas līdz
2020.gada 31.decembrim. Studijas tiek īstenotas angļu valodā, piesaistot starptautiski atzītus nozares speciālistus
un augsti kvalificētus mācībspēkus no Latvijas un ārvalstīm. Papildus studijām RJA organizē seminārus,
konferences un juridiskās tālākizglītības kursus. Atzīmējot savas dibināšanas 20. gadadienu 2018.gada maijā
augstskola organizēja starptautisku konferenci “Juridiskā profesija pārmaiņu laikā: nākotnes perspektīvas
juridiskajā izglītībā”. Saņemtā Žana Monē granta ietvaros RJA uzsāka četru konferenču ciklu organizāciju. Pirmā
no tām - “Patērētāju aizsardzība un pamattiesības” – notika 2018.gada.jūnijā.
Papildus izglītības pakalpojumu sniegšanai RJA nodarbojas ar cita sev piederošā nekustamā īpašuma
īstermiņa un ilgtermiņa iznomāšanu, gūtos ieņēmumus novirzot izglītības funkciju nodrošināšanai.
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1. Studiju virziena stratēģija, mērķi un uzdevumi un

to saistība ar RJA kopējo stratēģiju
Viens no Rīgas Juridiskās augstskolas mērķiem ir augstvērtīgas juridiskās izglītības nodrošināšana
starptautiskā vidē. Studiju virziena attīstība balstās uz RJA stratēģiju, kura definē augstskolu kā vadošu izglītības
un pētniecības centru Baltijā, kas specializējas starptautisko un Eiropas tiesību jomā. RJA īstenotās bakalaura un
maģistra studiju programmas atbilst šai stratēģijai. Programmu īstenošanā ir iesaistīti augsti kvalificēti un
pieredzējuši mācībspēki no Latvijas un citām valstīm.
Īstenotajām studiju programmām ir skaidri izteikta starpdisciplināra pieeja, ko arī paredz RJA stratēģija. To augsti
novērtē RJA absolventu darba devēji un studējošie, un tā atšķir RJA studiju programmas no vairāku citu Latvijas
augstskolu piedāvājuma.
Studiju virziena viens no izvirzītajiem mērķiem - piesaistīt studentus studijām angļu valodā, kā arī piesaistīt ārvalstu
studentus atbilst Latvijas Nacionālam attīstības plānam 2014. – 2020. Tā rīcības virziena “Attīstīta pētniecība,
inovācija un augstākā izglītība” paredz augstākās izglītības eksporta pasākumus, studiju programmu izveidi citās
ES valodās, programmu starptautisko publicitāti, ārvalstu studentu un ārvalstu pasniedzēju piesaisti.
Studiju virziena mērķis ir gatavot augsti kvalificētus speciālistus tiesību zinātņu jomā, ļaujot viņiem sekmīgi
darboties juridiskajās praksēs, uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē un pētniecībā gan Latvijā, gan citās Eiropas
Savienības valstīs. Augstskolas īstenotais studiju virziens aptver privātās, publiskās un Eiropas Savienības tiesības,
starptautiskās attiecības, diplomātijas un uzņēmējdarbības pamatus, sagatavojot speciālistus ar padziļinātām
zināšanām šajās jomās.
Lai sasniegtu studiju virziena mērķus tā īstenošanas gaitā tiek veikti šādi uzdevumi:
1.

īstenot tiesību zinātnē raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, tiesību zinātnēs un vietējās un starptautiskās

tiesībās, kas nodrošinātu sekmīgu iekļaušanos globālajā darba tirgū;
2.

nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmu absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās

iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem un spēja patstāvīgi un efektīvi veikt pētniecību un risināt inovatīvus
jautājumus dažādās tiesību jomās;
3.

veidot studējošajiem tādas prasmes un kompetences, kas nodrošinātu viņu spēju konkurētspējīgi, darboties

juridiskajā jomā, tostarp privātajā un publiskajā sfērā;
4.

nodrošināt, ka studenti iegūst visaptverošas praktiskas prasmes un kompetences tiesību jautājumos, tostarp

prezentēšanas, argumentēšanas, dokumentu sagatavošanas un komunikācijas prasmes, kā arī spēju strādāt grupā;
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5.

nodrošināt, ka studentiem ir pietiekamas zināšanas turpināt studijas un pētniecisko darbu maģistratūrā,

doktorantūrā vai mūžizglītībā.
Latvijas ilgstpējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam paredz, ka “izglītības sistēmai ir īpaši jāattīsta spēja
patstāvīgi, kritiski un radoši domāt, sadarboties un pielāgoties ”. RJA īstenotā studiju virziena mācību saturs un
studiju metodes ir veidotas tā, lai studenti pilnveidotu sekojošas prasmes un kompetences:
Prasmes :
1.

spēja patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes un izmantot tās juridisku

problēmu risināšanai, kā arī lai veiktu pētniecisko darbu tiesību zinātņu jomā un lai veiktu augsti kvalificētas
profesionālās funkcijas;
2.

spēja patstāvīgi izmantot apgūto teorētisko pamatu un praktiskās prasmes tiesību teorijā un pētniecības

teorijā un metodikā, kā arī komerctiesībās, publiskajās un privātajās tiesībās starptautiskā un Eiropas Savienības
mērogā;
3.

spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem juridiskiem argumentiem;

4.

spēja patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, tai skaitā sekot līdzi aktualitātēm tiesību

zinātņu jomā, veikt pētniecību;
Kompetence :
1.

spēja patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas un profesionālas problēmas tiesību jomā;

2.

spēja integrēt zināšanas tiesību jomā, analītiski apkopot un novērtēt informāciju un risinājumus juridiskajā

praksē un pētniecībā un spēja izsekot un saprast jebkādu secinājumu pamatojumu;
4.

spēja pieņemt un pamatot lēmumus, nepieciešamības gadījumā veicot papildus analīzi.

Latvijas ilgstpējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam paredz arī to, ka “izglītībai jābūt vērstai uz
starpdisciplināru sadarbību un iemaņu attīstīšanu, individualitāti attīstošu, iztēli, radošu domāšanu un talantus
izkopjošu izglītības procesu ”. RJA vēsturiski savas mācību programmas gan bakalaura, gan maģistra studiju līmenī
veido pēc starpdisciplinaritātes principa. Augstskola ir uzkrājusi 20 gadu pieredzi šādu programmu veidošanā un
īstenošanā.
Ilgstpējīgas attīstības stratēģijā norādīts arī tas, ka lielu nozīmi gūs “tehnoloģiskā kompetence, spēja integrēt dažādu
jomu prasmes un kompetences, radošas iemaņas, cilvēku un risku vadības prasmes, kā arī atvērtība starptautiskai
un starpkultūru sadarbībai ”. RJA īstenotās studiju virziena starpdisciplinārais modelis pilnībā atbilst šim mērķim.
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RJA starptautiskais pasniedzēju un studentu korpuss, kā arī mācības angļu valodā nodrošina iespēju apgūt
starpkultūru komunikācijas un sadarbības prasmes visaugstākajā līmenī.
Atbilstoši studiju virziena attīstības vajadzībām pārskata periodā ir veikti priekšdarbi jaunas maģistra studiju
programmas (Tehnoloģiju tiesības) licences saņemšanai. Tāpat ir aktualizēts saturs virknē bakalaura un maģistra
programmu studiju kursos.

2. Studiju virzienam pieejamie resursi un

materiāltehniskais nodrošinājums
Bakalaura un maģistra studiju programmu nodarbības norit RJA telpās Rīgā, Strēlnieku ielā 4, k2, Latvijā. RJA ēkā studiju procesa vajadzībām ir pieejamas piecas auditorijas ar iespēju uzņemt vairāk
nekā 200 studentus vienlaikus. Visas auditorijas ir ļoti labā tehniskā stāvoklī un aprīkotas ar multimediju
iekārtām un visu citu nepieciešamo aprīkojumu studiju procesa norisei. RJA ēkā ir pieejams Wi-fi
pārklājums..
Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka lepojas ar vienu no labākajām tiesību zinātņu literatūras
kolekcijām reģionā. Bibliotēka nodrošina RJA mācību spēkus un studentus ar nepieciešamo mācību un
pētniecisko literatūru un datu bāzēm. Bibliotēkas krājumā ir vairāk nekā 8000 grāmatu visās augstskolā
pārstāvētajās zinātņu jomās un vairāk nekā 200 nosaukumu juridisko žurnālu. Milzīgs informācijas
apjoms ir pieejams arī dažādās datu bāzēs, kas pieejamas lietotājiem gan augstskolā, gan arī attālināti.
Šobrīd augstskola abonē pasaulē lielākās juridiskās informācijas datu bāzes Thomson Reuters Westlaw,
Westlaw UK un Hein Online, kā arī ScienceDirect. Arvien pieprasītākas kļūst lielāko juridisko izdevēju
- Oxford University Press un Kluwer Law piedāvātās datu bāzes, kuras augstskola sāka abonēt 2018. gadā.
Pie populārās Oxford Scholarly Authorities on International Law pievienojās Oxford Handbooks Online
ar grāmatām tiesībās un politikā. Savukārt pateicoties Sorainen Law Offices līdzfinansējumam radās
iespēja nodrošināt pieeju Kluwer Law e-žurnāliem un e-grāmatām. Papildus bibliotēka augstskolas
studentiem nodrošina pieeju Latvijas Universitātes abonētajām datu bāzēm, tai skaitā EBSCO, JSTOR,
kā arī dažādu izdevniecību žurnālu kolekcijām.
Lasītāju skaits bibliotēkā ir stabils, un bibliotēka 2018. gadā ir apkalpojusi vairāk nekā 1600
lasītāju gadā, no kuriem vairāk kā 700 ir augstskolas studenti un mācībspēki. Atbilstoši dibinātāja iecerei
bibliotēka līdztekus RJA studentiem un mācībspēkiem apkalpo jebkuru interesentu par jurisprudenci
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Latvijā - dažādu mācību iestāžu jurisprudences studentus un pasniedzējus, praktizējošos juristus, valsts
iestāžu darbiniekus, kā arī citus interesentus. Gada laikā lasītājiem ir izsniegtas gandrīz 7000 grāmatās un
žurnāli. Bibliotēkā ir pieejamas kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas ierīces, lasītava ir aprīkota ar
bezvadu internetu, ir pieejama arī klusā lasītava individuālai rezervācijai darbam grupās.
RJA bibliotēkā 86% grāmatu ir svešvalodās, no tām – 90% ir angļu valodā. Bibliotēkas krājums
regulāri tiek papildināts atbilstoši izmaiņām studiju procesā, lai nodrošinātu pēc iespējas aktuālāku studiju
materiālu izmantošanu studiju procesā. 2018. gadā līdz ar jaunas maģistrantūras studiju programmas
Tehnoloģiju tiesībās licencēšanu kolekcija tika papildināta ar jaunāko literatūru datu aizsardzībā,
informācijas un tehnoloģiju līgumu tiesībās, kiberaizsardzībā un intelektuālā īpašuma tiesībās, kā arī ar
atbilstošām datu bāzēm.
Bibliotēkas darbinieki regulāri sadarbojas ar pasniedzējiem, nodrošinot studiju materiālu
ievietošanu e-studiju vidē Moodle sistēmā. Bibliotēkā tiek veidota RJA aizstāvēto bakalauru un maģistra
noslēguma darbu datu bāze. Līdz 2017. gadam bibliotēka glabāja darbu fiziskās kopijas, bet sākot ar 2018.
gadu visi maģistru un bakalauru noslēgumu darbi ir pieejami Open access platformā Latvijas Universitātes
repozitorijā. Attiecīgi šie darbi tiek indeksēti Google Scholar un ir pieejami interesentiem visā pasaulē.
Lai radītu studentos izpratni par pieejamajiem datu bāžu informācijas resursiem, gan bakalaura,
gan maģistra studiju programmu studentiem ir obligāts studiju kurss pētniecības metodēs un juridiskajā
pētniecībā. Arī RJA Intensīvās un Padziļinātās programmas dalībnieki tiek informēti par bibliotēkas
resursiem un izmanto bibliotēkas pakalpojumus gan mācību procesā, gan arī padziļinot zināšanas saistībā
ar profesionālajām interesēm savās darbības jomās.
RJA ir sadarbības līgums ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (turpmāk – REA), kas ļauj RJA
studentiem izmantot REA bibliotēku bez maksas (REA bibliotēka atrodas vienu stāvu zem RJA
bibliotēkas RJA ēkā – abas bibliotēkas lieto kopēju drošības sistēmu utt.). REA bibliotēkā ir vairāk nekā
20 000 grāmatu un vairāk nekā 100 nosaukumu ekonomikas un biznesa žurnālu krājums un gada grāmatas,
kā arī nepieciešamie pieslēgumi datu bāzēm. Tāpat RJA ir līgums ar Latvijas Universitāti (turpmāk - LU),
kas ļauj RJA studentiem izmantot LU bibliotēkas krājumus bez maksas. LU bibliotēkas krājumā ir vairāki
miljoni iespieddarbu un plašu žurnālu, datu bāžu u.tml. iespējas.
RJA bibliotēka ir Juridisko bibliotēku un informācijas centru konsorcija dibinātāja un vadītāja.
Konsorcijā šobrīd darbojas desmit juridiskās bibliotēkas no Baltijas valstīm un Ungārijas, tās kopīgi lieto
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juridiskās datu bāzes, kā arī regulāri piedalās dažādos apmācību semināros. Bibliotēka ir arī Latvijas
Akadēmisko bibliotēku asociācijas aktīva dalībniece.
Bibliotēka turpina sadarbību ar Sorainen Law Offices, nodrošinot regulāru juridiskā biroja
darbinieku apmācību juridiskās informācijas resursu izmantošanā.
Juridiskās bibliotēkas darbinieki veido, un rediģē juridisko interneta saišu katalogu Juridica
www.juridica.lv, kurā šobrīd ir vairāk nekā 5000 ieraksti (informācija dublēta latviešu un angļu valodās).
Katalogs ir radīts ar mērķi izveidot uzticamu un kvalitatīvu juridiskās informācijas interneta resursu
apkopojumu studentiem, pasniedzējiem, zinātniekiem un praktizējošiem juristiem.
Bibliotēkas darbinieki 2018. gadā ir izmantojuši iespēju iepazīties ar citu valstu bibliotēku
pieredzi, apmeklējot Erasmus programmas ietvaros augstskolu bibliotēkas Francijā, Somijā un
Luksemburgā.
Katram studējošajam tiek nodrošināta e-pasta adrese un pieeja RJA iekšējam tīklam, kas veidots
uz Moodle bāzes. Visi studiju materiāli – kursu apraksti, nodarbību saraksti, lekciju prezentācijas un citi
studiju materiāli – tiek glabāti elektroniskā veidā. Iekšējā tīklā studentiem ir pieejami visi ar studijām
saistītie dokumenti, tai skaitā RJA Studentu iekšējās kārtības noteikumi, kā arī internetā pieejamās datu
bāzes. Studenti var piekļūt RJA online datu bāžu resursiem, izmantojot VPN savienojumu, tādējādi
mācoties arī ārpus RJA.
Gan studenti, gan akadēmiskais un administratīvais personāls var izmantot studiju telpu,
datorklasi, datorklasi bibliotēkā un citas telpas.
Studiju procesa īstenošanai nepieciešamie finanšu resursi tiek nodrošināti galvenokārt no studiju
maksām, augstskolas piesaistītajām stipendijām, kā arī uzņēmējdarbības, ko RJA veic, iznomājot tai
piederošo nekustamo īpašumu Alberta ielā 13.
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3. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā

studiju virziena ietvaros

3.1. Sadarbības iespējas Latvijā
RJA ir noslēgusi līgumus ar augstākās izglītības iestādēm Latvijā par sadarbību izglītības un
starptautiskās sadarbības jomā. RJA ir noslēgusi līgumus ar Latvijas Universitāti un Rīgas Ekonomikas
augstskolu, kas ļauj RJA studentiem bez maksas izmantot abu šo institūciju bibliotēkas.

3.2. Sadarbības iespējas ārvalstīs
RJA ir dalībniece ERASMUS+ projektos, un tai ir noslēgti partnerības līgumi ar 45 augstākās
izglītības institūcijām 22 ārvalstīs, sniedzot iespēju gan RJA studentiem apgūt studiju kursus ārvalstu
augstskolās, gan ārvalstu studentiem noteiktu laika posmu studēt RJA. Tāpat šīs programmas ietvaros RJA
studentiem ir, iespējams, iziet praksi ārvalstīs. ERASMUS ietvaros tiek nodrošināta arī akadēmiskā un
administratīvā personāla mobilitāte.

RJA arī darbojas Nordplus Law Network tīklā, kurā piedalās 22 universitātes. Nordplus tīkla
princips ir, ka augstskolām nav jāslēdz atsevišķi starpinstitucionāli līgumi, bet mobilitāte ir pieejama
visiem tīkla dalībniekiem, kopīgi vienojoties par studentu vietu skaitu sadalījumu, kā arī docētāju
apmaiņu.
Ar

visām

tīkla

universitātēm

ir

iespējams

iepazīties

šeit:

https://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/nordplus_law_network/participating_law
_schools/ .
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3.3. Ziņas par noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un līdzdalību starptautiskajos
projektos un programmās
Rīgas Juridiskajai augstskolai ir noslēgti sekojoši ERASMUS+ starp-institucionālie sadarbības
līgumi par studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti.
Valsts

Beļģija
Dānija
Francija
Gruzija
Horvātija
Igaunija
Islande
Itālija

Kipra
Malta
Nīderlande
Norvēģija
Polija
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Somija
Spānija

Augstskola/ koledža
Lēvenes universitāte
Lēvenes-Limburgas universitātes koledža
Lēvenes Katoļu universitāte
Dienviddānijas universitāte
Fransuā Rablē universitāte Tūrā
Kaukāzas universitāte
Zagrebas universitāte
Tallinas tehnoloģiju universitāte
Islandes Universitāte
Boloņas universitāte
Federico II Neapoles Otrā universitāte
Dženovas universitāte
Aldo Moro Bari universitāte
LUISS Guido Carli Romas universitāte
Trento universitāte
Padujas universitāte
Kipras Centrāl-Lankašīras universitāte
Maltas Universitāte
Amsterdamas universitāte
Groningenas universitāte
Tilburgas universitāte
Bergenas universitāte
Oslo universitāte
Opoles universitāte
Timisuāras rietumu universitāte
Matej Bel Banska Bistricas universitāte
Ļubļanas universitāte
NOVA universitātes Eiropas studiju un
pārvaldības augstskola
Helsinku universitāte
Lapzemes universitāte
Barselonas universitāte
Deusto universitāte
Camilo Jose Cela universitāte
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Līgumu,
projektu
skaits
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

Karoli Gaspar Reformātu baznīcas universitāte
Budapeštā
Centrāleiropas universitāte
Segedas universitāte
Eötvös Loránd universitāte
Vismāras augstskola
Brēmenes universitāte
Gotfrīda Vilhelma Leibnica universitāte
Hanoverē
Frankfurtes augstskola
Jeditepes universitāte
Suleyman Demirel universitāte
MEF universitāte
Gēteborgas universitāte

Ungārija

Vācija

Turcija
Zviedrija

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

4. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais

akadēmiskais personāls
RJA studiju programmu īstenošanā tiek iesaistīti augsti kvalificēti akadēmiskās un profesionālās
jomas pārstāvji, kombinējot RJA akadēmiskā personāla un Latvijā vadošo nozares speciālistu
kompetences ar ārvalstu viespasniedzēju augstvērtīgo pieredzi. Ārvalstu viespasniedzēji tiek aicināti no
ASV, Indijas, Vācijas, Ungārijas, Dānijas, Grieķijas, Lielbritānijas, Slovēnijas, Itālijas, Spānijas,
Luksemburgas, Beļģijas, Polijas, Krievijas, Rumānijas, Nīderlandes, Īrijas, Kosovas un Ukrainas.

4.1. RJA akadēmiskais personāls
Vārds, uzvārds

Amats

Studiju kurss

Studiju programma, kuras ietvaros
kurss tiek pasniegts

Inese Druviete

Docente

Ievads studijās

Visas maģistra studiju programmas

ievēlēta
14.12.2012

Eiropas
tiesības

Savienības Akadēmiskā
maģistra
studiju
programma „Tiesības un finanses
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Eiropas
tiesības

Savienības Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

Salīdzinošās līgumtiesības Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”
Ievads tiesībās II

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

Ievads tiesībās I

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

Ievads bakalaura studijās
tiesībās,
biznesā
un
diplomātijā ar integrētu
angļu valodas kursu

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

Pētniecības metodes

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

Padziļinātās
metodes

Valīds Džumā Lektors
(Waleed Gumaa)
ievēlēts
14.12.2012

pētniecības Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

Ievads tiesībās

Akadēmiskā
maģistra
studiju
programma „Tiesības un finanses”

Projektu vadība

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”
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Biznesa stratēģija

Praktiskā
stratēģija

Ligita Gjortlere

Lektore

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness”
biznesa Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness”

Ievads biznesa studijās

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness”

Juridiskā pētniecība

Visas maģistra studiju programmas

Ievads studijās

Visas maģistra studiju programmas

Ievads tiesībās I

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

Starptautiskās
cilvēktiesības

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

Starptautiskās
tiesības

publiskās Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

ievēlēta
04.09.2015

Ieva Miļūna

Lektore
ievēlēta
28.10.2016

Starptautiskās
krimināltiesības
humanitārās tiesības

Visas maģistra studiju programmas
un

Valstu
atbildība Visas maģistra studiju programmas
starptautiskajās tiesībās
Tiesu izspēle

Akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un bizness” un
akadēmiskā
bakalaura
studiju
programma „Tiesības un diplomātija”

14

Ilze Rūse

Asociētā
profesore

ES lēmumu pieņemšana – Visas maģistra studiju programmas
institucionālās tiesības

ievēlēta
16.12.2013
Mārtiņš Mits

Asociētais
profesors
ievēlēts
18.12.2013

Džordžs Ulrihs Profesors
(George Ulrich)
ievēlēts
20.06.2016

Ineta Ziemele

Profesore

Starptautiskās
cilvēktiesības

Visas maģistra studiju programmas

Bizness un cilvēktiesības

Visas maģistra studiju programmas

Starptautiskās tiesības

Visas maģistra studiju programmas

Cilvēktiesību prāvu
specifika Eiropas
Cilvēktiesību tiesā

Visas maģistra studiju programmas

ievēlēta
20.06.2016

Gaļina Žukova

Asociētā
profesore

Starptautiskā
arbitrāža

komerc- Visas maģistra studiju programmas,
izņemot programmu „Tiesības un
finanses”

ievēlēta
20.06.2016
Tjako van den Viesprofesors
Haut (Tjaco van
den Hout)
Mels
Kenijs Rektora p.i.
(Mel Kenny)

Starptautiskā tiesvedība

Visas maģistra studiju programmas

Konkurences tiesības un Visas maģistra studiju programmas.
valsts iejaukšanās
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Papildus iepriekš norādītajiem studiju kursiem akadēmiskais personāls ir iesaistīts arī noslēguma
darbu semināru īstenošanā, kuros studenti prezentē savas noslēguma darba plānus un idejas, studiju un
noslēguma darbu vadīšanā un vērtēšanā, kā arī tiesas procesa izspēļu organizēšanā, tiesāšanā un komandu
trenēšanā.

4.2. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums,
norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
RJA zinātniskie asistenti - Arina Melse, Laura Ratniece, Žaneta Mikosa, Aravamudhans
Ulaganathans Ravindrans (Aravamudhan Ulaganathan Ravindran), Toms Krūmiņš un Kristija Kolmāra
(Christy Lynne Kollmar) iesaistīti arī studējošo studiju un noslēguma darbu vadīšanā un vērtēšanā.

5. Pētnieciskā darbība
Pārskata periodā turpinās darbs pie “RGSL Research Papers” sērijas darbu sagatavošanas
publikācijai. 2018. gadā redkolēģijā profesora George Ulriha vadībā darbojās RJA zinātņu doktori Mārtiņš
Mits, Ilze Rūse, Ineta Ziemele un Gaļina Žukova, kā arī redkolēģijas asistente Ligita Gjortlere. Turpinās
iesniegto darbu izvērtēšanai pirms publikācijas sērijā, izmantojot peer-review procedūru, kas paredz
izsūtīt darbus nozares speciālistiem neatkarīgu akadēmisku vērtējumu sniegšanai un saņemto
rekomendāciju integrēšanai publikācijās.
2018. gadā tika publicēti sekojoši raksti sērijā:
1) RJA Tiesības un finanses programmas absolventes Christy L. Kollmar ar izcilību novērtētā
maģistra darba raksta versija “A blind casting into the evidential sea: the interplay between fundamental
rights and the efficacy of leniency programmes”;
2) RJA Starptautiskās un Eiropas tiesību programmas absolventes Elīnas Stungrevicas ar izcilību
novērtētā maģistra darba raksta versija “An Analysis of the Nutrition and Allergen Labelling Rules in the
EU and their Implications on the Common Market”.
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2018. gada maģistra darbu aizstāvēšanas akadēmiskās komisijas publicēšanai “RGSL Research
Papers” sērijā izvirzīja 5 maģistra darbus, kuri ir iesniegti redkolēģijai izvērtēšanai un sagatavoti peerreview procedūrai.
2018. gadā tika sagatavots ESIL Rīgas konferences materiālu krājums “How International Law
Works in Times of Crisis”. Augstskolai kā 2016. gada konferences organizatorei tika uzticēts darbs pie
konferences materiālu krājuma sagatavošanas publicēšanai izdevniecībā Oxford University Press.
Krājuma redkolēģija - George Ulrich un Ineta Ziemele atlasīja Eiropas Starptautisko tiesību biedrības
(European Society of International Law, ESIL) gadskārtējās konferences vērtīgākās prezentācijas un
uzaicināja autorus iesniegt rakstus publicēšanai konferences materiālu krājumā. Tika izvēlēti 19 raksti,
kas tika sagrupēti četrās tematiskās nodaļās - drošība, imunitāte, ilgtspējīga attīstība un filozofisks
skatījums uz situāciju starptautiskajās tiesībās. Redkolēģijas atbildībā bija sadarbība ar ESIL pārstāvjiem
un darbu recenzentiem, kā arī grāmatas idejas izveide un īstenošana.
Krājuma sagatavošanā piedalījās RJA lektore Ligita Gjortlere, kuras atbildība bija komunikācija
ar redkolēģiju, rakstu autoriem, valodas redaktoru Christopher Goddard un izdevniecības Oxford
University Press pārstāvjiem. 2018. gadā rudenī grāmatas manuskripts tika iesniegts izdevējam un sākās
darbs pie grāmatas maketa. Grāmata tiks publicēta 2019. gadā.
2018. gada septembrī ar RJA Senāta lēmumu augstskola pārņem savā atbildībā “Baltic
Yearbook of International Law” (BYIL), ko publicē Brill izdevniecība. BYIL redkolēģiju vada RJA
profesore Ineta Ziemele kopā ar Lauri Mälksoo (Tartu universitāte) un Dainius Žalimas (Viļņas
universitāte). Gada nogalē sākas nākamo sējumu saturiska plānošana:
•

17./18. sējumam autori ir uzaicināti un raksti ir recenzēšanas stadijā, sējumu paredzēts

publicēt 2019. gadā;
•

BYIL jubilejas sējumam raksti no iepriekšējiem sējumiem ir atlasīti, sējumu paredzēts

publicēt 2019. gadā;
•

19. sējumam autori tiks uzaicināti no RJA organizēto Žana Monē konferenču runātāju

vidus, sējumu paredzēts publicēt 2020. gadā.
2018. gadā sākas darbs pie nākošā sējuma plānošanas sērijā “Riga Graduate School of Law
Interdisciplinary Studies”, kuras mērķis ir publicēt izvērtētus pētījumus Eiropas un starptautisko tiesību
jomās. RJA plāno izsludināt uzaicinājumu RJA akadēmiskajam personālam un viepasniedzējiem publicēt
rakstus nākamajā sējumā, atspoguļojot RJA starpdisciplināro pieeju mācību un pētnieciskajās aktivitātēs.
Aptverot konstitucionālos, institucionālos un saturiski juridiskos jautājumus, šī grāmatu sērija dokumentēs
plaša spektra RJA akadēmiskā personāla, studentu un viespasniedzēju inovatīvus akadēmiskos pētījumus.
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5.1. RJA akadēmiskā personāla dalība zinātniskos un akadēmiskos projektos Latvijā
un ārvalstīs
Pētniecības
projekta/iesaistītās
institūcijas nosaukums
Jean Monnet projekts
UNALEX projekts
Inese Druviete
BRIaTra projekts
Džordžs Ulrihs (George ESIL konferences projekts
Ulrich)
ESIL konferences projekts
Ineta Ziemele
Vārds, uzvārds

Darbības apraksts

RJA pārstāvis
RJA pārstāvis
RJA pārstāvis
Programmas
biedrs
Programmas
biedrs

komitejas
komitejas

5.2. RJA akadēmiskais personāls, kam piešķirts Latvijas Zinātnes padomes eksperta
statuss
Vārds, uzvārds
Ineta Ziemele
Mārtiņš Mits
Gaļina Žukova
Ilze Rūse

Laiks
Kopš 2012.gada
Kopš 2014.gada
Kopš 2016.gada
Kopš 2017.gada

6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā

personāla galveno zinātnisko publikāciju
saraksts pārskata periodā
RJA atbalsta akadēmiskā personāla publikāciju sagatavošanu un sekmē to publicēšanu starptautiskos
zinātniskajos žurnālos. Papildus minētajam RJA piedāvā akadēmiskajam personālam, viespasniedzējiem
un RJA studentiem publicēt savus zinātniskos darbus pētniecisko rakstu sērijā „RGSL Research Papers”.
Pārskata periodā RJA turpināja izdot “RGSL Research Papers”, sērijā nopublicējot divu ar izcilību
beigušo RJA absolventu aktuālos pētniecības darbus.
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2017./2018. mācību gadā augstskolas akadēmiskais personāls savus zinātniskos pētījumus ir
publicējuši starptautiski atzītu izdevniecību izdotās grāmatās un juridiskajos žurnālos. Profesorei Inetai
Ziemelei pārskata periodā publicēta nodaļa Oxford University Press izdevniecībā izdotā grāmatā “The
European Convention on Human Rights and General International Law”, kā arī trīs raksti par
starptautisko tiesību aktualitātēm starptautiski recenzētos izdevumos - “Nepārtrauktības doktrīna Latvijas
vēstures kontekstā” un Journal of the University of Latvia “Law”. Savukārt Cambridge University Press
izdevniecībā grāmatā “Law and Memory. Towards Legal Governance of History” nopublicēts lektores
Ievas Miļūnas raksts. Docentei Inesei Druvietei pārskata periodā publicēti divi raksti starptautiskos rakstu
krājumos sadarbībā ar augstskolas viespasniedzējiem.
Ar plašāku RJA akadēmiskā personāla sagatavo publikāciju un mācību literatūras sarakstu var
iepazīties zemāk.
Vārds, uzvārds

Publikācijas/zinātnis
kā darba veids

Pilns nosaukums un informācija par izdevumu

Inese Druviete

Zinātniskā publikācija Inese Druviete, Ēriks Selga. “Investor-State
starptautiski recenzētā Arbitration and the Hundreds of Latvian Arbitration
izdevumā
Tribunals”. In: Pravni letopis, 2017. Ljubljana,
2017, pp.203-216.
Zinātniskā publikācija Inese Druviete, Jūlija Jerņeva, Aravamudhan
starptautiski recenzētā Ulaganathan Ravindran. “Disclosure of evidence in
izdevumā
Central and Eastern European countries in light of
the implementation of the Damages Directive”. In:
Yearbook of antitirust and regulatory studies. Vol.
2017, 10(15). University of Warszaw, 2017, pp.
197-223.

Christy
Kollmar

L. Zinātniskā publikācija “A blind casting into the evidential sea: the interplay
starptautiski recenzētā between fundamental rights and the efficacy of
izdevumā
leniency programmes”. RGSL Research Papers, No.
20. Riga: Riga Graduate School of Law, 2018, 81 p.

Toms Krūmiņš

Zinātniskā publikācija Hāgas konvencija par tiesas izvēles līgumiem – vai
Latvijas izdevumā
nopietns sāncensis Ņujorkas konvencijai, (2017)
Jurista Vārds, No. 45 (999).

Ieva Miļūna

Zinātniskā publikācija “Adjudication in deportation cases of Latvia and
starptautiskā izdevumā international law, in: U. Belavusau, A. Gliszcynska19

Grabias (eds), Law and Memory. Towards Legal
Governance of History, (Cambridge University
Press, 2017), pp. 216-227.
Ineta Ziemele

Zinātniskā publikācija “Acceptance of a Claim for State Continuity: A
starptautiski recenzētā question of International Law and its
izdevumā
Consequences”. (2016) Journal of the University of
Latvia “Law”, 9, pp. 39-47.
Zinātniskā publikācija “Tiesiskuma audits: vai Latvija ir tiesiska valsts”.
Latvijas izdevumā
(2017) Jurista Vārds, No. 46 (1000).
Zinātniskā publikācija “Latvijas Republikas starptautiskās līgumsaistības”.
starptautiski recenzētā In: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures
izdevumā
kontekstā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas
Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017, pp. 384392.
Zinātniskā publikācija “Valsts turpināšanās starptautisko tiesību teorijā un
starptautiski recenzētā praksē”. In: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas
izdevumā
vēstures kontekstā. Rīga: Latvijas Zinātņu
akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs,
2017, pp. 15-57.
Zinātniskā publikācija "European Consensus and International Law". In:
starptautiskā izdevumā The European Convention on Human Rights and
General International Law. Oxford: Oxford
University Press, 2018, pp. 23-40.

Gaļina Žukova

Zinātniskā publikācija Gaļina Žukova, Feriss Hosē Rikardo. “Akcents uz
efektivitāti: ICC Paātrinātās procedūras noteikumi”.
Latvijas izdevumā
(2017) Jurista Vārds, No. 45 (999).
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7. Mobilitāte

7.1. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros
Apmaiņas programma
Studējošo skaits
Erasmus
2
Erasmus
4
Erasmus
1
Erasmus
2
Erasmus
3
Erasmus
2
Erasmus
3
Erasmus apmaiņas programmā kopā devās 17 studenti.

Valsts
Gruzija
Itālija
Kipra
Nīderlande
Norvēģija
Somija
Ungārija

7.2. Studējošie, kas devušies ārvalstu praksē studējošo apmaiņas programmu ietvaros
Apmaiņas programma
Studējošo skaits
Erasmus
2
Erasmus
1
Erasmus
2
Erasmus
1
Erasmus praksē kopumā devās 6 studenti.

Valsts
Austrija
Igaunija
Nīderlande
Turcija

7.3. Akadēmiskā personāla mobilitāte
Akadēmiskā
personāla
pārstāvis
Ieva Miļūna

Amats

Universitāte

Valsts

Lektore

Ļubļanas
Slovēnija
universitāte
Trento
Itālija
universitāte
Inese Druviete Docente
Ļubļanas
Slovēnija
universitāte
Kaukāza
Gruzija
universitāte
Erasmus mobilitātē kopumā devās 2 akadēmiskā personāla pārstāvji.
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Mobilitātes
programma
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus

7.4. Administratīvā personāla mobilitāte
Administratīvā
personāla
skaits
1
2
1
4
2
1
1

Valsts

Apmaiņas programma

Francija
Gruzija
Portugāle
Slovēnija
Somija
Turcija
Zviedrija

Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus

8. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā

kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju
programmām

8.1. Bakalaura studiju programma „Tiesības un bizness”
Valsts
Francija
Krievija
Pakistāna
Somija
Zviedrija

Studiju ilgums

Ārvalstu studējošo skaits

3 gadi
3 gadi
3 gadi
3 gadi
3 gadi

1
3
3
1
1

Kopumā bakalauru studiju programmā “Tiesības un bizness” studē 9 ārvalstu studenti.

8.2. Bakalaura studiju programma “Tiesības un diplomātija”
Valsts
Amerikas
Valstis
Azerbaidžāna
Krievija
Nīderlande

Studiju ilgums
Savienotās

Ārvalstu studējošo skaits

3 gadi

1

3 gadi
3 gadi
3 gadi

1
4
1
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Norvēģija
Somija
Turcija
Ukraina
Uzbekistāna
Vācija

3 gadi
3 gadi
3 gadi
3 gadi
3 gadi
3 gadi

1
1
1
2
2
2

Kopumā bakalauru studiju programmā “Tiesības un diplomātija” studē 16 ārvalstu studenti.

8.3. Akadēmiskā maģistra studiju programma „Starptautiskās un Eiropas tiesības”
Valsts
Amerikas
Valstis
Azerbaidžāna
Gruzija
Indija
Kazahstāna
Kirgizstāna
Vācija

Savienotās

Studiju ilgums

Ārvalstu studējošo skaits

1 gads

1

1 gads
1 gads
1 gads
1 gads
1 gads
1 gads

1
1
1
1
1
1

Kopumā maģistru studiju programmā “Starptautiskās un Eiropas tiesības” studē 7 ārvalstu studenti.

8.4. Profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskās un Eiropas tiesības”
Valsts
Vācija

Studiju ilgums
2 gadi

Ārvalstu studējošo skaits
1

Kopumā profesionālajā maģistru studiju programmā “Starptautiskās un Eiropas tiesības” studē 1 ārvalstu
students.

8.5. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Eiropas Savienības tiesības un
politika”
Valsts
Lielbritānija
Spānija

Studiju ilgums
1 gads
1 gads

Ārvalstu studējošo skaits
1
1

Kopumā maģistru studiju programmā “Eiropas Savienības tiesības un politika” studē 2 ārvalstu studenti.
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8.6. Akadēmiskā maģistra studiju programma „Starptautiskās publiskās tiesības un
cilvēktiesības”
Valsts
Amerikas
Valstis
Azerbaidžāna
Indija
Itālija
Kambodža
Kolumbija
Meksika
Ukraina
Uzbekistāna

Studiju ilgums
Savienotās

Ārvalstu studējošo skaits

1 gads

1

1 gads
1 gads
1 gads
1 gads
1 gads
1 gads
1 gads
1 gads

1
1
1
3
1
1
1
1

Kopumā maģistru studiju programmā “Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības” studē 11
ārvalstu studenti.

8.7. Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesības un finanses”
Valsts
Albānija

Studiju ilgums
2 gadi

Ārvalstu studējošo skaits
1

Kopumā maģistru studiju programmā “Tiesības un finanses” studē 1 ārvalstu students.

8.8. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesības un finanses”
Valsts
Amerikas
Valstis
Uzbekistāna
Vācija

Savienotās

Studiju ilgums
1 gads

Ārvalstu studējošo skaits
1

1 gads
1 gads

1
1

Kopumā maģistru studiju programmā “Tiesības un finanses” studē 3 ārvalstu studenti.

8.9. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā
Ārvalstu studējošo skaits
studiju virzienā kopumā

50
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9. Akadēmiskās studiju programmas

9.1. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesības un bizness” raksturojums
Studiju kursi
Pārskata periodā augstskola pārskatīja un atjaunoja saturu vairākos studiju programmas kursos. Studiju
programmā iekļautie kursi ir šādi:
Studiju kursi

Kredītpunkti

A. Obligātā daļa – kopā 92 KP
Vispārējā daļa
Ievads bakalaura studijās tiesībās, biznesā un diplomātijā, ar integrētu angļu
valodas kursu

6 KP

Tiesības
Ievads tiesībās I

4 KP

Ievads tiesībās II

2 KP

Eiropas Savienības tiesības

4 KP

Salīdzinošās līgumtiesības

2 KP

Starptautiskās publiskās tiesības

4 KP

Starptautiskās cilvēktiesības

2 KP

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās tiesības

2 KP

Iekšējā tirgus tiesības

2 KP

Konkurences un valsts atbalsta tiesības

2 KP

Eiropas Savienības ārējās attiecības

2 KP

Starptautiskās komerctiesības

2 KP

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

2 KP

Salīdzinošās privātās un ģimenes tiesības

2 KP

Konstitucionālās tiesībās

2 KP

Juridiskā metode

2 KP

Ekonomika
Mikroekonomika

2 KP

Makroekonomika

2 KP

Matemātika sociālajām zinātnēm

2 KP

Statistika sociālajās zinātnēs

2 KP
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Finanšu ekonomika

4 KP

Starptautiskā ekonomika

2 KP
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Bizness
Ievads biznesa studijās

4 KP

Biznesa grāmatvedība

2 KP

Riska vadība

2 KP

Biznesa stratēģija

2 KP

Finanšu grāmatvedība

2 KP

Praktiskā biznesa stratēģija

2 KP

Pētniecība
Pētnieciskās metodes

2 KP

Padziļinātais kurss pētnieciskajās metodēs

2 KP

Pētnieciskais darbs tiesībās

4 KP

Pētnieciskais darbs tiesībās un biznesā

4 KP

Bakalaura darbs

10 KP

B. Ierobežotas izvēles daļa – vismaz 22 KP
Tiesības
Tiesu izspēle

1 KP

Ievads tiesas procesa izspēle

2 KP

Krimināltiesības*

2 KP

Salīdzinošās mantojuma tiesības

2 KP

Tiesu runa un juridiskā argumentācija

2 KP

Tiesību filozofija

2 KP

Starptautiskās humanitārās tiesības

2 KP

Salīdzinošās krimināltiesības

2 KP

Elektronisko plašsaziņu līdzekļu tiesības*

2 KP

Investīciju aizsardzības tiesības*

2 KP

Starptautiskās ekonomikas tiesības*

2 KP

Starptautiskās nodokļu tiesības

2 KP

Bizness
Projektu vadība

2 KP

Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati*

2 KP

Publiskās uzstāšanās prasmes

2 KP

Politika un humanitārās zinātnes
Diplomātija un konfliktu risināšana

2 KP

Āzijas politikas studijas

2 KP

Diplomātijas tiesības

2 KP

Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu vēsture

2 KP
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Starptautisko attiecību teorija

4 KP

Ievads diplomātijā

2 KP

Pasaules mūsdienu vēsture

4 KP

Starptautiskā drošība

2 KP

Starptautiskās organizācijas

2 KP

Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas

3 KP

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

2 KP

Ārpolitikas analīze

4 KP

Globālās pieejas publiskajā diplomātijā

3 KP

Salīdzinošā politika

2 KP

C. Brīvās izvēles daļa – līdz 10 KP
Valodas
Diplomātiskā angļu valoda I

2 KP

Franču valoda I

2 KP

Franču valoda II

2 KP

Franču valoda III

2 KP

Spāņu valoda I

2 KP

Spāņu valoda II

2 KP

Vācu valoda I

2 KP

Vācu valoda II

2 KP

* atjaunoto kursu apraksti pieejami pielikumā

Prasības, uzsākot studiju programmu
RJA uzņem studentus no Latvijas un ārvalstīm. Lai pieteiktos studijām bakalaura studiju
programmā „Tiesības un bizness”, pretendentam jāiesniedz iesniegums, kam pievienots iepriekš iegūtās
izglītības diploms un motivācijas vēstule angļu valodā.
Bakalaura studiju programma ir atvērta visiem interesentiem, kas ieguvuši vispārējo vidējo
izglītību vai līdzvērtīgu, ar angļu valodas prasmēm un atestāta vidējo atzīmi vismaz ECTS C līmenī (atbilst
Latvijas 7 ballēm). Angļu valodas zināšanas var tikt apliecinātas arī ar IELTS vai TOEFL testu rezultātiem
vai apstiprinājumu, ka iepriekšējā izglītība ir iegūta angļu valodā.
Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā, forma ir pieejama RJA mājaslapā. Lēmumu par
uzņemšanu programmā pieņem Uzņemšanas komisija, un Uzņemšanas komisijai ir arī tiesības aicināt
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pretendentus uz interviju. Imatrikulēti studiju programmā studējošie tiek, pamatojoties uz RJA rektora
rīkojumu. Plašāki uzņemšanas noteikumi ir pieejami RJA mājaslapā.

Informācija par studējošajiem
Studējošo skaits. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. Absolventu skaits
Studējošo skaits
35
29
64
128

Pirmais studiju gads
Otrais studiju gads
Trešais studiju gads
Kopā

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo 35
skaits
25

Absolventu skaits

9.2. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesības un diplomātija”
raksturojums
Studiju kursi
Pārskata periodā augstskola pārskatīja un atjaunoja saturu vairākos studiju programmas kursos.
Studiju programmā iekļautie kursi ir šādi:
Studiju kursi

Kredītpunkti

A. Obligātā daļa – kopā 92 KP
Vispārējā daļa
Ievads bakalaura studijās tiesībās, biznesā un diplomātijā, ar integrētu angļu
valodas kursu

6 KP

Tiesības
Ievads tiesībās I

4 KP

Ievads tiesībās II

2 KP

Eiropas Savienības tiesības

4 KP

Salīdzinošās līgumtiesības

2 KP

Starptautiskās publiskās tiesības

4 KP

Starptautiskās cilvēktiesības

2 KP

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās tiesības

2 KP

Iekšējā tirgus tiesības

2 KP
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Konkurences un valsts atbalsta tiesības

2 KP

Eiropas Savienības ārējās attiecības

2 KP

Starptautiskās komerctiesības

2 KP

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

2 KP

Salīdzinošās privātās un ģimenes tiesības

2 KP

Konstitucionālās tiesībās

2 KP

Juridiskā metode

2 KP

Politika un humanitārās zinātnes
Starptautisko attiecību teorija

4 KP

Ievads diplomātijā

2 KP

Pasaules mūsdienu vēsture

4 KP

Starptautiskā drošība

2 KP

Starptautiskās organizācijas

2 KP

Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas

3 KP

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

2 KP

Ārpolitikas analīze

4 KP

Globālās pieejas publiskajā diplomātijā

3 KP

Salīdzinošā politika

2 KP

Pētniecība
Pētnieciskās metodes

2 KP

Padziļinātais kurss pētnieciskajās metodēs

2 KP

Pētnieciskais darbs tiesībās

4 KP

Pētnieciskais darbs tiesībās un diplomātijā

4 KP

Bakalaura darbs

10 KP

B. Ierobežotas izvēles daļa – minimums 22 KP
Tiesības
Tiesu izspēle

1 KP

Ievads tiesas procesa izspēle

2 KP

Krimināltiesības*

2 KP

Salīdzinošās mantojuma tiesības

2 KP

Tiesu runa un juridiskā argumentācija

2 KP

Tiesību filozofija

2 KP

Starptautiskās humanitārās tiesības

2 KP

Salīdzinošās krimināltiesības

2 KP

Elektronisko plašsaziņu līdzekļu tiesības*

2 KP

Investīciju aizsardzības tiesības*

2 KP
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Starptautiskās ekonomikas tiesības*

2 KP

Starptautiskās nodokļu tiesības

2 KP

Bizness
Ievads biznesa studijās

4 KP

Biznesa grāmatvedība

2 KP

Riska vadība

2 KP

Biznesa stratēģija

2 KP

Finanšu grāmatvedība

2 KP

Praktiskā biznesa stratēģija

2 KP

Ievads uzņēmējdarbībā

2 KP

Projektu vadība

2 KP

Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati*

2 KP

Publiskās uzstāšanās prasmes

2 KP
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Ekonomika
Mikroekonomika

2 KP

Makroekonomika

2 KP

Matemātika sociālajām zinātnēm

2 KP

Statistika sociālajās zinātnēs

2 KP

Finanšu ekonomika

4 KP

Starptautiskā ekonomika

2 KP

Politika un humanitārās zinātnes
Diplomātija un konfliktu risināšana

2 KP

Āzijas politikas studijas

2 KP

Diplomātijas tiesības

2 KP

Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu vēsture

2 KP

C. Brīvās izvēles daļa – līdz 10 KP
Valodas
Diplomātiskā angļu valoda I

2 KP

Franču valoda I

2 KP

Franču valoda II

2 KP

Franču valoda III

2 KP

Spāņu valoda I

2 KP

Spāņu valoda II

2 KP

Vācu valoda I*

2 KP

Vācu valoda II*

2 KP

* atjaunotie kursu apraksti pieejami pielikumā

Prasības, uzsākot studiju programmu
RJA uzņem studentus no Latvijas un ārvalstīm. Lai pieteiktos studijām
bakalaura studiju programmā „Tiesības un diplomātija”, pretendentam jāiesniedz
iesniegums, kam pievienots iepriekš iegūtās izglītības diploms un motivācijas vēstule
angļu valodā.
Bakalaura studiju programma ir atvērta visiem interesentiem, kas ieguvuši
vispārējo vidējo izglītību vai līdzvērtīgu, ar angļu valodas prasmēm un atestāta vidējo
atzīmi vismaz ECTS C līmenī (atbilst Latvijas 7 ballēm). Angļu valodas zināšanas var
tikt apliecinātas arī ar IELTS vai TOEFL testu rezultātiem vai apstiprinājumu, ka
iepriekšējā izglītība ir iegūta angļu valodā.
Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā, forma ir pieejama RJA mājaslapā.
Lēmumu par uzņemšanu programmā pieņem Uzņemšanas komisija, un Uzņemšanas
komisijai ir arī tiesības aicināt pretendentus uz interviju. Imatrikulēti studiju
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programmā studējošie tiek, pamatojoties uz RJA rektora rīkojumu. Plašāki uzņemšanas
noteikumi ir pieejami RJA mājaslapā.

Informācija par studējošajiem
Studējošo skaits. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. Absolventu skaits

Pirmais studiju gads
Otrais studiju gads
Trešais studiju gads
Kopā

Studējošo skaits
42
31
54
127

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 38
studējošo skaits
23

Absolventu skaits

10. Maģistra programmas

10.1. Studiju programmu plāni. Studiju kursu un studiju moduļu
saraksts un to apjoms kredītpunktos.
Rīgas Juridiskā Augstskola piedāvā:
1. piecas akadēmiskas, 1-gadīgas maģistrantūras programmas:
Starptautiskās un Eiropas tiesības
Pārrobežu komerctiesības
Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības
Eiropas tiesības un politika
Tiesības un Finanses
2.

vienu 2-gadīgu akadēmisko programmu:
Tiesības un Finanses

3.

vienu 2-gadīgu profesionālo programmu:
Starptautiskās un Eiropas tiesības

Viengadīgo akadēmisko programmu KP sadalījums:
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Studiju programmas daļa

KP skaits

Obligātā (A daļa)

16

Ierobežotas izvēles (B daļa)

4

Maģistra darbs (A daļa)

20
Kopā 40

2-gadīgās akadēmiskās programmas KP sadalījums:
Studiju programmas daļa

KP skaits

Obligātā (A daļa)

18

Ierobežotas izvēles (B daļa)

4

Brīvās izvēles daļa (C daļa)

38

Maģistra darbs (A daļa)

20
Kopā 80

2-gadīgās profesionālās programmas KP sadalījums:
Studiju programmas daļa

KP skaits

Obligātā (A daļa)

8

Ierobežotas izvēles (B daļa)

26

Prakse (A daļa)

26

Maģistra darbs (A daļa)

20
Kopā 80

Visām maģistrantūras programmām 2 obligātie kursi ir:
1. 1-gadīgajām programmām:
Ievadkurss – 2 KP
Juridiskā pētniecība – 2 KP
2. 2-gadīgajām programmām:
Ievadkurss – 2 KP
Juridiskā pētniecība – 4 KP

Visām maģistrantūras programmām RJA maģistrantūrā piedāvā 31 studiju
kursus, kas iekļaujas vienā no četrām disciplīnām. Katrai akadēmiskajai programmai
obligātie specializāciju kursi ir šādi:
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I.

Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības

Studiju kurss
Starptautiskās cilvēktiesības
Starptautiskās humanitārās tiesības un atbildība
Tiesas prāvu specifika Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Starptautiskās tiesības
Starptautiskā tiesvedība
Cilvēktiesības un bizness
II.

Eiropas Savienības tiesības un politika

Studiju kurss
Eiropas politekonomija
Eiropas Savienības kopējā ārpolitika un drošības politika
Lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā - institucionālās tiesības
Eiropas ārpolitika un drošības politika
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Vides tiesības
III.

Kredītpunktu (KP) skaits
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

Tiesības un Finanses

Studiju kurss
Mikro un makroekonomika
Salīdzinošās līgumu un komerctiesības
Monetārā politika
Uzņēmumu tiesības
Finanses
Starptautiskā finanšu vadība
V.

Kredītpunktu (KP) skaits
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

Pārrobežu komerctiesības (starptautiskās privāttiesības)

Studiju kurss
Eiropas Starptautiskās privāttiesības
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Salīdzinošās līgumu un komerctiesības
Intelektuālā īpašuma tiesību pamati
Uzņēmumu tiesības
Starptautiskā arbitrāža
IV.

Kredītpunktu (KP) skaits
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

Kredītpunktu (KP) skaits
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP
2 KP

Starptautiskās un Eiropas tiesības (akadēmiskā programma)
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Studenti var izvēlēties kursus no maģistra līmenī piedāvātajiem, bet ar nosacījumu: ne
vairāk kā četri kursi no vienas disciplīnas

VI.

Starptautiskās un Eiropas tiesības (profesionālā programma)

Obligātais kurss ir Juridiskā ētika un psiholoģija – 2 KP, pārējos kursus
studenti var brīvi izvēlēties no maģistra līmenī piedāvātajiem.
Kā B daļas kursus, studenti var izvēlēties kursus no citām maģistrantūras programmām.
Papildus šiem kursiem, no aprīļa līdz jūnijam, 2-gadīgo maģistrantūras programmu
studentiem tiek piedāvāti kursi, katrs 2 KP apjomā, arī 1-gadīgo programmu studenti
var šiem kursiem pieteikties:
Konkurences tiesības
Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati
Starptautiskās bankrota tiesības
Uzņēmumu apvienošana un iegāde
Starptautiskie preču pārvadājumi un starptautisko maksājumu metodes
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās
Starptautisko biznesa līgumu tiesu prakse

10.2. Prasības, uzsākot studiju programmas
RJA uzņem studentus no Latvijas un ārvalstīm. Lai pieteiktos studijām vienā no
piecām maģistra studiju programmām, pretendentam jāiesniedz iesniegums, kam
pievienota iepriekš iegūtās izglītības diploma kopija, motivācijas vēstule angļu valodā,
kā arī pēdējo 3 gadu laikā kārtota TOEFL vai IELTS oficiālais rezultāts: IELTS 6+,
TOEFL IBT 69+, TOEFL paper based 525+. Reflektanti, kas augstāko izglītību
ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL
vai IELTS kārtošanas.
Viengadīgajai akadēmiskajai programmai var pieteikties interesenti, kuri jau ir
ieguvuši bakalaura ar 240 ECTS (160 Latvijas kredītpunktiem), maģistra, vai tam
pielīdzināmu izglītību tiesību zinātnē vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību
pamati vai ir juridiska darba pieredze.
Profesionālajā maģistra studiju programmā „Starptautiskās un Eiropas tiesības”
var pieteikties interesenti, kuri jau ir ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura ar 180 ECTS
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(120 Latvijas kredītpunktiem) vai maģistra grādu tiesību zinātnē vai starpdisciplinārā
studiju programmā citā radniecīgā jomā ar ievērojamu tiesību zinātņu īpatsvaru.
Studiju programma “Tiesības un finanses” paredz divu veidu studiju plānus – 40
un 80 kredītpunktu apmērā:
-

viengadīga, 40 kredītpunktu (60 ECTS) programma tiem, kuriem ir bakalaura
vai augstāka līmeņa grāds tiesību, ekonomikas, biznesa, finanšu vai līdzīgā
studiju nozarē;

-

divgadīga, 80 kredītpunktu (120 ECTS) programma tiem, kuri ieguvuši 120
kredītpunktu (180 ECTS) bakalaura izglītību tiesību, biznesa, finanšu vai
ekonomikas studiju nozarē.

Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā, forma ir pieejama RJA mājaslapā.
Lēmumu par uzņemšanu programmā pieņem Uzņemšanas komisija, un Uzņemšanas
komisijai ir arī tiesības aicināt pretendentus uz interviju. Imatrikulētas studiju
programmā personas tiek, pamatojoties uz RJA rektora rīkojumu.

10.3. Informācija par studējošajiem
Studējošo skaits, pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits un absolventu
skaits
Tabulā apkopota informācija par visās maģistra studiju programmās
studējošajiem (uz 2017.gada 1.oktobri) un 2017./2018. māc. gada absolventiem.
Programmas ir savstarpēji cieši saistītas: visām programmām ir kopīgi studiju kursi,
taču atšķirīgi ir studiju programmas obligātās izvēles daļā ietvertie kursi, no kā ir
atkarīga programmas apguves rezultātā iegūstamā specializācija.

Starpt. un
Eiropas
tiesības akad.
Studējošo 15
skaits
(3 nepilna
laika)

1.stud.g

4

Starpt.un Pārrobežu
Eiropas
komercties.
tiesības –
prof,
43
10
(3 nepilna
laika)
13
2
(1-nepilna
laika)

Eiropas
Savienības
tiesības un
politika
6

Starptautiskās
publiskās
tiesības
un
cilvēktiesības
11

Tiesības
un
finanses
(1-gad)
33

Tiesības
un
finanses
(2-gad)
13

3

9

5

6
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2017./2018. akad. gadā profesionālo grādu un jurista kvalifikāciju ieguvuši 10
absolventi, akadēmisko maģistra grādu ieguvuši 30 absolventi:

Grādu
ieguvuši
(skaits)

Starpt. un Pārrobežu Eiropas
Eiropas
komercties Savienības
tiesības tiesības un
akad.
politika
4
2
2

Starptautiskās
publiskās
tiesības
un
cilvēktiesības
6

Tiesības
un
finanses
(1-gad)
14

Tiesības
un
finanses
(2-gad)
2

Starpt. un
Eiropas
tiesības prof.
10

11. Studējošo aptauja
Laikā no 2017.gada 11. līdz 20.septembrim tika veikta aptauja, lai noskaidrotu
programmā studējošo atsauksmes par studiju procesu RJA. Aptaujā kopumā piedalījās
73 studenti no dažādām RJA studiju virziena “Tiesību zinātne” studiju programmām –
bakalauru programmām “Tiesības un bizness” un “Tiesības un diplomātija”, kā arī
maģistru studiju programmām “Starptautiskās un Eiropas tiesības” (akadēmiskās un
profesionālās), “Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības”, “Pārrobežu
komerctiesības”, “Eiropas Savienības tiesības un politika”, “Tiesības un finanses”, kā
arī doktorantūras programmas.
Uz jautājumu, cik lielā mērā studējošais ieteiktu studēt RJA draugam, kolēģim
vai radiniekam, 52,1% aptaujāto atbildēja, ka ļoti iespējams ieteiktu studijas saviem
radiniekiem, 20,5% visticamāk ieteiktu, bet 17,8% noteikti ieteiktu. RJA studijās gūto
zināšanu atbilstību nākotnes karjerai 42,5% novērtēja, kā ļoti atbilstošu un 24,7% kā
pilnībā atbilstošu savai karjerai.
Savukārt RJA akadēmiskā personāla un viespasniedzēju zināšanas un
pasniegšanas kvalitāti 23,3% studējošo novērtējuši kā ļoti labu, 49,3% kā labu, bet 26%
kā apmierinošu (skalā, kur „ļoti labi” ir visaugstākais, bet „neapmierinoši” – zemākais
vērtējums).
Komentāros par vērtīgākajām zināšanām un prasmēm, kas gūtas studiju procesā
RJA, uzsvērtas angļu valodas, sevišķi pētniecības metodes, iemaņas darbā ar avotiem
un to analīzi, kā arī kritiskā un analītiskā domāšana. Kā vērtīga tiek arī atzīmēta
kontaktu loka paplašināšana.
Studējošo atsauksmes liecina, ka studiju process un vide RJA ir kvalitatīva un
spējīga nodrošināt studējošo augstvērtīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kas būs
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noderīgas veiksmīgas karjeras veidošanā. Tomēr ir iespējami arī atsevišķi uzlabojumi,
uz ko studējošie norāda arī savās atsauksmēs.

12. Absolventu aptauja
Laikā no 2017.gada 17.novembra līdz 24.novembrim tika veikta aptauja, lai
apkopotu datus par absolventu nodarbinātību un iegūtās izglītības kvalitāti pēc studiju
beigšanas RJA. Kopumā absolventu aptaujā piedalījās 52 bakalauru programmu
absolventi un 78 maģistru studiju programmu absolventi.1

12.1. Maģistru programmu absolventu aptauja
No maģistru programmu absolventiem 50% respondenti programmas
akadēmisko kvalitāti novērtēja kā ļoti labu, bet 37,18% tās kvalitāti ir atzīmējuši kā
labu. No aptaujātajiem 96,15% abolventi šobrīd strādā, no kuriem 41,43% absolventu
atzīst, ka RJA iegūtā izglītība viņiem ir palīdzējusi karjeras izaugsmē, savukārt 22,86%
iegūtā izglītība ir palīdzējusi tikt nodarbinātiem. Tāpat 38,03% absolventu atzīst, ka
iegūtā izglītība un kvalifikācija pilnībā atbilst darba pienākumiem, savukārt 38,03%
norāda, ka iegūtā izglītība un kvalifikācija lielākoties atbilst darba pienākumiem. No
aptaujātajiem maģistru programmu absolventiem 50% domā, ka RJA iegūtās zināšanas
un kompetences vairāk atbilst kā neatbilst darba tirgum, savukārt 36,11% uzskata, ka
RJA iegūtās zināšanas pilnībā atbilst darba tirgum. Programmu saturu atbilstību
jaunākajām attīstības tendencēm kā pilnībā atbilstošu vai galvenokārt atbilstošu
novērtēja vienlīdz 46,48% aptaujāto. No aptaujātajiem 47,44% noteikti rekomendētu
studijas RJA saviem kolēģiem un draugiem, savukārt 34,62% respondentu ļoti
iespējams studijas rekomendētu draugiem un paziņām.

12.2. Bakalaura programmu absolventu aptauja
No bakalauru programmu absolventiem 40,38% respondenti studiju kvalitāti
RJA vērtē kā labu, savukārt 30,77% to vērtē kā ļoti labu. No aptaujātajiem 55,77%
šobrīd turpina studijas. No respondentiem 82,69% šobrīd strādā, no kuriem 40% iegūtā

1

Absolventu aptaujā piedalījās arī 9 absolventi, kuri beiguši gan bakalauru, gan maģistru programmas

un attiecīgi tiek ieskaitīt abās atbildētāju grupās.
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izglītība ir palīdzējusi tikt nodarbinātiem, savukārt 28,89% aboslventu atzīst, ka RJA
iegūtā izglītība viņiem ir palīdzējusi karjeras izaugsmē. Tāpat 40 % norāda, ka
lielākoties iegūtā izglītība un kvalifikācija atbilst darba pienākumiem, bet 22,22%
atzīmējuši ka iegūtā izglītība pilnībā atbilst darba pienākumiem. No aptaujātajiem
59,09% domā, ka RJA iegūtās zināšanas un kompetences vairāk atbilst darba tirgum.
Programmu saturu atbilstību jaunākajām attīstības tendencēm kā galvenokārt atbilstošu
novērtēja 63,64% aptaujāto. No aptaujātajiem 40,38% studijas draugiem rekomendētu
ar piesardzību, 32,69% respondentu ļoti iespējams rekomendētu studijas RJA saviem
kolēģiem un draugiem, savukārt 23,08% aptaujas dalībnieku studijas noteikti
rekomendētu draugiem un paziņām.
Absolventu sniegtās atbildes norāda, ka RJA iegūtā izglītība ļauj sekmīgi
turpināt studijas dažādās programmās gan Latvijas, gan starptautiskās augstākās
izglītības institūcijās. Tāpat secināms, ka pēc studiju beigšanas RJA ir iespējams
sekmīgi uzsākt profesionālo darbību dažādās sfērās, kā arī sasniegt karjeras izaugsmi.

13. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas

sistēmas efektivitāte
Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā
(ESG) 1.daļā tiek izšķirti deviņi standarti – kvalitātes nodrošināšanas politika, programmu
izstrāde un apstiprināšana, studentcentrēta mācīšanās pasniegšana un novērtēšana, studentu
imatrikulācija, studiju gaita, kvalifikāciju atzīšana un sertifikācija, mācībspēki, mācību resursi
un atbalsts studentiem, informācijas vadība, sabiedrības informēšana un programmu
apsekošana un regulāra pārbaude.
Kā daļa no augstskolas stratēģiskās vadības procesa RJA ir izstrādāta Kvalitātes politika.
Kvalitātes politika balstās uz RJA vispārējām vērtībām un stratēģiju - augstvērtīgas juridiskās
izglītības nodrošināšana starptautiskā vidē. Kvalitātes politika nosaka sekojošus kvalitātes
nodrošināšanas pamatprincipus – studentu orientētu pieeju, izcilību studijās un zinātniskajā
darbībā, ilgstpējīgu un atbildīgu sadarbību ar sabiedrību.

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu augstskolas īstenotajā studiju virzienā
„Tiesību zinātne” raksturo šādi elementi:

-

Programmu un studiju kursu regulāra caurskatīšana un analīze
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RJA veic ikgadēju studiju programmas pašnovērtējumu, kas ietver studējošo, absolventu, darba
devēju viedokļu noskaidrošanu par programmu saturu, to organizāciju un aktualitāti.
Programmu pašnovērtēšanas rezultāti tiek publiski apspriesti RJA akadēmiskā personāla vidū,
kā arī ar studentu pašpārvaldes pārstāvjiem un šajā programmā studējošajiem.

-

Studentu novērtēšanas sistēmas regulāra analīze

Pašnovērtējuma viens no elementiem ir studējošo novērtēšanas sistēmas analīze, vērtējot to, vai
tā vienmēr notiek atbilstoši publiskotajiem vērtēšanas kritērijiem un vai novērtēšana tiek veikta
objektīvi un atbilstoši. Tiek izmantota salīdzinoša analīze, lietojot reālās studējošo sekmes, to
aptauju rezultātus un citus novērojumus.

-

Akadēmiskā personāla darba novērtēšana

Akadēmiskā personāla darbs tiek novērtēts divos etapos:
1)

ikgadējā novērtēšana, kas ietver studējošo un absolventu aptauju datus, kā arī katra

kursa novērtēšanas anketu rezultātu analīze par attiecīgā pasniedzēja darba kvalitāti, attieksmi
un pieeju;
2)

regulārā novērtēšana līdz ar ievēlēšanas procedūru noteiktā akadēmiskā amatā.

- Mācību resursu un studentu atbalsta regulāra novērtēšana
Mācību resursu pietiekamības un studentu atbalsta kvalitātes un pieejamības novērtēšana tiek
veikta ik gadus, kā pamata resursu izmantojot studējošo aptauju datus. Ja dati uzrāda nevēlamas
novirzes, tad tās tiek risinātas, izmantojot augstskolai pieejamos resursus.
-

Informācijas sistēmu darbības nodrošināšana

RJA katram studentam padara pieejamu visu tam nepieciešamo informāciju studiju procesa
norisei. Informācijas sistēmu pieejamība un darbības kvalitāte tiek nodrošināta pastāvīgi un
nemainīgi augstā kvalitātē.
-

Informācijas publiskošana

RJA publisko gada pārskatus un padara tos pieejamus RJA darbiniekiem, studentiem,
absolventiem un ārējās kvalitātes nodrošināšanas institūcijām.
Sabiedrības informēšana par aktuālo informāciju augstskolā notiek caur RJA mājaslapu, kas
piedāvā informāciju par RJA darbību, tai skaitā par īstenotajām programmām, uzņemšanas
kritērijiem un kārtību, uzņemšanas kalendāru utt. Tāpat mājaslapā var iegūt informāciju par
apmaiņas programmu iespējām, pētniecību, tai skaitā par bibliotēku un tai pieejamajiem
resursiem un publikācijām. Papildus var iepazīties ar RJA gada pārskatu, informāciju par
augstskolu, tās mācībspēkiem, administrāciju un projektiem, kuros augstskola ir iesaistīta, kā
arī aktuālajiem pasākumiem, kas augstskolā norisinās.
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14. Pielikums
Atjaunoto kursu apraksti :
Krimināltiesības (Criminal Law)
Kursa “Krimināltiesības” ietvaros studenti apgūs krimināltiesību pamatus un principus,
sodu veidus un galvenās noziedzīgu nodarījumu kategorijas. Šajā kursā tiks apgūti
krimināltiesību un sodu mērķi, noziedzīgu nodarījumu pamatelementi, nacionālā
kriminālsodu sistēma. Tāpat arī tiks izskaidrota pabeigta un nepabeigta noziedzīga
nodarījuma nozīme, dalība noziedzīgā nodarījumā, vainu mīkstinoši apstākļi, juridisko
personu kriminālā atbildība, kā arī citi jēdzieni. Kurss ir lielākoties orientēts uz Latvijas
krimināltiesībām, taču tajā tiks apskatīti arī ārvalstu normatīvie tiesību akti. Tiks
analizēta arī tiesību doktrīna.

Elektronisko plašsaziņu līdzekļu tiesības (European Media Law)
Kursa “Eiropas mediju tiesības” mērķis ir nodrošināt studentiem zināšanas par Eiropas
mediju tiesisko regulējumu. Salīdzinošo studiju ietvaros studenti iepazīs principus, kas
saistīti ar medijiem un kurus nostiprinājušas vadošās starptautiskās organizācijas
(piemēram, Eiropas Savienība un Eiropas Padome). Abas organizācijas nodrošina
svarīgas garantijas un tiesību brīvi izteikties tradicionālajos un jaunajos medijos
aizsardzību. Kursa fokuss ir svarīgāko standartu, kurus nostiprinājušas tādas institūcijas
kā Eiropas Padome, Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kā arī Audiovizuālo mediju
pakalpojumu direktīva (Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)). Īpaša
uzmanība tiks pievērsta standartiem, kas nodrošina publisko raidsabiedrību neatkarību,
aizsargā ziņotājus un žurnālistu informācijas avotus, izplata kritiskus viedokļus
(ieskaitot provokatīvus un aizskarošus), mediju propagandas un nepatieso ziņu
tiesiskajai dabai un potenciālajiem veidiem, kā ar to cīnīties. Tāpat arī kursa ietvaros
tiks apskatīta nepilngadīgo personu aizsardzība un tiesiskais regulējums, kas attiecas
uz naida izplatīšanu. Salīdzinošo studiju ietvaros studenti izvērtēs nacionālos
normatīvos tiesību aktus, kas attiecas uz mediju brīvību, un uzzinās, vai nacionālie
normatīvie tiesību akti atbilst Eiropas standartiem.

Starptautiskās ekonomikas tiesības (International Economic Law)
Šajā kursā tiks apskatīti trīs starptautisko ekonomikas tiesību elementi: tirdzniecība,
investīcijas un starptautiskā monetārā sistēma. Šajā kursā tiks apskatīts, kā tika
izveidotas “Bretton woods” institūcijas, Pasaules Tirdzniecības organizācija un
privātīpašuma un investīciju aizsardzības attīstība. Šā kursa ietvaros tiks apskatīti arī
normatīvie tiesību akti, principi un tiesu nolēmumi, kas ir saistīti ar GATT, GATS un
TRIPS līgumiem, kā arī tas, kas ir saistīts ar investīciju aizsardzību (investīciju līgumi,
ICSID, UNCITRAL noteikumi u.c.).

Intelektuālais kapitāls un riska kapitāla nozares pamati (Knowledge-Based Capital
and Fundamentals of Venture Capital Industry)
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Šis kurss nodrošina ieskatu riska kapitāla nozares tiesiskajos, finanšu un
organizatoriskajos aspektos. Studenti iepazīs intelektuālā īpašuma jēdzienu, tā tirgus
vērtību, kapitāla piesaisti, investīciju fondus, riska kapitāla biznesa specifiku, kā arī
veidus, kā aizsargāt intelektuālo īpašumu. Kursa mērķis ir izskaidrot moderna
uzņēmuma vērtēšanas apsvērumus (Kāpēc daži ir novērtēti miljonu vērtībā, nemaz
neradot naudas plūsmu?), investīcijas riska kapitālā, uzsākot biznesu, kā arī uzsvērt
izmaiņas tajā, ka intelektuālais īpašums tiek uzskatīts par uzņēmuma galveno vērtību.
Kursa fokuss ir praktiskas zināšanas, kas saistītas ar riska kapitālu. Kursā lekcijas un
semināri tiek organizēti kopā, un ir būtiski, lai studenti aktīvi piedalītos katrā nodarbībā.

Investīciju aizsardzības tiesības (Investment Protection Law)
Šis kurss nodrošinās ievadu investīciju aizsardzības tiesību svarīgajos aspektos un
principos. Kursa ietvaros studenti apgūs ieskatu investīciju aizsardzības tiesību vēsturē
un attīstībā, kā arī apskatīs dažādus investīciju aizsardzības tiesību aspektus (piemēram,
ekspropriācija, aizsardzības standarti, strīdu risināšana u.c.).
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