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Ievads

Pašnovērtējuma ziņojums sniedz pārskatu par Rīgas Juridiskās augstskolas (turpmāk – RJA)
īstenoto studiju virzienu “Tiesību zinātne” un deviņām studiju programmām šī virziena ietvaros
2015./2016. akadēmiskajā gadā.
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1

Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas kopējo
stratēģiju

1.1

Augstskolas stratēģija un mērķi

RJA misija ir nodrošināt studiju programmu starptautiskajās un Eiropas tiesībās augsta
līmeņa kvalitāti un to īstenošanu angļu valodā, piesaistot ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu
studējošos. Tādējādi viens no RJA raksturojošajiem elementiem ir starptautiska studiju vide. Tas
ietver arī RJA iesaistīšanos starptautisku pasākumu organizēšanā un akadēmiskā personāla
līdzdalību starptautiski nozīmīgos pētnieciskos projektos. Tā piemēram, RJA bija organizatore gada
lielākajai un prestižākajai Eiropas Starptautisko Tiesību Asociācijas konferencei Rīgā 2016. gada
7.-10.septembrī par tēmu “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīžu situācijās?”, kurā dalību ņēma
vairāk kā 400 juristu no 43 valstīm. Darbs pie konferences sākās jau 2015./2016. gadā.
Lai sasniegtu augstskolas stratēģiskos mērķus, studiju kursu docēšanā tiek iesaistīti augsti
kvalificēti ārvalstu viespasniedzēji, kā arī sevi pierādījušie Latvijas pasniedzēji. RJA sekmē
akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanos pētnieciskajā darbībā. Augstskolā regulāri tiek
organizētas konferences un publiskas diskusijas, kā arī Latvijas un ārvalstu docētāju un nozares
profesionāļu vieslekcijas.

1.2

Studiju virziena attīstības stratēģija un mērķi

Studiju virziena mērķis ir sagatavot augsta līmeņa tiesību speciālistus, kas pēc augstskolas
absolvēšanas varētu gan strādāt profesionālajā jomā Latvijā un starptautiskā mērogā, gan veikt
pētniecisko darbību akadēmiskajā jomā. Studiju ietvaros tiek attīstītas un pilnveidotas studējošo
zināšanas starptautiskajās un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesībās, kā arī starpdisciplināras
zināšanas tiesību saskarē ar lingvistikas, politikas un humanitāro zinātņu, diplomātijas, finanšu,
ekonomikas un biznesa jomām.
Papildus kā studiju virziena mērķi minami:
1. Sekmēt studējošo skaita pieaugumu, kas panākams, pastāvīgi pilnveidojot studiju
programmu un kursu saturu;
2. Veicināt akadēmiskā personāla un studentu dalību pētniecības projektos un konferencēs
gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī, kā arī organizējot konferences RJA;
3. Pilnveidot līdz šim esošo un attīstīt turpmāku sadarbību ar ārvalstu augstskolām,
iesaistoties starptautiskos projektos;
4. Attīstīt sadarbību un uzturēt saikni ar RJA absolventiem, kas izpaužas kā diskusiju
rīkošana, aptauju organizēšana, absolventu datu bāzes veidošana un absolventu iesaistīšana studiju
procesā.
5

Studiju virziena nākotnes vīzija tiek veidota, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības,
izglītības politikas plānošanas dokumentos ietvertās vadlīnijas un uzklausot studentu, darba devēju un
profesionālo organizāciju viedokļus.
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Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas
Republikas interešu viedokļa
Hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments Latvijā ir

Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014. – 2020. gadam (NAP).1
Šajā plānā, cita starpā, ietverts redzējums par to, kādi mērķi Latvijai būtu jāsasniedz līdz
2020. gadam pētniecības un inovācijas sfērā. Proti, 2020.gadā Latvijā jābūt „starptautiski
konkurētspējīgām augstskolām, kurās strādā starptautiski novērtēts un kvalificēts akadēmiskais
personāls”. Augstākā izglītība ir „plaši pieprasīts Latvijas eksporta pakalpojums”. Studiju
programmas tiek īstenotas galvenokārt latviešu valodā un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām
valodām. Augstskolu absolventi ir „konkurētspējīgi gan vietējā darba tirgū, gan ārvalstīs, un ir
būtiski pieaudzis to absolventu skaits, kas savu karjeru turpina zinātnē Latvijā”.2
Lai īstenotu šo attīstības stratēģiju, NAP rīcības virziena „Attīstīta pētniecība, inovācija un
augstākā izglītība” ietvaros kā galvenie uzdevumi izglītības jomā norādīti: 1) augstākās izglītības
pieejamības nodrošināšana;3 2) augstākās izglītības eksporta atbalsta pasākumi (izcilu programmu
apvienošana un vienoto programmu izveide citās ES valodās vismaz 10 studiju virzienos,
programmu starptautiskā publicitāte un ārvalstu studentu atbalsta punktu attīstība, ārvalstu
pasniedzēju piesaiste; 4 3) augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija, materiāltehniskās
bāzes (aprīkojuma) attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveide,
augstskolu personāla zinātnisko publikāciju skaita pieauguma motivēšana, starptautisko zinātnisko
žurnālu izveide, pārvaldības sistēmas efektivitātes palielināšana5.
RJA studiju virziena un studiju programmu mērķi un uzdevumi tiek identificēti un īstenoti
ciešā saiknē ar NAP nospraustajiem mērķiem un uzdevumiem, kas Latvijai ir aktuāli augstākās
izglītības un pētniecības jomā:
1

Pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=253919 (pēdējoreiz aplūkots 2016.gada 14.septembrī). NAP apstiprināts Saeimā

2012.gada 20.decembrī.
2

NAP 22.punkts.

3

NAP 184.punkts.

4

NAP 189.punkts.

5

NAP 190.punkts.
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1. Visas RJA studiju programmas tiek īstenotas angļu valodā, tādējādi tās spēj piesaistīt arī
ārvalstu studētgribētājus. 2015./2016. akadēmiskajā gadā RJA studiju virzienā mācījās 49 ārvalstu
studenti, kā arī 19 studenti ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros, tas veido 15% no visa
studējošo kopskaita šajā akadēmiskajā gadā;
2. RJA ir izveidota vienota programma citā ES valodā sadarbībā ar citu ES dalībvalsts
augstākās izglītības iestādi (kopīga doktorantūras programma sadarbībā ar Kopenhāgenas
Universitāti, kas tiek īstenota angļu valodā);
3. RJA aktīvi piesaista ārvalstu viespasniedzējus studiju kursu īstenošanā un publisku
vieslekciju pasniegšanā. Akadēmiskās un profesionālās jomas speciālisti no ārvalstīm tiek aicināti
piedalīties RJA rīkotajās publiskajās diskusijās un konferencēs;
4. RJA motivē akadēmisko personālu iesaistīties pētniecības projektos un izstrādāt
zinātniskās publikācijas, jo sevišķi starptautiskā mērogā atzītos izdevumos;
5. Tā kā Latvija ir ES dalībvalsts un aktīvi iesaistās starptautiskos procesos, ir pieaudzis
pieprasījums pēc speciālistiem ar padziļinātām zināšanām starptautisko un ES tiesību aspektos un
terminoloģijā angļu valodā. RJA studiju programmās īstenotie kursi nodrošina šo zināšanu
attīstīšanu.

3

Studiju virziena attīstības plāns

Lai uzlabotu studiju programmu un kursu kvalitāti, tie tiek regulāri pārskatīti, iesaistot
ieinteresētās puses - akadēmisko un administratīvo personālu, viespasniedzējus no citām augstākās
izglītības iestādēm (turpmāk – AII), studentus, kā arī darba devējus. Studiju programmu direktori
strādā ciešā saskarsmē ar RJA administrāciju, lai nodrošinātu programmu īstenošanas atbilstību
institūcijas vispārējiem finanšu plāniem. Katru gadu studiju programmu administrācija sagatavo
pašnovērtējuma ziņojumu, analizējot sasniegtos rezultātus un apspriežot plānu programmas
turpmākai attīstībai nākotnē sadarbībā ar RJA valdi. Ikgadējā pašnovērtējuma ziņojumā ietvertā
attīstības plāna izstrādāšanā tiek ņemti vērā sasniegtie rezultāti un potenciālie riski.
Izstrādājot un pilnveidojot studiju programmas, RJA ņem vērā atšķirības, kas pastāv
salīdzinājumā ar citām līdzīgām studiju programmām Baltijas reģionā. Tomēr jāņem vērā, ka RJA
studiju programmu mērķi un sasniedzamie rezultāti ir atšķirīgi. Lai gan atsevišķas augstskolas
piedāvā līdzīgas studiju programmas, tās fokusējas galvenokārt tikai uz vienu no nozarēm, kas
integrētas RJA programmās. Savukārt RJA piedāvā integrētu un starpdisciplināru pieeju, visām
nozarēm esot savstarpēji sabalansētām, ar īpašu uzsvaru uz starptautiskajām un ES tiesībām. Vēl
cita atšķirība rodama studiju metodēs, jo RJA programmas ir veidotas ar primāru mērķi attīstīt gan
7

studējošo pētniecības prasmes un aktīvu dalību semināros, gan iemaņas, kas nepieciešamas
profesionālajā darbā.
Studiju programmu pilnveidošanā tiek analizēti arī demogrāfiskie riski, taču, tā kā daļa
studiju programmu ir orientētas uz jau zināmu vecumu sasniegušiem profesionāļiem
(maģistrantūras un doktorantūras līmenī), kā arī ārvalstu studentiem, riski ir salīdzinoši mazi.
Demogrāfiskie riski tiek izvērtēti galvenokārt bakalaura studiju līmenī. Cits riska faktors, kas jāņem
vērā, ir tas, ka Boloņas procesa kontekstā arvien vairāk tiek piedāvātas trīsgadīgas bakalaura studiju
programmas. Tādējādi pieaug iespējamība, ka pamazām varētu samazināties potenciālo reflektantu
skaits viengadīgajās maģistra studiju programmās, savukārt arvien vairāk studentu varētu pieteikties
divgadīgajā maģistra studiju programmā, lai iegūtu profesionālu kvalifikāciju. Tādēļ RJA ir
izveidota divgadīga profesionālā maģistra studiju programma starptautisko un ES tiesību nozarē.
Studiju virziena attīstības plāns
Nr.

Uzdevumi

Izpildes

Atbildīgais

termiņš
1.

RJA

infrastruktūras

optimālas Akadēmiskā

RJA direktore

izmantošanas plāna sastādīšana gada
nākamajam

akadēmiskajam noslēgums

gadam.
2.

Studiju programmu un studiju Akadēmiskā

RJA fakultāte, studiju programmu

kursu satura pārskatīšana, sekojot gada

direktori

attīstības

tendencēm noslēgums

starptautiskajās un ES tiesībās.
3.

Studiju

kursu

novērtēšanas Visa

nodrošināšana pēc katra studiju akadēmiskā
kursa pabeigšanas
4.

daļas

vadītāja,

programmu administrācija

Studentu, absolventu un darba Visa

RJA vadība, studiju programmu

devēju

direktori

ieteikumu

Kopīgās
programmas

iekļaušana akadēmiskā
gada garumā
doktorantūras Visa

attīstīšana

RJA rektors un prorektors

un akadēmiskā

pilnveidošana, tai skaitā, jaunu gada garumā
studējošo piesaistīšana.
6.

studiju

gada garumā

studiju programmās.
5.

Studiju

Doktorantu

semināru Visa
8

RJA rektors un prorektors

organizēšana

un

doktorantu akadēmiskā

iesaistīšana

studiju

kursu gada garumā

īstenošanā.
7.

Atzītu

ārvalstu

speciālistu Visa

piesaiste studiju kursu īstenošanā.

akadēmiskā

RJA vadība, studiju programmu
direktori, akadēmiskais personāls

gada garumā
8.

Atzītu

ārvalstu

speciālistu Visa

RJA vadība, studiju programmu

piesaiste

publisku

vieslekciju akadēmiskā

direktori, akadēmiskais personāls

formā.
9.

gada garumā

Finansējuma
bezmaksas

piesaistīšana Visa
studiju

nodrošināšanai

RJA vadība

vietu akadēmiskā
ārvalstu gada garumā

studentiem.
10.

Ikgadējas

cilvēktiesību Akadēmiskā

konferences rīkošana.

Prorektors, profesore Ineta Ziemele

gada
2.semestris

11.

Publisko lekciju rīkošana par Visa

Akadēmiskais personāls, prorektors

Latvijai aktuāliem tematiem ES akadēmiskā
kontekstā.
12.

gada garumā

Publisko lekciju un semināru Visa
rīkošana

DelExPol

Asoc.profesore Ilze Rūse

pētniecības akadēmiskā

projekta „Evaluating the Post- gada garumā
Lisbon Effects of Delegation in
the

EU

External

Relations”

ietvaros, kas tiek finansēts no FP7
Marie Curie programmas granta.
13.

Baltijas šķīrējtiesa dienu rīkošana.

Akadēmiskā

Lektors Valīds Džumā (Waleed

gada

Gumaa)

2.semestris
14.

Sadarbības veidošana un saiknes Visa

RJA absolventu koordinatore, RJA

uzturēšana ar RJA absolventiem, akadēmiskā

komunikācijas konsultante

veidojot absolventu datu bāzi un gada garumā
aicinot tos dalīties savā pieredzē
ar RJA studentiem.
9

Studiju programmu mārketinga Visa

15.

pasākumi.

RJA komunikācijas konsultante

akadēmiskā
gada garumā

Atvērto durvju dienu rīkošana Akadēmiskā

16.

studentu piesaistīšanai.

RJA komunikācijas konsultante

gada
2.semestris
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Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba
un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darbavietu pieejamību studiju
programmu absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti
4.1

Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darbavietu pieejamību studiju
programmu absolventiem6

Lai iegūtu informāciju par darba un izglītības tirgus novērtējumu tiesību zinātnes jomas
absolventiem, tika caurskatīti Centrālās statistikas pārvaldes dati un Izglītības un zinātnes
ministrijas un Labklājības ministrijas un to padotībā esošo iestāžu apkopotā informācija, statistikas
dati un pētījumi.
Centrālās statistikas pārvalde, Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās
iestādes, kā arī Labklājības ministrija šādu informāciju nav apkopojušas. Savukārt Labklājības
ministrijas padotībā esošā Nodarbinātības valsts aģentūra, kuras pārziņā ir prognozēt darba tirgus
norises, tai skaitā veicot darba devēju aptauju, reģistrēt bezdarbniekus un darba meklētājus,
pagaidām vēl nebija veikusi darba tirgus prognozes 2014.gadam. Nodarbinātības valsts aģentūras
publicētajos darba devēju sniegtajos statistikas datos un prognozēs darbinieku skaita
palielinājumam un samazinājumam pa nozarēm un profesijām nav sniegta informācija attiecībā uz
tiesību zinātnes nozari. Savukārt bezdarba statistikā norādītie dati nav saistīti ar konkrētu profesiju
vai nozari.
Laika posmā no 2013.gada 12.decembrim līdz 2014.gada 13.janvārim veicot interneta
portālos publicēto vakanču skaita apkopošanu, kurām nepieciešama izglītība tiesību zinātnē, iegūti
šādi rezultāti:
1. Nodarbinātības valsts aģentūras portālā šajā laika posmā publicētas divas vakances,
kurām nepieciešama juridiskā izglītība;7

6

Izmantoti 2013.gadā iegūtie dati.

7

http://cvvp.nva.gov.lv/vakances/meklet?s=t&joma=8 (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada 13.janvārī).
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2. Latvijas Vēstnesī, kur tiek publicētas amatu ziņas valsts pārvaldē, šajā laika posmā
publicētas 37 vakances, kurām nepieciešama juridiskā izglītība;8
3. Vadošajā portālā darba sludinājumu jomā CV-Online, kurā reģistrēti 2441 darba devēji,9
sludinājumi kategorijā „Jurisprudence/tieslietas” un „Valsts pārvalde” strauji mainās, taču katru
dienu portālā tiek ielikti vidēji 1-4 jauni sludinājumi šajā nozarē.
Portālā Prakse.lv, kurā reģistrēti 2246 uzņēmumi un 1001 izglītības iestādes,10 tiek apkopota
informācija par prakses un darba iespējām, informācija par studijām, profesijām un darba devējiem.
Portālā publicēti aptaujas „Darba devēju ieteiktākās izglītības iestādes un studiju programmas”
rezultāti. 11 Kategorijā „Jurisprudence/tieslietas” pavisam ir novērtētas 14 studiju programmas
tiesību zinātnes nozarē, un 43% no topā norādītajām programmām sastāda RJA īstenotās studiju
programmas.
RJA piedāvātās studiju programmas novērtētas šādi:

Vieta TOP

Studiju programma

2.v.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Tiesības un bizness”

5.v.

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesības un finanses”

9.v.

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Juridiskā lingvistika”

10.v.

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārrobežu komerctiesības”

11.v.

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Starptautiskās publiskās tiesības un
cilvēktiesības”

12.v.

Akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskās un
Eiropas tiesības”
Apkopotā informācija apliecina, ka darba tirgū ir pietiekami liels pieprasījums pēc darba

ņēmējiem ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs – gan valsts, gan privātajā sektorā. RJA studiju
programmas, sevišķi starpdisciplinārajā jomā, tiek atzinīgi novērtētas.

8

http://www.vestnesis.lv (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada 13.janvārī).

9

http://www.cv.lv (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada 13.janvārī).

10

http://www.prakse.lv (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada 13.janvārī).

11

http://www.prakse.lv/tops/spList/5/any/, (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada 13.janvārī).
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4.2

Darba devēju aptaujas rezultāti

Nolūkā uzzināt atsauksmes par RJA studiju programmu absolventu iespējām darba tirgū, 35
darba devēji tika aicināti piedalīties RJA veidotajā aptaujā laikā no 2013.gada 28.novembra līdz
18.decembrim.
Saskaņā ar aptaujas rezultātiem RJA absolventu izredzes darba tirgū novērtētas ar vidēji 7,5
ballēm (10 ballu skalā). Jautājumā, kur darba devēji lūgti novērtēt, cik lielā mērā tie dotu priekšroku
RJA absolventam salīdzinājumā ar citu augstskolu absolventiem, vērtējums ir 6,7 balles. Šis
vērtējums gan var atšķirties atkarībā no konkrētās studiju programmas, jo bakalaura un maģistra
studiju programmu absolventiem ir dažādu līmeņu zināšanas un prasmes, tādēļ arī atšķiras to
izredzes darba tirgū. 67% darba devēju, kas atbildējuši uz aptaujas jautājumiem, šobrīd nodarbina
RJA absolventus, savukārt pie 33% darba devēju šobrīd RJA studenti iziet praksi.
Kā vērtīgākās RJA absolventu zināšanas un prasmes darba devēji ir minējuši labas
pētniecības un angļu valodas prasmes, zināšanas par starptautiskajām un ES tiesībām, finansēm,
starpdisciplināru pieeju jautājumu risināšanā.
Darba devēju sniegtās atsauksmes apliecina, ka RJA studiju programmu, sevišķi maģistra
studiju, absolventiem nākotnes perspektīvā ir iespējams veiksmīgi strādāt apgūtajā profesijā.12

5

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

Stiprās puses
Augstvērtīga

Vājās puses
akadēmiskā

personāla RJA ir ierobežots savu mācībspēku skaits

kompetence – studiju kursu īstenošanā un

liels

iesaistīti augsti kvalificēti attiecīgo jomu neveicina
speciālisti

gan

no

Latvijas,

gan

skaits

viespasniedzēju,

akadēmiskās

kas
vides

no nostiprināšanu RJA un studiju programmu

ārvalstīm.

iekšējo konsekvenci.

Studijas notiek angļu valodā – tas palīdz Studiju maksa un angļu valoda kā studiju
piesaistīt viespasniedzējus no citām valstīm valoda var potenciāli ierobežot Latvijas
(augsts ārvalstu pasniedzēju īpatsvars), kas studētgribētāju pieteikumu skaitu studijām.
savukārt nodrošina starptautiska līmeņa
izglītības kvalitāti.
Akadēmiskais personāls iesaistīts dažādu Studiju procesā liels uzsvars tiek likts uz
projektu pētnieciskajā darbībā, tādējādi studentu patstāvīgo darbu. Taču, ņemot

12

Tā kā doktorantūras programma ir salīdzinoši nesen izveidota, par to atsauksmes vēl nav iespējams sniegt.

12

paaugstinot

savu

vienlaikus

sniedzot

kvalifikāciju
pienesumu

un vērā pētniecībā balstītu studiju tradīciju

studiju trūkumu Latvijā, tas prasa salīdzinoši lielu

kursu kvalitatīvākā īstenošanā.

studentu pastāvīgā darba pārraudzību.

Regulāra publisku diskusiju un konferenču Mārketinga pasākumi ārvalstu studentu
rīkošana,

kā

arī

publisku

vieslekciju piesaistei no Baltijas un citām valstīm ir

organizēšana RJA.
Kopīgā

ierobežoti.

doktora

studiju

programma Ņemot vērā RJA līdzšinējo koncentrēšanos

sadarbībā ar Kopenhāgenas Universitāti ir uz
vērsta

uz

jaunu

sagatavošanu
tiesību

tiesību

starptautisko

jomā.

tiesību

studijām,

RJA

studiju

zinātnieku programmas nav tik labi zināmas politikas
un

Doktorantūras

Eiropas zinātnes

studentu

vidū

(akadēmiskās

studenti maģistra studiju programmas „Eiropas

iesaistīti arī studiju kursu īstenošanā RJA.

Savienības tiesības un politika” kontekstā).

Sadarbība ar citām Latvijas un ārvalstu Bakalaura studiju programmā ir salīdzinoši
augstskolām,

jo

Ekonomikas

sevišķi

ar

augstskolu,

Rīgas neliels ārvalstu studentu īpatsvars.
Latvijas

Universitāti un Kopenhāgenas Universitāti.
RJA ir pozitīva pieredze darbā ar ārzemju
studentiem un ārzemju studentu studiju
finansējuma piesaistē Latvijā.
Plašas

studiju

maģistrantūras

kursu

izvēles

programmās

iespējas
padara

programmas pievilcīgas studentiem, kas
vēlas gūt kvalificētas zināšanas plašā
starptautisko (publisko un privāto) tiesību
spektrā.
Bakalaura

studiju

starpdisciplināras

programma
zināšanas

sniedz Pieejamās metodoloģijas attīstīšana, lai

tiesību

un nodrošinātu starpdisciplināras studijas

biznesa jomā, tādēļ programmas absolventi
ir piemēroti darbam gan juridiskajā praksē,
gan korporatīvajā jomā.
Starpdisciplināru zināšanu sniegšana arī
citās studiju programmās, jo sevišķi tiesību
un finanšu jomā (akadēmiskā maģistra
studiju programma „Tiesības un finanses”)
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un tiesību un politikas jomā (akadēmiskā
maģistra

studiju

programma

„Eiropas

Savienības tiesības un politika”).
Samērā

neliels

doktorantūras
studentu

(sevišķi
studiju

skaits,

kas

maģistra

un

programmās)
studijas

padara

individualizētas un palielina katra studenta
mācību vielas apguves efektivitāti.
Studiju programmu kvalitāte nodrošina
labas nodarbinātības iespējas Latvijas darba
tirgū pēc programmas beigšanas.
RJA infrastruktūra ir moderna un nodrošina
labvēlīgu vidi mācību vielas apguvei.
Bibliotēka

nodrošina

pasaules

vadošo

izdevumu izmantošanu studiju procesā.
Studiju

maksa

nodrošina

pietiekamus

finanšu resursus kvalitatīva studiju procesa
īstenošanai.

Iespējas

Draudi

Ārvalstu studentu skaita palielināšana (it Studiju maksa rada draudus, ka atsevišķi
īpaši

no

Baltijas

valstīm),

mārketinga pasākumus.

veicot studenti

tieši

finansiālu

iemeslu

dēļ

nevēlēsies uzsākt studijas RJA.
Angļu valoda kā mācību valoda var būt

Kopīgās

doktora

studiju

programmas šķērslis

tam,

ka

atsevišķi

studenti

paplašināšana, piesaistot pašfinansējošus nevēlēsies uzsākt studijas nepietiekamu
studējošos.

valodas prasmju dēļ.

Privātā sektora finansējuma piesaistīšana Bakalaura
studiju programmu attīstībai.

grādu

samazināšanās

var

ieguvēju
ietekmēt

skaita
to,

ka

samazināsies potenciālo maģistrantu skaits
Finansējuma piesaistīšana, lai nodrošinātu no Latvijas (demogrāfiskā situācija).
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noteiktu bezmaksas studiju vietu skaitu
studējošajiem.
Studiju maksas atvieglojumu regulējuma
pārskatīšana,
studējošo

lai

nodrošinātu

piesaistīšanu

un

jaunu
motivētu

studējošo labākas sekmes.
Ārējo

sakaru attīstīšana izglītības

un

pētniecības jomā ar ārvalstu augstākās
izglītības institūcijām.
Tiešas

konkurences

iespēju

attīstīt

trūkums
noteiktas

piedāvā
studiju

programmas kā unikāli konkurētspējīgas
tuvākajās bijušā sociālisma bloka valstīs.

6

Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts

RJA studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu raksturo šādi elementi:
1. Programmu un studiju kursu regulāra caurskatīšana un analīze
RJA veic ikgadēju studiju programmu pašnovērtēšanu, kas ietver studējošo, absolventu,
darba devēju viedokļu noskaidrošanu par programmu saturu, organizāciju un aktualitāti. Studējošie
sniedz atsauksmes par katru studiju kursu tā noslēgumā. Programmu pašnovērtēšanas rezultāti tiek
publiski apspriesti RJA akadēmiskā personāla vidū, kā arī ar studentu pašpārvaldes pārstāvjiem un
studējošajiem. Vienu līdz divas reizes gadā notiek RJA vadības un studiju programmu direktoru
tikšanās, lai pārrunātu iespējamos risinājumus studiju programmu pilnveidošanā. Tā rezultātā katru
gadu tiek sagatavots katras programmas attīstības plāns, kuru apstiprina atbildīgās RJA institūcijas
un kura realizācijai tiek pastāvīgi sekots.
2. Akadēmiskā personāla darba novērtēšana
Akadēmiskā personāla darbs tiek novērtēts trīs veidos:
1) ikgadējā novērtēšana, kas ietver studējošo aptauju datus par attiecīgā pasniedzēja darba
kvalitāti. Katra akadēmiskā mācību gada beigās studiju programmu direktori atskaitās RJA
rektoram un prorektoram par pasniedzēju un kursu saturu novērtējumu, kā arī izsaka
priekšlikumus par izmaiņām, ja tādas nepieciešamas.
2) RJA akadēmiskā personāla pašnovērtēšana, kas tiek veikta ikgadējās akadēmiskās atskaites
ietvaros. Ikgadējās akadēmiskās atskaites izvērtē RJA rektors un prorektors.
15

3) regulārā novērtēšana līdz ar ievēlēšanas procedūru noteiktā akadēmiskā amatā.
3. Mācību resursu un studentu atbalsta regulāra novērtēšana
Mācību resursu pietiekamības un studentu atbalsta kvalitātes un pieejamības novērtēšana
tiek veikta ik gadu, kā pamata resursu izmantojot studējošo aptauju datus un studentu pārstāvju
paustos ieteikumus RJA Senāta sēdēs.
4. 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, kam tiek sekots līdzi. Tā tiek novērtēta, izmantojot studentu aptauju
datus un IS auditus un pārbaudes.
5. Informācijas publiskošana
RJA publisko pašnovērtējuma ziņojumus un padara tos pieejamus RJA darbiniekiem,
studentiem, absolventiem un citiem interesentiem augstskolas mājaslapā.
6. Studentu, absolventu un akadēmiskā personāla atsauksmes
Studenti, absolventi un akadēmiskais personāls regulāri sniedz savu vērtējumu par mācību
procesu. Katra studiju kursa noslēgumā studenti aizpilda kursa novērtēšanas anketu, sniedzot savu
vērtējumu par studiju kursa saturu, materiāliem, pasniedzēju, kā arī citus komentārus un
priekšlikumus.
Sasniegto rezultātu analīze un akadēmisko un pētniecības aktivitāšu plānošana tiek regulāri
apspriesta RJA mācībspēku sapulcēs, savukārt administratīvā personāla sapulcēs darbiniekiem ir
iespēja paust viedokļus par attīstības scenārijiem atbilstošajās ar darbu saistītajās jomās un plānot
veicamos darbus.
Studiju resursu pietiekamības un pieejamības novērtējums tiek veikts katru gadu, kā
pamatresursu izmantojot studentu aptauju datus. Ja šī informācija atklāj nevēlamas novirzes,
risinājums tiek nodrošināts, izmantojot esošos resursus.
7. Darba devēju atsauksmes.
Darba devēji tiek aptaujāti nolūkā uzzināt to viedokli par RJA studiju programmu absolventu
iespējām darba tirgū un ieteikumus studiju programmu uzlabošanai. Darba devēju sniegtās
atsauksmes apliecina, ka studiju programmu absolventiem nākotnes perspektīvā ir iespējams
veiksmīgi strādāt apgūtajā profesijā.

7

Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais
nodrošinājums
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Bakalaura un maģistra studiju programmu nodarbības norit RJA telpās Rīgā, Strēlnieku ielā
4, k-2, Latvijā. Atsevišķas lekcijas norit telpās Alberta ielā 10, Rīgā. Kopīgās doktora studiju
programmas nodarbības norit gan RJA telpās Rīgā, gan Kopenhāgenas Universitātes Juridiskās
fakultātes telpās Kopenhāgenā (Studiestraede 6, Kopenhāgena, DK-1455, Dānija). RJA ēkā studiju
procesa vajadzībām ir pieejamas 6 auditorijas ar iespēju uzņemt vairāk nekā 300 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.
Doktoranti tiek nodrošināti ar darbavietu, kas paredzēta pētniecības veikšanai.
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
8500 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 sekojošas juridiskās datu bāzes Thomson Reuters Westlaw, Westlaw UK, Hein Online, Oxford Scholarly Authorities on
International Law, ebrary - Law, International Relations & Public Policy, ScienceDirect, Scopus,
Investment Arbitration Reporter).
Lasītāju skaits bibliotēkā aug ik gadu, un šobrīd bibliotēka apkalpo vairāk nekā 1000
lasītāju gadā, no kuriem 450 ir augstskolas studenti un mācībspēki. Atbilstoši dibinātāja iecerei
bibliotēka līdztekus RJA studentiem un mācībspēkiem apkalpo jebkuru interesentu par
jurisprudenci Latvijā - dažādu mācību iestāžu jurisprudences studentus un pasniedzējus,
praktizējošos juristus, valsts iestāžu darbiniekus, kā arī citus interesentus. 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 85% grāmatu ir svešvalodās, no tām – 75% ir angļu valodā. Bibliotēkas
krājums regulāri tiek papildināts atbilstoši izmaiņām studiju procesā, lai nodrošinātu pēc iespējas
aktuālāku studiju materiālu izmantošanu studiju procesā. Bibliotēkas darbinieki regulāri sadarbojas
ar pasniedzējiem, nodrošinot studiju materiālu ievietošanu e-studiju vidē Moodle sistēmā.
Bibliotēkā tiek veidota RJA aizstāvēto maģistra darbu datu bāze, kura šobrīd ir pieejama tikai
reģistrētiem lietotājiem, bet nākotnē to plānots piedāvāt Open access režīmā.
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.
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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 – 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 plašas žurnālu, datu bāžu u.tml. iespējas.
Savukārt doktoranti papildus jau minētajam var izmantot arī Kopenhāgenas Universitātes
bibliotēkas lielos krājumus.
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 juridiskās datu bāzes, kā arī regulāri piedalās dažādos apmācību semināros.
Juridiskās bibliotēkas darbinieki veido un rediģē juridisko interneta saišu katalogu Juridica
www.juridica.lv, kurā šobrīd ir gandrīz 5000 ieraksti (info 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.
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 no
jebkuras vietas, izmantojot VPN savienojumu, tādējādi mācoties arī ārpus RJA.
Gan studenti, gan akadēmiskais un administratīvais personāls var izmantot kafejnīcu un
citus iestādījumus, kas atrodas RJA vai savienotajās Rīgas Ekonomikas augstskolas telpās.
Studiju procesa īstenošanai nepieciešamie finanšu resursi tiek nodrošināti galvenokārt no
studiju maksām un uzņēmējdarbības, ko RJA veic, iznomājot tai piederošās telpas Alberta ielā 13.

8

Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros

8.1

Sadarbības iespējas Latvijā

RJA ir noslēgusi vairākus 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 ar plašu iespieddarbu un datu bāžu klāstu.
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8.2

Sadarbības iespējas ārvalstīs

Sadarbībā ar Kopenhāgenas Universitātes Juridisko fakultāti tiek īstenota kopīga doktora
studiju programma (līgums par kopīgas doktora studiju programmas izveidi starp abām institūcijām
noslēgts 2012. gada 17. augustā).
RJA ir dalībniece ERASMUS tīklā, un tai ir noslēgti partnerības līgumi ar gandrīz 40
augstākās izglītības institūcijām 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.
Ziņas par noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un līdzdalību starptautiskajos
projektos un programmās 2015./2016. akadēmiskā gada ietvaros
Augstskola/ koledža

Līgumu, projektu skaits

Lēvenes universitāte

1

UC Lēvenes-Limburgas universitāte

1

Dānija

Dienviddānijas universitāte

1

Francija

Fransuā Rablē universitāte Tūrā

1

Horvātija

Zagrebas universitāte

1

Igaunija

Tallinas tehnoloģiju universitāte

1

Islande

Islandes universitāte

1

Neapoles Otrā universitāte

1

Padovas universitāte
Aldo Moro Bari universitāte

1

LUISS Guido Carli Romas universitāte

1

Trento universitāte

1

Maltas Universitāte

1

Amsterdamas universitāte

1

VU Amsterdamas universitāte

1

Tilburgas universitāte

1

Groningenas universitāte

1

Bergenas universitāte

2

Oslo universitāte

2

Timisuāras Rietumu Universitāte

1

Valsts
Beļģija

Itālija

Malta

Nīderlade

Norvēģija
Rumānija

19

1

Slovākija
Slovēnija

Somija

Spānija

Ungārija

Vācija

Turcija

Matej Bel Banska Bistricas universitāte

1

Ļubļanas Universitāte

1

Eiropas studiju un pārvaldības augstskola

1

Helsinku universitāte

1

Lapzemes universitāte

1

Barselonas universitāte

1

Deusto universitāte

1

Universidad Camilo Jose Cela
Karoli Gaspar Reformātu baznīcas universitāte
Budapeštā
Centrāleiropas universitāte

1

Segedas universitāte

1

Vismāras Augstskola

1

Brēmenes universitāte
Gotfrīda Vilhelma Leibnica Universitāte
Hanoverē
Frankfurtes Augstskola

1

Leibnica universitāte Hanoverē

1

Jeditepes universitāte

1

Suleyman Demirel University

1

20

1
1

1
1

9

Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu,
iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju.
Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas vai koledžas
stratēģijai

Studiju

Apjoms

Studiju veids

programma

kredītpunktos

Iegūstamais grāds

Iegūstamā
profesionālā
kvalifikācija

Akadēmiskā
maģistra

42

kredītpunkti Pilna un nepilna Sociālo

studiju (63

programma

ECTS laika

kredītpunkti)

zinātņu -

klātienes maģistra grāds tiesību
zinātnē

studijas

„Starptautiskās un

specializāciju

Eiropas tiesības”

starptautiskajās

ar
un

Eiropas tiesībās
Profesionālā
maģistra

81

kredītpunkts Pilna un nepilna Sociālo

studiju (121,5

programma

ECTS laika

kredītpunkti)

zinātņu kvalifikācija

klātienes maģistra grāds tiesību „Jurists”
zinātnē

studijas

„Starptautiskās un

specializāciju

Eiropas tiesības”

starptautiskajās

ar
un

Eiropas tiesībās
Akadēmiskā
maģistra

42

studiju (63

programma

kredītpunkti Pilna un nepilna Sociālo
ECTS laika

kredītpunkti)

zinātņu -

klātienes maģistra grāds tiesību
zinātnē

studijas

„Pārrobežu

specializāciju

komerctiesības”

pārrobežu

ar

komerctiesībās
Akadēmiskā
maģistra

42

studiju (63

programma

kredītpunkti Pilna un nepilna Sociālo
ECTS laika

kredītpunkti)

zinātņu -

klātienes maģistra grāds tiesību
zinātnē

studijas

ar

„Starptautiskās

specializāciju

publiskās tiesības

starptautiskajās

un cilvēktiesības”

publiskajās tiesībās un
cilvēktiesībās

Akadēmiskā

42

kredītpunkti Pilna un nepilna Sociālo
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zinātņu -

maģistra

studiju (63

ECTS laika

kredītpunkti)

programma

klātienes maģistra grāds tiesību
zinātnē

studijas

ar

„Eiropas

specializāciju Eiropas

Savienības

Savienības tiesībās un

tiesības

un

politikā

politika”
Akadēmiskā
maģistra

48

studiju (72

ECTS laika

un 80

(120 ECTS)

Akadēmiskā

120 kredītpunkti Pilna

laika Sociālo

ECTS klātienes studijas

kredītpunkti)

programma
„Tiesības

un finansēs

kredītpunkti

finanses”

bakalaura studiju (180

zinātņu -

klātienes maģistra grāds tiesībās

kredītpunkti) vai studijas

programma
„Tiesības

kredītpunkti Pilna un nepilna Sociālo

zinātņu -

bakalaura

grāds

tiesībās un biznesā

un

bizness”
Akadēmiskā

120 kredītpunkti Pilna

bakalaura studiju (180

ECTS klātienes studijas

kredītpunkti)

programma
„Tiesības

laika Sociālo

zinātņu -

bakalaura

grāds

tiesībās un diplomātijā

un

diplomātija”
Kopīga

doktora 120 kredītpunkti Pilna un nepilna Doktora grāds tiesību ECTS laika

studiju

(180

programma

kredītpunkti)

tiesību

klātienes zinātnē

studijas

(Doctor

of

Juridical Science) ar

zinātnē

specializāciju

„Starptautiskās un

starptautiskajās

Eiropas tiesības”

Eiropas tiesībās

un

(ar Kopenhāgenas
Universitāti)
Studiju programmu atbilstība, Latvijas Republikas un augstskolas stratēģijai vērtētas ziņojuma
2. un 3.punktā.
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10 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā
kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no
akadēmiskā personāla īstenos

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, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Nīderlandes,
Polijas, Slovēnijas, Spānijas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas, kā arī no citām valstīm. Savukārt
doktorantūras programmas īstenošanā ir iesaistīts Kopenhāgenas Universitātes akadēmiskais
personāls.13
10.1 RJA akadēmiskais personāls
Vārds, uzvārds Amats

Studiju kurss

Studiju

programma,

kuras

ietvaros kurss tiek pasniegts

Inese Druviete

Docente

Ievads studijās

Visas

maģistra

studiju

programmas
Eiropas Savienības tiesības

Akadēmiskā

maģistra

studiju

programma „Tiesības un finanses
Eiropas Savienības tiesības

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

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

13

Programma uzsākta īstenot 2012./2013.akadēmiskā gada pavasara semestrī.
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„Tiesības

un

Ievads tiesībās II

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”

Akadēmiskā

Ievads

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

pētniecības Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”

metodes

un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Ievads tiesībās

Akadēmiskā
programma

maģistra
„Tiesības

studiju
un

finanses”
Valīds Džumā Lektors

Projektu vadība

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

(Waleed

programma „Tiesības un bizness”

Gumaa)

un akadēmiskā bakalaura studiju
programma
diplomātija”
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„Tiesības

un

Biznesa stratēģija

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
Praktiskā biznesa stratēģija

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
Ievads biznesā

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
Ligita

Lektore

Juridiskā pētniecība

Visas

maģistra

studiju

programmas

Gjortlere
Pētniecības metodes

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Padziļinātās

pētniecības Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”

metodes

un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Pīters

Lektors

Ievads

un

juridiskā Visas

pētniecība

Gjortlers

maģistra

studiju

programmas, izņemot programmu
„Tiesības un finanses”

(Peter Gjortler)
Vides tiesības un politika

Visas

maģistra

studiju

programmas, izņemot programmu
„Tiesības un finanses”
Integrācija

un

Eiropas Visas

Savienības tiesa

maģistra

studiju

programmas, izņemot programmu
„Tiesības un finanses”

Kristofers

Lektors

Visas

Ievadkurss

Godārs
(Christopher

maģistra

studiju

programmas
Orientēšanās nedēļa

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”

Goddard)
Maģistra darbu gatavošana

Visas

maģistra

studiju

programmas
Līgumu sastādīšana
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Akadēmiskā

maģistra

studiju

programma

„Tiesības

un

finanses” un maģistra studiju
programma

“Pārrobežu

komerctiesības”
Ieva Miļūna

Lektore

Starptautiskās humanitārās Akadēmiskā
tiesības

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Starptautiskās

Visas

krimināltiesības

maģistra

studiju

un programmas.

humanitārās tiesības
Starptautiskās cilvēktiesības Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Valstu

atbildība Visas

starptautiskajās tiesībās
Ievads

tiesu

maģistra

programmas.

izspēļu Akadēmiskā

sacensībās

studiju

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

pētniecības Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”

metodes

un akadēmiskā bakalaura studiju
programma
diplomātija”
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„Tiesības

un

Ilze Rūse

Asociētā

Politikas

īstenošana

profesore

sarunu vešana

un Visas

maģistra

studiju

programmas, izņemot programmu
„Tiesības un finanses”.

Džordžs Ulrihs Profesors

Starptautisko

tiesību Visas

maģistra

(George

sistēma un cilvēktiesības: programmas, izņemot programmu

Ulrich)

attīstība un teorija

„Tiesības un finanses”

Bizness un cilvēktiesības

Visas

maģistra

studiju

studiju

programmas, izņemot programmu
„Tiesības un finanses”
Profesionālā ētika

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”

Tiesību filozofija

Akadēmiskā bakalaura studiju
programma „Tiesības un bizness”

Pētniecības

metodes Doktorantūras programma

starptautiskajās publiskajās
tiesībās un cilvēktiesībās
Doktorantu

semināri

un Doktorantūras programma

eksāmens specializācijā
Ineta Ziemele

Profesore

Tiesību normu piemērošana Doktorantūras programma
postsociālisma valstīs
Starptautiskās cilvēktiesības Akadēmiskā
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bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Starptautisko

tiesību Visas maģistra studiju

sistēma un cilvēktiesības: programmas, izņemot programmu
teorija un attīstība
Eiropas

„Tiesības un finanses”

cilvēktiesības Visas maģistra studiju

attīstībā

programmas, izņemot programmu
„Tiesības un finanses”

Gaļina Žukova

Asociētā

Alternatīvā strīdu risināšana Visas

maģistra

studiju

programmas, izņemot programmu

profesore

„Tiesības un finanses”
Starptautiskās privāttiesības Doktorantūras programma
un

civilprocess

Eiropas

Savienībā
Kristīne

Prorektore

Integrācija

un

Eiropas Visas

Savienības tiesa

Krūma

maģistra

studiju

programmas, izņemot programmu
„Tiesības un finanses”

Starptautisko

Baiba Bebre

Lektore

organizāciju Visas

maģistra

tiesības

programmas

Ievads studijās

Akadēmiskā

bakalaura

studiju
studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Ievads tiesībās

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Juridiskā

pētniecība Profesionālā

profesionālajai programmai
Juridiskā

studiju

maģistra

studiju

programma

pētniecība Akadēmiskā
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maģistra

akadēmiskai programmai

programma

Eiropas Savienības tiesības

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Tjako van den Viesprofesors
Haut

Akadēmiskā

Ievadkurss

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”

(Tjaco

un akadēmiskā bakalaura studiju

van den Hout)

programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Starptautiskās

publiskās Akadēmiskā

tiesības

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Valstu

atbildība Akadēmiskā

starptautiskajās tiesībās

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Līgumtiesības

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Biznesa veidošana Ķīnā

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Āzijas politikas studijas

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
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programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Ievads ģeoekonomikā

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”
un akadēmiskā bakalaura studiju
programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Alternatīvā strīdu risināšana Visas

maģistra

studiju

programmas
Gudmundurs

Viesprofesors

Starptautiskās cilvēktiesības Akadēmiskā

bakalaura

studiju

Alfredsons

programma „Tiesības un bizness”

(Gudmundur

un akadēmiskā bakalaura studiju

Alfredsson)

programma

„Tiesības

un

diplomātija”
Starptautisko

organizāciju Visas

maģistra

tiesības

programmas

Bizness un cilvēktiesības

Visas

maģistra

studiju
studiju

programmas
Seminārs

doktorantūras Doktorantūras studiju programma

studentiem
Toms Krūmiņš

Doktorantūras Starptautiskās privāttiesības Visas
students

Žaneta Mikosa

un civilporcess

maģistra

studiju

programmas

Doktorantūras Vides tiesības un politika

Visas

maģistra

studiju

studente

programmas, izņemot programmu
„Tiesības un finanses”

Laura

Doktorantūras Starptautiskās

Ratniece

studente

komerctiesības

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

programma „Tiesības un bizness”

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.
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10.2 Kopenhāgenas Universitātes akadēmiskais personāls - doktorantūras programmas
īstenošanā iesaistītais Kopenhāgenas Universitātes akadēmiskais personāls
Vārds, uzvārds

Amats

Studiju kurss

Studiju programma,
kuras ietvaros kurss
tiek pasniegts

Viesprofesors

Peter Pagh

Clement

Salung Viesprofesors

Doktorantu semināri un eksāmens Doktorantūras
specializācijā

programma

Doktorantu semināri

Doktorantūras
programma

Petersen
Abat

i Viesprofesors

Doktorantu semināri un eksāmens Doktorantūras
programma
specializācijā

Iryna Marchuk

Viesprofesors

Doktorantu semināri un eksāmens Doktorantūras
programma
specializācijā

Laura Nielsen

Viesprofesors

Doktorantu semināri un eksāmens Doktorantūras
programma
specializācijā

Joanna Jemielniak

Viesprofesors

Doktorantu semināri un eksāmens Doktorantūras
programma
specializācijā

Helle Krunke

Viesprofesors

Doktorantu semināri un eksāmens Doktorantūras
programma
specializācijā

Jens Hemmingsen Viesprofesors

Doktorantu semināri un eksāmens Doktorantūras
programma
specializācijā

Antoni
Ninet

Schovsbo

11 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā
ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība
starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos
projektos pārskata periodā

RJA akadēmiskā personāla pasniegtie studiju kursi ietilpst docētāju pētniecības jomā,
tādējādi kursu īstenošana ir ciešā mijiedarbībā ar veikto pētniecību. Pētnieciskajā darbībā gūtajai
pieredzei ir būtiska loma studiju programmu pilnveidošanā. Tā ietver dalību konferencēs un
publiskās diskusijās, uzstājoties ar zinātnisku darbu, vai to organizēšanu, pētījumu publicēšanu, kā
arī iesaistīšanos pētniecības projektos nacionālā un starptautiskā mērogā.
RJA sekmē akadēmiskā personāla dalību konferencēs to akadēmiskās darbības jomā,
nodrošinot arī nepieciešamos resursus. RJA mācībspēki organizē dažādas konferences, seminārus,
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publiskās lekcijas un diskusijas, un šādi pasākumi norisinās vairākas reizes viena akadēmiskā gada
ietvaros. Arī partnerība starptautiskos un vietēja mēroga līgumos un tīklos studiju programmu
īstenošanas kontekstā kalpo kā pamats dalībai pētnieciskajā darbā. RJA kā šādu aktivitāšu
dalībniece attīsta Latvijas pieredzi attiecīgajās zinātņu jomās un sniedz ieguldījumu tālākai šo
nozaru attīstībai Latvijas akadēmiskajā un profesionālajā vidē.
Iespēju robežās studenti tiek iesaistīti RJA īstenotajā pētniecībā. Izstrādājot pētnieciskos
darbus, studenti ir orientēti pētīt nacionāli un starptautiski nozīmīgus jautājumus. Galvenais
priekšnoteikums pētnieciskā darba izstrādē ir radīt oriģinālu, akadēmisku darbu, kas atbilst RJA
akadēmiskajiem standartiem. RJA akadēmiskais personāls koordinē pētnieciskā darba vadīšanu un
studentu konsultēšanu pētniecības jautājumos, tādējādi atbalstot studentus kvalitatīva darba izstrādē.
Studentu vērtīgākie pētnieciskie darbi var tikt publicēti RJA pētniecisko rakstu sērijā „RGSL
Research Papers”. Šajā pētniecisko rakstu sērijā atrodami RJA mācībspēku, studentu, viesprofesoru
un viespētnieku zinātniskā darba rezultāti.
Pārskata periodā tika izveidota jauna redkolēģija rektora George Ulriha vadībā, kurā tika
iekļauti RJA profesori Gudmundur Alfredsson, Frank Diedrich, Kristīne Krūma un Ineta Ziemele,
kā arī redkolēģijas asistenti Ligita Gjortlere un Christopher Goddard. Tika izveidota arī jauna
kārtība iesniegto darbu izvērtēšanai pirms publikācijas sērijā, ieviešot peer-review procedūru, kas
paredz izsūtīt darbus nozares speciālistiem neatkarīgu akadēmisku vērtējumu sniegšanai un saņemto
rekomendāciju integrēšanai publikācijās.
2016. gadā tika nopublicēti sekojoši raksti sērijā:
1) RJA lektora Christopher Goddard pētnieciskais raksts “A voice in the wilderness? Legal
linguistics in search of a place in the curriculum”;
2) RJA Tiesības un finanses programmas absolventes Vafa Muradli maģistra darba raksta versija
“The legal and economic framework of natural gas supply: the role of Shah Deniz Stage 2”;
3) RJA Starptautiskās un Eiropas tiesību programmas absolventes Vladlenas Lavrushynas ar
izcilību novērtētā maģistra darba raksta versija “European Union Policy in Respect of the
Settlement of Investment Disputes”;
4) RJA Tiesības un finanses programmas absolventes Jūlijas Dziguļskas ar izcilību novērtētā
maģistra darba raksta versija “Subsurface property rights in Latvia: Public interest over Private” .
2016. gada maģistra darbu aizstāvēšanas akadēmiskās komisijas publicēšanai Research Papers
sērijā izvirzīja 11 labākos maģistra darbus, kuri tiks iesniegti redkolēģijai izvērtēšanai un sagatavoti
peer-review procedūrai.
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11.1 RJA akadēmiskā personāla dalība konferencēs un publiskās diskusijās Latvijā un
ārvalstīs

Vārds, uzvārds
Valīds

Konferences/publiskās

Norises laiks un Dalība ar zinātnisku darbu

diskusijas nosaukums

vieta

Džumā Baltic Arbitration Days
Ulrihs Editorial

(George Ulrich)

2016, Organizēšana

Rīga, Latvija

(Waleed Gumaa)
Džordžs

2.-3.jūnijs,

un/vai organizēšana

workshop 21.-22.oktobris,

“Human Rights Research 2015,
Methods”
Baltic

Oslo,

Norvēģija

Human

Uzstāšanās ar runu

Rights 22.novembris,

Education Conference

2015, Rīga, Latvija

Music and Human Rights 27.aprīlis,
Seminar
RGSL

Uzstāšanās ar runu

2016, Uzstāšanās ar runu

Paduja
Professors’ 3.maijs,

Elections

Rīga, Latvija

Riga Moot

2.jūnijs,

2016, Uzstāšanās ar runu
2016, Tiesnesis

Rīga, Latvija
Lampa

Democracy 2.jūlijs,
Cēsis, Latvija

Festival

Erasmus exchange with Pavasaris,
the Deusto University
Ineta Ziemele

2016, Uzstāšanās ar runu
2016, Uzstāšanās ar runu

Bilbao, Spānija

F.Martens
Summer 27.-30.jūlijs, 2015
School on International
Law
Bīriņu konference

Pasniegšana

29.-31.jūlijs, 2015, Lekcija
Bīriņi, Latvija

ESIL 2015 konference

4.-6.septembris,
2015,

Paneliste

Oslo,

Norvēģija
Max Plank
Luxembourg

Institute 16.oktobris, 2015

Britu starptautiskais un 16.novembris,
salīdzinošo
tiesību
2015
institūts
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Paneliste
Komentātore

sakarā

ar

grāmatas iznākšanu “Fairness

in International Courts and
Tribunals”
Satversmes
konference

Runa

Tiesas 10.decembris,
2015, Rīga, Latvija

ierobežojumi

“Pamattiesību
demokrātisā

valstī”
Tiesībsarga konference

11.decembris,

Runa panelī “informācijas

2015, Rīga, Latvija

plurālisms Latvijas mediju
telpā”

Latvijas Universitātes 74. 5.februāris, 2016, Referāts
“Valsts
Konferencē,
sesijā
Rīga, Latvija
nepārtrauktības
prasības
„Valsts nepārtrauktības
akcepta nepieciešamība –
doktrīnas
īstenošanās
Latvijas
neatkarības
starptautisko
tiesību
atgūšanā”
jautājums un sekas”
Threefold 5.februāris, 2016, Runa “The Evolutionary
Advisors
Maskava, Krievija Interpretation of Treaties”

ESIL and
Legal
konference

Gadskārtējā diskusija par 8.aprīlis,

2016 Uzstāšanās

aktuālajiem cilvēktiesību Rīga, Latvija
jautājumiem Latvijā
Kurss

"Eiropas 20.jūnijs – 3.jūlijs, Pasniegšana

Cilvēktiesību

tiesa

cilvēktiesību avots"
Lampa

- 2016,

Florence,

Itālija

Democracy 2.jūlijs, 2016, Cēsis Uzstāšanās ar runu

Festival
Ikgadējais
konstitucionālo

29. – 31. jūlijs, Referāts
tiesību 2016, Latvija.

“Starptautiskās

tiesības uz attīstību”.

seminārs Bīriņi – 2016.
Inese Druviete

Conference
on 20.maijs,
Investment Arbitration
Budapešta,

2016, Uzstāšanās ar runu

Ungārija
Conference on Consumer 16.jūnijs,
Rights

Ļjubļjana,
Slovēnija
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2016, Uzstāšanās ar runu

Ieva Miļūna

Conference “Legislating 3.jūnijs,
and judging history”

2016, Uzstāšanās ar runu

Amsterdama,
Nīderlande

Erasmus exchange with Pavasaris,

2016, Uzstāšanās ar lekciju

the Universite Rabelais Tūra
de Tours
Erasmus exchange with Pavasaris,
the University of Deusto

Bilbao, Spānija

Erasmus exchange with Rudens,
the

Vrije

2015, Uzstāšanās ar lekciju

Universiteit Amsterdama,
Nīderlane

Amsterdam
Teaching

2016, Uzstāšanās ar lekciju

International Rudens,

2015, Uzstāšanās ar lekciju

Humanitarian Law and Rīga, Latvija
Action at the Advanced
Programme for Eastern
Neighbourhood Region,
Central Asia and Western
Balkans
Teaching

International Pavasaris,

2016, Uzstāšanās ar lekciju

Humanitarian Law and Rīga, Latvija
Action at the Advanced
Programme for Eastern
Neighbourhood Region,
Central Asia and Western
Balkans
Lampa

Arina Melse

Democracy 2.jūlijs,

2016, Uzstāšanās ar runu

Festival

Cēsis, Latvija

ESIL Conference

10.-12.septembris,
2015,

Dalībniece

Oslo,

Norvēģija
PhD

course

“Legal 26.-27.oktobris

theory and methodology”

2015, Rīga, Latvija

PhD course “Teaching 2.-3.decembris,
and Learning”

Dalībniece

2015,
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Dalībniece

Kopenhāgena,
Dānija
PhD course “Academic 29.februāriswriting

and 1.marts,

methodology”

Dalībniece
2016,

Kopenhāgena,
Dānija

Annual Human Rights Aprīlis, 2016, Rīga, Uzstāšanās ar runu
Discussion 2016

Latvija

PhD Evaluation seminar

Jūlijs, 2016, Rīga, Uzstāšanās ar runu
Latvija

Kristofers

CLE course at RGSL

Rudens,
Rīga, Latvija

Godārs
(Christopher

2015, Uzstāšanās ar lekciju

CLE course at Sorainen

Rudens,

2015, Uzstāšanās ar lekciju

Rīga, Latvija

Goddard)

Erasmus exchange with Rudens,

2015, Uzstāšanās ar lekciju

the University of Lapland Rīga, Latvija
Latvian Judges course at Pavasaris,
Judicial Training Centre
Gaļina Žukova

2016, Uzstāšanās ar lekciju

Rīga, Latvija

Presentation on Trust in Oktobris,

2015, Uzstāšanās ar runu

Arbitration as a Dispute Rīga, Latvija
Resolution Method at the
seminar

organised

by

Young Arbitration Club
Finland (YACF)
Moderator of the panel Oktobris,
“Procedimenti

2015, Moderatore

arbitrali Roma, Itālija

accelerati/Procedimientos
arbitrales acelerados” of
the conference organised
by the Capítulo Italiano
of the Club Español del
Arbitraje
Presentations on La Sede Oktobris,

2015, Uzstāšanās ar runu

y sus implicaciones and Santo Domingo
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Temas complejos sobre
tribunal arbitral at the III
Diplomado

“Dimensión

Judicial del Arbitraje”
Speaker on Public Policy Novembris,

2015, Uzstāšanās ar runu

in France at the V Kiev Kijeva, Ukraina
Arbitration Days: Think
Big!
Speaker at “Wake up Decembris,
(with)

2015, Uzstāšanās ar runu

Arbitration!” Parīze, Francija

roundtable

on

Ordonnance/sentence: la
rapidité au détriment de
l’efficacité
Speaker

on

State Decembris,

2015, Uzstāšanās ar runu

registration of courts of Maskava, Krievija
arbitration: international
experience

at

the

conference Russia as a
Place

for

Dispute

Resolution, organised by
ICC Russia
Speaker on Red Flags in Decembris,

2015, Uzstāšanās ar runu

Corruption at the ICC Maskava, Krievija
Young Arbitrators Forum
(YAF) seminar Tackling
issues and allegations of
corruption

by

arbitral

tribunals
5th

Baltic

Arbitration Jūnijs, 2016, Rīga, Moderatore

Days

Latvija

The 6th edition of the Jūlijs, 2016, Parīze, Uzstāšanās ar runu
ICC/CLB

Summer Francija

Course on International
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Commercial Arbitration
Tjako van den 74th Annual Scientific 20.janvāris,

2016, Uzstāšanās ar runu

Haut (Tjaco van Conference at LU under Rīga, Latvija
den Hout)

the theme "Interaction of
law

in

foreign

investments", a report on
"Provisional Application
Clauses in Multilateral
Investment treaties"
Laura Ratniece

PhD course "Academic 29.februāris
Legal Writing"

1.marts,

– Dalībniece
2016,

Kopenhāgena,
Dānija
PhD course "Tendencies 16.-17.jūnijs, 2016, Dalībniece
International Orhūsa

in

Commercial Law"
Gudmundurs

ASIL panel on economic, Jūnijs,

2016, Moderators

Alfredsons

social and cultural rights

(Gudmundur

Wilton Park Conference 13.-15.janvāris,

Alfredsson)

WP1442

Vašingtona, ASV
Dalībnieks

entitled 2016

Protecting the Rights of
Ethnic

and

Minorities:

Religious
Addressing

Contemporary
Challenges
Žaneta Mikosa

Public

lecture 26.maijs,

on “Property

2016, Organizatore un dalībniece

and Rīga, Latvija

environmental protection
in Europe”
Avosetta

event

“Permitting
and

speeding

on 27.-28.maijs, 2016, Uzstāšanās ar runu

procedure Rīga, Latvija
up

in

Europe”
Lund

conference

on 21.-22.aprīlis 2016
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Uzstāšanās ar runu

Methodological
Challenges in Research
on Environmental Rights
in Europe and Beyond
and PhD workshop
IUCAEL 20.-24.jūnijs, 2016, Uzstāšanās ar runu

Oslo

on Oslo, Norvēģija

conference
Environment in Courts
Pīters Gjortlers Conference
(Peter Gjortler)

“EU 14.-15.septembris,

Citizenship and Justice”

Dalībnieks

2015,
Luksemburga

Conference “No limits – 28.-30.oktobris,
Internationalisierung

in 2015,

der wissenschaftlichen”

Berlīne,

Vācija

Conference “Building a 2.-3.novembris,
European

Uzstāšanās ar runu

demos. 2015,

Uzstāšanās ar runu

Bilbao,

Democratic legitimacy in Spānija
the post-Lisbon European
Union and its Impact on
Global Governance”
Conference “800 Years 12.-13.novembris,
of Magna Carta”

2015,

Uzstāšanās ar runu

Tūra,

Francija
Conference

“Il

diritto 20.-21.novembris,

della Concorrenza”

2015,

Uzstāšanās ar runu

Dženova,

Itālija
Erasmus exchange with 24.-27.novembris,
the University of Oslo

2015,

Uzstāšanās ar runu

Oslo,

Norvēģija
Unalex project

25.-26.janvāris,
2016,

Dalībnieks

Insbruka,

Austrija
European
Court

Law

Moot 11.-13.februāris,
2016,
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Atēnas,

Tiesnesis

Grieķija
22.-23.marts, 2016, Uzstāšanās ar runu

BRIaTra project

Dženova
– Uzstāšanās ar runu

Erasmus exchange with 29.marts
the University of Tours

2.aprīlis,

2016,

Tūra
Uzstāšanās ar runu

Erasmus exchange with 18.-22.aprīlis,
the University of Deusto

2016,

Bilbao,

Spānija
Democracy 2.jūlijs,

Lampa

Cēsis, Latvija

Festival
Ilze Rūse

2016, Uzstāšanās ar runu
Uzstāšanās ar lekciju

Teaching the Module on
European Integration and
Civil

society

Advanced

at

the

Programme

for

Eastern

Neighbourhood Region,
Central Asia and Western
Balkans
Kristīne Krūma

Dalībniece

PhD course “Legal

26.-27.oktobris

theory and methodology”

2015, Rīga, Latvija

11.2 RJA akadēmiskā personāla dalība zinātniskos un akadēmiskos projektos Latvijā un
ārvalstīs

Vārds, uzvārds
Ilze Rūse

Pētniecības projekta/iesaistītās
Darbības apraksts
institūcijas nosaukums
ES
7.Ietvarprogrammas Pētnieciskā darbība
pētniecības projekts “Evaluating
the

Post-Lisbon

Effects

of

Delegation in the EU External
Relations,” 2013-2016
Pīters
Gjortler)

Gjortlers

(Peter MEPAM,

Maģistra

publiskajā

grāds Projekta vadītājs

administrācijā
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programmas veidošana
UNALEX projekts

RJA pārstāvis

BRIaTra projekts

RJA pārstāvis

Arina Melse

PhD projekts

Pētnieciskā darbība

Toms Krūmiņš

PhD projekts

Pētnieciskā darbība

Laura Ratniece

PhD projekts

Pētnieciskā darbība

Žaneta Mikosa

PhD projekts

Pētnieciskā darbība

Aravamudhans

PhD projekts

Pētnieciskā darbība

Ulaganathans

Ravindrans

(Aravamudhan
Ulaganathan Ravindran)
Ligita Gjortlere

ES finansēts projekts "Further Projekta vadītāja un eksperte
Support

to

Kosovo

Legal

Education Reform"
Džordžs

Ulrihs

Ulrich)

(George ESIL konferences projekts
ES

Programmas komitejas biedrs

7.Ietvarprogrammas Projekta vadītājs

pētniecības projekts “Evaluating
the

Post-Lisbon

Effects

of

Delegation in the EU External
Relations,” 2013-2016
Ineta Ziemele

ESIL konferences projekts

Programmas komitejas biedrs

11.3 RJA akadēmiskais personāls, kam piešķirts Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss
Vārds, uzvārds

Laiks

Ineta Ziemele

Kopš 2012.gada

Džordžs Ulrihs (George Ulrich)

Kopš 2012.gada

Franks Dīdrihs (Frank Diedrich)

Kopš 2012.gada

Mārtiņš Mits

Kopš 2014.gada

Kristīne Krūma

Kopš 2016.gada

12 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko
publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā
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RJA atbalsta akadēmiskā personāla publikāciju sagatavošanu un sekmē to publicēšanu
starptautiskos

zinātniskajos

žurnālos.

Papildus

minētajam

RJA

piedāvā

mācībspēkiem,

viespasniedzējiem un RJA studentiem publicēt savus zinātniskos darbus pētniecisko rakstu sērijā
„RGSL Research Papers”.

RJA akadēmiskā personāla sagatavotās publikācijas un mācību literatūra
Vārds, uzvārds

Baiba Bebre

Publikācijas/zinātniskā

Pilns

darba veids

izdevumu

Zinātniskā

nosaukums

un

informācija

par

publikācija Baiba Bebre together with Ligita Gjortlere,

starptautiskā izdevumā

Guide to Latvian Legal System and Legal
Research,

GlobaLex,

Available

on:

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia1.h
tml
Kristofers Godārs Zinātniskā
(Christopher

publikācija A Voice in the Wilderness? Legal Linguistics in

starptautiskā izdevumā

Search of a Place in the Curriculum, RGSL
Working Papers

Goddard)

Gudmundurs

Zinātniskā

publikācija "The Integration of Human Rights in Legal

Alfredsons

starptautiskā izdevumā

Education and Other Academic Disciplines" in

(Gudmundur

Human Rights (journal), China Society of

Alfredsson)

Human Rights Studies, No. 2, March 2016, pp.
92-100

Džordžs

Ulrihs Zinātniskā

publikācija “Research

(George Ulrich)

starptautiskā izdevumā

Žaneta Mikosa

Zinātniskā

Ethics

for

Human

Rights

Researchers”, Edward Elgar Publishers, 2016

publikācija “Property and Environmental Protection in

starptautiskā izdevumā

Latvia”,

in:

Property

and

Environmental

Protection in Europe, G. Winter (ed.), Europa
Law Publishing, 2016
Gaļina Žukova

Zinātniskā

publikācija Galina Zukova,
42

Vladimir Khvalei, “ICC

starptautiskā izdevumā

Arbitration: Neither Cheaper Nor Faster – Why
Then?”, in International Arbitration Under
Review. Essays in honour of John Beechey, ICC
Publication No. 772E, 2015, pp. 215-226.

Zinātniskā

publikācija Galina Zukova, Inga Kacevska: Chapter on

starptautiskā izdevumā

Latvia, in “World Arbitration Reporter” (eds. L.
Mistelis and L. Shore), 2nd ed., JurisPublisher,
2015.

Zinātniskā

publikācija “Lettonie: Le principe compétence-compétence

starptautiskā izdevumā

n’exclut pas le recours aux tribunaux étatiques
pour statuer sur la validité de la clause
compromissoire”

(case-law

review

of

the

Decision of the Constitutional Court of Latvia
(Satversmes tiesa) of 28 November 2014 in case
No. 2014-09-01), Les Cahiers de l’Arbitrage/The
Paris

Journal

of

International

Arbitration,

2015(3), pp. 493-503
Ligita Gjortlere

Zinātniskā

publikācija Ligita Gjortlere together with Baiba Bebre,

starptautiskā izdevumā

Guide to Latvian Legal System and Legal
Research,

GlobaLex,

Available

on:

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia1.h
tml
Ineta Ziemele

Zinātniskā

publikācija The Impact of the ECHR on the Democratization

starptautiskā izdevumā

Process in Central and Eastern Europe: Judicial
Perspectives. I. Motoc and I. Ziemele (eds.).
Cambridge University Press, 2016, ISBN 978-1107-13502-4.
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Zinātniskā

publikācija “How

starptautiskā izdevumā

International

Law

Matters

for

the

European Court of Human Rights”, in El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos : una
visión desde dentro : en homenaje al Juez Josep
Casadevall / coordinadores Luis López Guerra ...
[et al.]. - Valencia : Tirant lo Blanch, 2015.

Zinātniskā

publikācija “Acceptance of a Claim for State Continuity: A

starptautiskā izdevumā

question

of

International

Law

and

its

Consequences” in Journal of the University of
Latvia “Law”, No. 9, 2016, pp. 39 – 47.

Zinātniskā

publikācija “Globalizācija un juridiskā izglītība”, Jurista

Latvijas izdevumā

Zinātniskā

Vārds, 25. AUGUSTS 2015 /NR. 33 (885),

publikācija “Ko

Latvijas izdevumā

darīt

ar

okupācijas

laikā

Latvijai

nodarītajiem zaudējumiem”, Jurista Vārds, 19.
JANVĀRIS 2016 /NR. 3 (906)

Zinātniskā

publikācija “Tiesiskās

Latvijas izdevumā

paļāvības

un

tiesiskās

drošības

principi starptautiskajās tiesībās”, Jurista Vārds,
26. JANVĀRIS 2016 /NR. 4 (907)

44

12.1 Doktorantūras

programmas

īstenošanā

iesaistītā

Kopenhāgenas

Universitātes

akadēmiskā personāla sagatavotās publikācijas un mācību literatūra
Vārds, uzvārds

Peter Pagh

Publikācijas/zinātniskā

Pilns

nosaukums

darba veids

izdevumu

Zinātniskā publikācija

Heinrichsen, Carsten, and Pagh, Peter. Smæk for

starptautiskā izdevumā

Skillingen,

informācija

Retsvidenskabelige

Administrative
København:

un

Sanktioner.
Jurist-

Og

1.

Studier
Udg.

par

I
ed.

Økonomforbundets

Forlag, 2015. (Book)
Antoni Abati Ninet

Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Abat i Ninet, A.a , Gardner, J.A.b, Distinctive
identity claims in federal systems: Judicial
policing of subnational variance

(Article),

International Journal of Constitutional Law.
Volume 14, Issue 2, 1 April 2016, Pages 378410, Scopus
Clement
Petersen

Salung Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Schovsbo, Jens, Thomas Riis, and Clement
Salung Petersen. "The Unified Patent Court: Pros
and Cons of Specialization – Is There a Light at
the End of the Tunnel (Vision)?" IIC International Review of Intellectual Property
and Competition Law 46, no. 3 (2015): 271-74.
Scopus

Iryna Marchuk

Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Marchuk, Iryna. "Ukraine and the International
Criminal Court: Implications of the Ad Hoc
Jurisdiction

Acceptance

and

Beyond." Vanderbilt Journal of Transnational
Law 49, no. 2 (2016): 323. (Peer-reviewed
journal)
Joanna Jemielniak

Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Jemielniak, J. Exploring med-arb and arb-med
discourse in China: Challenges and prospects
(book chapter), Arbitration Discourse in Asia,
Volume 208, October 23, 2015, Pages 155-182,
Scopus
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Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Jemielniak, Joanna, Nielsen, Laura, and Olsen,
Henrik Palmer. “Establishing Judicial Authority
in

International

Cambridge:

Economic

Cambridge

Law”,

University

1-28.
Press,

2016.(Editor and author of introduction)
Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Jemielniak, Joanna, Nielsen, Laura, " ‘Global
Citizens’ in international commercial arbitration
and WTO dispute resolution." In Establishing
Judicial Authority in International Economic
Law,

263-289.

Cambridge:

Cambridge

University Press, 2016.(Book chapter)
Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Jemielniak, Joanna. "Pressure for Transparency
and the Use of Arbitration Mechanisms in
International Economic Dispute Resolution."
In The

Global

Community

Yearbook

of

International Law and Jurisprudence 2015,
Chapter 14. Oxford University Press, 2016.
Jens Hemmingsen Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā
Schovsbo

Schovsbo, J.a ,

Teilmann-Lock, S.b

We

Wanted More Arne Jacobsen Chairs but All We
Got Was Boxes – Experiences from the
Protection of Designs in Scandinavia from 1970
till the Directive

(Article), IIC International

Review of Intellectual Property and Competition
Law, Volume 47, Issue 4, 1 June 2016, Pages
418-437, Scopus

Laura Nielsen

Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Jemielniak, Joanna, Nielsen, Laura, and Olsen,
Henrik Palmer. “Establishing Judicial Authority
in

International

Economic

Law”,

1-28.

Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
(Editor of the book and author of introduction)
Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Tereposky Greg, Nielsen Coordinated actions in
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international economic law as illustrated by
investment treaty arbitration and World Trade
Organization disputes In Establishing Judicial
Authority in International Economic Law, 119138. Cambridge: Cambridge University Press,
2016. (Book chapter)
Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Jemielniak, Joanna, Nielsen, Laura, " ‘Global
Citizens’ in international commercial arbitration
and WTO dispute resolution." In Establishing
Judicial Authority in International Economic
Law,

263-289.

Cambridge:

Cambridge

University Press, 2016. (Book chapter)
Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Gantz, David A, and Laura Nielsen. "TTIP and
the Post-Bali WTO: Towards a New World
Trade Order?" In International Economic Law
and Governance, 367-391. Oxford University
Press, 2016. (Book chapter)

Helle Krunke

Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Scheinin, Martin, Krunke, Helle, and Aksenova,
Marina. Judges

as

Guardians

Constitutionalism

and

Human

of
Rights.

Cheltenham, Gloucestershire: Edward Elgar
Publishing, 2016. (Editor of the book and author
of introduction)
Zinātniskā publikācija
starptautiskā izdevumā

Krunke, Helle. “Courts as protectors of the
people:

constitutional

identity,

popular

legitimacy and human rights” in Judges as
Guardians of Constitutionalism and Human
Rights, 71-96. Cheltenham, Gloucestershire:
Edward Elgar Publishing, 2016. (Book chapter)

13 Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to
uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
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RJA relatīvi nelielā akadēmiskā personāla dēļ augstskolā nav izveidotas atsevišķas katedras un
institūti. Tomēr vairāki RJA mācībspēki ir pētnieku grupas dalībnieki Cilvēktiesību institūtu
asociācijas (AHRI) ietvaros. Studiju virziena īstenošanā iesaistīta arī RJA studiju daļa.

Uzdevumi
Pētnieciskā darbība, tai skaitā, zinātnisku darbu izstrādāšana,

Pētnieku grupa (AHRI)

kas var kalpot arī kā mācību materiāli
Informācijas apmaiņa un sadarbības veidošana ar citām
iesaistītajām institūcijām

Uzdevumi
Sadarbības nodrošināšana starp studentiem, pasniedzējiem un

Studiju daļa

administrāciju studiju procesa ietvaros
Dalība studentu uzņemšanas procesā
Studiju procesa lietvedības organizēšana
Statistikas atskaišu sagatavošana

14 Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot
tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā

Mācību palīgpersonāls
Vārds,

Amats

Studiju kurss

uzvārds

Studiju programma, kurā kurss tiek
pasniegts

Toms

Doktorantūras

Krūmiņš

students/

Starptautiskās

Visas maģistra studiju programmas

zinātniskais privāttiesības

asistents

un
civilporcess

Žaneta

Doktorantūras

Mikosa

studente/

Vides tiesības Visas maģistra studiju programmas,

zinātniskā un politika

izņemot programmu „Tiesības un
finanses”

asistente
Laura

Doktorantūras

Ratniece

studente/

Starptautiskās

Akadēmiskā

bakalaura

studiju

zinātniskā komerctiesības programma „Tiesības un bizness”

asistente
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RJA doktoranti - Arina Melse, Laura Ratniece, Žaneta Mikosa, Aravamudhans
Ulaganathans Ravindrans (Aravamudhan Ulaganathan Ravindran) un Toms Krūmiņš iesaistīti arī
studējošo studiju un noslēguma darbu vērtēšanā.

Uzdevumi
RJA Bibliotēka

Bibliotēkas resursu uzturēšana un atjaunošana
Bibliotēkas resursu izsniegšana bibliotēkas lietotājiem
Konsultāciju un atbalsta sniegšana bibliotēkas lietotājiem
Materiālu sagatavošana (skenēšana, kopēšana, ievietošana RJA iekšējā
tīklā) studiju kursu nodarbībām
Materiālu sagatavošana (kopēšana) studiju kursu pārbaudījumiem
Nodarbību organizēšana juridiskajā pētniecībā

15 Informācija par ārējiem sakariem
15.1 Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām
Sadarbība, pirmkārt, izpaužas prakses nodrošināšanā studējošajiem. Profesionālās maģistra
studiju programmas studentiem prakse ir obligāta, taču arī akadēmisko programmu studentiem ir
iespējams gūt profesionālo pieredzi kā praktikantam. Lai studējošie prakses ietvaros varētu gūt
ieskatu par ikdienas darba norisi dažādu organizāciju ietvaros, RJA sadarbojas ar Tieslietu
ministriju, Ārlietu ministriju, Patentu valdi, zvērinātu advokātu birojiem „Sorainen”, „Lawin”,
“Cobalt”, “bnt Klauberg Krauklis”, Valsts valodas centru un citām institūcijām. 2006.gada
29.augustā ir noslēgts sadarbības līgums ar Tieslietu ministriju; 2007.gada 26.februārī ir noslēgts
sadarbības līgums ar Valsts valodas centru (tolaik: Tulkošanas un terminoloģijas centrs).
Sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām izpaužas arī kā aptauju
veikšana nolūkā uzzināt to viedokli un uzlabot studiju programmas, kā arī sadarbība publisku
diskusiju un konferenču veidošanā, piedaloties arī organizāciju pārstāvjiem. Dažādu profesionālo
organizāciju un industrijas pārstāvji ir iesaistīti arī studiju kursu īstenošanā RJA kā viespasniedzēji,
tādējādi veidojot labāku studentu izpratni par prakses jautājumiem šo studiju kursu aptvertajās
jomās.
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15.2 Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus
studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas.
Pārskats par sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm sniegts šī
ziņojuma 8.punktā. Papildus šai sadarbībai RJA ir noslēgusi vienošanās par iespēju studējošajiem
turpināt RJA uzsāktās studijas citās augstskolās tad, ja tiks izbeigtas RJA īstenotās studiju
programmas.
1. 2007.gada 21.jūnijā noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti, ka, tad, ja tiks pārtraukta
RJA maģistra studiju programmas „Tiesības un finanses” realizācija, LU apņemas nodrošināt
iespēju studējošajiem studijas turpināt LU maģistra studiju programmā „Jurists”’;
2. 2009.gada 31.martā noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti, ka, tad, ja tiks pārtraukta
RJA akadēmiskās vai profesionālās maģistra studiju programmas „Starptautiskās un Eiropas
tiesības”, kā arī „Pārrobežu komerctiesības”, „Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības” un
„Eiropas Savienības tiesības un politika” realizācija, LU apņemas nodrošināt iespēju studējošajiem
studijas turpināt LU maģistra studiju programmā „Tiesību zinātnes”;
3. 2010.gada 7.maijā noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti, ka, tad, ja tiks pārtraukta
RJA bakalaura studiju programmas „Tiesības un bizness” realizācija, LU apņemas nodrošināt
iespēju studējošajiem studijas turpināt LU bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne”;
4. 2010.gada 7.maijā noslēgta vienošanās ar LU, ka gadījumā, ja tiks pārtraukta programmas
„Tiesības un diplomātija” realizācija, LU apņemas nodrošināt iespēju studējošajiem studijas
turpināt LU bakalaura studiju programmā. „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija”;
5.2012.gada 20.decembrī noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti, ka tad, ja tiks izbeigta
RJA un Kopenhāgenas Universitātes kopīgi īstenotā doktora studiju programma, doktorantiem būs
iespējams turpināt studijas atbilstošā Latvijas Universitātes doktora programmā.
15.3 Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros
Apmaiņas programma

Studējošo skaits

Valsts

Erasmus

1

Beļģija

Erasmus

1

Vācija

Erasmus

4

Spānija

Erasmus

1

Horvātija

Erasmus

1

Itālija

Erasmus

4

Malta

Erasmus

4

Nīderlande

Erasmus apmaiņas programmā kopā devās 16 studenti.
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15.4 Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju
programmām
15.4.1 Bakalaura studiju programma „Tiesības un bizness”
Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
1

3 gadi

Meksika

1

3 gadi

Pakistāna

3

3 gadi

Krievija

1

3 gadi

Lietuva

3

3 gadi

Uzbekistāna

1

3 gadi

Vācija

1

3 gadi

Francija

1

3 gadi

Azerbaidžāna

15.4.2 Bakalaura studiju programma “Tiesības un diplomātija”
Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
2

3 gadi

Azerbaidžāna

1

3 gadi

Norvēģija

1

3 gadi

Vācija

1

3 gadi

Uzbekistāna

1

3 gadi

Somija

1

3 gadi

Turcija

1

3 gadi

ASV

15.4.3 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Starptautiskās un Eiropas
tiesības”
Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
2

1.gads

ASV

1

1 gads

Vācija

1

1 gads

Indija
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15.4.4 Profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskās un Eiropas
tiesības”
Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
2

2 gadi

Gruzija

1

2 gadi

Vācija

1

2 gadi

Ukraine

1

2 gadi

Krievija

15.4.5 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārrobežu komerctiesības”
Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
1

1 gads

Azerbaidžāna

1

1 gads

Gruzija

15.4.6 Akadēmiskā maģistra studiju programma “Eiropas Savienības tiesības un
politika”

Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
1

1 gads

Lielbritānija

15.4.7 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Starptautiskās publiskās
tiesības un cilvēktiesības”
Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
1

1 gads

Etiopija

2

1 gads

Azerbaidžāna

2

1 gads

Kambodža

2

1 gads

Uzbekistāna

2

1 gads

Dienvidsudāna
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15.4.8 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesības un finanses”
Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
1

2 gadi

Uzbekistāna

1

2 gadi

Bosnija

un

Hercogovina
15.4.9 Akadēmiskā maģistra studiju programma „Juridiskā lingvistika”
Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
1

1 gads

Krievija

15.4.10 Doktorantūras programma
Ārvalstu

studējošo Studiju ilgums

Valsts

skaits
1

3 gadi

Indija

15.4.11Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā
Ārvalstu studējošo skaits
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studiju virzienā kopumā

53

16 Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesības un bizness”
raksturojums
Bakalaura studiju programmas “Tiesības un bizness” mērķis ir sagatavot jaunus speciālistus,
kas spētu strādāt Latvijā un starptautiskā vidē starpdisciplinārajā tiesību un biznesa jomā.

16.1 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Programmas mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu jaunu speciālistu izglītošanu, kas spētu
veikt starpdisciplinārus pētījumus starptautiskā vidē tiesību un biznesa jomā un strādāt
starptautiskos uzņēmumos un organizācijās, advokātu birojos un valsts pārvaldē Eiropas Savienības
valstīs un citur pasaulē.
Studiju programmai ir šādi uzdevumi:
1. Sniegt programmā studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas tiesību un biznesa jomās,
lai tie būtu spējīgi izprast gan šīs jomas, gan šo jomu savstarpējās mijiedarbības jautājumus;
2. Attīstīt studentu pētniecības prasmes, kas nepieciešamas akadēmisko pētījumu veikšanai, un
spējas veikt patstāvīgus starpdisciplinārus pētījumus tiesību un biznesa nozarēs;
3. Attīstīt studentos tādas prasmes, lai viņi varētu sekmīgi un atbilstoši labākajiem standartiem
strādāt starptautiskos uzņēmumos un organizācijās, advokātu birojos, valsts pārvaldē,
tostarp, prasmes iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, spējas pieņemt lēmumus,
līdzdarboties sociāli atbildīgā vidē utt.;
4. Sniegt studentiem pietiekamas vispārīgās prasmes, tostarp, prezentācijas un polemikas
prasmes, komunikācijas spējas un spējas strādāt komandā;
5. Radīt studentos vēlmi un nodrošināt pietiekamas zināšanas, lai turpinātu studijas un
pētniecības darbu maģistra un doktora studiju programmās, kā arī mūžizglītības jomā.

16.2 Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Pēc studiju programmas apgūšanas studējošais būs:
1. Ieguvis konkurētspējīgas zināšanas tiesību zinātnes un biznesa jomā;
2. Apguvis prasmes, kā sagatavot darba dokumentus tiesību un biznesa jomā;
3. Būtiski uzlabojis mutiskās un rakstiskās saziņas, prezentācijas un polemikas prasmes, spējas
darboties komandā un to vadīt;
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4. Ieguvis zināšanas par pētniecības metodēm un to iespējamo izmantošanu, kā arī apguvis
prasmi izmantot tās praksē.

16.3 Studiju programmas plāns. Studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms
kredītpunktos. Sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai
brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos. Īstenošanas plānojums

Starpdisciplinārā studiju programma apvieno kursus tiesību un biznesa jomā, ļaujot
studentiem apgūt papildus kursus saistītajās nozarēs, tostarp, politikas, humanitāro zinātņu un
svešvalodu jomā. Pēc studenta ieskata ir iespējams aizstāt brīvās izvēles kursus ar papildu kursiem
no ierobežotas izvēles kursu klāsta.
Sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles un brīvās izvēles daļām,
norādot apjomu kredītpunktos, bakalaura studiju programmai ir šāds:
Studiju programmas daļa

Kredītpunktu skaits

Obligātā (A)

88 KP

Ierobežotas izvēles (B)

22 KP (minimums)

Brīvas izvēles (C)

10 KP (maksimums)

KOPĀ

120 KP

Studiju programmas obligātā daļa sākas ar ievadu universitātes līmeņa studijās, kas aptver
visus RJA bakalaura programmas priekšmetus.
Lielāko obligāto kursu daļu veido tiesību un biznesa pamatkursi, tostarp ekonomikas kursi.
Obligātajā daļā ietilpst arī bakalaura darbs, kuram studenti tiek sagatavoti, katra akadēmiskā gada
beigās rakstot kursa darbu un apgūstot pētniecības metodes.
Ierobežotās izvēles daļa ietver sevī kursus, kas ļauj specializēties ikvienā tiesību, biznesa,
politikas un humanitāro zinātņu jomā, kā arī piedāvā svešvalodu apgūšanu, tostarp, angļu, franču,
krievu, vācu, itāļu un ķīniešu valodas kursus. Pieejamie izvēles kursi ietver arī programmas
„Tiesības un diplomātija” kursus. Brīvās izvēles daļa sastāv galvenokārt no vispārējiem kursiem
nozarēs, kas saistītas ar tiesībām un biznesu.
Studiju programmā iekļautie kursi ir šādi:
Studiju kursi un moduļi

Kredītpunkti

A. Obligātā daļa – kopā 88 KP
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Vispārējā daļa
Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas bakalaura studijās

9 KP

Tiesības
Ievads tiesībās I

6 KP

Ievads tiesībās II

3 KP

Eiropas Savienības tiesības

6 KP

Līgumtiesības

3 KP

Starptautiskās publiskās tiesības

6 KP

Starptautiskās cilvēktiesības

3 KP

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās tiesības

3 KP

Iekšējā tirgus tiesības

3 KP

Konkurences un valsts atbalsta tiesības

3 KP

Intelektuālā īpašuma tiesības

3 KP

Eiropas Savienības ārējās attiecības

3 KP

Starptautiskās komerctiesības

3 KP

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

3 KP

Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības

3 KP

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

3 KP

Tiesību filozofija

3 KP

Ekonomika
Mikroekonomika

3 KP

Makroekonomika

3 KP

Matemātika sociālajām zinātnēm

3 KP

Statistika sociālajās zinātnēs

3 KP

Finanšu ekonomika

6 KP

Bizness
Ievads biznesa studijās

6 KP

Uzņēmumu grāmatvedība

3 KP

Riska vadība

3 KP

Biznesa stratēģija

3 KP

Finanšu grāmatvedība

3 KP

Padziļinātās uzņēmuma finanses

3 KP

Vadības grāmatvedība un kontrole

3 KP

Praktiskā biznesa stratēģija

3 KP
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Pētniecība
Pētniecības metodes

3 KP

Padziļinātais kurss pētniecības metodēs

3 KP

Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads

6 KP

Pētnieciskais darbs tiesībās un biznesā – otrais gads

6 KP

Bakalaura darbs

15 KP

B. Ierobežotas izvēles daļa – vismaz 22 KP
Tiesības
Piespiedu un citu mehānismu pielietošana starptautiskajās publiskajās

1.5 KP

tiesībās
Salīdzinošās krimināltiesības

3 KP

Mantojuma tiesības

3 KP

Tiesības un finanses

3 KP

Filozofija

3 KP

Starptautiskās tirdzniecības un investīciju aizsardzības tiesības

3 KP

Starptautiskās nodokļu tiesības

3 KP

Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības

3 KP

Diplomātiskās tiesības

3 KP

Banku un vērtspapīru tiesības

3 KP

Starptautiskās humanitārās tiesībās

3 KP

Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana

3 KP

Publisko iepirkumu likums

3 KP

Bizness un ekonomika
Biznesa sadarbība ar Ķīnu

3 KP

Projektu vadība

3 KP

Ievads mārketingā

3 KP

Biznesa veidošana ASV

3 KP

Uzņēmumu apvienošana un iegāde

3 KP

Starptautiskā finanšu pārvaldība

3 KP

Ievads ģeoekonomikā

3 KP

Rīcība un uzvedība

3 KP

Politika un humanitārās zinātnes
Starptautisko attiecību teorija

6 KP

Ievads diplomātijā

3 KP
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Pasaules mūsdienu vēsture

6 KP

Salīdzinošā politika

3 KP

Āzijas politikas studijas

3 KP

Starptautiskā drošība

3 KP

Eiropas Savienības politikas veidošana

3 KP

Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas

3 KP

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

3 KP

Ārpolitikas analīze

6 KP

Globāla pieeja publiskai diplomātijai

6 KP

Starpkultūru dialogs

3 KP

Profesionālā ētika

3 KP

Profesionālā komunikācija

3 KP

Diplomātija un konfliktu risināšana

3 KP

Formālā loģika un kritiskā domāšana

3 KP

Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu vēsture

3 KP

Publiskās uzstāšanās prasmes

3 KP

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

3 KP

Ievads franču valodā

3 KP

Franču valoda vidējā līmenī

3 KP

Ievads krievu valodā

3 KP

Krievu valoda vidējā līmenī

3 KP

Krievu valoda III

3 KP

Ievads spāņu valodā

3 KP

Spāņu valoda vidējā līmenī

3 KP

Ievads vācu valodā

3 KP

Vācu valoda vidējā līmenī

3 KP

16.4 Studiju kursu un studiju moduļu apraksti

A. Obligātā daļa
Vispārējā daļa
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Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas bakalaura Studiju kurss ir ievads studijās abu bakalaura
studijās

programmu („Tiesības un bizness” un „Tiesības
un diplomātija”) pirmā kursa studentiem. Sešu
nedēļu garumā studenti apgūst pamatus tiesībās,
ekonomikā un matemātikā, politikā, biznesā,
pētniecībā un rakstīšanā, kā arī praktiskas
iemaņas angļu valodā, komandas darbā un
programmatūras izmantošanā.
Ievadkursa mērķis ir iepazīstināt ar nozaru
principiem,

terminoloģiju,

subjektiem

un

praktisko pielietojumu, lai sniegtu studentiem
labāku izpratni, uzsākot studijas un izraugoties
izvēles kursus.
Tiesības
Ievads tiesībās I

Šis kurss balstās uz zināšanām un prasmēm, kas
iegūtas Ievada kursā attiecībā uz tiesībām. Kurss
ir domāts, lai nodrošinātu dziļāku izpratni par
dažādām tiesību disciplīnām. Kursa mērķis ir
divējāds: 1) tālāk attīstīt studentu praktiskās
spējas, kas nepieciešamas, lai mācītos par
dažādām tiesību disciplīnām, veiktu juridisko
pētniecību un uzņemtos rakstīt uzdevumus, kā
arī 2) sniegt papildus teorētiskās zināšanas
dažādās tiesību nozarēs, kas ietu tālāk par Ievada
kursu, lai palīdzētu studentiem saprast to
priekšmetu kontekstu, kuri tālāk programmā tiks
pasniegti.

Ievads tiesībās II

Šis

kurss

iepazīstina

studentus

nevis

ar

abstraktām tiesību definīcijām, bet gan ar
vispārēju

ievadu

nacionālajā

un

Eiropas

Savienības tiesību sistēmā, lai studenti izprastu
galvenos tiesību jēdzienus. Kursa fokuss ir
balstīts uz kontinentālo tiesību sistēmu. Tiek
apspriesti arī starptautiskie tiesību standarti, kas
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ir saistoši nacionālajām tiesību sistēmām. Lai
izprastu mūsdienu tiesības, ir svarīgi, ka ir ideja
par to attīstību. Tādējādi kurss iesākas ar tiesību
vēsturi. Lai atšķirtu tiesību normas no citām
normām, ir svarīgi apskatīt jautājumu par tiesību
avotiem. Ir vienlīdz svarīgi apskatīt arī atšķirību
starp civiltiesību sistēmu un common law
tradīciju. Kurss arī nodrošina izpratni par
likumdošanas un proceduālajiem jautājumiem,
kas nepieciešami, lai praksē īstenotu tiesības.
Eiropas Savienības tiesības

Kurss sniedz zināšanas par Eiropas Savienības
institūciju

un

funkcionēšanu,

procedūru
īpašu

izveidi

uzmanību

un

pievēršot

likumdošanas un tiesas procesam, kā arī ES
tiesību ietekmei tās dalībvalstīs.
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Eiropas
Savienību. Primārais mērķis ir veidot izpratni
par normatīvo regulējumu un ES primārajām
tiesībām, taču atsevišķos tematos tiek analizētas
arī sekundārās tiesības. Kurss sniedz plašākas un
dziļākas zināšanas šajā tiesību nozarē, vienlaikus
fokusējoties uz problēmjautājumu risināšanas
iemaņu attīstīšanu.
Līgumtiesības

Kursā tiek apskatīts līguma jēdziens, dažāda
veida līgumi un starptautisko līgumu avoti, kā
arī starptautisko līgumu piemērošana nacionālā
un starptautiskā līmenī. Turpinājumā tiek pētīti
līguma sastādīšanas procesi, kā, pilnvaras slēgt
līgumus, pilnvaras un līgumu apstiprināšana.
Tas arī ietver līgumu grozījumu analīzi, kā
līgums zaudē spēku un kā secīgi noslēgt līgumu.
Tālāk kursā tiek apskatīti jautājumi par līgumu
saistību uzņemšanos, pieredzi atrunāties un
sniegt skaidrojošus paziņojumus, kas noved pie
60

diskusijām par strīdu risināšanu un aizsardzības
līdzekļiem.

Īpaša

uzmanība

tiek

vērsta

jautājumiem par līgumu interpretāciju.
Starptautiskās publiskās tiesības

Kurss

iepazīstina

ar

starptautiskajām

publiskajām tiesībām, izmantojot sistemātisku
pieeju principiem un jautājumiem, kas regulē
globālo kopienu. Pamatā koncentrējoties uz
starptautisko publisko tiesību pamatiem, kurss
tomēr pievēršas arī atsevišķiem specifiskiem un
nozīmīgiem jautājumiem, tai skaitā: ANO lomai,
starptautiskajām krimināltiesībām, pretterorisma
aktivitātēm,

vides

aizsardzībai,

ilgtspējīgai

attīstībai un tirdzniecībai.
Starptautiskās cilvēktiesības

Kursā tiek piemērota starpdisciplināra pieeja,
pievēršoties
vēsturiskajai

filozofiskajām
attīstībai,

pamatnostādnēm,
universālajām

un

reģionālajām sistēmām, politikas jautājumiem,
kā arī juridiskajiem standartiem. Studējošie gūst
priekšstatu par cilvēktiesībām un apgūst, kā
nošķirt cilvēktiesības kā tiesību nozari no citām
disciplīnām. Kursā tiek aplūkoti cilvēktiesību
aizsardzības

mehānismi

un

galvenie

starptautiskie līgumi, ANO, kā arī reģionālie
mehānismi – Eiropa, Amerikas un Āfrika,
akcentējot

Eiropas

mehānismu.

Tiek

izaicinājumi,

ar

Cilvēktiesību

apspriesti
ko

arī

sastopas

tiesas

mūsdienu
modernās

cilvēktiesības.
Starptautiskās privāttiesības un procesuālās

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko un praktisko

tiesības

ieskatu

privāttiesību

kāzusu

risināšanā

ar

starptautiskajiem (pārrobežu) elementiem. Kurss
aptver

centrālos

starptautisko

tiesu

šīs

nozares

jurisdikciju

tematus:
civil-

un

komerclietās, ārvalstu spriedumu atzīšanu un
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izpildi,

kā

(piemērojamā

arī

tiesību

likuma

normu

kolīzijas

jautājumi).

Kurss

pievēršas noteiktiem tematiem ES regulējuma
kontekstā, taču aplūkoti tiek arī jautājumi ārpus
ES tiesību harmonizācijas.
Iekšējā tirgus tiesības

Kurss sniedz izpratni par iekšējā tirgus izveidi
un funkcionēšanu, un tā ietekmi uz dalībvalstīm.
Kurss īpaši pievēršas preču un pakalpojumu
brīvai apritei, tomēr arī personu, kapitāla un
nodibinājumu brīvai apritei. Studējošie tiek
iepazīstināti arī ar jautājumiem par dzimumu
līdztiesību, konkurenci un valsts atbalstu.

Konkurences un valsts atbalsta tiesības

Kurss

veido

izpratni

par

iekšējā

tirgus

konkurences tiesību mehānismu, tai skaitā,
ierobežojumus dalībvalstīm, sevišķi saistībā ar
valsts atbalsta sniegšanu. Kursā īpaša uzmanība
veltīta uzņēmumu tiesībām un pienākumiem
tirgū, iekļaujot jautājumus, kas attiecas uz
tiesiskā

regulējuma

substanci

un

procesu

konkurences un valsts atbalsta jomā. Aplūkoti
tiek arī jautājumi, kas saistīti ar dzimumu
līdztiesību.
Intelektuālā īpašuma tiesības

Kurss

aptver

intelektuālā

īpašuma

tiesību

pamatjēdzienus un jautājumus. Studenti tiek
iepazīstināti ar tādiem intelektuālā īpašuma
tiesību priekšmetiem kā autortiesības, preču
zīmes, ģeogrāfiskās norādes, dizainparaugi,
negodīga konkurence un patenti. Atsevišķi tiek
apskatīts intelektuālā īpašuma tiesību regulējums
ES iekšējā tirgus noteikumu kontekstā. Tiek
pievērsta uzmanība galvenajiem starptautiskiem
un ES instrumentiem intelektuālā īpašuma
tiesību jomā, un tiek pārrunāti to piemērošanas
jautājumi.
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Eiropas Savienības ārējās attiecības

Kurss piedāvā izpratni par ES starptautisko
kompetenču un pilnvaru konstitucionālajiem
pamatiem. Īpaši aplūkotas, tiek procesuālās un
materiālās prasības šo kompetenču pielietošanai
un starptautisko tiesību ietekme ES un tās
dalībvalstīs.

Starptautiskās komerctiesības

Kurss

piedāvā

komerctiesību

ieskatu

starptautisko

pamatprincipos

un

nozares

nozīmīgākajās jomās. Studējošie var piemērot
esošās un kursā iegūtās zināšanas, risinot
kāzusus

un

tendencēm

diskutējot
un

par

aktualitātēm

pēdējā

laika

starptautiskajās

komerctiesībās. Kursa mērķis ir panākt, lai
studējošie izprastu: nozares avotus un atšķirīgās
apakšnozares;

pamatprasības

pārrobežu

darījumiem un komerclīgumiem; priekšrocības
un trūkumus dažādām uzņēmējdarbības formām;
pamatprincipus preču starptautiskai pārdošanai;
ar ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču
pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) saistītos
jautājumus un juridiskos instrumentus preču
pārdošanai;

jautājumus

attiecībā

uz

starptautiskajiem maksājumiem un garantijām;
galvenās

īpatnības

pārvadāšanai;

starptautiskai

priekšrocības

un

preču
trūkumus

dažādiem starptautisko komercstrīdu risināšanas
veidiem.
Ievads Latvijas tiesību sistēmā

Kurss sniedz pārskatu par galvenajām Latvijas
konstitucionālajām institūcijām, to pilnvarām un
funkcionēšanu, īpaši pievēršoties likumdošanas
procesam un tiesu varas darbam, tai skaitā,
Satversmes tiesai. Īpaša uzmanība tiek veltīta
tiesību avotiem, hierarhijai, interpretācijai un
tiesību normu kolīziju risināšanas principiem.
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Kursā tiek sniegts ieskats galvenajās tiesību
nozarēs – konstitucionālajās, administratīvajās,
civil- un krimināltiesībās, kā arī uzņēmumu
tiesībās un darba tiesību pamatos. Semināros
studenti risina kāzusus, lai papildinātu lekcijās
gūtās zināšanas ar ieskatu praktiskā normu
piemērošanā.
Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības

Kurss

identificē

vispārīgos

jēdzienus

un

principus personas un ģimenes. Kursā tiek
izmantots salīdzinošs skatījums uz galvenajiem
nozares

tematiem,

tai

skaitā,

(partner-

)attiecībām, laulībām, konkubinātu, šķiršanos,
paternitātes

noteikšanu,

leģitimizāciju,

aizgādību, adopciju, aizbildniecību, patrimoniju
un sukcesiju
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

Šis kurss apskata valstu atbildības kā sekundāro
normu rašanās avotus un saturu. Studenti tiek
iepazīstināti ar galvenajiem valstu atbildības
elementiem, kādi tie ir noteikti starptautiskajās
paražu tiesībās un kodificēti Starptautisko
tiesību komisijas Pantos par valstu atbildību par
starptautiski prettiesiskām darbībām. Praksē tie
tiek izmantoti kā vadošie principi, lai sauktu
valsti

pie

atbildības

par

starptautiski

prettiesiskām darbībām, tādā forumā, kuram ir
jurisdikcija izšķirt attiecīgo strīdu.
Tiesību filozofija

Šis kurss ir ievads tiesību filozofijā. Tas balstās
uz pašām nozīmīgākajām tiesību filozofijas
skolām vēsturiskā un modernā perspektīvā
(dabiskās
juridiskais

tiesības,

tiesību

reālisms

pozitīvisms,

u.t.t.),

pašiem

ietekmīgākajiem tiesību filozofiem un viņu
ievērojamām idejām. Vienlaikus šis kurss arī
balstās
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uz

galvenajiem

jēdzieniem

tiesību

filozofijā

–

brīvība,

atbildība,

līdztiesība,

taisnīgums u.c. Šis kurss aptvers abas –
teorētisko un praktisko pieeju – analizējot
tiesību filozofijas problēmas.
Ekonomika
Mikroekonomika

Mikroekonomika

ir

individuālo

aģentu

ekonomika. Tā aplūko un analizē patērētāju un
mājsaimniecību ekonomiskos lēmumus: cik
daudz darba nodrošināt, lai gūtu ienākumus; kā
sadalīt ienākumus starp tērēšanu un iekrāšanu;
kā sadalīt tēriņus starp dažādām precēm un
pakalpojumiem. Savukārt firmu ekonomiskie
lēmumi ietver jautājumus par to, ko ražot, cik
daudz un par kādu cenu. Trešais aģents
mikroekonomikā ir valdība un tās spējas
iejaukties ekonomikā, kad tirgus ekonomikā
vērojami nevēlami rezultāti.
Makroekonomika

Makroekonomika aplūko vispārējo ekonomikas
funkcionēšanu un tādējādi tā analizē jautājumus,
kas saistīti ar visiem patērētājiem, visām
firmām, visām precēm utt. Priekšmeta centrā ir
cēloņsakarības:

kā

ir

saistīti

lielumi?

makroekonomiskie

visi
Kā

makroekonomiskās problēmas un neatbilstības –
inflācija, bezdarbs, ekonomiskā augšana, deficīts
– var tikt atrisinātas? Kurss iepazīstina ar visiem
būtiskajiem makroekonomiskajiem lielumiem
un to savstarpējo mijiedarbību, kā arī to, kā
valdība ar fiskālās politikas un Centrālā banka ar
monetārās politikas palīdzību var šos lielumus
ietekmēt. Latvija un tās ekonomiskā politika tiek
īpaši

aplūkota

ar

piemēru

palīdzību.

Makroekonomika analizē arī savstarpējo saistību
starp dažādām finanšu institūcijām, piemēram,
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bankām un fondiem.
Starptautiskā monetārā ekonomika

Starptautiskā

monetārā

starptautiskās

ekonomika

tirdzniecības

un

ir

monetārās

ekonomikas monetārā daļa. Tās pamatuzdevums
ir izskaidrot, kas motivē naudas pārrobežu
plūsmu, un kā tā ietekmē valūtas likmes,
procentu

likmes

un

attiecīgi

ekonomisko

aktivitāti. Īpaša uzmanība tiek veltīta valūtas
krīzēm un politikas koordinācijai, ievērojot to,
ka valūtas krīzes pieņemas spēkā, un politikas
koordinācija (joprojām) ir nepietiekama.
Matemātika sociālajām zinātnēm

Kvantitatīvās prasmes mūsdienās tiek īpaši
novērtētas visās sociālajās zinātnēs - gan
akadēmiskajā vidē, gan darba tirgū. Kurss palīdz
studentiem, kas vēlas darboties jurisprudencē,
attīstīt

spējas

jēdzienus,

pilnībā

kas

izprast

lietoti

valodu

un

mikroekonomikā,

makroekonomikā, biznesā un finansēs. Kursā
studenti apgūst, kā sintezēt un aprakstīt idejas un
tendences ar skaitļu, statistiku un diagrammu
palīdzību, lai padarītu rakstveida darbus un
prezentācijas efektīvākas. Temati tiek pasniegti,
izmantojot vienkāršu un pieejamu valodu,
piemērus un to konkrēto izmantošanu, un katrā
lekcijā tiek risināti praktiski uzdevumi. Kursā
tiek

apgūti

Kartēzijas

loģikas,
plāna

pamatprincipi.

funkciju,

studiju

Visbeidzot,

un

derivatīvu,
diagrammu

kurss

ilustrē

aprakstošās statistikas galvenos jēdzienus un
tehnikas,

to,

kā

organizēt

un

izmantot

kvantitatīvo informāciju darbā.
Finanšu ekonomika

Šis

kurss

ir

ievads

galvenajos

finanšu

jautājumos. Finanšu ekonomika tipiski tiek
iedalīta divās jomās, proti, korporatīvās finanses
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un finanšu tirgi. Kursa pirmā daļa balstās uz, tā
saucamajiem,

pamata

korporatīvajās

jautājumiem

finansēs.

Studenti

tiks

iepazīstināti ar līdzekļiem, kā samazināt vērtību
un novērtēt riskantus investīciju lēmumus. Kad
tas ir apgūts, to var piemērot, lai izvēlētos starp
dažādām riskantām investīcijām. Tas ir process,
ko sauc par kapitāla budžetēšanu. Otrām kārtām,
apgūs

studenti

to,

kā

izmantot

cenas

samazināšanas modeli, lai vērtētu kompānijas.
Kursa otrā daļa balstās uz finanšu tirgu teoriju.
Studenti analizēs to, kā investori veido savus
porfolio un kā tas noved pie jēdziena - līdzsvara
aktīvu cenas noteikšana. Studenti apgūs to, kā
finanšu tirgi darbojas investoru uzvedības
gaismā.
Statistika sociālajās zinātnēs

Kurss

iepazīstina

studentus

ar

statistikas

pamatprincipiem un rīkiem, ļaujot tos sasaistīt ar
reālās dzīves problēmām. Kursa temati aptver
datu apkopošanu, apstrādi un prezentāciju,
izvērtēšanu, dispersiju, regresiju, korelāciju,
normālo distribūciju, varbūtības pamatprincipus,
hipotēžu

testēšanu,

parametru

chi-square

statistiku,

and

bez-

kategorisko

datu

novērtēšanu un analīzi. Daļa no kursa aptver arī
datorprasmju apgūšanu izmantošanu. Kursa
ietvaros

studenti

apgūst

galvenos

Excel

statistikas rīkus.
Bizness
Uzņēmumu grāmatvedība

Kurss

vispirms

iepazīstina

studējošos

ar

uzņēmumu grāmatvedību un aplūko dubultās
grāmatvedības jautājumu. Pēc tam kursā tiek
analizēts bilances pārskats un tas, kā tas tiek
izveidots. Bilances pārskats, kas norāda aktīvus
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un

pasīvus

konkrētajā

laika

posmā,

ir

nepieciešams, arī lai iegrāmatotu ikdienas
naudas plūsmas. Tādēļ kursā tiek apspriesti
dažādi

dubultās

grāmatvedības

ieraksti.

Visbeidzot, kursā tiek analizēts PVN, kā arī algu
un provīziju jautājumi. Katram tematam ir
veltītas divas stundas - lekcijai un semināram,
kurā par tematu tiek pildīti uzdevumi. Kursa otrā
daļa padziļināti aplūko tematus, kas aktuāli
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Šie temati ir
kapitāla

palielināšana,

citu

uzņēmumu

pārņemšana, finanšu ziņojumi. Studējošie apgūst
arī to, kā izmantot dažādas finanšu likmes un
interpretēt finanšu ziņojumus. Visbeidzot, tiek
aplūkoti jautājumi finanšu ziņojumu kontekstā –
izmaksu grāmatvedība, sociālā grāmatvedība,
korporatīvā vadība (pārvaldība).
Ievads biznesa studijās

Kursa galvenais mērķis ir sniegt studentiem
izpratni par uzņēmējdarbības pamatprincipiem.
Globalizāciju biznesā, uzņēmējdarbību, vadības
zinātni, mārketingu, informācijas tehnoloģijām
un finanšu vadību.

Riska vadība

Kursa noslēgumā studentiem ir izpratne, kā
piemērot

statistikas

pamatprincipus

un

optimizāciju portfeļa vadībā. Īpaša uzmanība
tiek veltīta, lai ilustrētu finanšu tirgu savstarpējo
saistību un dinamiku. Kursa noslēgumā studenti
būs kompetenti aprēķināt optimālos portfeļus
riska kontekstā un zinās pamatpielietojumu
finanšu derivatīviem.
Biznesa stratēģija

Stratēģiskā vīzija un rīcība ir nepieciešamas, lai
paaugstinātu

uzņēmuma

konkurētspējas

pārākumu, veiktu augstvērtīgus uzdevumus un
uzlabotu biznesa vērtību. Stratēģija iepazīstina,
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izskaidro un analizē darbības, kas ir vajadzīgas,
lai izvēlētos, attīstītu, ieviestu praksē un
novērtētu firmas konkurētspējīgo stratēģiju.
Kurss ir veidots, lai ilustrētu stratēģijas attīstību,
ieviešanu praksē un pārformulēšanu. Akcentēta
tiek nepieciešamība izprast, kā uzņēmumā
piemērot iekšējās un ārējās vides izmaiņas
Praktiskā biznesa stratēģija

Kurss turpina kursu „Biznesa stratēģija” un
sniedz dziļāku izpratni, kādēļ uzņēmumos tiek
ieviestas noteiktas stratēģijas un kāda ir to
iespējamā ietekme. Studentiem tiek piedāvāti
dažādi rīki un modeļi, lai novērtētu konkrētas
biznesa stratēģijas sasniegumus un veicinātu tās
attīstību.

Padziļinātās uzņēmuma finanses

Šis kurss seko kursam Ievads uzņēmuma
finansēs. Studenti apgūs to, kā izmantot cenas
samazināšanas modeli, lai novērtētu kompānijas.
Kursa otrā daļa balstās uz finanšu tirgu teoriju.
Studenti analizēs to, kā investori veido savus
porfolio un kā tas noved pie jēdziena – līdzsvara
aktīvu cenas noteikšana. Vienlaikus studenti
analizēs to, kā finanšu tirgi funkcionē investoru
uzvedības gaismā.

Vadības grāmatvedība un kontrole

Vadības uzskaite ir informācijas identifikācijas
novērtēšana,

akumulēšana,

analīze,

sagatavošana, interpretācija un komunikācija,
kas tiek izmantota vadībā, lai plānotu, novērtētu
un veiktu kontroli uzņēmuma ietvaros, kā arī
nodrošinātu piemērotu resursu izmantošanu un
uzskaitīšanu. Kursa noslēgumā studentiem būs
izpratne, kā atbalstīt uzņēmuma vadību lēmumu
pieņemšanā, plānošanā un biznesa kontrolē.
Pētniecība
Pētniecības metodes

Kursā tiek aplūkotas ar biznesu/tiesībām un
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tiesībām/diplomātiju saistīto pētniecības metožu
pamatprincipi.
Padziļinātais kurss pētniecības metodēs

Kursā ir iekļauti tādi temati kā pētniecības
process,

problēmu

risināšana,

instrumentu

attīstība, datu iegūšana un analīze. Kurss sastāv
no

lekcijām,

semināriem

un

praktiskām

pētniecības sesijām. Īpaša uzmanība veltīta
pētniecības

stratēģijām

elektroniskās

informācijas sabiedrībā, izmantojot kā mācību
bāzi plašo resursu klāstu, kas pieejams RJA,
Praktiskajām pētniecības sesijām raksturīga
praktisku uzdevumu risināšana, kas saistīti ar
nesen apgūtajiem programmas kursiem.
B. Ierobežotas izvēles daļa
Tiesības
Piespiedu un citu mehānismu pielietošana

Šis kurss apskata ietvaru problemātiskām sfērām

starptautiskajās publiskajās tiesībās

un praktiskās īstenošanas aspektus mūsdienu
piespiedu

un

citiem

mehānismiem

starptautiskajās publiskajās tiesībās. Tie ir tikuši
veidoti, lai tos izmantotu gadījumos, kad netiek
ievērotas tiesības, proti, sankcijas, pārskata
mehānismi, pretpasākumi, retorsijas, kā arī
“brīvprātīga”

normu

ievērošana.

Sākot

ar

speciālo līdzekļu rašanos un attīstību, proti,
“gudrajām” sankcijām, kurss fokusējas subjektu
praksi un saistītajiem jautājumiem, kad tiek
piemēroti šie līdzekļi (ANO prakse un ES
prakse). Kurss apskatīs dažādus problemātiskos
apstākļus, kas ir saistīti ar šo mehānismu
lietošanu, proti, cilvēktiesību problemātiskos
jautājumus un tiesas pārskata iespējas (Eiropas
Cilvēktiesību
ekstrateritoriālās

tiesas

prakses

jurisdikcijas

apskats),
jautājumus,

subjektu savstarpējo atkarību un ietekmi uz šiem
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pasākumiem, kā arī jautājumus, kas saistīti par
Pantiem par valstu atbildību par starptautiski
prettiesiskām darbībām.
Salīdzinošās krimināltiesības

Šis kurss iepazīstina studentus ar ievadu
krimināltiesību idejās un tiesību normās. Tas
apskata atsevišķus krimināltiesību jautājumus
dažādās jurisdikcijās ar uzsvaru uz Baltijas
valstīm un ES valstīm. Šis kurss piedāvā
salīdzinošo

aspektu

dažādiem

jautājumiem

saturiskajās krimināltiesībās, tādām prasībām kā
actus

reus

un

mens

rea,

cēloņsakarība,

mēģinājums un līdzdalība, rīcībspēja, galvenās
doktrīnas

attaisnojumam,

salīdzinošo

analīzi

kā

arī

normām

un

sods,

tiesību

doktrīnām. Kurss ietver analīzi par atsevišķām
tiesību

sistēmām,

to

konstitutīvajiem

elementiem, skaidrojumu, kā tās atšķiras un kā
to elementi skatāmi sistēmiski.
Filozofija

Šis kurss ir ievads filozofijas problēmās un
metodēs.

Tas

sākas

ar

vispārējiem

novērojumiem par filozofijas dabu un metodēm.
Tālāk

kurss

apskata

dažas

no

pašām

ietekmīgākajām filozofijas problēmām tādās
jomās kā epistemoloģija, metafizika, prāta
filozofija, politiskā filozofija un ētika: Kas ir
zināšanas? Vai mums ir brīvā griba? Vai
jebkādas no mūsu darbībām ir mūsu kontrolē?
Kādas ir attiecības starp prātu un ķermeni? Kad
mūsu rīcība ir pareiza vai nepareiza? Kas ir
taisnīgums?
Mantojuma tiesības

Šis kurss apskata galvenos mantojuma tiesību
jēdzienus. Kurss par pamatu ņem galveno
jautājumu

salīdzinošo

aspektu,

ieskaitot

saturiskās mantošanas tiesības, apskatot gan
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testamentāro, gan bez testamenta mantošanu.
Kurss īsi apskata arī galvenās formas ne
testamentāri

apstiprinātai

īpašuma

maiņai.

Procesuālo jautājumu ziņā, Eiropas notariāta
sistēmas pamati tiek salīdzināti ar common law
testamenta apstiprināšanas procedūru. Kurss īsi
apskata

arī

dažus

no

starptautiskajiem

mantošanas avotiem. Kurss noslēdzas ar īsu
diskusiju

par

starptautisko

privāttiesību

aspektiem par pārrobežu mantošanu un pasvītro
galvenos punktus Eiropas Mantošanas Regulā.
Tiesības un finanses

Empīriski pierādījumi liecina, ka laba pārvaldība
un efektīvs regulējums, jo īpaši ekonomikas un
finanšu jomā veicina ilgtermiņa ekonomisko
izaugsmi. Nesenā krīze pierāda nepietiekamo
izpratni par starptautisko finanšu sistēmu,
sevišķi dažādu finanšu iestāžu mijiedarbību.
Kursā

sākumā

tiek

apzināti

mērķi

un

pamatojums finanšu regulējumam. Otrajā daļā
tiek analizēta tiesības un finanses literatūra,
izdalot anglo-sakšu tiesību un romāņu-ģermāņu
tiesību analīzi.
Kursa turpinājumā tiek analizēta ekonomiskās
aktivitātes un fondu regulējums, banku sfēra,
riska ieguldījuma fondi un ēnu banku. Kurss tiks
noslēgts ar tirdzniecības platformu konkurences
analīzi saskaņā ar MIFID II direktīvu.
Starptautiskās tirdzniecības un investīciju

Kursā students tiek iepazīstināts ar starptautiskā

aizsardzības tiesības

biznesa regulējuma galvenajiem aspektiem un
principiem,
tirdzniecības

kas

balstās

tiesībām

uz

starptautiskās

un

starptautisko

investīciju aizsardzības likuma.
Pirmkārt, tiek izskaidroti Pasaules Tirdzniecības
organizācijas pamatelementi, tirdzniecības strīdu
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risināšanas mehānismi, un galvenie principi
preču un pakalpojumu tirdzniecībā, un daži
specifiskāki nolīgumi.
Otrkārt, tā mērķis ir iepazīstināt studentus ar
galvenajiem elementiem ārvalstu investīciju
aizsardzības tiesību un ieguldījumu strīdu
izskatīšanā.
Kurss sastāv no lekcijām un semināriem. Pēc
konkrētās tēmas lekcijas sekos viens vai vairāki
semināri, kuru mērķis ir attīstīt studentu
problēmu risināšanas un prezentācijas prasmes.
Semināros

no

studentiem

tiek

sagaidīts,

pamatojoties uz literatūru, analizēt un diskutēt
reālus un izdomātus gadījumus.
Starptautiskās nodokļu tiesības

Kurss

iepazīstina

būtiskajiem
uzņēmumiem,
ekonomikā.

ar

ienākuma

aspektiem
kas
Kursā

attiecībā

darbojas
tiek

nodokļa

aplūkoti

uz

globālajā
cēloņi

vairākkārtīgai aplikšanai ar nodokli, risinājumi,
kā no tās izvairīties, kā arī dubultās taksācijas
līgumu efektivitāte un nepareiza izmantošana.
Īpaša uzmanība tiek veltīta tādiem jautājumiem
kā nodokļu arbitrāža, nodokļu patvērums,
ārvalstu līdzekļu izvēle, korporatīvās finanšu
iespējas, ienākuma repatriācija un kapitāls.
Aplūkoti tiek arī jautājumi, kas saistīti ar
izejošajām un ienākošajām investīcijām. Kurss
identificē globālās tendences nodokļu jomā, kas
izriet no palielinātas kapitāla, tehnoloģisko
sasniegumu mobilitātes, kā arī demogrāfijas.
Visbeidzot, tiek aplūkots trasta koncepts, jo tas
kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu nodokļu
plānošanai privātpersonām un uzņēmumiem.
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar
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apdrošināšanas
pamatprincipiem

un

tiesību

jēdzienu,

saturu;

apdrošināšanas

tiesisko regulējumu Latvijā un Eiropā; darbības
galvenajām

prasībām;

apdrošināšanas

kompāniju un starpnieku uzraudzības procedūru;
apdrošināšanas līgumu

parakstīšanu un to

iezīmes;

specifiskās
raksturojumu

sniegt

prasībām,

kas

vispārīgu
izriet

no

apdrošināšanas tiesībām.
Diplomātiskās tiesības

Kursa galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus
ar

Vīnes

konvenciju

attiecībām

un

par

Vīnes

diplomātiskajām
konvenciju

par

konsulārajiem sakariem. Kursā tiek aplūkoti šādi
temati: diplomātiskā un konsulārā dienesta
struktūra; funkcijas; darbinieku iecelšana amatā
no juridiskā skatpunkta.
Banku un vērtspapīru tiesības

Kurss aplūko banku darbības un vērtspapīru
tiesisko regulējumu. Tas sastāv no ievada un
diviem

galvenajiem

moduļiem.

Ievadā

studējošie tiek iepazīstināti ar finanšu sistēmas
struktūru un banku sektora un vērtspapīru lomu
finanšu sistēmā. Banku tiesību modulis aptver
jautājumus, kas saistīti ar banku izveidi,
reorganizāciju,
vadības

maksātnespēju,

noteikumiem,

kompetentajām

pārraudzību

autoritātēm,

pakalpojumiem,

kā

civiltiesiskajiem
piemērojami

likvidāciju,

arī

klientu
speciālajiem

instrumentiem,

banku

darbībai.

un

kas

Vērtspapīru

modulis aplūko vērtspapīru jēdzienu, veidus, to
izdošanas

metodes,

kā

arī

piemērojamos

noteikumus un ierobežojumus to tirdzniecībai.
Starptautiskās humanitārās tiesības

Kurss
diskutē
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Starptautiskās
par

bruņota

humanitārās

tiesības

konflikta

tiesību

pamatjautājumiem.
starptautisko

Sākumā

humanitāro

kurss

tiesību

apskata
definīciju,

apjomu, vēsturisko attīstību un avotus. Studenti
gūs ieskatu par dalījumu starp bruņota spēka
lietošanas

tiesībām

(jus

ad

bellum)

un

starptautiskajām humanitārajām tiesībām (jus in
bello). Mūsdienu konflikti un iesaldētie konflikti
tiks skatīti, lai nošķirtu starptautiskos bruņotos
konfliktus un iekšējos bruņotos konfliktus.
Kurss arī apskatīs galvenos principus, kas
piemērojami karadarbībā. Tālāk kurss apskatīs
dažādo personu grupu iesaisti starptautiskā un
iekšējā bruņotā konfliktā un režīmu, kas tiem
piemērojams. Atsevišķa lekcija tiks veltīta kara
metodēm un līdzekļiem, lai sniegtu ieskatu
ieroču un taktiku veidos, kas ir atļauti bruņota
konflikta zonā.
Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana

Kurss

piedāvā

izšķiršanas

ieskatu

alternatīvās

pamatprincipos

un

strīdu

elementos,

aplūkojot gan teorētiskos, gan juridiskos un
praktiskos

aspektus.

Kursā

tiek

aplūkotas

šķīrējtiesas būtiskās iezīmes un to loma plašākā
strīdu risināšanas kontekstā, salīdzinot to ar
citām alternatīvās strīdu izšķiršanas formām –
tiesvedību, meditāciju un sarunu vešanu.
Publisko iepirkumu likums

Kursa galvenais mērķis ir sniegt pārskatu par ES
primāro

un

sekundāro

reglamentē

publiskā

dalībvalstīs,

un

palīdz

tiesību

aktu,

iepirkuma
studentiem

kas

darbību
izprast

galvenos principus, kuri reglamentē tiesības un
pienākumus, dalībvalstīs un to līgumslēdzēju
iestādēs. Kurss arī sniedz pamatzināšanas par ES
tiesību galvenajiem iepirkumu aktu aspektiem,
piemēram,
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piedāvājuma

sagatavošanas

pienākumu,

konkursa

sagatavošanu,

dokumentāciju

pretendentu

atlase,

konkursu

procedūras, līgumu piešķiršanu un izmantot
iespējamos aizsardzības līdzekļus valsts un ES
līmenī.

Kurss

tāpat

ietver

pārskatu

par

nesenajām izmaiņām Publisko iepirkumu tiesību
aktos - jaunajām 2014. gada direktīvām - kas
ievieš

būtiskas

izmaiņas

spēkā

esošajiem

publiskā iepirkuma noteikumiem un principiem.
Bizness
Biznesa sadarbība ar Ķīnu

Kursu pasniegs trīs eksperti no attiecīgām
jomām, kuri pēta uzņēmējdarbības problēmas
strauji mainīgajā Ķīnā. Kursa mērķis ir rast
studentos izpratni kādi sarežģījumi ir ārvalstu
uzņēmumiem

darbojoties

Ķīnas

Tautas

Republikā, kas izriet no valsts unikālajām
vēstures, politiskas un kultūras īpatnībām. Kurss
iepazīstina arī ar Ķīnas makro-vidi, kā arī
stratēģiskajiem izaicinājumiem ar kuriem valsts
saskaras,

kad

atsakās

no

neilgtspējīgas

izaugsmes tempiem, un pievēršas politikai, kas
veicina darba vietu radīšanu un produktivitātes
pieaugumu.
Rīcība un uzvedība

Lai mērķi tiktu sasniegti, tie prasa konkrētu
rīcību, kas tiek veikta: pārdošana, administrācija,
IT,

grāmatvedība,

klientu

serviss,

akciju

uzturēšana un loģistika. Tas nozīmē, ka, lai
mērķis tiktu sasniegts, ir vajadzīgi cilvēki ar
dažādām prasmēm, zināšanām un piemērotību.
Šīs darbības un cikvēki, kuri tās veic, ir jāvada
tādā veidā, lai palielinātu rezultātu, un šī cilvēku
koordinācija un darbs ir tas, ko mēs saucam par
rīcību. Līdzīgi kā psiholoģija, kas pēta indivīda
personību, rīcības un uzvedības studijas pēta
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organizācijas

personību

un

to,

kāpēc

organizācijas izpilda uzdevumus tādā veidā, kā
tās to dara un kas var tikt uzlabots.
Projektu vadība

Veiksmīgam

projektu

vadītājam

jāspēj

vienlaikus pārvaldīt četrus galvenos projekta
elementus: laiku, naudu, resursus un iespējas.
Šie elementi ir savstarpēji saistīti, un katram no
tiem jābūt efektīvi pārvaldītam gan atsevišķi,
gan visiem kopā, ja projekts un projekta vadītājs
vēlas sasniegt veiksmīgu projekta rezultātu.
Kurss aptver projekta dzīves ciklu no tā sākuma
līdz pabeigšanai un iesniegšanai.
Biznesa veidošana ASV

Šis kurss ir sadalīts trijās atsevišķās daļās, kur
visas tiek vērtētas pēc to ietekmes uz biznesa
veidošanu ASV. Pirmais, kas tiks apskatīts, ir
Amerikas tiesību avoti – ASV Konstitūcija, ar
likumu noteiktās tiesības (abas – štatu un
federālās), administratīvās/regulējošās tiesības
un precedentu tiesības. Nākamais diskusiju rindā
seko līgumi, to likumība, anulēšana, izpilde un
izbeigšanās,

komercdarījumi,

galvojumi

un

tiesību aizsardzības līdzekļi. Papildus tam,
regulējošās tiesības tiks apskatītas tiktāl, cik
anti-trastu/vērtspapīru

regulējums,

patērētāju

tiesības, kibernoziegumi, vides tiesības un
intelektuālā īpašuma tiesības ietekmē biznesa
darījumus. Visbeidzot, tiks apskatīta strīdu
risināšana, tas ir, kā privātie strīdi, kas skar
līgumus, tiek atrisināti ASV. Diskusija skars
tiesāšanos, arbitrāžu un mediāciju.
Ievads mārketingā

Balstoties uz pieeju un metodoloģiju, kura
izstrādāta Aleksandra Ostervaldera vadībā, šis
kurss apskata to, kā uzņēmumi un indivīdi
21.gadsimta
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biznesa

vidē

rada

vērtību

patērētājiem. Kursu noslēdzot, studenti būs
apguvuši mārketinga jēdzienus, kas izskaidro un
paredz

veiksmi

vai

neveiksmi

konkrētam

produkta piedāvājumam. Studenti būs apguvuši
biznesa

modeļus

un

to

veiksmes

priekšnoteikumus konkurētspējīgā biznesa vidē.
Uzņēmumu apvienošana un iegāde

Kurss piedāvā ieskatu uzņēmumu apvienošanas
un

saplūšanas

juridiskajos

aspektos

no

praktiskas perspektīvas. Kursā tiek aplūkotas
apvienošanas un saplūšanas pamatstruktūras,
transakcijas
ieskaitot

procesi,

regulējošie

konkurences

un

aspekti,
vērtspapīru

regulējumu, līgumu sastādīšanu un sarunu
vešanu. Atsevišķa uzmanība tiek veltīta īpaši
aktuāliem tematiem, tai skaitā, restrukturizācijai,
uzņēmuma nodošanai un pārrobežu saplūšanai.
Kursa noslēgumā studentiem būs jāspēj analizēt
un prezentēt noteiktus precedentus.
Ievads ģeoekonomikā

Šis kurss aptver galvenos ģeoekonomikas
elementus – mācību par resursu telpiskajiem,
kultūras un stratēģiskajiem aspektiem “ar mērķi
panākt ilgtspējīgu konkurētspējīgu labumu”.
Ģeoekonomika ir alternatīvs multidisciplinārs
virziens ekonomikas studijām. Tas balstās uz
ģeopolitikas

loģiku,

kas

tiek

piemērota

globalizācijas ērai. Kurss fokusējas uz globālo
enerģijas situāciju.
Starptautiskā finanšu pārvaldība

Kursā

tiek

aplūkots

starptautisko

finanšu

lēmumu pieņemšanas konceptuālais ietvars.
Temati aptver varas paritāti, likmes, valūtas
maiņas risku un portfeļa optimizāciju. Kursa
mērķis ir sniegt pilnīgu informatīvo bāzi, lai
studējošie

izprastu

starptautiskās

finanšu

pārvaldības principus un ar to saistītos riskus, kā
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arī gūtu ieskatu dažādajos šo risku vadības rīkos.
Kursā tiek aplūkota nacionālo un ārvalstu
procentu likmju ietekme un valūtas maiņas
likmes ietekme uz biznesa finansiālo veiksmi.
Izmantojot argumentu „nē arbitrāžai”, tiek
izskaidrota finanšu tirgu komplicētība, kam
savukārt seko tehnisko līdzekļu apskats, lai
nodrošinātos pret „sliktu” valūtas maiņas likmes
attīstību. Kursam ir īpašs fokuss uz MS- Excel
izmantošanu, sevišķi attiecībā uz riska valūtas
modelēšanu un aprēķināšanu.
Politika un humanitārās zinātnes
Starptautisko attiecību teorija

Kurss sākas ar ievadu starptautisko attiecību
teorijas evolūcijā, kam seko teorētisko skolu reālisma, konstruktīvisma, liberālisma, Angļu
skolas, ekonomiskā strukturālisma - analīze.
Lekcijām seko diskusijas, kas balstītas aktuālo
notikumu analīzē. Kursa noslēgumā studenti ir
aicināti prezentēt pētniecības darbu. Kursa
mērķis ir iepazīstināt studentus ar galvenajām
teorijām, skolām, pieejām, ka arī dominējošajām
diskusijām

nozares

ietvaros.

Teorija

tiek

piemērota praksē pasaules politikas procesu
kontekstā.
Salīdzinošā politika

Šī kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar
pamata

teorijām,

jēdzieniem

un

pieejām

salīdzinošajai politikai. Kurss apskata četras
galvenās tēmas: (i) salīdzinošā metodoloģija un
pamata jēdzieni; (ii) politiskie režīmi; (iii)
biheiviorālā skola salīdzinošajā politikā; (iv)
jaunā

institucionālisma

skola

salīdzinošajā

politikā.
Starptautiskā drošība

Starptautiskās drošības kursa mērķis ir piedāvāt
studentiem pamatzināšanas drošības koncepcijā
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un principos, izmantojot reālisma, neo-reālisma,
plurālisma un konstruktīvisma pieejas. Studenti
apgūst vairākus drošības līmeņus – individuālās,
reģionālās un starptautiskās drošības. Kursā tiek
izskaidroti starptautiskās stabilitātes galvenie
draudu avoti un riski un tiek aplūkotas politikas,
kuru mērķis ir stabilitāte un miers, kā arī
alianses, drošības kompleksa un drošības režīma
jēdzieni.

No

dažādām

detalizēti

analizēta

perspektīvām

NATO

un

ES

tiek
loma

starptautiskās drošības sistēmā. Kursa sastāvdaļa
ir arī starptautiskās drošības dokumentu un
līgumu analīze.
Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

Kādēļ 21.gadsimta sākumā, par spīti dažādu
„miera”

līdzekļu

pieejamībai,

lai

koptu

starptautiskās attiecības, valstis joprojām izvēlas
karot? Kādēļ valstīm un politiskajiem līderiem
neizdodas

sasniegt

vēlamos

rezultātus

starptautiskajās sarunās? Ko nozīmē beigt karu,
konfliktu, krīzi? Kā attiekties pret asimetriju
starptautiskajos konfliktos? Kā starptautiskās
organizācijas palīdz pārvaldīt konfliktus? Kāda
ir loma medijiem un komunikācijai attiecībā uz
konfliktu un krīzi?
Ārpolitikas analīze

Kādēļ

studēt

ārpolitiku?

Vai

galvenās

starptautisko attiecību teorijas palīdz izskaidrot
rīcību ārpolitikā? Kā ārpolitikas lēmumi tiek
pieņemti

un

ieviesti

praksē?

Kādā

mērā

psiholoģiskie slēdzieni ir svarīgi ārpolitikas
lēmumu pieņemšanas procesā? Vai valstis vada
vērtības vai intereses? Vai ekonomiskie impulsi
ir iedarbīgi? Vai ekonomiskās sankcijas ir
efektīvas? Kādā mērā masu mediju un publiskais
viedoklis vada ārpolitiku? Kurss mēģina atbildēt
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šos jautājumus, un tā mērķis ir piedāvāt
sistemātisku pārskatu par teorijām, kas saistītas
ar ārpolitikas veidošanu un implementācijas
procesiem un subjektiem.
Lekcijas iepazīstina ar galvenajām ārpolitikas
teorijām un pieejām. Tiek aplūkoti ārpolitikas
analīzes līmeņi un savstarpējā mijiedarbība starp
nacionālajiem ārpolitikas avotiem. Semināros
galvenokārt noris precedentu studijas, kā Kubas
krīze, Jomkippuras karš, Cūku līcis, ASV
invāzija Irākā 2003.g. utt. Daži precedenti ir
cieši saistīti ar ārpolitikas lēmumu pieņemšanas
un implementācijas teorijām, daži tiek apspriesti
atsevišķi. Kursa mērķis ir apspriest precedentus
ārpolitikā, kombinējot empīrisko materiālu un
ārpolitikas teorijas.
Publiskās uzstāšanās prasmes

Kursa fokuss ir vērsts uz prezentācijai, publisku
runu sagatavošanai un saziņai ar audienci
nepieciešamo prasmju izkopšanu. Kurss ir
iedalīts divās daļās. Pirmā ir balstīta uz lekcijām,
kas

iepazīstina ar pamatprincipiem

izvēlēties,

organizēt

un

prezentēt

–

kā

izvēlēto

tematu, kā izmantot tehniskās ierīces, kā
organizēt publiskas diskusijas un izmantot
paškontroles tehnikas. Kursa otrā daļa ir
individuāls treniņš.
Globāla pieeja publiskai diplomātijai

Kursā tiek apskatīta pasaules diplomātijas
vēsture, tās pielietojums, paņēmieni un morāle no ES valstīm līdz Amerikas Savienotajām
Valstīm un Japānai.

Pasaules mūsdienu vēsture

Kursā

ir

aplūkoti

vēsturiskie

cēloņi

un

motivācija situācijām un problēmjautājumiem,
ar ko cenšas tikt galā mūsdienu politikas
veidotāji. Kurss ir strukturēts tā, lai aptvertu
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vissvarīgākos

politiskos

un

ekonomiskos

aspektus un pretrunas Eiropā, Amerikā, Āfrikā,
Ķīnā, Tuvajos Austrumos un Centrālāzijā.
Akcentējot

problemātiskos

tematus

un

starptautiskās attiecības, kurss pievēršas vēsturei
no izskaidrojošas perspektīvas.
Āzijas politikas studijas

Šis kurss piedāvā studentiem ievadu aktuālajos
notikumos Āzijā (galvenajos reģionos/valstīs):
Indijas kontinenta daļā, dienvidaustrumāzija,
Ķīna, Japāna un Korejā. Ņemot vērā katras
valsts vēsturi, kursā tiks apspriesti ārpolitikas
jautājumi

un

divpusējās

kaimiņvalstīm.

Kursam

ir

attiecības

ar

starpdisciplinārs

raksturs un tajā tiks nosegts plašs tēmu loks:
politikas un ārpolitikas jautājumi, kā arī
ģeopolitiskie, ekonomiskie, sociālie, reliģiskie
un demogrāfiskie jautājumi.
Eiropas Savienības politikas veidošana

Kurss iepazīstina ar ES politikas veidošanu. Tajā
tiek aplūkota Eiropas integrācijas dinamika un
ierobežojumi

federālas

Eiropas

Savienības

veidošanai, izgaismojot atsevišķas pamat būtību
teorijas,

piemēram,

neo-funkcionālismu,

starpvaldību un sociālo konstruktīvismu u.c.
Kursā ir iekļauta arī ES Padomes sarunu vešanas
simulācija,

kā

arī

teorētiskās

pieejas

(fundamentālās politikas studiju komponentes)
saplūst ar praktisku pieredzi ES ikdienas darbā.
Studenti tiek iepazīstināti ar ES institūciju
uzbūvi un funkcijām un apspriež un vērtē
institūciju ietekmi uz dalībvalstīm, īpaši no
nelielas valsts perspektīvas. Kursā tiek aplūkotas
arī

Lisabonas

līguma

ieviestās

izmaiņas.

Ievērojot Latvijas prezidentūru ES Padomē,
kurss
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fokusējas

uz

prezidentūras

organizatoriskajiem
funkcionēšanu.

aspektiem

Visbeidzot,

un

kurss

piedāvā

ieskatu karjeras iespējās ES institūcijās.
Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar sarunu
vešanas

stratēģijas

galvenajiem

principiem,

teorijām, pieejām un taktikām. Tas aplūko gan
teoriju, gan prakses jautājumus. Kurss ir iedalīts
divās daļās – pirmajā daļā tas pievēršas
teorētiskajām pieejām un jēdzieniem, savukārt
otrajā daļā - multilaterālu sarunu vešanas
stimulācijām. Aplūkotie temati aptver sarunu
vešanas pamatprincipus, starpkultūru sarunu
vešanu un sarunu vešanas grupas. Studenti
apgūst varas, uztveres un izziņas ietekmi uz
sarunu vešanu. Studenti apgūst arī sistemātiskas
sarunu vešanas stratēģiju un spēju to piemērot
dažādās

transakcijās.

Kurss

palīdz

izkopt

nepieciešamās prasmes, lai veiksmīgāk īstenotu
savas intereses pie sarunu galda. Studentiem būs
iespējams izmēģināt praksē galvenās teorijas un
koncepcijas,

piedaloties

simulācijas.

Kurss

pievēršas sarunu vešanas dažādajiem līmeņiem,
argumentācijas veidošanai un pārliecināšanas
ietekmei. Tā kā kurss apvieno teorētisko un
praktisko pieeju, studenti gūst izpratni par
stratēģiju

korelāciju,

mērķiem

un

rīkiem.

Nobeiguma fāzē studentiem būs zināšanas par
stratēģiju un taktikām, argumentu izmantošanu
un galvenajiem principiem lēmumu pieņemšanā.
Ievads diplomātijā

Studenti

gūst

ieskatu

galveno

starptautisko

diplomāta

profesijā,

organizāciju

lomā

diplomātijā, ka arī gūst vispārīgas zināšanas
diplomātijas

tiesībās.

Lekcijas

pasniedz

diplomāti un bijušie vēstnieki, un teorētiskās
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zināšanas tiek uzlabotas semināros. Studenti tiek
iepazīstināti ar diplomātiskā dienesta darba un
diplomātisko

attiecību

nodrošināšanas

pamatprincipiem.
Diplomātija un konfliktu risināšana

Kursā tiek aplūkots periods no Antīkās pasaules
līdz

mūsdienām.

Tajā

tiek

analizētas

diplomātijas galvenās darbības un iezīmes,
rezultāti un ietekme. Kurss palīdz izprast
diplomātiju un stratēģiju, kā arī to īstenošanas
būtiskās tehnikas. Kursa noslēgumā studenti būs
kompetenti diskutēt par diplomātijas attīstības
pakāpēm un praktiskajām pusēm.
Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu vēsture

Kurss iesākumā piedāvā ieskatu, kā dzima
Austrumeiropas koncepcija, kam vēlāk seko
diskusija par nāciju valstu dzimšanu. Nacionālās
un ārvalstu politikas attīstības Centrāleiropā
pārrunāšana palīdz studentiem saprast tādus
20.gs. jēdzienus kā varas balanss, ne-agresijas
līgumi, nāciju valstis un kulturālā autonomija.
Trīs lielvaru vēsture – Vācijas, Polijas un
Krievijas – tiek īpaši aplūkota nolūkā izprast
politiskos, ekonomiskos un sociālos procesus,
kas ietekmēja Centrāl- un Austrumeiropas
valstis tieši vai netieši bipolaritātes ēras laikā.
Kurss

pievēršas

starptautiskajiem

nacionālajiem

cēloņiem

Pirmajam

un
un

Otrajam pasaules karam Centrāleiropā, lai
saprastu katastrofālo cilvēku dzīvību zaudējumu
šajā Eiropas reģionā. Autoritāro režīmu iezīmes,
to ietekme uz ekonomisko, sociālo un kultūras
dzīvi tiek aplūkotas nolūkā saprast galvenos
šķēršļus tam, lai uzplauktu liberālā demokrātija
pirms 1987.gada. Kursa nobeigumā tiek aplūkoti
nacionālie faktori Centrāleiropas valstīs, lai
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izprastu, kas apgrūtināja vai atbalstīja liberālās
reformas procesus agrīnajos 20.gs. 90.gados, un
pilnībā

pārveidoja

kādreiz

viendabīgo

Austrumeiropu.
Starpkultūru dialogs

Kursa mērķis ir sniegt studentiem iespēju
padziļināt

starpkultūru

kompetenci.

Kursa

ietvaros studenti apgūst, kā izprast starpkultūru
dialoga

esenci,

veiksmīga

priekšnoteikumus

un

Studenti

savas

uzlabo

dialoga

potenciālos

riskus.

komunikācijas

un

sadarbības prasmes, arī svešvalodu zināšanas.
Studiju

vide

palielina

studentos

atvērtas

attieksmes attīstību, savstarpēju sapratni un
cieņu, kā arī toleranci pret kultūru dažādību.
Formālā loģika un kritiskā domāšana

Kurss piedāvā teorētisku kritiskās domāšanas
pārskatu un praktiskus rīkus kritiskai argumentu
analīzei (piemēram, laikrakstos, literāros un
zinātniskos tekstos). Racionālas argumentācijas
normas un diskurss tiek praktiski aplūkots.
Kurss arī pievēršas argumentu loģiskajam un
psiholoģiskajam

spēku.

Visbeidzot,

tiek

aplūkota normālās un fundamentālās (fanātiskās)
argumentācijas nošķiršana.
Profesionālā komunikācija

Šis kurss sniedz izpratni par profesionālās
komunikācijas principiem, kas ļauj pārliecināti
vadīt sarunu, veiksmīgi komunicēt un izstrādāt
profesionāla oratora prasmes.

Profesionālā ētika

Kurss iepazīstina studentus ar profesionālās
ētikas jomas koncepcijām un jēdzieniem, īpaši
pievēršoties

juridiskajai,

biznesa

un

diplomātisko/starptautisko attiecību ētikai. Kurss
piedāvā

pārskatu

par

galvenajiem

ētiskās

vērtēšanas parametriem, ka arī galvenajām
ētiskajām vērtībām, principiem un teorijām.
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Kurss veido izpratni par dažādām problēmām un
standartiem katrā no minētajām profesionālās
ētikas jomām nacionālajā, Eiropas un globālajā
perspektīvā.

Formālās

ētikas

procedūras,

jēdzieni un teorētiskie principi ir ilustrēti,
izmantojot

praktiskus

piemērus.

Kursa

noslēgumā studenti būs spējīgi analizēt ētiski
sarežģītas situācijas un spēs veidot iespējamos
risinājumus, kas balstīti ētikas principos un
standartos.
C. Brīvas izvēles daļa
Valodas
Diplomātiskā angļu valoda

Kurss

attīsta

studentu

angļu

valodas

kompetences profesionālai saziņai diplomātijas
un ārlietu sfērā. Studenti apgūst nozares
specifisko terminoloģiju un valodas diplomātiju
rakstiskā un mutiskā perspektīvā, ņemot vērā
lingvistiskās un pragmatiskās normas saistībā ar
pieklājības un kooperācijas principiem. Kurss
veicina

studentu

prasmju

attīstību

un

kompetenci rakstīt diplomātisko un oficiālo
korespondenci, izmantojot atbilstošas paražas.
Studenti apgūst lingvistiskos resursus, kas
izmantojami noteiktu runu veidam, piemēram,
jautājumiem,

viedokļiem,

aicinājumiem

ar

atbilstošu retorisku frāzi. Tiek apgūts, kā veidot
diplomātisko sarunu mākslu oficiālās tikšanās
un

pieņemšanās,

izmantojot

kontekstuāli

atbilstošu valodu.
Ievads franču valodā

Kursa mērķis ir apgūt padziļinātas franču
valodas zināšanas, tajā pašā laikā attīstot
prasmes izmantot valodu ikdienišķās situācijās,
kā arī tādās jomās kā uzņēmējdarbība un
tirdzniecība. Studenti apgūst rakstveida un
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mutvārdu

pamatzināšanas

uzņēmējdarbības

komunikācijā, kā arī attīsta prasmes izmantot
franču valodu profesionālajā komunikācijā un
biznesa valodas stilā.
Franču valoda vidējā līmenī

Kurss ir paredzēts studentiem, kuriem ir
pamatzināšanas franču valodā un kuri spēj tās
izmantot elementārās komunikācijas situācijās:
iepazīstināt

ar

sevi,

aizpildīt

reģistrācijas

veidlapu, uzsākt un uzturēt pamata sarunu
franču valodā par darbu, ceļojumu, interesēm
utt., rezervēt lidmašīnas vai vilciena biļetes,
rezervēt viesnīcas numuru, sazināties pa tālruni,
uzrakstīt vienkāršu e-pastu.
Kursa beigās studentiem jāsasniedz A1 plus A2 zināšanu līmeni franču valodā
Ievads krievu valodā

Kurss ir paredzēts studentiem, kas sāk apgūt
krievu valodu kā svešvalodu bez iepriekšējām
zināšanām. Kurss ir vērsts uz komunikatīvās
kompetences

attīstīšanu.

Kursa

mērķi

ir

lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmju
attīstība, kas atbilst A1 līmenim; izrunas
koriģēšana; leksiskā minimuma paplašināšana;
krievu valodas gramatikas modeļa apgūšana.
Kursa saturs izstrādāts saskaņā ar ES valodas
politikas prasībām.
Krievu valoda vidējā līmenī

Kurss ir paredzēts studentiem, kas ir apguvuši
A1 līmeni krievu valodā. Kurss ir vērsts uz
komunikatīvās kompetences attīstīšanu. Kursa
mērķi ir lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas
prasmju attīstība, kas atbilst A1 līmenim;
izrunas

koriģēšana;

paplašināšana;

krievu

leksiskā

minimuma

valodas

gramatikas

modeļa apgūšana. Kurss ir balstīts komunikatīvā
pieejā ar mērķi aktivizēt valodas prasmes,
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izmantojot

uz

komunikāciju

orientētus

uzdevumus. Kursa saturs izstrādāts saskaņā ar
ES valodas politikas prasībām.
Krievu valoda III
Ievads spāņu valodā

Kursa mērķis ir apgūt spāņu valodas zināšanas
pamata līmenī, ievērojot ES noteiktos valodas
apguves kritērijus. Kursā paredzēta leksikas,
gramatikas un kultūras jautājumu apguve A 2
līmenī. Komunikatīvā pieeja nodrošina dažādu
valodas prasmju un funkciju apgūšanu un
attīstīšanu, t.i.:1) lasītprasmi, apgūstot spāņu
valodas alfabētu un burtu izrunas likumus; 2)
rakstītprasmes iemaņas; 3) klausīšanās iemaņas (
apgūtās tematikas ietvaros uztvert un saprast
pasniedzēja runu un audio/video ierakstus); 4)
sarunvalodas prasmes pamatus.
Nodarbībās tiek izmantoti audio un video, kā arī
citi autentiski materiāli, kas veicina valodas
apguvi.

Spāņu valoda vidējā līmenī

Kursa mērķis ir attīstīt un padziļināt iepriekšējā
līmenī
ievērojot

apgūtās

spāņu

ES

noteiktos

valodas
valodas

zināšanas,
apguves

kritērijus. Kursā paredzēta leksikas, gramatikas
un ar Spānijas un Latīņamerikas kultūru saistītu
tēmu apguve B 2 līmenī. Komunikatīvā pieeja
nodrošina dažādu valodas funkciju apguvi un
pilnveidi, sarunvalodas, rakstīšanas, lasīšanas un
klausīšanās iemaņu, jauna gramatikas materiāla
apguvi un zināšanu nostiprināšanu. Nodarbībās
tiek izmantoti audio un video, kā arī citi
autentiski materiāli, kas veicina valodas apguvi.
Ievads vācu valodā

Kurss nodrošina vācu valodas pamatprasmju
attīstīšanu A1 līmenī. Tā mērķis ir palīdzēt
studentiem saprast galvenos punktus standarta
88

runā par ikdenas tematiem, kā darbu, studijām,
brīvo laiku, kultūru utt., kā arī sarunāties
ikdienas situācijās par labi zināmiem un
vienkāršiem tematiem, kas aktuāli runātājam.
Kursa noslēgumā studenti ir kompetenti dalīties
savā pieredzē un aprakstīt notikumus, sapņus,
cerības un ambīcijas, paskaidrot savus mērķus
un pārliecību.
Vācu valoda vidējā līmenī

Kurss

turpina

A1/A2

līmeņa

zināšanu

nostiprināšanu. Kurss nodrošina vācu valodas
pamatprasmju attīstīšanu A1 līmenī.
Tā mērķis ir palīdzēt studentiem saprast
galvenos punktus standarta runā par ikdenas
tematiem, kā darbu, studijām, brīvo laiku,
kultūru utt., kā arī sarunāties ikdienas situācijās
par labi zināmiem un vienkāršiem tematiem, kas
aktuāli runātājam. Kursa noslēgumā studenti ir
kompetenti dalīties savā pieredzē un aprakstīt
notikumus,

sapņus,

cerības

un

ambīcijas,

paskaidrot savus mērķus un pārliecību. Kursa
ietvaros studenti analizē vissvarīgākos runas un
rakstītās valodas aspektus, attīsta izpratni par
aktuālajām tendencēm politiskajā, ekonomiskajā
un sociālajā dzīvē vāciski runājošajās valstīs.

16.5 Studiju programmas organizācija
Studiju programmas organizācija ir programmas direktora, studiju daļas vadītāja un
programmu koordinatora pārziņā. Studiju programmu iespējams apgūt pilna laika klātienē, un tā
tiek īstenota angļu valodā.
Studiju kursi ir veidoti lekciju un semināru formā. Nodarbību grafiks tiek savlaicīgi
publicēts RJA iekšējā tīklā (Intranet). Studiju kursa noslēgumā studenti kārto pārbaudījumu, kura
nenokārtošanas gadījumā ir atļauts to kārtot vēl vienu reizi. Ja studenta apmeklējumu skaits ir
mazāks par 70%, pasniedzējs ir tiesīgs noteikt papildus uzdevumus vai nepielaist studentu pie gala
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pārbaudījuma. Konsorcija līgums ar Rīgas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par RJA
studiju programmas īstenošanu nodrošina studentiem pieeju dažādiem studiju kursiem šajās
partnerinstitūcijās. Konsorcija līgums vienlaikus ir pirmais pakāpiens ceļā uz iespējamu kopīgu
studiju

programmu

izveidi.

RJA

atbalsta

studentus

piemērotu

studiju

kursu

izvēlē

partnerinstitūcijās. RJA piedāvā iespēju studiju kursus apgūt arī citiem interesentiem - studentiem
no citām augstākās izglītības iestādēm, tajā skaitā, ERASMUS programmas ietvaros, kā arī
klausītājiem. Interesenti var apmeklēt studiju kursus kā klausītāji un saņemt kredītpunktus, izpildot
kursu prasības. Lai paaugstinātu juridisko tekstu rakstīšanas un pētniecības prasmes, RJA organizē
speciālas nodarbības - ievadkursu un pētniecības metožu kursu.
RJA ir dalībniece ERASMUS tīklā, kas sniedz iespēju studentiem noteiktu laika periodu
mācīties ārvalstīs, apgūtos studiju kursus pēc tam atzīstot RJA. RJA studenti ir izmantojuši arī
ERASMUS piedāvātās prakses iespējas ārvalstīs un piedalījušies vasaras skolās par konkrētiem
nozares tematiem dažādās ES augstākās izglītības institūcijās.

16.6 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 izglītību, lai uzsāktu studijas RJA, ar angļu valodas prasmēm un atestāta
vidējo atzīmi vismaz ECTS C līmenī (atbilst Latvijas 7 ballēm). Kā alternatīvu RJA var piedāvāt
pretendentiem nokārtot iestājeksāmenu.
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.

16.7 Studiju programmas praktiskā īstenošana. Izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana

Studiju programma ir vērsta kā uz teorētisku zināšanu apguvi, tā uz praktisko iemaņu
attīstīšanu, lai varētu piemērot gūtās zināšanas praksē. RJA programmas būtisks mērķis ir attīstīt
studējošo pētniecības un argumentu prezentācijas prasmes. Juridiskās prakses un industrijas
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profesionāļi ir aicināti kļūt par RJA viespasniedzējiem, tādējādi studiju kursu teorētiskos aspektus
papildinot ar praktiskiem elementiem.
Studiju kursi ir veidoti lekciju un semināru formā. Studiju metodes tiek izvēlētas
galvenokārt atkarībā no katra studiju kursa specifiskajām īpatnībām. Nodarbībās tiek iesaistīts
individuālais darbs, grupu darbs, prezentācijas un diskusijas, kā arī interaktīvas pasniegšanas
metodes. Papildus jau minētajam studenti raksta pētnieciskus darbus, analizē precedentus un tiesu
spriedumus, risina kāzusus un iesaistās tiesas procesa izspēlēs, lai labāk apgūtu jurista darba
praktiskās iemaņas. Iekļauta ir arī metodoloģijas apgūšana, ko savā praksē attīstījušas starptautiskas
tiesas. Mācību procesā tiek akcentēta problēmu risināšanas un savstarpējās saskarsmes spēju
pilnveidošana, kā arī tiek attīstīta analītiskā un kritiskā domāšana un vērtēšana, un studējošo spējas
strādāt komandā.
RJA tiek lietota moduļu sistēma. Lai nodrošinātu pieeju studiju kursu materiāliem,
vērtējumiem un saziņai starp studentiem un akadēmisko personālu, visi kursu materiāli un
uzdevumi tiek publicēti elektroniski iekšējā tīkla (Intranet) portālā. Saziņai studentu un profesoru
vidū ērti lietot ir arī RJA elektronisko pastu. Katram studentam tiek piešķirta elektroniskā pasta
adrese un parole pieejai RJA iekšējā tīkla portālam. Moduļu sistēma un elektroniskais pasts ir
pieejams tikai studentiem, savukārt RJA bibliotēkas katalogs ir publiski pieejams ikvienam
interesentam.
Daļa no studiju procesa ir arī studentu iesaistīšanās Rīgas Juridiskās augstskolas veiktajos
pētījumos un zinātnisko tematu izstrādē. Studenti, izstrādājot bakalaura darbus, tiek virzīti uz
valstiski svarīgu jautājumu izpēti attiecīgajā pētniecības virzienā, apvienojot tiesību un biznesa
nozaru problēmu diapazonu, un tādējādi gūstot jaunas starpdisciplināras zināšanas. Pēc akadēmisko
saistību sekmīgas nokārtošanas studentiem ir atļauts rakstīt un aizstāvēt bakalaura darbu, kas ir
oriģināls akadēmisks pētījums.

16.8 Vērtēšanas sistēma. Izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība

Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas, izmantojot 10 ballu skalu atbilstoši
nacionālajam akadēmiskās izglītības standartam (4 balles ir zemākais pozitīvais vērtējums skalā).
Par studiju kursu tiek piešķirti kredītpunkti tikai tad, ja students ir saņēmis pozitīvu vērtējumu
(vismaz 4 balles) par visu kursu kopumā visos tajā paredzētajos pārbaudījumos.
Studentu zināšanas visos studiju kursos tiek novērtētas integrētā veidā: studentu aktivitāte
nodarbību ietvaros, patstāvīgais individuālais un grupu darbs, mājasdarbi, tiesas procesa izspēles,
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prezentācijas un pārbaudījumi tiek novērtēti ar konkrētu punktu skaitu, kuru summa veido kopējo
kursa vērtējumu. Gala pārbaudījums ir eksāmens vai rakstveida mājasdarbs (eseja), taču papildus
tam var tikt vērtētas arī citas studentu aktivitātes, kas var veidot daļu no kursa gala atzīmes.
Eksāmeni dominē citu zināšanu pārbaudes formu vidū, jo tie ir visobjektīvākā un piemērotākā
studentu zināšanu pārbaudes forma. Rakstveida uzdevumi tiek iesniegti RJA iekšējā tīklā (Intranet)
un tiek šifrēti, lietojot anonimizētu identifikācijas kodu, tādējādi paaugstinot vērtēšanas objektivitāti.
Studiju kursa prasības, vērtēšanas forma, nodarbību saraksts un materiāli tiek norādīti kursa
programmā pirms kursa sākuma, un pasniedzēji informē par studiju kursa vērtēšanas formu un
sistēmu pirmo lekciju laikā. RJA vērtēšanas pieejas pamatā ir uzskats, ka katrs pasniedzējs ir
vislabākajā pozīcijā, lai izvērtētu, kuras komponentes būtu iekļaujamas katra konkrētā studiju kursa
novērtēšanā. Tā kā izvēlētie vērtēšanas sistēmas elementi ir atrunāti kursa aprakstā, kas ir pieejams
RJA portālā, vērtēšana ir „caurspīdīga”, un līdz ar to tiek aizsargātas studentu tiesības. Ja students to
pieprasa, pasniedzējs sniedz viedokli, kādēļ piešķirta konkrētā atzīme. Students var sūdzēties par
piešķirto atzīmi, tādā gadījumā pēc tās pārskatīšanas atzīme var tikt saglabāta vai mainīta, kā to
paredz Studentu iekšējās kārtības noteikumi.
Bakalaura darbs jāaizstāv kompetentas komisijas klātbūtnē. Katram darbam ir nozīmēts tā
vadītājs, un, pēc darba iesniegšanas, tiek iecelts viens recenzents no akadēmiskās vides. Bakalaura
grāda kandidātam jāaizstāv savs, kā arī jāatbild uz recenzenta un komisijas locekļu izteiktajiem
iebildumiem. Aizstāvēt var tikai tādus darbus, kuros izpaužas pietiekams zinātniskās pētniecības un
teorētisko zināšanu līmenis, kas atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.
Norakstīšana un plaģiātisms pārbaudījumos un pārējās vērtējamās kursa aktivitātēs nav
pieļaujams. Norakstīšana ietver tādas darbības kā palīglīdzekļu neatļauta ienešana pārbaudījumu telpā,
datoru un elektroniskās saziņas līdzekļu lietošana pārbaudījuma laikā, datu falsificēšana un līdzīgas
negodīgas darbības. Plaģiātisms nozīmē kāda cita veiktā pētījuma uzdošanu par savu bez atbilstošas
avota citēšanas. Norakstīšana un plaģiātisms rezultējas nesekmīga vērtējuma piešķiršanā studiju kursa
pārbaudījumos un eksāmenā, un var novest pie studenta izslēgšanas no RJA. Visi RJA studentu
izpildītie rakstveida uzdevumi, tai skaitā bakalaura darbi, tiek iesniegti Turnitin datu bāzē darba
autentiskuma pārbaudei.

16.9 Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
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Valsts akadēmiskās izglītības standarta, kas noteikts Ministru kabineta 2014. gada 13. maija
noteikumos Nr.240, kas stājās spēkā 16.maijā, prasības bakalaura studiju programmai un RJA
piedāvātās programmas atbilstība tām ir apkopota šajā sadaļā.
Valsts akadēmiskās izglītības standarta

Bakalaura programma „Tiesības un

prasības

bizness”

4. Bakalaura studiju programmas galvenais Programma veidota tā, lai studenti apgūtu
mērķis ir nodrošināt zināšanu, prasmju un zinātniskās izziņas pamatus, spētu izmantot
kompetences

kopumu

izglītības

klasifikācijā

ietvarstruktūras

6.

atbilstoši
līmeņa

Latvijas iegūtās zināšanas un attīstītu un nostiprinātu

noteiktajām zināšanas

mūžizglītības

zināšanām, Programma sniedz

prasmēm un kompetencei.

kontekstā.

studentiem

zināšanas

sociālo zinātņu jomā, īpaši uzsverot tiesību
un biznesa nozares saikni, kā arī praktiskās
iemaņas un metodoloģiskās prasmes.

5. Bakalaura studiju programmas saturs Programmas pamatā ir 2 studiju jomas –
nodrošina zinātniski pamatotu plaša profila tiesības un bizness (ar ekonomiku), ko
studiju rezultātu sasniegšanu

papildina valodu un pētniecības metožu
apguve, iespēja izvēlēties atsevišķus kursus
politikas un humanitāro zinātņu jomā, kā arī
kursus citās sfērās.

6. Bakalaura studiju programmas apjoms Programmai ir 120 kredītpunkti, no kuriem
pilna laika un nepilna laika studijās ir 120 10 piešķir par bakalaura darbu. Studiju
līdz 160 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā ilgums ir 6 semestri.
10 kredītpunktu ir bakalaura darba izstrāde.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz
astoņi semestri.
7. Studiju kursi un studiju moduļi veido Programmu veido 6 nedēļas garu kursu
studiju programmu obligātās, ierobežotās moduļi, no tiem vienlaikus tiek apgūti 3
izvēles un izvēles daļas

kursi,

par

katru

kursu

iegūstami

3

kredītpunkti. Studenti var izvēlēties apgūt arī
ceturto kursu, ja tas nepieciešams, lai
papildus apgūtu izvēles kursus.

93

Valsts akadēmiskās izglītības standarta

Bakalaura programma „Tiesības un

prasības

bizness”

8. Bakalaura studiju programma sastāv no Programmu veido 88 kredītpunkti obligātajā
obligātās

daļas

(ne

mazāk

kā

50 daļā, no kuriem 10 tiek piešķirti par bakalaura

kredītpunktu), ierobežotās izvēles daļas (ne darbu. Ierobežotās izvēles daļas minimums ir
mazāk kā 20 kredītpunktu) un izvēles daļas.

22 kredītpunkti, ko atkarībā no izvēles kursu
skaita

iespējams

palielināt

līdz

32

kredītpunktiem. Brīvās izvēles daļā iespējams
iegūt līdz 10 kredītpunktiem
9. Pilna laika studijās ne mazāk kā 40 % no Kontaktstundas sastāda 40 % no bakalaura
bakalaura

studiju

programmas

apjoma studiju programmas apjoma.

(izņemot praksei, ja tāda ir noteikta, un
bakalaura darba izstrādei paredzēto apjomu)
veido kontaktstundas.
10. Bakalaura studiju programmas obligātajā Izvēlētā sociālo zinātņu nozare ietver šādas
daļā un ierobežotās izvēles daļā ietver pamata apakšnozares - tiesības un bizness,
attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares kurām tiek piešķirti 64 obligātās daļas
pamatnostādnes,

principus,

struktūru

un kredītpunkti. No tiem 32 piešķirti par

metodoloģiju (ne mazāk kā 25 kredītpunkti), pamatnostādnēm un principiem, bet 12 par
zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības attīstības vēsturi un aktuālajām problēmām,
vēsturi un aktuālās problēmas (ne mazāk kā un

20

prezentācijas

prasmēm

un

10 kredītpunktu), kā arī zinātņu nozares vai starpdisciplināru skatījumu.
apakšnozares raksturojumu un problēmas
starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15
kredītpunktu).
11. Papildus šo noteikumu 10. punktā Programmā ir ietvertas Vides aizsardzības
minētajiem nosacījumiem bakalaura studiju likumā

un

Civilās

aizsardzības

likumā

programmā ietver arī Vides aizsardzības noteiktās studiju kursu satura prasības. Kursa
likumā

un

Civilās

aizsardzības

likumā noteiktās prasības ir iekļautas Vides tiesību

noteiktās studiju kursu satura prasības.

kursā un kursā Ievads tiesību, biznesa un
diplomātijas bakalaura studijās.

12. Bakalaura grādu - izglītības zinātņu Bakalaura grāds tiek piešķirts sociālo zinātņu
bakalaurs, humanitāro zinātņu bakalaurs, apakšnozarē tiesību zinātnes (kods 338380).
sociālo

zinātņu

bakalaurs,

dabaszinātņu
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Valsts akadēmiskās izglītības standarta

Bakalaura programma „Tiesības un

prasības

bizness”

bakalaurs,

inženierzinātņu

bakalaurs,

lauksaimniecības zinātņu bakalaurs, veselības
zinātņu bakalaurs un vides zinātņu bakalaurs
- piešķir attiecīgajām zinātnēm radniecīgajā
zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas
izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības
tematiskajām grupām.
13. Bakalaura grāds dod tiesības turpināt Bakalaura grāds dod tiesības turpināt studijas
studijas

maģistra

studiju

programmā, akadēmiskajās un profesionālajās maģistra

profesionālajā maģistra studiju programmā un studiju programmās.
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā, ja ir izpildītas attiecīgās studiju
programmas uzņemšanas prasības, kuras
ietver atbilstošas priekšzināšanas sekmīgai šīs
studiju programmas apguvei.

16.10 Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu
studiju programmām

Salīdzinājumam RJA ir izvēlējusies Latvijā, Dānijā un Īrijā izstrādātas un īstenotas
programmas.
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16.10.1 Salīdzinājums ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskolas (RISEBA) studiju programmu „Eiropas biznesa studijas”

RISEBA bakalaura studiju programma RJA
Eiropas biznesa studijās

bakalaura

studiju

programma

„Tiesības un bizness”
A. Obligātie kursi
Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas
bakalaura studijās

Eiropas Savienība: pārskats un struktūra

Ievads tiesībās I

Civiltiesības un tiesību praktiskie aspekti

Ievads tiesībās II

Komerctiesības

Eiropas Savienības tiesības

Starptautiskās biznesa tiesības un ES

Līgumtiesības

tiesības

Starptautiskās publiskās tiesības
Starptautiskās cilvēktiesības
Starptautiskās privāttiesības un procesuālās
tiesības
Iekšējā tirgus tiesības
Konkurences un valsts atbalsta tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības
Eiropas Savienības ārējās attiecības
Starptautiskās komerctiesības
Ievads Latvijas tiesību sistēmā
Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās
Tiesību filozofija

Mikroekonomika

Mikroekonomika

Makroekonomika

Makroekonomika

Menedžmenta teorijas un prakses pamati

Matemātika sociālajām zinātnēm

Marketinga pamati

Statistika sociālajās zinātnēs

Sociālā un biznesa psiholoģija

Finanšu ekonomika

Skaitliskās metodes: augstākā matemātika

Ievads biznesa studijās

ekonomistiem

Uzņēmumu grāmatvedība

Informāciju tehnoloģijas

Riska vadība

Kursa darbs ekonomikā

Biznesa stratēģija

Finanšu grāmatvedība

Finanšu grāmatvedība
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RISEBA bakalaura studiju programma RJA

bakalaura

studiju

programma

Eiropas biznesa studijās

„Tiesības un bizness”

Vadības grāmatvedība

Padziļinātās uzņēmuma finanses

Personāla vadība

Vadības grāmatvedība un kontrole

Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana

Praktiskā biznesa stratēģija

Skaitliskās metodes: statistika
ekonomistiem
Mārketinga pētījumi
Kursa darbs mārketinga pētījumos
Stratēģiskās vadībzinības
Biznesa operāciju pārvaldība
Inovāciju pārvaldība un kreativitāte biznesā
Uzņēmuma finanses
Finanšu tirgi un investīcijas
Loģistika: piegādes ķēdes vadība
Informāciju sistēmu pārvaldība
Vadīšanas ekonomika
Projektu vadība
Līderība un organizācijas uzvedība
Starptautiskais bizness un vadībzinības
Biznesa pētījumu metodoloģija
Finansu vadība un riski: vērtību radīšanas
menedžments
Biznesa ētika un sociālā atbildība
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RISEBA bakalaura studiju programma RJA
Eiropas biznesa studijās

bakalaura

studiju

programma

„Tiesības un bizness”

Biznesa komunikācijas:
Angļu valoda biznesam un komercijai;
Lietišķā biznesa korespondence angļu
valodā
Franču valoda iesācējiem
Franču valoda B1; Lietišķā franču valoda
Franču valoda B2; Lietišķā franču valoda
Personības attīstība: mācīšanās prasmes

Pētniecības metodes

Prakse

Padziļinātais kurss pētniecības metodēs

Personības attīstība: nodarbinātības

Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads

prasmes

Pētnieciskais darbs tiesībās un biznesā – otrais

Biznesa pētījumu metodoloģija

gads

Biznesa simulācija "INTOPIA"

Bakalaura darbs

Bakalaura darbs
B. Ierobežotās izvēles daļa
Piespiedu un citu mehānismu pielietošana
starptautiskajās publiskajās tiesībās
Salīdzinošās krimināltiesības
Mantojuma tiesības
Tiesības un finanses
Filozofija
Starptautiskās tirdzniecības un investīciju
aizsardzības tiesības
Starptautiskās nodokļu tiesības
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības
Diplomātiskās tiesības
Banku un vērtspapīru tiesības
Starptautiskās humanitārās tiesībās
Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana
Publisko iepirkumu likums
Biroja administrācija

Biznesa sadarbība ar Ķīnu

Starptautiskais mārketings

Projektu vadība
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RISEBA bakalaura studiju programma RJA

bakalaura

studiju

programma

Eiropas biznesa studijās

„Tiesības un bizness”

Biznesa pārrunu prasmes

Ievads mārketingā

Prezentāciju prasmes biznesam

Biznesa veidošana ASV

Eiropas politiskā un ekonomiskā attīstība

Uzņēmumu apvienošana un iegāde
Starptautiskā finanšu pārvaldība
Ievads ģeoekonomikā
Rīcība un uzvedība

Kultūra un civilizācija

Starptautisko attiecību teorija
Ievads diplomātijā
Pasaules mūsdienu vēsture
Salīdzinošā politika
Āzijas politikas studijas
Starptautiskā drošība
Eiropas Savienības politikas veidošana
Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas
Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā
Ārpolitikas analīze
Globāla pieeja publiskai diplomātijai
Starpkultūru dialogs
Profesionālā ētika
Profesionālā komunikācija
Diplomātija un konfliktu risināšana
Formālā loģika un kritiskā domāšana
Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu
vēsture
Publiskās uzstāšanās prasmes
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RISEBA bakalaura studiju programma RJA
Eiropas biznesa studijās

bakalaura

studiju

programma

„Tiesības un bizness”

Franču bizness un kultūra
ES valoda: Spāņu valoda III
Angļu valoda biznesam C2-LCCI**
Angļu valoda biznesam-LCCI**
Angļu valoda biznesam un komercijai
LCCI**
ES valoda: Spāņu valoda I un II
Angļu valoda biznesam C1; C2-LCCI**

C. Brīvās izvēles daļa
Diplomātiskā angļu valoda
Ievads franču valodā
Franču valoda vidējā līmenī
Ievads krievu valodā
Krievu valoda vidējā līmenī
Krievu valoda III
Ievads spāņu valodā
Spāņu valoda vidējā līmenī
Ievads vācu valodā
Vācu valoda vidējā līmenī
Abām studiju programmām ir atšķirīgs apjoms un ilgums – RISEBA programmai tie ir četri
gadi pilna laika klātienē, iegūstot 160 KP, un studiju programmas sastāvdaļa ir arī prakse. Taču abas
programmas tiek īstenotas angļu valodā.
RISEBA bakalaura programma būtībā ir uzņēmējdarbības vadības programma ar uzsvaru uz
starptautisko un Eiropas uzņēmējdarbību. RJA programmas galvenais elements ir tiesības un
starpdisciplinārās jomas ir daudz plašākas salīdzinājumā ar RISEBA piedāvātās programmas pieeju.
Atšķiras arī studiju metodes, proti, RJA piedāvātā programma ir balstīta uz pētniecisko iemaņu
attīstīšanu un uz aktīvu dalību semināros.
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16.10.2 Salīdzinājums ar Kopenhāgenas Biznesa skolas bakalaura studiju programmu
Biznesa administrācijā un komerctiesībās

Kopenhāgenas Biznesa skola Dānijā īsteno bakalaura studiju programmu Biznesa
administrācijā un komerctiesībās. Abās nozarēs studiju kursi ir pārstāvēti vienādā apjomā.
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Kopenhāgenas Biznesa skolas bakalaura RJA
studiju

programma

bakalaura

studiju

programma

Biznesa „Tiesības un bizness”

administrācijā un komerctiesībās
A. Obligātie kursi
Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas
bakalaura studijās
Administratīvās tiesības

Ievads tiesībās I

Eiropas Savienības tiesības

Ievads tiesībās II

Īpašuma tiesības I

Eiropas Savienības tiesības

Īpašuma tiesības II

Līgumtiesības

Starptautiskās īpašuma tiesības

Starptautiskās publiskās tiesības

Darba tiesības

Starptautiskās cilvēktiesības

Juridiskā metode un līgumu tiesības

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās
tiesības
Iekšējā tirgus tiesības
Konkurences un valsts atbalsta tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības
Eiropas Savienības ārējās attiecības
Starptautiskās komerctiesības
Ievads Latvijas tiesību sistēmā
Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās
Tiesību filozofija

Mikroekonomika

Mikroekonomika

Makroekonomika

Makroekonomika

Juridiskā un līgumu ekonomika

Matemātika sociālajām zinātnēm

Finanšu grāmatvedība

Statistika sociālajās zinātnēs

Finanses

Finanšu ekonomika

Finanses

Ievads biznesa studijās

Industriālā ekonomika/Konkurences

Uzņēmumu grāmatvedība

tiesības

Riska vadība

Organizāciju teorija

Biznesa stratēģija

Mārketings

Finanšu grāmatvedība
Padziļinātās uzņēmuma finanses
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Kopenhāgenas Biznesa skolas bakalaura RJA
studiju

programma

bakalaura

studiju

programma

Biznesa „Tiesības un bizness”

administrācijā un komerctiesībās
Vadības grāmatvedība un kontrole
Praktiskā biznesa stratēģija

Pētnieciskais darbs I, iekļaujot sociālo

Pētniecības metodes

zinātņu metodoloģijas dienas – 15 ECTS

Padziļinātais kurss pētniecības metodēs
Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads

Pētnieciskais darbs II sabiedrību tiesībās un

Pētnieciskais darbs tiesībās un biznesā – otrais

ekonomikā, iekļaujot ekonomisko zinātnes

gads

teoriju un juridiskās metodes un teoriju –

Bakalaura darbs

7,5 ECTS
Bakalaura darbs – 15 ECTS
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Kopenhāgenas Biznesa skolas bakalaura RJA
studiju

programma

bakalaura

studiju

Biznesa „Tiesības un bizness”

administrācijā un komerctiesībās
B. Ierobežotās izvēles daļa

104

programma

Kopenhāgenas Biznesa skolas bakalaura RJA
studiju

programma

bakalaura

studiju

programma

Biznesa „Tiesības un bizness”

administrācijā un komerctiesībās
Nodokļu tiesības

Piespiedu un citu mehānismu pielietošana

Korporatīvā sociālā atbildība un stratēģija

starptautiskajās publiskajās tiesībās
Salīdzinošās krimināltiesības
Mantojuma tiesības
Tiesības un finanses
Filozofija
Starptautiskās tirdzniecības un investīciju
aizsardzības tiesības
Starptautiskās nodokļu tiesības
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības
Diplomātiskās tiesības
Banku un vērtspapīru tiesības
Starptautiskās humanitārās tiesībās
Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana
Publisko iepirkumu likums
Biznesa sadarbība ar Ķīnu
Projektu vadība
Ievads mārketingā
Biznesa veidošana ASV
Uzņēmumu apvienošana un iegāde
Starptautiskā finanšu pārvaldība
Ievads ģeoekonomikā
Rīcība un uzvedība
Starptautisko attiecību teorija
Ievads diplomātijā
Pasaules mūsdienu vēsture
Salīdzinošā politika
Āzijas politikas studijas
Starptautiskā drošība
Eiropas Savienības politikas veidošana
Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas
Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā
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Ārpolitikas analīze

Globāla pieeja publiskai diplomātijai
Starpkultūru dialogs

Kopenhāgenas Biznesa skolas bakalaura RJA
studiju

programma

bakalaura

studiju

programma

Biznesa „Tiesības un bizness”

administrācijā un komerctiesībās
C. Brīvās izvēles daļa
Trīs izvēles kursi

Diplomātiskā angļu valoda
Ievads franču valodā
Franču valoda vidējā līmenī
Ievads krievu valodā
Krievu valoda vidējā līmenī
Krievu valoda III
Ievads spāņu valodā
Spāņu valoda vidējā līmenī
Ievads vācu valodā
Vācu valoda vidējā līmenī

Kopenhāgenas Biznesa skolas programma tāpat kā RJA programma ilgst 3 gadus,
iegūstamais kredītpunktu apjoms arī atbilst RJA programmā iegūstamajam. Līdzīgs ir arī par
bakalaura darbu iegūstamo kredītpunktu apjoms – 15 ECTS, un studiju ietvaros ir jāizstrādā arī divi
citi pētnieciskie darbi, tāpat kā RJA programmā. Atšķirībā no RJA programmas, šajā programmā ir
mazāks studiju kursu piedāvājums, tādēļ to svars kredītpunktos ir lielāks (pārsvarā 7,5 ECTS par
kursu). Kopenhāgenas Biznesa skolas programmā ir iespējams savu izvēli izdarīt tikai par trim
studiju kursiem, pārējie ir obligāti, savukārt RJA programmā studentiem ir pieejams plašs
ierobežotas un brīvas izvēles studiju kursu klāsts. Studiju kursi abās programmās lielā mērā
pārklājas, sevišķi ekonomikas un finanšu, īpašuma tiesību un nodokļu jomā. Tomēr Kopenhāgenas
Biznesa skolas programmā nav paredzēta politikas un humanitāro zinātņu priekšmetu, un
svešvalodu apguve.

16.10.3 Salīdzinājums ar UCD Princeses Lohlannas Biznesa skolas bakalaura studiju
programmu Biznesā un tiesībās

UCD Princeses Lohlannas Biznesa skola Īrijā īsteno bakalaura studiju programmu Biznesā un
tiesībās. Abās nozarēs studiju kursi ir pārstāvēti līdzīgā apjomā.
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UCD Princeses Lohlannas Biznesa skolas RJA

bakalaura

studiju

programma

bakalaura studiju programma Biznesā „Tiesības un bizness”
un tiesībās
A. Obligātie kursi
Vispārīgs ievads tiesību studijās

Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas
bakalaura studijās

Sabiedrību tiesības I

Ievads tiesībās I

Sabiedrību tiesības II

Ievads tiesībās II

Konstitucionālās tiesības

Eiropas Savienības tiesības

Pamattiesības

Līgumtiesības

ES konstitucionālās tiesības

Starptautiskās publiskās tiesības

ES ekonomikas tiesības

Starptautiskās cilvēktiesības

Līgumu sastādīšana

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās

Līgumus apgrūtinošie faktori

tiesības

Deliktu tiesības

Iekšējā tirgus tiesības
Konkurences un valsts atbalsta tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības
Eiropas Savienības ārējās attiecības
Starptautiskās komerctiesības
Ievads Latvijas tiesību sistēmā
Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās
Tiesību filozofija

Mikroekonomikas principi

Mikroekonomika

Finanšu principi

Makroekonomika

Finanšu grāmatvedība I

Matemātika sociālajām zinātnēm

Finanšu grāmatvedība II

Statistika sociālajās zinātnēs

Biznesa stratēģija

Finanšu ekonomika

Vadības grāmatvedība

Ievads biznesa studijās

Vadības un mārketinga principi

Uzņēmumu grāmatvedība

Mārketings: firma, klienti un sabiedrība

Riska vadība

Vadības teorijas pamati

Biznesa stratēģija

Biznesa analītika

Finanšu grāmatvedība

Globālais bizness

Padziļinātās uzņēmuma finanses
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UCD Princeses Lohlannas Biznesa skolas RJA

bakalaura

studiju

programma

bakalaura studiju programma Biznesā „Tiesības un bizness”
un tiesībās
Vadības grāmatvedība un kontrole
Praktiskā biznesa stratēģija

Pētniecības metodes
Padziļinātais kurss pētniecības metodēs
Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads
Pētnieciskais darbs tiesībās un biznesā – otrais
gads
Bakalaura darbs
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UCD Princeses Lohlannas Biznesa skolas RJA

bakalaura

studiju

programma

bakalaura studiju programma Biznesā „Tiesības un bizness”
un tiesībās
B. Ierobežotās izvēles daļa
Tiesības un likumdošanas process

Piespiedu un citu mehānismu pielietošana

Kriminālatbildība

starptautiskajās publiskajās tiesībās

Noziedzīgi nodarījumi un aizstāvība

Salīdzinošās krimināltiesības

Nolaidība un ar to saistītie aspekti

Mantojuma tiesības
Tiesības un finanses
Filozofija
Starptautiskās tirdzniecības un investīciju
aizsardzības tiesības
Starptautiskās nodokļu tiesības
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības
Diplomātiskās tiesības
Banku un vērtspapīru tiesības
Starptautiskās humanitārās tiesībās
Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana
Publisko iepirkumu likums
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UCD Princeses Lohlannas Biznesa skolas RJA

bakalaura

studiju

programma

bakalaura studiju programma Biznesā „Tiesības un bizness”
un tiesībās
Matemātika biznesam

Biznesa sadarbība ar Ķīnu

Uzņēmuma izveide un attīstība

Projektu vadība

Bizness sabiedrībā

Ievads mārketingā

Datu analīze lēmumu pieņemšanas procesā

Biznesa veidošana ASV

Uzņēmuma iekšienē

Uzņēmumu apvienošana un iegāde

Cilvēki un darba vieta

Starptautiskā finanšu pārvaldība

Informācijas vadības sistēmas biznesā

Ievads ģeoekonomikā

Informācijas vadība

Rīcība un uzvedība

Globālās operācijas un piedāvājuma ķēdes

Starptautisko attiecību teorija

vadība

Ievads diplomātijā
Pasaules mūsdienu vēsture
Salīdzinošā politika
Āzijas politikas studijas
Starptautiskā drošība
Eiropas Savienības politikas veidošana
Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas
Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā
Ārpolitikas analīze
Globāla pieeja publiskai diplomātijai
Starpkultūru dialogs
Profesionālā ētika
Profesionālā komunikācija
Diplomātija un konfliktu risināšana
Formālā loģika un kritiskā domāšana
Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu
vēsture
Publiskās uzstāšanās prasmes
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UCD Princeses Lohlannas Biznesa skolas RJA

bakalaura

studiju

programma

bakalaura studiju programma Biznesā „Tiesības un bizness”
un tiesībās
C. Brīvās izvēles daļa
Astoņi izvēles kursi tiesībās

Diplomātiskā angļu valoda

Divi izvēles kursi biznesā

Ievads franču valodā

Četri izvēles kursi tiesības vai biznesā

Franču valoda vidējā līmenī
Ievads krievu valodā
Krievu valoda vidējā līmenī
Krievu valoda III
Ievads spāņu valodā
Spāņu valoda vidējā līmenī
Ievads vācu valodā
Vācu valoda vidējā līmenī

UCD Princeses Lohlannas Biznesa skolas programma ilgst 4 gadus, tādējādi studiju ilgums
un iegūstamo kredītpunktu apjoms ir lielāks nekā RJA programmā.
UCD Princeses Lohlannas Biznesa skolas programmā ir iespējams savu izvēli izdarīt par
četrpadsmit studiju kursiem, pārējie ir obligāti, un šāds izvēles kursu apjoms ir samērojams ar RJA
programmā paredzēto. Studiju kursi abās programmās lielā mērā pārklājas, sevišķi ES tiesību,
finanšu un biznesa stratēģijas jomā. Tomēr UCD Princeses Lohlannas Biznesa skolas programmā
nav paredzēta politikas un humanitāro zinātņu priekšmetu, un svešvalodu apguve.
16.10.4 Novērtējums

Veicot triju studiju programmu salīdzināšanu, var konstatēt gan kopīgas iezīmes, gan arī
atšķirības programmu satura un apjoma ziņā. Veiktais salīdzinājums liecina, ka RJA izstrādātā
studiju programma nodrošina tās absolventiem konkurētspējīgu izglītību tiesību un biznesa jomā, jo
atbilst līdzvērtīgām studiju programmām salīdzinātajās augstskolās, tomēr ietver arī tikai RJA
raksturīgas iezīmes, piemēram, plašo starpdisciplināro pieeju un iespēju apgūt politikas un
humanitāro zinātņu priekšmetus un svešvalodas kā izvēles kursus.

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

Studējošo skaits
Pirmais studiju gads

29

Otrais studiju gads

44

Trešais studiju gads

77

Kopā

150

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo 32
skaits

Absolventu skaits

37

16.11.2 Studējošo aptauja un tās analīze

Laikā no 2016.gada 7.jūnija līdz 4.jūlijam tika veikta aptauja, lai noskaidrotu programmā
studējošo atsauksmes par studiju procesu RJA.
Uz jautājumu, cik lielā mērā studējošais ieteiktu studēt RJA draugam, kolēģim vai
radiniekam, novērtējot 10 ballu sistēmā, vidējais studējošo sniegtais vērtējums ir 7,3 balles. RJA
studijās gūto zināšanu atbilstība nākotnes karjerai ir novērtēta ar vidēji 4 ballēm (5 ballu skalā).
Savukārt RJA akadēmiskā personāla un viespasniedzēju zināšanas un pasniegšanas kvalitāti
35,9% studējošo novērtējuši kā ļoti labu, 49,6% kā labu, bet 12,8% 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 juridiskās terminoloģijas un argumentācijas prasmes, zināšanas par
tiesību sistēmu un likumiem vai normatīvajiem aktiem, pētniecības metodes, iemaņas darbā ar
avotiem un to analīzi, juridisko tekstu rakstīšanas prasmes, komandas darba un prezentācijas
prasmes, loģiskā un analītiskā domāšana. Kā vērtīga tiek arī atzīmēta kontaktu loka paplašināšana.
Studējošie kā pozitīvu elementu akcentē arī starp-kultūru komunikāciju – pieredzi saskarsmē ar
ārvalstu studentiem un pasniedzējiem, kas paplašina redzesloku un zināšanas par citām kultūrām un
valodām.
Studējošo atsauksmes liecina, ka studiju process un vide RJA ir kvalitatīva un spējīga
nodrošināt studējošo augstvērtīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kas būs noderīgas veiksmīgas
karjeras veidošanā. Tomēr ir iespējami arī atsevišķi uzlabojumi, uz ko studējošie norāda arī savās
atsauksmēs.
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16.11.3 Absolventu aptauja un tās analīze

Laikā no 2016.gada 7.novembra līdz 12.decembrim tika veikta aptauja, lai apkopotu datus
par absolventu nodarbinātību pēc studiju pabeigšanas RJA.
Liela programmas absolventu daļa – 43,9% - šobrīd turpina studijas Latvijas un ārvalstu augstākās
izglītības institūcijās. Taču daļa absolventu strādā juridiskajā (34,7%), valsts (13,3%) kā arī
izglītības un akadēmiskajā (10,2%) sektorā.
Absolventi bija aicināti arī norādīt savus aptuvenos mēneša bruto ienākumus. 28,2% absolventu ir
norādījuši, ka saņem 501-1000 eiro, 23,9% saņem 1001-1500 eiro, savukārt 14,1% pelna 1501-2000
eiro. Aptuveni 25% aptaujāto atbildi uz šo jautājumu nesniedza.
Absolventu sniegtās atbildes norāda, ka RJA gūtā 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 63% absolventu bruto ienākumu apmērs mēnesī ir salīdzinoši augsts, ļaujot secināt, ka
RJA absolventu zināšanas darba devēji novērtē ļoti atzinīgi.
16.11.4 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Studiju programmas pārvaldības principi un studentu tiesības un pienākumi ir noteikti RJA
iekšējos normatīvajos aktos un Studentu iekšējās kārtības noteikumos.
RJA studentiem ir sava pašpārvalde – Studentu asociācija -, kas ir ievēlēts, neatkarīgs, studentu
intereses pārstāvošs orgāns. Studentu asociācija ir reģistrēta kā bezpeļņas organizācija, un tai ir
juridiskas personas tiesības. Tā aizsargā un pārstāv studentu intereses akadēmiskajos, finansiālajos un
sabiedriskās dzīves jautājumos RJA un citās valsts institūcijas, kā arī reprezentē RJA studentus
Latvijā un ārzemēs. Studentu asociācijai ir tiesības:
1) pieprasīt un saņemt informāciju no ikvienas RJA struktūrvienības oficiālā pārstāvja par visiem
jautājumiem, kas skar studentu intereses;
2) piedalīties RJA lēmējinstitūcijās.
Studentu pārstāvji piedalās RJA lēmējinstitūciju - Satversmes sapulces un Senāta – darbā, kā arī
Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Tāpat studentu pārstāvji vienmēr tiek iekļauti disciplinārkomitejas un citu
komiteju sastāvā.
Pēc katra studiju kursa studējošie veic anonīmu tā novērtējumu, vērtējot gan kursa organizāciju,
gan visu iesaistīto pasniedzēju darbu. Šie vērtējumi tiek apkopoti un izmantoti kursa kvalitātes
pilnveidošanā.
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17 Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesības un diplomātija” raksturojums
Bakalaura studiju programmas “Tiesības un diplomātija” mērķis ir sagatavot augsta līmeņa
speciālistus tiesību un diplomātijas jomā, kas pēc augstskolas absolvēšanas varētu gan strādāt
profesionālajā jomā Latvijā un starptautiskā mērogā, gan veikt pētniecisko darbību akadēmiskajā
jomā.

17.1 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa speciālistus tiesību un diplomātijas jomā, kas
pēc augstskolas absolvēšanas varētu gan strādāt profesionālajā jomā Latvijā un starptautiskā
mērogā, gan veikt pētniecisko darbību akadēmiskajā jomā.
Studiju programmai ir šādi uzdevumi:
1. Sniegt programmā studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas tiesību un diplomātijas
jomās, lai tie būtu spējīgi izprast gan šīs jomas, gan šo jomu savstarpējās mijiedarbības
jautājumus;
2. Attīstīt studentu pētniecības prasmes, kas nepieciešamas starpdisciplināru akadēmisko
pētījumu veikšanai tiesību un diplomātijas nozarēs;
3. Attīstīt studentos tādas prasmes, lai viņi varētu sekmīgi un atbilstoši labākajiem standartiem
strādāt valsts iestādēs, starptautiskās organizācijās, akadēmiskās un citās institūcijās, tostarp,
prasmes iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, spējas pieņemt lēmumus,
līdzdarboties sociāli atbildīgā vidē, utt.;
4. Sniegt studentiem pietiekamas vispārīgās prasmes, tostarp, prezentācijas un polemikas
prasmes, komunikācijas spējas un spējas strādāt komandā;
5. Radīt studentos vēlmi un nodrošināt pietiekamas zināšanas, lai turpinātu studijas un
pētniecības darbu maģistra un doktora studiju programmās, kā arī mūžizglītības jomā.

17.2 Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Pēc studiju programmas apgūšanas studējošais būs:
1. Ieguvis konkurētspējīgas zināšanas tiesību zinātnes un diplomātijas jomā;
2. Apguvis prasmes, kā sagatavot dokumentus, kas nepieciešami attiecīgajās darbā;
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3. Būtiski uzlabojis mutiskās un rakstiskās saziņas, prezentācijas un polemikas prasmes, spējas
darboties komandā un to vadīt;
4. Ieguvis zināšanas par pētniecības metodēm un to iespējamo izmantošanu, kā arī apguvis
prasmi izmantot tās praksē.

17.3 Studiju programmas plāns. Studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms
kredītpunktos. Sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai
brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos. Īstenošanas plānojums

Starpdisciplinārā studiju programma apvieno kursus tiesību un diplomātijas jomā, ļaujot
studentiem apgūt papildus kursus saistītajās nozarēs, tostarp, politikas, humanitāro zinātņu, biznesa,
ekonomikas un svešvalodu jomā. Pēc studenta ieskata ir iespējams aizstāt brīvās izvēles kursus ar
papildu kursiem no ierobežotas izvēles kursu klāsta.
Sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles un brīvās izvēles daļām,
norādot apjomu kredītpunktos, bakalaura studiju programmai ir šāds:
Studiju programmas daļa

Kredītpunktu skaits

Obligātā (A)

88 KP

Ierobežotas izvēles (B)

22 KP (minimums)

Brīvas izvēles (C)

10 KP (maksimums)

KOPĀ

120 KP

Studiju programmas obligātā daļa sākas ar ievadu augstskolas līmeņa studijās, kas aptver
visus RJA bakalaura programmas priekšmetus.
Lielāko obligāto kursu daļu veido ievada un pamata tiesību un politikas, humanitāro zinātņu
kursi, tostarp arī ekonomikas kursi. Obligātajā daļā ir arī bakalaura darbs, kuram studenti
sagatavojas, katra mācību gada beigās izpildot studiju uzdevumus un apgūstot pētniecības metodes.
Ierobežotās izvēles daļa ietver sevī kursus, kas ļauj specializēties ikvienā tiesību, biznesa,
politikas un humanitāro zinātņu jomā, kā arī valodu apgūšanas iespējas, tostarp angļu, franču,
krievu, itāļu un ķīniešu valodas kursus. Pieejamie izvēles kursi ietver arī bakalaura programmas
„Tiesības un bizness” kursus. Brīvās izvēles daļa galvenokārt sastāv no vispārējiem kursiem
nozarēs, kas saistītas ar tiesībām un diplomātiju.
Studiju programmā iekļautie kursi ir šādi:
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Kredītpunkti

Studiju kursi
A. Obligātā daļa – kopā 88 KP
Vispārējā daļa
Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas bakalaura studijās

9 KP

Tiesības
Ievads tiesībās I

6 KP

Ievads tiesībās II

3 KP

Eiropas Savienības tiesības

6 KP

Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības

3 KP

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

3 KP

Starptautiskās publiskās tiesības

6 KP

Starptautiskās cilvēktiesības

3 KP

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās tiesības

3 KP

Iekšējā tirgus tiesības

3 KP

Konkurences un valsts atbalsta tiesības

3 KP

Intelektuālā īpašuma tiesības

3 KP

Eiropas Savienības ārējās attiecības

3 KP

Starptautiskās komerctiesības

3 KP

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

3 KP

Līgumtiesības

3 KP

Tiesību filozofija

3 KP

Politika un humanitārās zinātnes
Starptautisko attiecību teorija

6 KP

Ievads diplomātijā

3 KP

Pasaules mūsdienu vēsture

6 KP

Starptautiskā drošība

3 KP

Eiropas Savienības politikas veidošana

3 KP

Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas

3 KP

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

3 KP

Ārpolitikas analīze

6 KP

Globāla pieeja publiskai diplomātijai

6 KP

Salīdzinošā politika

3 KP

Pētniecība
Pētniecības metodes

3 KP
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Padziļinātais kurss pētniecības metodēs

3 KP

Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads

6 KP

Pētnieciskais darbs tiesībās un diplomātijā – otrais gads

6 KP

Bakalaura darbs

15 KP

B. Ierobežotas izvēles daļa – minimums 22 KP
Tiesības
Starptautiskās humanitārās tiesības

3 KP

Piespiedu un citu mehānismu pielietošana starptautiskajās

1.5 KP

publiskajās tiesībās
Filozofija

3 KP

Mantojuma tiesības

3 KP

Tiesības un finanses

3 KP

Starptautiskās tirdzniecības un investīciju aizsardzības tiesības

3 KP

Starptautiskās nodokļu tiesības

3 KP

Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības

3 KP

Diplomātiskās tiesības

3 KP

Banku un vērtspapīru tiesības

3 KP

Publisko iepirkumu likums

3 KP

Salīdzinošās krimināltiesības

3 KP

Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana

3 KP

Bizness
Ievads biznesa studijās

3 KP

Biznesa veidošana ASV

3 KP

Uzņēmumu grāmatvedība

3 KP

Ievads mārketingā

3 KP

Riska vadība

3 KP

Biznesa stratēģija

3 KP

Finanšu ekonomika

6 KP

Finanšu grāmatvedība

3 KP

Vadības grāmatvedība un kontrole

3 KP

Rīcība un uzvedība

3 KP

Ievads ģeoekonomikā

3 KP

Praktiskā biznesa stratēģija

3 KP

Padziļinātās uzņēmuma finanses

3 KP
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Biznesa sadarbība ar Ķīnu

3 KP

Projektu vadība

3 KP

Uzņēmumu apvienošana un iegāde

3 KP

Starptautiskā finanšu pārvaldība

3 KP

Ekonomika
Mikroekonomika

3 KP

Makroekonomika

3 KP

Starptautiskā monetārā ekonomika

3 KP

Matemātika sociālajām zinātnēm

3 KP

Statistika sociālajās zinātnēs

3 KP

Politika un humanitārās zinātnes
Starpkultūru dialogs

3 KP

Profesionālā ētika

3 KP

Profesionālā komunikācija

3 KP

Diplomātija un konfliktu risināšana

3 KP

Formālā loģika un kritiskā domāšana

3 KP

Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu vēsture

3 KP

Publiskās uzstāšanās prasmes

3 KP

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

3 KP

Ievads franču valodā

3 KP

Franču valoda vidējā līmenī

3 KP

Ievads krievu valodā

3 KP

Krievu valoda vidējā līmenī

3 KP

Krievu valoda III

3 KP

Ievads spāņu valodā

3 KP

Spāņu valoda vidējā līmenī

3 KP

Ievads vācu valodā

3 KP

Vācu valoda vidējā līmenī

3 KP
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Studiju kursu un studiju moduļu apraksti
A. Obligātā daļa
Vispārējā daļa
Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas

Studiju kurss ir ievads studijās abu

bakalaura studijās

bakalaura

programmu

(„Tiesības

un

bizness” un „Tiesības un diplomātija”)
pirmā kursa studentiem. Sešu nedēļu
garumā studenti apgūst pamatus tiesībās,
un

ekonomikā

matemātikā,

politikā,

biznesā, pētniecībā un rakstīšanā, kā arī
praktiskas
komandas

iemaņas
darbā

angļu

un

valodā,

programmatūras

izmantošanā.
Ievadkursa mērķis ir iepazīstināt ar nozaru
principiem, terminoloģiju, subjektiem un
praktisko
studentiem

pielietojumu,
labāku

lai

sniegtu

izpratni,

uzsākot

studijas un izraugoties izvēles kursus.
Tiesības
Ievads tiesībās I

Šis

kurss

prasmēm,

balstās
kas

uz

zināšanām

iegūtas

Ievada

un

kursā

attiecībā uz tiesībām. Kurss ir domāts, lai
nodrošinātu dziļāku izpratni par dažādām
tiesību

disciplīnām. Kursa mērķis

divējāds:

1)

tālāk

attīstīt

ir

studentu

praktiskās spējas, kas nepieciešamas, lai
mācītos par dažādām tiesību disciplīnām,
veiktu juridisko pētniecību un uzņemtos
rakstīt uzdevumus, kā arī 2) sniegt
papildus teorētiskās zināšanas dažādās
tiesību nozarēs, kas ietu tālāk par Ievada
kursu, lai palīdzētu studentiem saprast to
priekšmetu

kontekstu,

programmā tiks pasniegti.
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kuri

tālāk

Ievads tiesībās II

Šis kurss iepazīstina studentus nevis ar
abstraktām tiesību definīcijām, bet gan ar
vispārēju ievadu nacionālajā un Eiropas
Savienības tiesību sistēmā, lai studenti
izprastu galvenos tiesību jēdzienus. Kursa
fokuss ir balstīts uz kontinentālo tiesību
sistēmu. Tiek apspriesti arī starptautiskie
tiesību

standarti,

nacionālajām

kas

tiesību

ir

saistoši

sistēmām.

Lai

izprastu mūsdienu tiesības, ir svarīgi, ka ir
ideja par to attīstību. Tādējādi kurss
iesākas ar tiesību vēsturi. Lai atšķirtu
tiesību normas no citām normām, ir svarīgi
apskatīt jautājumu par tiesību avotiem. Ir
vienlīdz svarīgi apskatīt arī atšķirību starp
civiltiesību sistēmu un common law
tradīciju. Kurss arī nodrošina izpratni par
likumdošanas

un

proceduālajiem

jautājumiem, kas nepieciešami, lai praksē
īstenotu tiesības.
Eiropas Savienības tiesības

Kurss

sniedz

zināšanas

par

Eiropas

Savienības institūciju un procedūru izveidi
un

funkcionēšanu,

pievēršot

īpašu

likumdošanas

uzmanību
un

tiesas

procesam, kā arī ES tiesību ietekmei tās
dalībvalstīs.
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar
Eiropas Savienību. Primārais mērķis ir
veidot izpratni par normatīvo regulējumu
un

ES

primārajām

tiesībām,

taču

atsevišķos tematos tiek analizētas arī
sekundārās tiesības. Kurss sniedz plašākas
un dziļākas zināšanas šajā tiesību nozarē,
vienlaikus
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fokusējoties

uz

problēmjautājumu

risināšanas

iemaņu

attīstīšanu.
Salīdzinošās personas un ģimenes

Kurss identificē vispārīgos jēdzienus un

tiesības

principus personas, ģimenes un mantojuma
tiesībās. Kursā tiek izmantots salīdzinošs
skatījums

uz

galvenajiem

nozares

tematiem, tai skaitā, (partner-)attiecībām,
laulībām,

konkubinātu,

šķiršanos,

paternitātes

noteikšanu,

leģitimizāciju,

aizgādību,

adopciju,

aizbildniecību,

patrimoniju un sukcesiju.
Starptautiskās publiskās tiesības

Kurss

iepazīstina

publiskajām
sistemātisku

ar

starptautiskajām

tiesībām,
pieeju

izmantojot

principiem

un

jautājumiem, kas regulē globālo kopienu.
Pamatā koncentrējoties uz starptautisko
publisko tiesību pamatiem, kurss tomēr
pievēršas arī atsevišķiem specifiskiem un
nozīmīgiem jautājumiem, tai skaitā: ANO
lomai, starptautiskajām krimināltiesībām,
pretterorisma
aizsardzībai,

aktivitātēm,
ilgtspējīgai

vides

attīstībai

un

tirdzniecībai.
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

Šis kurss apskata valstu atbildības kā
sekundāro normu rašanās avotus un saturu.
Studenti tiek iepazīstināti ar galvenajiem
valstu atbildības elementiem, kādi tie ir
noteikti starptautiskajās paražu tiesībās un
kodificēti Starptautisko tiesību komisijas
Pantos par valstu atbildību par starptautiski
prettiesiskām darbībām. Praksē tie tiek
izmantoti kā vadošie principi, lai sauktu
valsti pie atbildības par starptautiski
prettiesiskām
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darbībām,

tādā

forumā,

kuram ir jurisdikcija izšķirt attiecīgo
strīdu.
Starptautiskās cilvēktiesības

Kursā tiek piemērota starpdisciplināra
pieeja,

pievēršoties

filozofiskajām

pamatnostādnēm, vēsturiskajai attīstībai,
universālajām un reģionālajām sistēmām,
politikas jautājumiem, kā arī juridiskajiem
standartiem. Studējošie gūst priekšstatu
par cilvēktiesībām un apgūst, kā nošķirt
cilvēktiesības kā tiesību nozari no citām
disciplīnām.

Kursā

tiek

aplūkoti

cilvēktiesību aizsardzības mehānismi un
galvenie starptautiskie līgumi, ANO, kā arī
reģionālie mehānismi – Eiropa, Amerikas
un

Āfrika,

Cilvēktiesību

akcentējot
tiesas

Eiropas

mehānismu.

Tiek

apspriesti arī mūsdienu izaicinājumi, ar ko
sastopas modernās cilvēktiesības.
Starptautiskās privāttiesības un

Kursa mērķis ir sniegt teorētisko un

procesuālās tiesības

praktisko ieskatu privāttiesību kāzusu
risināšanā ar starptautiskajiem (pārrobežu)
elementiem. Kurss aptver centrālos šīs
nozares

tematus:

starptautisko

tiesu

jurisdikciju civil- un komerclietās, ārvalstu
spriedumu atzīšanu un izpildi, kā arī
tiesību
likuma

normu

kolīzijas

jautājumi).

noteiktiem

tematiem

(piemērojamā

Kurss
ES

pievēršas
regulējuma

kontekstā, taču aplūkoti tiek arī jautājumi
ārpus ES tiesību harmonizācijas.
Iekšējā tirgus tiesības

Kurss sniedz izpratni par iekšējā tirgus
izveidi un funkcionēšanu, un tā ietekmi uz
dalībvalstīm. Kurss īpaši pievēršas preču
un pakalpojumu brīvai apritei, tomēr arī
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personu, kapitāla un nodibinājumu brīvai
apritei. Studējošie tiek iepazīstināti arī ar
jautājumiem par dzimumu līdztiesību,
konkurenci un valsts atbalstu.
Konkurences un valsts atbalsta tiesības

Kurss veido izpratni par iekšējā tirgus
konkurences tiesību mehānismu, tai skaitā,
ierobežojumus

dalībvalstīm,

sevišķi

saistībā ar valsts atbalsta sniegšanu. Kursā
īpaša uzmanība veltīta uzņēmumu tiesībām
un

pienākumiem

jautājumus,
regulējuma

kas

tirgū,

attiecas

substanci

iekļaujot
uz

tiesiskā

un

procesu

konkurences un valsts atbalsta jomā.
Aplūkoti tiek arī jautājumi, kas saistīti ar
dzimumu līdztiesību.
Intelektuālā īpašuma tiesības

Kurss aptver intelektuālā īpašuma tiesību
pamatjēdzienus un jautājumus. Studenti
tiek iepazīstināti ar tādiem intelektuālā
īpašuma

tiesību

priekšmetiem

kā

autortiesības, preču zīmes, ģeogrāfiskās
norādes,

dizainparaugi,

negodīga

konkurence un patenti. Atsevišķi tiek
apskatīts

intelektuālā

īpašuma

tiesību

regulējums ES iekšējā tirgus noteikumu
kontekstā.
galvenajiem

Tiek

pievērsta

uzmanība

starptautiskiem

un

ES

instrumentiem intelektuālā īpašuma tiesību
jomā, un tiek pārrunāti to piemērošanas
jautājumi.
Eiropas Savienības ārējās attiecības

Kurss piedāvā izpratni par ES starptautisko
kompetenču
konstitucionālajiem

un
pamatiem.

pilnvaru
Īpaši

aplūkotas, tiek procesuālās un materiālās
prasības šo kompetenču pielietošanai un
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starptautisko tiesību ietekme ES un tās
dalībvalstīs.
Starptautiskās komerctiesības

Kurss

piedāvā

ieskatu

starptautisko

komerctiesību pamatprincipos un nozares
nozīmīgākajās
piemērot

jomās.

esošās

Studējošie

un

kursā

var

iegūtās

zināšanas, risinot kāzusus un diskutējot par
pēdējā laika tendencēm un aktualitātēm
starptautiskajās

komerctiesībās.

Kursa

mērķis ir panākt, lai studējošie izprastu:
nozares avotus un atšķirīgās apakšnozares;
pamatprasības pārrobežu darījumiem un
komerclīgumiem;
trūkumus

priekšrocības

dažādām

un

uzņēmējdarbības

formām;
pamatprincipus

preču

starptautiskai

pārdošanai; ar ANO Konvenciju par
starptautiskajiem

preču

pirkuma-

pārdevuma līgumiem (CISG) saistītos
jautājumus un juridiskos instrumentus
preču pārdošanai; jautājumus attiecībā uz
starptautiskajiem

maksājumiem

garantijām;

galvenās

starptautiskai

preču

priekšrocības

un

starptautisko

komercstrīdu

un

īpatnības
pārvadāšanai;

trūkumus

dažādiem
risināšanas

veidiem.
Ievads Latvijas tiesību sistēmā

Kurss sniedz pārskatu par galvenajām
Latvijas konstitucionālajām institūcijām,
to pilnvarām un funkcionēšanu, īpaši
pievēršoties likumdošanas procesam un
tiesu varas darbam, tai skaitā, Satversmes
tiesai. Īpaša uzmanība tiek veltīta tiesību
avotiem, hierarhijai, interpretācijai un
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tiesību

normu

kolīziju

risināšanas

principiem. Kursā tiek sniegts ieskats
galvenajās

tiesību

nozarēs

–

konstitucionālajās, administratīvajās, civilun krimināltiesībās, kā arī uzņēmumu
tiesībās

un

darba

tiesību

pamatos.

Semināros studenti risina kāzusus, lai
papildinātu lekcijās gūtās zināšanas ar
ieskatu praktiskā normu piemērošanā.
Līgumtiesības

Kursā tiek apskatīts līguma jēdziens,
dažāda veida līgumi un starptautisko
līgumu avoti, kā arī starptautisko līgumu
piemērošana nacionālā un starptautiskā
līmenī. Turpinājumā tiek pētīti līguma
sastādīšanas procesi, kā, pilnvaras slēgt
līgumus,

pilnvaras

un

līgumu

apstiprināšana. Tas arī ietver līgumu
grozījumu analīzi, kā līgums zaudē spēku
un kā secīgi noslēgt līgumu. Tālāk kursā
tiek apskatīti jautājumi par līgumu saistību
uzņemšanos, pieredzi atrunāties un sniegt
skaidrojošus paziņojumus, kas noved pie
diskusijām

par

strīdu

risināšanu

un

aizsardzības līdzekļiem. Īpaša uzmanība
tiek

vērsta

jautājumiem

par

līgumu

interpretāciju.
Tiesību filozofija

Šis kurss ir ievads tiesību filozofijā. Tas
balstās uz pašām nozīmīgākajām tiesību
filozofijas skolām vēsturiskā un modernā
perspektīvā (dabiskās

tiesības, tiesību

pozitīvisms, juridiskais reālisms u.t.t.),
pašiem ietekmīgākajiem tiesību filozofiem
un viņu ievērojamām idejām. Vienlaikus
šis kurss arī balstās uz galvenajiem
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jēdzieniem tiesību filozofijā – brīvība,
atbildība, līdztiesība, taisnīgums u.c. Šis
kurss

aptvers

praktisko

–

abas
–

pieeju

teorētisko

analizējot

un

tiesību

filozofijas problēmas.
Politika un humanitārās zinātnes
Starptautisko attiecību teorija

Kurss

sākas

ar

ievadu

starptautisko

attiecību teorijas evolūcijā, kam seko
teorētisko

skolu

konstruktīvisma,
skolas,

reālisma,

-

liberālisma,

ekonomiskā

Angļu

strukturālisma

-

analīze. Lekcijām seko diskusijas, kas
balstītas aktuālo notikumu analīzē. Kursa
noslēgumā studenti ir aicināti prezentēt
pētniecības

darbu.

iepazīstināt

studentus

teorijām,

skolām,

dominējošajām

Kursa

mērķis

ar

ir

galvenajām

pieejām,
diskusijām

ka

arī

nozares

ietvaros. Teorija tiek piemērota praksē
pasaules politikas procesu kontekstā.
Starptautiskā drošība

Starptautiskās drošības kursa mērķis ir
piedāvāt

studentiem

pamatzināšanas

drošības

koncepcijā

un

izmantojot

reālisma,

principos,
neo-reālisma,

plurālisma un konstruktīvisma pieejas.
Studenti apgūst vairākus drošības līmeņus
– individuālās, reģionālās un starptautiskās
drošības.

Kursā

tiek

izskaidroti

starptautiskās stabilitātes galvenie draudu
avoti un riski un tiek aplūkotas politikas,
kuru mērķis ir stabilitāte un miers, kā arī
alianses, drošības kompleksa un drošības
režīma jēdzieni. No dažādām perspektīvām
tiek detalizēti analizēta NATO un ES loma
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starptautiskās drošības sistēmā. Kursa
sastāvdaļa ir arī starptautiskās drošības
dokumentu un līgumu analīze.
Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā

Kādēļ 21.gadsimta sākumā, par spīti

politikā

dažādu „miera” līdzekļu pieejamībai, lai
koptu

starptautiskās

attiecības, valstis

joprojām izvēlas karot? Kādēļ valstīm un
politiskajiem līderiem neizdodas sasniegt
vēlamos

rezultātus

starptautiskajās

sarunās? Ko nozīmē beigt karu, konfliktu,
krīzi?

Kā

attiekties

starptautiskajos

asimetriju

konfliktos?

starptautiskās
pārvaldīt

pret

Kā

organizācijas

konfliktus?

Kāda

palīdz
ir

loma

medijiem un komunikācijai attiecībā uz
konfliktu un krīzi?
Ārpolitikas analīze

Kādēļ studēt ārpolitiku? Vai galvenās
starptautisko

attiecību

teorijas

palīdz

izskaidrot rīcību ārpolitikā? Kā ārpolitikas
lēmumi tiek pieņemti un ieviesti praksē?
Kādā mērā psiholoģiskie slēdzieni ir
svarīgi ārpolitikas lēmumu pieņemšanas
procesā? Vai valstis vada vērtības vai
intereses? Vai ekonomiskie impulsi ir
iedarbīgi? Vai ekonomiskās sankcijas ir
efektīvas? Kādā mērā masu mediju un
publiskais viedoklis vada ārpolitiku? Kurss
mēģina atbildēt šos jautājumus, un tā
mērķis ir piedāvāt sistemātisku pārskatu
par teorijām, kas saistītas ar ārpolitikas
veidošanu un implementācijas procesiem
un subjektiem.
Lekcijas

iepazīstina

ar

galvenajām

ārpolitikas teorijām un pieejām. Tiek
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aplūkoti ārpolitikas analīzes līmeņi un
savstarpējā

mijiedarbība

nacionālajiem

ārpolitikas

starp
avotiem.

Semināros galvenokārt noris precedentu
studijas, kā Kubas krīze, Jomkippuras
karš, Cūku līcis, ASV invāzija Irākā
2003.g. utt. Daži precedenti ir cieši saistīti
ar ārpolitikas lēmumu pieņemšanas un
implementācijas
apspriesti

teorijām,

daži

tiek

atsevišķi. Kursa mērķis

ir

apspriest precedentus
ārpolitikā, kombinējot empīrisko materiālu
un ārpolitikas teorijas.
Salīdzinošā politika

Šī kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar
pamata teorijām, jēdzieniem un pieejām
salīdzinošajai politikai. Kurss apskata
četras galvenās tēmas: (i) salīdzinošā
metodoloģija un pamata jēdzieni; (ii)
politiskie režīmi; (iii) biheiviorālā skola
salīdzinošajā
institucionālisma

politikā;
skola

(iv)

jaunā

salīdzinošajā

politikā.
Globāla pieeja publiskai diplomātijai

Kursā tiek apskatīta pasaules diplomātijas
vēsture, tās pielietojums, paņēmieni un
morāle - no ES valstīm līdz Amerikas
Savienotajām Valstīm un Japānai.

Pasaules mūsdienu vēsture

Kursā ir aplūkoti vēsturiskie cēloņi un
motivācija

situācijām

un

problēmjautājumiem, ar ko cenšas tikt galā
mūsdienu politikas veidotāji. Kurss ir
strukturēts tā, lai aptvertu vissvarīgākos
politiskos un ekonomiskos aspektus un
pretrunas Eiropā, Amerikā, Āfrikā, Ķīnā,
Tuvajos
128

Austrumos

un

Centrālāzijā.

Akcentējot problemātiskos tematus un
starptautiskās attiecības, kurss pievēršas
vēsturei no izskaidrojošas perspektīvas.
Eiropas Savienības politikas veidošana

Kurss

iepazīstina

ar

ES

politikas

veidošanu. Tajā tiek aplūkota Eiropas
integrācijas dinamika un ierobežojumi
federālas Eiropas Savienības veidošanai,
izgaismojot

atsevišķas

pamat

būtību

teorijas, piemēram, neo-funkcionālismu,
starpvaldību un sociālo konstruktīvismu
u.c. Kursā ir iekļauta arī ES Padomes
sarunu

vešanas

teorētiskās

simulācija,

pieejas

kā

arī

(fundamentālās

politikas studiju komponentes) saplūst ar
praktisku pieredzi ES ikdienas darbā.
Studenti tiek iepazīstināti ar ES institūciju
uzbūvi un funkcijām un apspriež un vērtē
institūciju ietekmi uz dalībvalstīm, īpaši no
nelielas valsts perspektīvas. Kursā tiek
aplūkotas arī Lisabonas līguma ieviestās
izmaiņas. Ievērojot Latvijas prezidentūru
ES

Padomē,

kurss

prezidentūras

fokusējas

uz

organizatoriskajiem

aspektiem un funkcionēšanu. Visbeidzot,
kurss piedāvā ieskatu karjeras iespējās ES
institūcijās.
Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar
sarunu vešanas stratēģijas galvenajiem
principiem, teorijām, pieejām un taktikām.
Tas aplūko gan teoriju, gan prakses
jautājumus. Kurss ir iedalīts divās daļās –
pirmajā daļā tas pievēršas teorētiskajām
pieejām un jēdzieniem, savukārt otrajā
daļā
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multilaterālu

sarunu

vešanas

stimulācijām. Aplūkotie temati aptver
sarunu

vešanas

pamatprincipus,

starpkultūru sarunu vešanu un sarunu
vešanas grupas. Studenti apgūst varas,
uztveres un izziņas ietekmi uz sarunu
vešanu. Studenti apgūst arī sistemātiskas
sarunu vešanas stratēģiju un spēju to
piemērot

dažādās

transakcijās.

Kurss

palīdz izkopt nepieciešamās prasmes, lai
veiksmīgāk īstenotu savas intereses pie
sarunu galda. Studentiem būs iespējams
izmēģināt praksē galvenās teorijas un
koncepcijas, piedaloties simulācijas. Kurss
pievēršas

sarunu

vešanas

dažādajiem

līmeņiem, argumentācijas veidošanai un
pārliecināšanas ietekmei. Tā kā kurss
apvieno teorētisko un praktisko pieeju,
studenti

gūst

korelāciju,

izpratni
mērķiem

par

stratēģiju

un

rīkiem.

Nobeiguma fāzē studentiem būs zināšanas
par stratēģiju un taktikām, argumentu
izmantošanu un galvenajiem principiem
lēmumu pieņemšanā.
Ievads diplomātijā

Studenti gūst ieskatu diplomāta profesijā,
galveno starptautisko organizāciju lomā
diplomātijā,

ka

arī

gūst

vispārīgas

zināšanas diplomātijas tiesībās. Lekcijas
pasniedz diplomāti un bijušie vēstnieki, un
teorētiskās

zināšanas

tiek

uzlabotas

semināros. Studenti tiek iepazīstināti ar
diplomātiskā
diplomātisko

dienesta
attiecību

pamatprincipiem.
Pētniecība
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darba

un

nodrošināšanas

Pētniecības metodes

Kursā tiek aplūkotas ar biznesu/tiesībām
un

tiesībām/diplomātiju

saistīto

pētniecības metožu pamatprincipi.
Padziļinātais kurss pētniecības metodēs

Kursā ir iekļauti tādi temati kā pētniecības
process, problēmu risināšana, instrumentu
attīstība, datu iegūšana un analīze. Kurss
sastāv

no

lekcijām,

semināriem

praktiskām pētniecības

sesijām.

un
Īpaša

uzmanība veltīta pētniecības stratēģijām
elektroniskās

informācijas

sabiedrībā,

izmantojot kā mācību bāzi plašo resursu
klāstu, kas pieejams RJA, Praktiskajām
pētniecības sesijām raksturīga praktisku
uzdevumu risināšana, kas saistīti ar nesen
apgūtajiem programmas kursiem.
B. Ierobežotas izvēles daļa
Tiesības
Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana

Kurss piedāvā ieskatu alternatīvās strīdu
izšķiršanas pamatprincipos un elementos,
aplūkojot gan teorētiskos, gan juridiskos
un

praktiskos

aspektus.

Kursā

tiek

aplūkotas šķīrējtiesas būtiskās iezīmes un
to

loma

kontekstā,

plašākā
salīdzinot

strīdu
to

risināšanas
ar

citām

alternatīvās strīdu izšķiršanas formām –
tiesvedību, meditāciju un sarunu vešanu.
Mantojuma tiesības

Šis kurss apskata galvenos mantojuma
tiesību jēdzienus. Kurss par pamatu ņem
galveno jautājumu salīdzinošo aspektu,
ieskaitot saturiskās mantošanas tiesības,
apskatot

gan

testamentāro,

gan

bez

testamenta mantošanu. Kurss īsi apskata
arī

galvenās

formas

ne

testamentāri

apstiprinātai īpašuma maiņai. Procesuālo
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jautājumu ziņā, Eiropas notariāta sistēmas
pamati tiek salīdzināti ar common law
testamenta
Kurss

apstiprināšanas

īsi

apskata

starptautiskajiem

procedūru.

arī

dažus

mantošanas

no

avotiem.

Kurss noslēdzas ar īsu diskusiju par
starptautisko privāttiesību aspektiem par
pārrobežu mantošanu un pasvītro galvenos
punktus Eiropas Mantošanas Regulā.
Filozofija

Šis kurss ir ievads filozofijas problēmās un
metodēs.

Tas

sākas

ar

vispārējiem

novērojumiem par filozofijas dabu un
metodēm. Tālāk kurss apskata dažas no
pašām

ietekmīgākajām

filozofijas

problēmām tādās jomās kā epistemoloģija,
metafizika,

prāta

filozofija,

politiskā

filozofija un ētika: Kas ir zināšanas? Vai
mums ir brīvā griba? Vai jebkādas no
mūsu darbībām ir mūsu kontrolē? Kādas ir
attiecības starp prātu un ķermeni? Kad
mūsu rīcība ir pareiza vai nepareiza? Kas
ir taisnīgums?
Starptautiskās humanitārās tiesības

Kurss Starptautiskās humanitārās tiesības
diskutē par bruņota konflikta tiesību
pamatjautājumiem. Sākumā kurss apskata
starptautisko humanitāro tiesību definīciju,
apjomu, vēsturisko attīstību un avotus.
Studenti gūs ieskatu par dalījumu starp
bruņota spēka lietošanas tiesībām (jus ad
bellum)

un

starptautiskajām

humanitārajām tiesībām (jus in bello).
Mūsdienu konflikti un iesaldētie konflikti
tiks skatīti, lai nošķirtu starptautiskos
bruņotos konfliktus un iekšējos bruņotos
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konfliktus. Kurss arī apskatīs galvenos
principus, kas piemērojami karadarbībā.
Tālāk kurss apskatīs dažādo personu grupu
iesaisti starptautiskā un iekšējā bruņotā
konfliktā

un

režīmu,

kas

tiem

piemērojams. Atsevišķa lekcija tiks veltīta
kara metodēm un līdzekļiem, lai sniegtu
ieskatu ieroču un taktiku veidos, kas ir
atļauti bruņota konflikta zonā.
Piespiedu un citu mehānismu

Šis kurss apskata ietvaru problemātiskām

pielietošana starptautiskajās publiskajās

sfērām un praktiskās īstenošanas aspektus

tiesībās

mūsdienu

piespiedu

un

citiem

mehānismiem starptautiskajās publiskajās
tiesībās. Tie ir tikuši veidoti, lai tos
izmantotu gadījumos, kad netiek ievērotas
tiesības,

proti,

sankcijas,

pārskata

mehānismi, pretpasākumi, retorsijas, kā arī
“brīvprātīga” normu ievērošana. Sākot ar
speciālo līdzekļu rašanos un attīstību,
proti,

“gudrajām”

sankcijām,

kurss

fokusējas subjektu praksi un saistītajiem
jautājumiem,

kad

tiek

piemēroti

šie

līdzekļi (ANO prakse un ES prakse). Kurss
apskatīs dažādus problemātiskos apstākļus,
kas ir saistīti ar šo mehānismu lietošanu,
proti,

cilvēktiesību

problemātiskos

jautājumus un tiesas pārskata iespējas
(Eiropas

Cilvēktiesību

tiesas

apskats),

ekstrateritoriālās

prakses

jurisdikcijas

jautājumus, subjektu savstarpējo atkarību
un ietekmi uz šiem pasākumiem, kā arī
jautājumus, kas saistīti par Pantiem par
valstu

atbildību

par

prettiesiskām darbībām.
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starptautiski

Publisko iepirkumu likums

Kursa galvenais mērķis ir sniegt pārskatu
par ES primāro un sekundāro tiesību aktu,
kas reglamentē publiskā iepirkuma darbību
dalībvalstīs, un palīdz studentiem izprast
galvenos

principus,

kuri

reglamentē

tiesības un pienākumus, dalībvalstīs un to
līgumslēdzēju iestādēs. Kurss arī sniedz
pamatzināšanas par ES tiesību galvenajiem
iepirkumu aktu aspektiem, piemēram,
piedāvājuma sagatavošanas pienākumu,
konkursa

dokumentāciju

sagatavošanu,

pretendentu atlase, konkursu procedūras,
līgumu

piešķiršanu

un

izmantot

iespējamos aizsardzības līdzekļus valsts un
ES līmenī. Kurss tāpat ietver pārskatu par
nesenajām izmaiņām Publisko iepirkumu
tiesību aktos - jaunajām 2014. gada
direktīvām - kas ievieš būtiskas izmaiņas
spēkā

esošajiem

publiskā

iepirkuma

noteikumiem un principiem.
Tiesības un finanses

Empīriski pierādījumi liecina, ka laba
pārvaldība un efektīvs regulējums, jo īpaši
ekonomikas un finanšu jomā veicina
ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi. Nesenā
krīze pierāda nepietiekamo izpratni par
starptautisko

finanšu

sistēmu,

sevišķi

dažādu finanšu iestāžu mijiedarbību. Kursā
sākumā tiek apzināti mērķi un pamatojums
finanšu regulējumam. Otrajā daļā tiek
analizēta tiesības un finanses literatūra,
izdalot anglo-sakšu tiesību un romāņuģermāņu tiesību analīzi.
Kursa

turpinājumā

ekonomiskās
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tiek

aktivitātes

analizēta
un

fondu

regulējums, banku sfēra, riska ieguldījuma
fondi un ēnu banku. Kurss tiks noslēgts ar
tirdzniecības

platformu

konkurences

analīzi saskaņā ar MIFID II direktīvu.
Starptautiskās tirdzniecības un

Kursā

students

investīciju aizsardzības tiesības

starptautiskā

tiek

iepazīstināts

biznesa

ar

regulējuma

galvenajiem aspektiem un principiem, kas
balstās

uz

tiesībām

starptautiskās

un

tirdzniecības

starptautisko

investīciju

aizsardzības likuma.
Pirmkārt

tiek

izskaidroti

Tirdzniecības

organizācijas

pamatelementi,
risināšanas
principi

Pasaules

tirdzniecības

mehānismi,
preču

un

un

strīdu
galvenie

pakalpojumu

tirdzniecībā, un daži specifiskāki nolīgumi.
Otrkārt, tā mērķis ir iepazīstināt studentus
ar

galvenajiem

investīciju

elementiem

aizsardzības

ārvalstu

tiesību

un

ieguldījumu strīdu izskatīšanā.
Kurss sastāv no lekcijām un semināriem.
Pēc konkrētās tēmas lekcijas sekos viens
vai vairāki semināri, kuru mērķis ir attīstīt
studentu

problēmu

prezentācijas

risināšanas

prasmes.

Semināros

un
no

studentiem tiek sagaidīts, pamatojoties uz
literatūru, analizēt un diskutēt reālus un
izdomātus gadījumus.
Starptautiskās nodokļu tiesības

Kurss iepazīstina ar ienākuma nodokļa
būtiskajiem
uzņēmumiem,

aspektiem
kas

attiecībā

darbojas

uz

globālajā

ekonomikā. Kursā tiek aplūkoti cēloņi
vairākkārtīgai

aplikšanai

ar

nodokli,

risinājumi, kā no tās izvairīties, kā arī
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dubultās taksācijas līgumu efektivitāte un
nepareiza izmantošana. Īpaša uzmanība
tiek veltīta tādiem jautājumiem kā nodokļu
arbitrāža, nodokļu patvērums, ārvalstu
līdzekļu

izvēle,

korporatīvās

finanšu

iespējas, ienākuma repatriācija un kapitāls.
Aplūkoti tiek arī jautājumi, kas saistīti ar
izejošajām un ienākošajām investīcijām.
Kurss

identificē

globālās

tendences

nodokļu jomā, kas izriet no palielinātas
kapitāla,

tehnoloģisko

mobilitātes,

kā

arī

sasniegumu
demogrāfijas.

Visbeidzot, tiek aplūkots trasta koncepts,
jo tas kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu
nodokļu plānošanai privātpersonām un
uzņēmumiem.
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar
apdrošināšanas

tiesību

jēdzienu,

pamatprincipiem un saturu; apdrošināšanas
tiesisko regulējumu Latvijā un Eiropā;
darbības

galvenajām

prasībām;

apdrošināšanas kompāniju un starpnieku
uzraudzības

procedūru;

apdrošināšanas

līgumu parakstīšanu un to specifiskās
iezīmes; sniegt vispārīgu raksturojumu
prasībām, kas izriet no apdrošināšanas
tiesībām.
Diplomātiskās tiesības

Kursa galvenais mērķis ir iepazīstināt
studentus

ar

Vīnes

diplomātiskajām

konvenciju

attiecībām

un

par
Vīnes

konvenciju par konsulārajiem sakariem.
Kursā

tiek

diplomātiskā

aplūkoti
un

šādi

konsulārā

temati:
dienesta

struktūra; funkcijas; darbinieku iecelšana
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amatā no juridiskā skatpunkta.
Banku un vērtspapīru tiesības

Kurss

aplūko

banku

darbības

un

vērtspapīru tiesisko regulējumu. Tas sastāv
no

ievada

moduļiem.

un

diviem

Ievadā

galvenajiem

studējošie

tiek

iepazīstināti ar finanšu sistēmas struktūru
un banku sektora un vērtspapīru lomu
finanšu sistēmā. Banku tiesību modulis
aptver jautājumus, kas saistīti ar banku
izveidi,

reorganizāciju,

likvidāciju,

vadības

pārraudzību

un

maksātnespēju,
noteikumiem,
kompetentajām

autoritātēm, klientu pakalpojumiem, kā arī
speciālajiem

civiltiesiskajiem

instrumentiem, kas piemērojami banku
darbībai.

Vērtspapīru

modulis

aplūko

vērtspapīru jēdzienu, veidus, to izdošanas
metodes, kā arī piemērojamos noteikumus
un ierobežojumus to tirdzniecībai.
Bizness
Finanšu ekonomika

Šis kurss ir ievads galvenajos finanšu
jautājumos. Finanšu ekonomika tipiski tiek
iedalīta divās jomās, proti, korporatīvās
finanses un finanšu tirgi. Kursa pirmā daļa
balstās

uz,

jautājumiem

tā

saucamajiem,

korporatīvajās

pamata
finansēs.

Studenti tiks iepazīstināti ar līdzekļiem, kā
samazināt vērtību un novērtēt riskantus
investīciju lēmumus. Kad tas ir apgūts, to
var piemērot, lai izvēlētos starp dažādām
riskantām investīcijām. Tas ir process, ko
sauc par kapitāla budžetēšanu. Otrām
kārtām, studenti apgūs to, kā izmantot
cenas samazināšanas modeli, lai vērtētu
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kompānijas. Kursa otrā daļa balstās uz
finanšu tirgu teoriju. Studenti analizēs to,
kā investori veido savus porfolio un kā tas
noved pie jēdziena - līdzsvara aktīvu cenas
noteikšana. Studenti apgūs to, kā finanšu
tirgi darbojas investoru uzvedības gaismā.
Ievads mārketingā

Balstoties uz pieeju un metodoloģiju, kura
izstrādāta Aleksandra Ostervaldera vadībā,
šis kurss apskata to, kā uzņēmumi un
indivīdi 21.gadsimta biznesa vidē rada
vērtību patērētājiem. Kursu noslēdzot,
studenti

būs

apguvuši

mārketinga

jēdzienus, kas izskaidro un paredz veiksmi
vai

neveiksmi

konkrētam

produkta

piedāvājumam. Studenti būs apguvuši
biznesa

modeļus

un

to

veiksmes

priekšnoteikumus konkurētspējīgā biznesa
vidē.
Biznesa veidošana ASV

Šis kurss ir sadalīts trijās atsevišķās daļās,
kur visas tiek vērtētas pēc to ietekmes uz
biznesa veidošanu ASV. Pirmais, kas tiks
apskatīts, ir Amerikas tiesību avoti – ASV
Konstitūcija, ar likumu noteiktās tiesības
(abas

–

štatu

un

administratīvās/regulējošās

federālās),
tiesības

un

precedentu tiesības. Nākamais diskusiju
rindā seko līgumi, to likumība, anulēšana,
izpilde un izbeigšanās, komercdarījumi,
galvojumi un tiesību aizsardzības līdzekļi.
Papildus tam, regulējošās tiesības tiks
apskatītas tiktāl, cik anti-trastu/vērtspapīru
regulējums,

patērētāju

kibernoziegumi,
intelektuālā
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vides

īpašuma

tiesības,
tiesības

tiesības

un

ietekmē

biznesa

darījumus.

Visbeidzot,

tiks

apskatīta strīdu risināšana, tas ir, kā
privātie strīdi, kas skar līgumus, tiek
atrisināti ASV. Diskusija skars tiesāšanos,
arbitrāžu un mediāciju.
Finanšu grāmatvedība

Turpinot kursu Biznesa grāmatvedība, šis
kurss

nodod

zināšanas

par

finanšu

grāmatvedību, kā arī nodrošina ieskatu
vadības grāmatvedībā, kas ir svarīga
ikdienas biznesa dzīvei. Lai arī kādu
karjeru studenti izvēlētos, zināšanas, kas
iegūtas

šajā

kursā,

pieredzējošiem

viņus

finanšu

lietotājiem,

kas

pieņemšanas

procesam,

investīciju,

ir

darīs

par

informācijas

gatavi

lēmumu

vai

tas būtu

korporatīvais,

izpildes

novērtējums un kompāniju novērtējums.
Ievads ģeoekonomikā

Šis kurss aptver galvenos ģeoekonomikas
elementus

–

mācību

par

resursu

telpiskajiem, kultūras un stratēģiskajiem
aspektiem “ar mērķi panākt ilgtspējīgu
konkurētspējīgu labumu”. Ģeoekonomika
ir alternatīvs multidisciplinārs virziens
ekonomikas studijām. Tas balstās uz
ģeopolitikas loģiku, kas tiek piemērota
globalizācijas ērai. Kurss fokusējas uz
globālo enerģijas situāciju.
Rīcība un uzvedība

Lai mērķi tiktu sasniegti, tie prasa
konkrētu rīcību, kas tiek veikta: pārdošana,
administrācija, IT, grāmatvedība, klientu
serviss, akciju uzturēšana un loģistika. Tas
nozīmē, ka, lai mērķis tiktu sasniegts, ir
vajadzīgi cilvēki ar dažādām prasmēm,
zināšanām un piemērotību. Šīs darbības un
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cikvēki, kuri tās veic, ir jāvada tādā veidā,
lai palielinātu rezultātu, un šī cilvēku
koordinācija un darbs ir tas, ko mēs
saucam par rīcību. Līdzīgi kā psiholoģija,
kas pēta indivīda personību, rīcības un
uzvedības

studijas

pēta

organizācijas

personību un to, kāpēc organizācijas
izpilda uzdevumus tādā veidā, kā tās to
dara un kas var tikt uzlabots.
Uzņēmumu grāmatvedība

Kurss vispirms iepazīstina studējošos ar
uzņēmumu

grāmatvedību

un

aplūko

dubultās grāmatvedības jautājumu. Pēc
tam kursā tiek analizēts bilances pārskats
un tas, kā tas tiek izveidots. Bilances
pārskats, kas norāda aktīvus un pasīvus
konkrētajā laika posmā, ir nepieciešams,
arī

lai

iegrāmatotu

ikdienas

naudas

plūsmas. Tādēļ kursā tiek apspriesti dažādi
dubultās

grāmatvedības

ieraksti.

Visbeidzot, kursā tiek analizēts PVN, kā
arī algu un provīziju jautājumi. Katram
tematam ir veltītas divas stundas - lekcijai
un semināram, kurā par tematu tiek pildīti
uzdevumi. Kursa otrā daļa padziļināti
aplūko tematus, kas aktuāli sabiedrībām ar
ierobežotu atbildību. Šie temati ir kapitāla
palielināšana, citu uzņēmumu pārņemšana,
finanšu ziņojumi. Studējošie apgūst arī to,
kā izmantot dažādas finanšu likmes un
interpretēt finanšu ziņojumus. Visbeidzot,
tiek aplūkoti jautājumi finanšu ziņojumu
kontekstā – izmaksu grāmatvedība, sociālā
grāmatvedība,
(pārvaldība).
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korporatīvā

vadība

Ievads biznesa studijās

Kursa

galvenais

mērķis

ir

sniegt

studentiem izpratni par uzņēmējdarbības
pamatprincipiem. Globalizāciju biznesā,
uzņēmējdarbību,

vadības

zinātni,

mārketingu, informācijas tehnoloģijām un
finanšu vadību.
Padziļinātās uzņēmuma finanses

Šis kurss seko kursam Ievads uzņēmuma
finansēs. Studenti apgūs to, kā izmantot
cenas samazināšanas modeli, lai novērtētu
kompānijas. Kursa otrā daļa balstās uz
finanšu tirgu teoriju. Studenti analizēs to,
kā investori veido savus porfolio un kā tas
noved pie jēdziena – līdzsvara aktīvu
cenas

noteikšana.

Vienlaikus

studenti

analizēs to, kā finanšu tirgi funkcionē
investoru uzvedības gaismā.
Riska vadība

Kursa noslēgumā studentiem ir izpratne,
kā piemērot statistikas pamatprincipus un
optimizāciju

portfeļa

vadībā.

Īpaša

uzmanība tiek veltīta, lai ilustrētu finanšu
tirgu savstarpējo saistību un dinamiku.
Kursa noslēgumā studenti būs kompetenti
aprēķināt

optimālos

portfeļus

riska

kontekstā un zinās pamatpielietojumu
finanšu derivatīviem.
Biznesa stratēģija

Stratēģiskā

vīzija

un

rīcība

ir

nepieciešamas, lai paaugstinātu uzņēmuma
konkurētspējas

pārākumu,

veiktu

augstvērtīgus uzdevumus un uzlabotu
biznesa vērtību. Stratēģija iepazīstina,
izskaidro un analizē darbības, kas ir
vajadzīgas, lai izvēlētos, attīstītu, ieviestu
praksē

un

konkurētspējīgo
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novērtētu
stratēģiju.

firmas
Kurss

ir

veidots, lai ilustrētu stratēģijas attīstību,
ieviešanu

praksē

un

pārformulēšanu.

Akcentēta tiek nepieciešamība izprast, kā
uzņēmumā piemērot iekšējās un ārējās
vides izmaiņas
Praktiskā biznesa stratēģija

Kurss turpina kursu „Biznesa stratēģija”
un

sniedz

dziļāku

uzņēmumos

tiek

izpratni,

ieviestas

kādēļ

noteiktas

stratēģijas un kāda ir to iespējamā ietekme.
Studentiem tiek piedāvāti dažādi rīki un
modeļi, lai novērtētu konkrētas biznesa
stratēģijas sasniegumus un veicinātu tās
attīstību.
Vadības grāmatvedība un kontrole

Vadības

uzskaite

ir

informācijas

identifikācijas novērtēšana, akumulēšana,
analīze, sagatavošana, interpretācija un
komunikācija, kas tiek izmantota vadībā,
lai plānotu, novērtētu un veiktu kontroli
uzņēmuma ietvaros, kā arī nodrošinātu
piemērotu

resursu

izmantošanu

un

uzskaitīšanu. Kursa noslēgumā studentiem
būs izpratne, kā atbalstīt uzņēmuma
vadību lēmumu pieņemšanā, plānošanā un
biznesa kontrolē.
Biznesa sadarbība ar Ķīnu

Kursu pasniegs trīs eksperti no attiecīgām
jomām,

kuri

pēta

uzņēmējdarbības

problēmas strauji mainīgajā Ķīnā. Kursa
mērķis ir rast studentos izpratni kādi
sarežģījumi

ir

ārvalstu

uzņēmumiem

darbojoties Ķīnas Tautas Republikā, kas
izriet

no valsts

unikālajām

vēstures,

politiskas un kultūras īpatnībām. Kurss
iepazīstina arī ar Ķīnas makro-vidi, kā arī
stratēģiskajiem izaicinājumiem ar kuriem
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valsts

saskaras,

kad

atsakās

no

neilgtspējīgas izaugsmes tempiem, un
pievēršas politikai, kas veicina darba vietu
radīšanu un produktivitātes pieaugumu.
Projektu vadība

Veiksmīgam projektu vadītājam jāspēj
vienlaikus

pārvaldīt

četrus

galvenos

projekta elementus: laiku, naudu, resursus
un iespējas. Šie elementi ir savstarpēji
saistīti, un katram no tiem jābūt efektīvi
pārvaldītam gan atsevišķi, gan visiem
kopā, ja projekts un projekta vadītājs vēlas
sasniegt veiksmīgu projekta rezultātu.
Kurss aptver projekta dzīves ciklu no tā
sākuma līdz pabeigšanai un iesniegšanai.
Uzņēmumu apvienošana un iegāde

Kurss

piedāvā

ieskatu

uzņēmumu

apvienošanas un saplūšanas juridiskajos
aspektos no praktiskas perspektīvas. Kursā
tiek aplūkotas apvienošanas un saplūšanas
pamatstruktūras,

transakcijas

procesi,

regulējošie aspekti, ieskaitot konkurences
un

vērtspapīru

regulējumu,

līgumu

sastādīšanu un sarunu vešanu. Atsevišķa
uzmanība tiek veltīta īpaši aktuāliem
tematiem, tai skaitā, restrukturizācijai,
uzņēmuma

nodošanai

un

pārrobežu

saplūšanai. Kursa noslēgumā studentiem
būs jāspēj analizēt un prezentēt noteiktus
precedentus.
Starptautiskā finanšu pārvaldība

Kursā tiek aplūkots starptautisko finanšu
lēmumu

pieņemšanas

konceptuālais

ietvars. Temati aptver varas paritāti,
likmes, valūtas maiņas risku un portfeļa
optimizāciju. Kursa mērķis ir sniegt
pilnīgu informatīvo bāzi, lai studējošie
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izprastu starptautiskās finanšu pārvaldības
principus un ar to saistītos riskus, kā arī
gūtu ieskatu dažādajos šo risku vadības
rīkos. Kursā tiek aplūkota nacionālo un
ārvalstu procentu likmju ietekme un
valūtas maiņas likmes ietekme uz biznesa
finansiālo veiksmi. Izmantojot argumentu
„nē arbitrāžai”, tiek izskaidrota finanšu
tirgu komplicētība, kam savukārt seko
tehnisko līdzekļu apskats, lai nodrošinātos
pret

„sliktu”

valūtas

maiņas

likmes

attīstību. Kursam ir īpašs fokuss uz MSExcel izmantošanu, sevišķi attiecībā uz
riska valūtas modelēšanu un aprēķināšanu.
Ekonomika
Mikroekonomika

Mikroekonomika ir individuālo aģentu
ekonomika.

Tā

aplūko

un

analizē

patērētāju un mājsaimniecību ekonomiskos
lēmumus: cik daudz darba nodrošināt, lai
gūtu ienākumus; kā sadalīt ienākumus
starp tērēšanu un iekrāšanu; kā sadalīt
tēriņus

starp

dažādām

pakalpojumiem.

precēm

Savukārt

un
firmu

ekonomiskie lēmumi ietver jautājumus par
to, ko ražot, cik daudz un par kādu cenu.
Trešais aģents mikroekonomikā ir valdība
un tās spējas iejaukties ekonomikā, kad
tirgus

ekonomikā

vērojami

nevēlami

aplūko

vispārējo

rezultāti.
Makroekonomika

Makroekonomika

ekonomikas funkcionēšanu un tādējādi tā
analizē jautājumus, kas saistīti ar visiem
patērētājiem, visām firmām, visām precēm
utt. Priekšmeta centrā ir cēloņsakarības: kā
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ir saistīti visi makroekonomiskie lielumi?
Kā

makroekonomiskās

neatbilstības

–

problēmas

inflācija,

un

bezdarbs,

ekonomiskā augšana, deficīts – var tikt
atrisinātas? Kurss iepazīstina ar visiem
būtiskajiem

makroekonomiskajiem

lielumiem un to savstarpējo mijiedarbību,
kā arī to, kā valdība ar fiskālās politikas un
Centrālā banka ar monetārās politikas
palīdzību var šos lielumus ietekmēt.
Latvija un tās ekonomiskā politika tiek
īpaši aplūkota ar piemēru palīdzību.
Makroekonomika analizē arī savstarpējo
saistību

starp

institūcijām,

dažādām

finanšu

piemēram,

bankām

un

monetārā

ekonomika

ir

fondiem.
Starptautiskā monetārā ekonomika

Starptautiskā

starptautiskās tirdzniecības un monetārās
ekonomikas

monetārā

daļa.

Tās

pamatuzdevums ir izskaidrot, kas motivē
naudas pārrobežu plūsmu, un kā tā ietekmē
valūtas
attiecīgi

likmes,

procentu

ekonomisko

likmes

aktivitāti.

un

Īpaša

uzmanība tiek veltīta valūtas krīzēm un
politikas koordinācijai, ievērojot to, ka
valūtas krīzes pieņemas spēkā, un politikas
koordinācija (joprojām) ir nepietiekama.
Matemātika sociālajām zinātnēm

Kvantitatīvās prasmes mūsdienās tiek īpaši
novērtētas visās sociālajās zinātnēs - gan
akadēmiskajā vidē, gan darba tirgū. Kurss
palīdz studentiem, kas vēlas darboties
jurisprudencē, attīstīt spējas pilnībā izprast
valodu

un

jēdzienus,

mikroekonomikā,
145

kas

lietoti

makroekonomikā,

biznesā un finansēs. Kursā studenti apgūst,
kā sintezēt un aprakstīt idejas un tendences
ar

skaitļu,

statistiku

un

diagrammu

palīdzību, lai padarītu rakstveida darbus un
prezentācijas efektīvākas. Temati tiek
pasniegti,

izmantojot

vienkāršu

un

pieejamu valodu, piemērus un to konkrēto
izmantošanu, un katrā lekcijā tiek risināti
praktiski uzdevumi. Kursā tiek apgūti
loģikas, funkciju, derivatīvu, Kartēzijas
plāna studiju un diagrammu pamatprincipi.
Visbeidzot,

kurss

ilustrē

aprakstošās

statistikas galvenos jēdzienus un tehnikas,
to, kā organizēt un izmantot kvantitatīvo
informāciju darbā.
Statistika sociālajās zinātnēs

Kurss iepazīstina studentus ar statistikas
pamatprincipiem un rīkiem, ļaujot tos
sasaistīt ar reālās dzīves problēmām. Kursa
temati aptver datu apkopošanu, apstrādi un
prezentāciju,

izvērtēšanu,

dispersiju,

regresiju, korelāciju, normālo distribūciju,
varbūtības

pamatprincipus,

hipotēžu

testēšanu, chi-square and bez-parametru
statistiku, kategorisko datu novērtēšanu un
analīzi.

Daļa

datorprasmju

no

kursa

apgūšanu

aptver

arī

izmantošanu.

Kursa ietvaros studenti apgūst galvenos
Excel statistikas rīkus.
Politika un humanitārās zinātnes
Āzijas politikas studijas

Šis kurss piedāvā studentiem ievadu
aktuālajos notikumos Āzijā (galvenajos
reģionos/valstīs): Indijas kontinenta daļā,
dienvidaustrumāzija,

Ķīna,

Japāna

un

Korejā. Ņemot vērā katras valsts vēsturi,
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kursā tiks apspriesti ārpolitikas jautājumi
un divpusējās attiecības ar kaimiņvalstīm.
Kursam ir starpdisciplinārs raksturs un tajā
tiks nosegts plašs tēmu loks: politikas un
ārpolitikas jautājumi, kā arī ģeopolitiskie,
ekonomiskie,

sociālie,

reliģiskie

un

demogrāfiskie jautājumi.
Publiskās uzstāšanās prasmes

Kursa fokuss ir vērsts uz prezentācijai,
publisku runu sagatavošanai un saziņai ar
audienci nepieciešamo prasmju izkopšanu.
Kurss ir iedalīts divās daļās. Pirmā ir
balstīta uz lekcijām, kas iepazīstina ar
pamatprincipiem – kā izvēlēties, organizēt
un prezentēt izvēlēto tematu, kā izmantot
tehniskās ierīces, kā organizēt publiskas
diskusijas

un

izmantot

paškontroles

tehnikas. Kursa otrā daļa ir individuāls
treniņš.
Diplomātija un konfliktu risināšana

Kursā tiek aplūkots periods no Antīkās
pasaules

līdz

mūsdienām.

Tajā

tiek

analizētas diplomātijas galvenās darbības
un iezīmes, rezultāti un ietekme. Kurss
palīdz izprast diplomātiju un stratēģiju, kā
arī to īstenošanas būtiskās tehnikas. Kursa
noslēgumā
diskutēt

studenti
par

būs

kompetenti

diplomātijas

attīstības

pakāpēm un praktiskajām pusēm.
Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu Kurss iesākumā piedāvā ieskatu, kā dzima
vēsture

Austrumeiropas koncepcija, kam vēlāk
seko diskusija par nāciju valstu dzimšanu.
Nacionālās un ārvalstu politikas attīstības
Centrāleiropā

pārrunāšana

palīdz

studentiem saprast tādus 20.gs. jēdzienus
kā varas balanss, ne-agresijas līgumi,
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nāciju valstis un kulturālā autonomija. Trīs
lielvaru vēsture – Vācijas, Polijas un
Krievijas – tiek īpaši aplūkota nolūkā
izprast

politiskos,

ekonomiskos

un

sociālos procesus, kas ietekmēja Centrālun Austrumeiropas valstis tieši vai netieši
bipolaritātes ēras laikā. Kurss pievēršas
nacionālajiem

un

starptautiskajiem

cēloņiem Pirmajam un Otrajam pasaules
karam

Centrāleiropā,

lai

saprastu

katastrofālo cilvēku dzīvību zaudējumu
šajā Eiropas reģionā. Autoritāro režīmu
iezīmes, to ietekme uz ekonomisko,
sociālo un kultūras dzīvi tiek aplūkotas
nolūkā saprast galvenos šķēršļus tam, lai
uzplauktu

liberālā

demokrātija

pirms

1987.gada. Kursa nobeigumā tiek aplūkoti
nacionālie faktori Centrāleiropas valstīs,
lai izprastu, kas apgrūtināja vai atbalstīja
liberālās

reformas

procesus

agrīnajos

20.gs. 90.gados, un pilnībā pārveidoja
kādreiz viendabīgo Austrumeiropu.
Starpkultūru dialogs

Kursa mērķis ir sniegt studentiem iespēju
padziļināt starpkultūru kompetenci. Kursa
ietvaros

studenti

apgūst,

kā

izprast

starpkultūru dialoga esenci, veiksmīga
dialoga priekšnoteikumus un potenciālos
riskus.

Studenti

uzlabo

savas

komunikācijas un sadarbības prasmes, arī
svešvalodu

zināšanas.

Studiju

vide

palielina studentos atvērtas attieksmes
attīstību, savstarpēju sapratni un cieņu, kā
arī toleranci pret kultūru dažādību.
Formālā loģika un kritiskā domāšana

Kurss
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piedāvā

teorētisku

kritiskās

domāšanas pārskatu un praktiskus rīkus
kritiskai argumentu analīzei (piemēram,
laikrakstos,
tekstos).

literāros

un

Racionālas

zinātniskos

argumentācijas

normas un diskurss tiek praktiski aplūkots.
Kurss arī pievēršas argumentu loģiskajam
un psiholoģiskajam spēku. Visbeidzot, tiek
aplūkota

normālās

un

fundamentālās

(fanātiskās) argumentācijas nošķiršana.
Profesionālā komunikācija

Šis kurss sniedz izpratni par profesionālās
komunikācijas
pārliecināti
komunicēt

principiem,

vadīt
un

sarunu,

izstrādāt

kas

ļauj

veiksmīgi
profesionāla

oratora prasmes.
Profesionālā ētika

Kurss

iepazīstina

studentus

ar

profesionālās ētikas jomas koncepcijām un
jēdzieniem, īpaši pievēršoties juridiskajai,
biznesa

un

diplomātisko/starptautisko

attiecību ētikai. Kurss piedāvā pārskatu par
galvenajiem

ētiskās

vērtēšanas

parametriem, ka arī galvenajām ētiskajām
vērtībām, principiem un teorijām. Kurss
veido izpratni par dažādām problēmām un
standartiem

katrā

no

minētajām

profesionālās ētikas jomām nacionālajā,
Eiropas un globālajā perspektīvā. Formālās
ētikas procedūras, jēdzieni un teorētiskie
principi ir ilustrēti, izmantojot praktiskus
piemērus. Kursa noslēgumā studenti būs
spējīgi analizēt ētiski sarežģītas situācijas
un spēs veidot iespējamos risinājumus, kas
balstīti ētikas principos un standartos.
C. Brīvas izvēles daļa
Valodas
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Diplomātiskā angļu valoda

Kurss attīsta studentu angļu valodas
kompetences

profesionālai

saziņai

diplomātijas un ārlietu sfērā. Studenti
apgūst nozares specifisko terminoloģiju un
valodas diplomātiju rakstiskā un mutiskā
perspektīvā, ņemot vērā lingvistiskās un
pragmatiskās

normas

saistībā

ar

pieklājības un kooperācijas principiem.
Kurss veicina studentu prasmju attīstību un
kompetenci
oficiālo

rakstīt

diplomātisko

korespondenci,

atbilstošas

paražas.

un

izmantojot

Studenti

apgūst

lingvistiskos resursus, kas izmantojami
noteiktu

runu

veidam,

piemēram,

jautājumiem, viedokļiem, aicinājumiem ar
atbilstošu retorisku frāzi. Tiek apgūts, kā
veidot

diplomātisko

oficiālās

tikšanās

sarunu
un

mākslu

pieņemšanās,

izmantojot kontekstuāli atbilstošu valodu
Ievads franču valodā

Kursa mērķis ir apgūt padziļinātas franču
valodas zināšanas, tajā pašā laikā attīstot
prasmes
situācijās,

izmantot
kā

arī

valodu
tādās

ikdienišķās
jomās

kā

uzņēmējdarbība un tirdzniecība. Studenti
apgūst

rakstveida

pamatzināšanas

un

mutvārdu

uzņēmējdarbības

komunikācijā, kā arī attīsta prasmes
izmantot franču valodu profesionālajā
komunikācijā un biznesa valodas stilā.
Franču valoda vidējā līmenī

Kurss ir paredzēts studentiem, kuriem ir
pamatzināšanas franču valodā un kuri spēj
tās izmantot elementārās komunikācijas
situācijās: iepazīstināt ar sevi, aizpildīt
reģistrācijas veidlapu, uzsākt un uzturēt
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pamata sarunu franču valodā par darbu,
ceļojumu,

interesēm

utt.,

rezervēt

lidmašīnas vai vilciena biļetes, rezervēt
viesnīcas numuru, sazināties pa tālruni,
uzrakstīt vienkāršu e-pastu.
Kursa beigās studentiem jāsasniedz A1
plus - A2 zināšanu līmeni franču valodā.
Ievads krievu valodā

Kurss ir paredzēts studentiem, kas sāk
apgūt krievu valodu kā svešvalodu bez
iepriekšējām zināšanām. Kurss ir vērsts uz
komunikatīvās kompetences attīstīšanu.
Kursa mērķi ir lasīšanas, klausīšanās un
rakstīšanas prasmju attīstība, kas atbilst A1
līmenim; izrunas koriģēšana; leksiskā
minimuma paplašināšana; krievu valodas
gramatikas modeļa apgūšana. Kursa saturs
izstrādāts saskaņā ar ES valodas politikas
prasībām.

Krievu valoda vidējā līmenī

Kurss ir paredzēts studentiem, kas ir
apguvuši A1 līmeni krievu valodā. Kurss ir
vērsts uz komunikatīvās kompetences
attīstīšanu. Kursa mērķi ir lasīšanas,
klausīšanās

un

rakstīšanas

prasmju

attīstība, kas atbilst A1 līmenim; izrunas
koriģēšana;

leksiskā

minimuma

paplašināšana; krievu valodas gramatikas
modeļa

apgūšana.

Kurss

ir

balstīts

komunikatīvā pieejā ar mērķi aktivizēt
valodas

prasmes,

komunikāciju

izmantojot

orientētus

uz

uzdevumus.

Kursa saturs izstrādāts saskaņā ar ES
valodas politikas prasībām.
Krievu valoda III
Ievads spāņu valodā

Kursa mērķis ir apgūt spāņu valodas
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zināšanas pamata līmenī, ievērojot ES
noteiktos valodas apguves kritērijus. Kursā
paredzēta leksikas, gramatikas un kultūras
jautājumu

apguve

A

2

līmenī.

Komunikatīvā pieeja nodrošina dažādu
valodas prasmju un funkciju apgūšanu un
attīstīšanu, t.i.:1) lasītprasmi, apgūstot
spāņu valodas alfabētu un burtu izrunas
likumus; 2) rakstītprasmes iemaņas; 3)
klausīšanās iemaņas ( apgūtās tematikas
ietvaros uztvert un saprast pasniedzēja
runu

un

audio/video

ierakstus);

4)

sarunvalodas prasmes pamatus.
Nodarbībās tiek izmantoti audio un video,
kā arī citi autentiski materiāli, kas veicina
valodas apguvi.
Spāņu valoda vidējā līmenī

Kursa mērķis ir attīstīt un padziļināt
iepriekšējā līmenī apgūtās spāņu valodas
zināšanas, ievērojot ES noteiktos valodas
apguves

kritērijus.

Kursā

paredzēta

leksikas, gramatikas un ar Spānijas un
Latīņamerikas

kultūru

saistītu

tēmu

apguve B 2 līmenī. Komunikatīvā pieeja
nodrošina dažādu valodas funkciju apguvi
un pilnveidi, sarunvalodas, rakstīšanas,
lasīšanas un klausīšanās iemaņu, jauna
gramatikas materiāla apguvi un zināšanu
nostiprināšanu. Nodarbībās tiek izmantoti
audio un video, kā arī citi autentiski
materiāli, kas veicina valodas apguvi.
Ievads vācu valodā

Kurss

nodrošina

vācu

valodas

pamatprasmju attīstīšanu A1 līmenī. Tā
mērķis ir palīdzēt studentiem saprast
galvenos punktus standarta runā par
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ikdenas tematiem, kā darbu, studijām,
brīvo laiku, kultūru utt., kā arī sarunāties
ikdienas situācijās par labi zināmiem un
vienkāršiem

tematiem,

kas

aktuāli

runātājam. Kursa noslēgumā studenti ir
kompetenti dalīties savā pieredzē un
aprakstīt notikumus, sapņus, cerības un
ambīcijas, paskaidrot savus mērķus un
pārliecību.
Vācu valoda vidējā līmenī

Kurss turpina A1/A2 līmeņa zināšanu
nostiprināšanu.
valodas

Kurss

pamatprasmju

nodrošina

vācu

attīstīšanu

A1

līmenī.
Tā mērķis ir palīdzēt studentiem saprast
galvenos punktus standarta runā par
ikdenas tematiem, kā darbu, studijām,
brīvo laiku, kultūru utt., kā arī sarunāties
ikdienas situācijās par labi zināmiem un
vienkāršiem

tematiem,

kas

aktuāli

runātājam. Kursa noslēgumā studenti ir
kompetenti dalīties savā pieredzē un
aprakstīt notikumus, sapņus, cerības un
ambīcijas, paskaidrot savus mērķus un
pārliecību. Kursa ietvaros studenti analizē
vissvarīgākos runas un rakstītās valodas
aspektus, attīsta izpratni par aktuālajām
tendencēm politiskajā, ekonomiskajā un
sociālajā dzīvē vāciski runājošajās valstīs.

17.4 Studiju programmas organizācija
Studiju programmas organizācija ir programmas direktora, studiju daļas vadītāja un
programmu koordinatoru pārziņā. Studiju programmu iespējams apgūt pilna laika klātienē, un tā
tiek īstenotas angļu valodā.
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Studiju kursi ir veidoti lekciju un semināru formā. Nodarbību grafiks tiek savlaicīgi
publicēts RJA iekšējā tīklā (Intranet). Studiju kursa noslēgumā students kārto pārbaudījumu, kura
nenokārtošanas gadījumā ir atļauts to kārtot vēl vienu reizi. Ja studenta apmeklējumu skaits ir
mazāks par 70%, pasniedzējs ir tiesīgs noteikt papildus uzdevumus vai nepielaist studentu pie gala
pārbaudījuma. Konsorcija līgums ar Rīgas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par RJA
studiju programmu īstenošanu nodrošina studentiem pieeju dažādiem studiju kursiem šajās
partnerinstitūcijās. Konsorcija līgums vienlaikus ir pirmais pakāpiens ceļā uz iespējamu kopīgu
studiju

programmu

izveidi.

RJA

atbalsta

studentus

piemērotu

studiju

kursu

izvēlē

partnerinstitūcijās. RJA piedāvā iespēju studiju kursus apgūt arī citiem interesentiem - studentiem
no citām augstākās izglītības iestādēm, tajā skaitā, ERASMUS programmas ietvaros, kā arī
klausītājiem. Interesenti var apmeklēt studiju kursus kā klausītāji un saņemt kredītpunktus, izpildot
kursu prasības. Lai paaugstinātu juridisko tekstu rakstīšanas un pētniecības prasmes, RJA organizē
speciālas nodarbības, - ievadkursu un pētniecības metožu kursu.
RJA ir dalībniece ERASMUS tīklā, kas sniedz iespēju studentiem noteiktu laika periodu
mācīties ārvalstīs, apgūtos studiju kursus pēc tam atzīstot RJA. RJA studenti ir izmantojuši arī
ERASMUS piedāvātās prakses iespējas ārvalstīs un piedalījušies vasaras skolās par konkrētiem
nozares tematiem dažādās ES augstākās izglītības institūcijās.

17.5 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). Kā alternatīvu RJA var piedāvāt pretendentiem nokārtot iestājeksāmenu.
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 programmā studējošie tiek, pamatojoties uz
RJA rektora rīkojumu.
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17.6 Studiju programmas praktiskā īstenošana. Izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana

Studiju programma ir vērstas kā uz teorētisku zināšanu apguvi, tā uz praktisko iemaņu
attīstīšanu, lai varētu piemērot gūtās zināšanas praksē. RJA programmas būtisks mērķis ir attīstīt
studējošo pētniecības un argumentu prezentācijas prasmes. Attiecīgo nozaru speciālisti ir aicināti
kļūt par RJA viespasniedzējiem, tādējādi studiju kursu teorētiskos aspektus papildinot ar
praktiskiem elementiem.
Studiju kursi ir veidoti lekciju un semināru formā. Studiju metodes tiek izvēlētas,
galvenokārt atkarībā no katra studiju kursa specifiskajām īpatnībām. Nodarbībās tiek iesaistīts
individuālais darbs, grupu darbs, prezentācijas un diskusijas, kā arī interaktīvas pasniegšanas
metodes. Papildus jau minētajam, studenti raksta pētnieciskus darbus, analizē precedentus un tiesu
spriedumus, risina kāzusus un iesaistās tiesas procesa izspēlēs. Iekļauta ir arī metodoloģijas
apgūšana, ko savā praksē attīstījušas starptautiskas tiesas. Mācību procesā tiek akcentēta problēmu
risināšanas un savstarpējās saskarsmes spēju pilnveidošana, kā arī tiek attīstīta analītiskā un kritiskā
domāšana un vērtēšana un studējošo spējas strādāt komandā.
RJA tiek lietota moduļu sistēma, lai nodrošinātu pieeju studiju kursu materiāliem,
vērtējumiem un saziņai starp studentiem un akadēmisko personālu. Visi kursu materiāli un
uzdevumi tiek publicēti elektroniskajā vidē. Saziņai studentu un profesoru vidū ērti lietot ir arī RJA
iekšējo elektronisko pastu. Katram studentam tiek piešķirta elektroniskā pasta adrese un parole
pieejai RJA iekšējā tīkla (Intranet) portālam. Moduļu sistēma un elektroniskais pasts ir pieejams
tikai studentiem, savukārt RJA bibliotēkas katalogs ir publiski pieejams ikvienam interesentam.
Daļa no studiju procesa ir arī studentu iesaistīšanās Rīgas Juridiskās augstskolas veiktajos
pētījumos un zinātnisko tematu izstrādē. Studenti, izstrādājot bakalaura darbus, tiek virzīti uz
valstiski svarīgu jautājumu izpēti attiecīgajā pētniecības virzienā, apvienojot tiesību un diplomātijas
nozaru problēmu diapazonu, un tādējādi gūstot jaunas starpdisciplināras zināšanas. Pēc akadēmisko
saistību sekmīgas nokārtošanas studentiem ir atļauts rakstīt un aizstāvēt bakalaura darbu, kas ir
oriģināls pētniecisks un praktisks pētījums.

17.7 Vērtēšanas sistēma. Izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība

Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas, izmantojot 10 ballu skalu atbilstoši
nacionālajam akadēmiskās izglītības standartam (4 balles ir zemākais pozitīvais vērtējums skalā).
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Par studiju kursu tiek piešķirti kredītpunkti tikai tad, ja students ir saņēmis pozitīvu vērtējumu
(vismaz 4 balles) gala pārbaudījumā.
Studentu zināšanas visos studiju kursos tiek novērtētas integrētā veidā: studentu aktivitāte
nodarbību ietvaros, patstāvīgais individuālais un grupu darbs, mājasdarbi, tiesas procesa izspēles,
prezentācijas un pārbaudījumi var tikt novērtēti ar konkrētu punktu skaitu un ņemti vērā kopējā
kursa vērtējumā. Gala pārbaudījums ir eksāmens vai rakstveida mājasdarbs (eseja), taču papildus
tam iepriekš minētās aktivitātes var veidot daļu no kursa gala atzīmes. Eksāmeni un rakstveida
uzdevumi dominē citu zināšanu pārbaudes formu vidū, jo tie ir visobjektīvākās un piemērotākās
studentu zināšanu pārbaudes formas. Rakstveida uzdevumi tiek iesniegti RJA iekšējā tīklā (Intranet)
un tiek šifrēti, lietojot unikālu identifikācijas kodu, tādējādi paaugstinot vērtēšanas objektivitāti.
Studiju kursa prasības, vērtēšanas forma, nodarbību saraksts un materiāli tiek norādīti kursa
programmā pirms kursa sākuma, un pasniedzēji informē par studiju kursa vērtēšanas formu un
sistēmu pirmo lekciju laikā. RJA vērtēšanas pieejas pamatā ir uzskats, ka katrs pasniedzējs pats
izvērtē, kuras komponentes būtu iekļaujamas katra konkrētā studiju kursa novērtēšanā. Tā kā izvēlētie
vērtēšanas sistēmas elementi ir atrunāti kursa aprakstā, kas ir pieejams RJA Intranet portālā, vērtēšana
ir „caurspīdīga”, un līdz ar to tiek aizsargātas studentu tiesības. Ja students to pieprasa, pasniedzējs
sniedz viedokli, kādēļ piešķirta konkrētā atzīme. Students var sūdzēties par piešķirto atzīmi, tādā
gadījumā pēc tās pārskatīšanas atzīme var tikt saglabāta vai mainīta, kā to paredz Studentu iekšējās
kārtības noteikumi.
Bakalaura darbs jāaizstāv kompetentas komisijas klātbūtnē. Katram darbam tiek iecelts
viens recenzents, un bakalaura grāda kandidātam jāprezentē savs darbs komisijai, kā arī jāatbild uz
recenzenta un komisijas izteiktajiem iebildumiem. Aizstāvēt var tikai tādus darbus, kuros izpaužas
pietiekams zinātniskās pētniecības un teorētisko zināšanu līmenis, kas atbilst studiju programmas
mērķiem un uzdevumiem.
Norakstīšana un plaģiātisms pārbaudījumos un pārējās vērtējamās kursa aktivitātēs nav
pieļaujams. Norakstīšana ietver tādas darbības kā palīglīdzekļu neatļauta ienešana pārbaudījumu telpā,
datoru un elektroniskās saziņas līdzekļu lietošana pārbaudījuma laikā, datu falsificēšana un līdzīgas
negodīgas darbības. Plaģiātisms nozīmē kāda cita veiktā pētījuma uzdošanu par savu bez atbilstošas
avota citēšanas. Norakstīšana un plaģiātisms rezultējas nesekmīga vērtējuma piešķiršanā studiju kursa
pārbaudījumos un eksāmenā, un var novest pie studenta izslēgšanas no RJA. Visi RJA studentu
rakstiskie darbi tiek automātiski pārbaudīti ar Turnitin anti-plaģiāta programmu.
17.8 Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā

156

Valsts akadēmiskās izglītības standarta, kas noteikts Ministru kabineta 2014. gada 13. maija
noteikumos Nr.240, kas stājās spēkā 16.maijā, prasības bakalaura studiju programmai un RJA
piedāvātās programmas atbilstība tām ir apkopota šajā sadaļā.
Valsts akadēmiskās izglītības standarta

Bakalaura programma „Tiesības un

prasības

diplomātija”

4. Bakalaura studiju programmas galvenais Programma veidota tā, lai studenti apgūtu
mērķis ir nodrošināt zināšanu, prasmju un zinātniskās izziņas pamatus, spētu izmantot
kompetences

kopumu

izglītības

klasifikācijā

ietvarstruktūras

6.

atbilstoši
līmeņa

Latvijas iegūtās zināšanas un attīstītu un nostiprinātu

noteiktajām zināšanas

mūžizglītības

zināšanām, Programma sniedz

prasmēm un kompetencei.

kontekstā.

studentiem

zināšanas

sociālo zinātņu jomā, īpaši uzsverot tiesību
un diplomātijas nozares saikni, kā arī
praktiskās

iemaņas

un

metodoloģiskās

prasmes.
5. Bakalaura studiju programmas saturs Programmas pamatā ir 2 studiju jomas –
nodrošina zinātniski pamatotu plaša profila tiesības
studiju rezultātu sasniegšanu

un

diplomātija

(ar

ekonomiku,

politiku un humanitārām zinātnēm), ko
papildina valodu un pētniecības metožu
apguve, kā arī iespēja izvēlēties atsevišķus
kursus biznesa jomā, un vēl citus kursus.

6. Bakalaura studiju programmas apjoms Programmai ir 120 kredītpunkti, no kuriem
pilna laika un nepilna laika studijās ir 120 10 piešķir par bakalaura darbu. Studiju
līdz 160 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā ilgums ir 6 semestri.
10 kredītpunktu ir bakalaura darba izstrāde.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz
astoņi semestri.
7. Studiju kursi un studiju moduļi veido Programmu veido 6 nedēļas garu kursu
studiju programmu obligātās, ierobežotās moduļi, no tiem vienlaikus tiek apgūti 3
izvēles un izvēles daļas

kursi,

par

katru

kursu

iegūstami

2

kredītpunkti. Studenti var izvēlēties apgūt arī
ceturto kursu, ja tas nepieciešams, lai
papildus apgūtu izvēles kursus.
8. Bakalaura studiju programma sastāv no Programmu veido 88 kredītpunkti obligātajā
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obligātās

daļas

(ne

mazāk

kā

50 daļā, no kuriem 10 tiek piešķirti par bakalaura

kredītpunktu), ierobežotās izvēles daļas (ne darbu. Ierobežotās izvēles daļas minimums ir
mazāk kā 20 kredītpunktu) un izvēles daļas.

22 kredītpunkti, ko atkarībā no izvēles kursu
skaita

iespējams

palielināt

līdz

32

kredītpunktiem. Brīvās izvēles daļā iespējams
iegūt līdz 10 kredītpunktiem.
9. Pilna laika studijās ne mazāk kā 40 % no Kontaktstundas sastāda 40 % no bakalaura
bakalaura

studiju

programmas

apjoma studiju programmas apjoma.

(izņemot praksei, ja tāda ir noteikta, un
bakalaura darba izstrādei paredzēto apjomu)
veido kontaktstundas.
10. Bakalaura studiju programmas obligātajā Izvēlētā sociālo zinātņu nozare ietver šādas
daļā un ierobežotās izvēles daļā ietver pamata apakšnozares - tiesības un diplomātija
attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares (ar ekonomiku, politiku un humanitārām
pamatnostādnes,

principus,

struktūru

un zinātnēm), kurām tiek piešķirti 64 obligātās

metodoloģiju (ne mazāk kā 25 kredītpunkti), daļas kredītpunkti. No tiem 32 piešķirti par
zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības pamatnostādnēm un principiem, bet 12 par
vēsturi un aktuālās problēmas (ne mazāk kā attīstības vēsturi un aktuālajām problēmām,
10 kredītpunktu), kā arī zinātņu nozares vai un

20

prezentācijas

prasmēm

un

apakšnozares raksturojumu un problēmas starpdisciplināru skatījumu.
starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15
kredītpunktu).
11. Papildus šo noteikumu 10. punktā Programmā ir ietvertas Vides aizsardzības
minētajiem nosacījumiem bakalaura studiju likumā

un

Civilās

aizsardzības

likumā

programmā ietver arī Vides aizsardzības noteiktās studiju kursu satura prasības. Kursa
likumā

un

Civilās

aizsardzības

likumā noteiktās prasības ir iekļautas Vides tiesību

noteiktās studiju kursu satura prasības.

kursā un kursā Ievads bakalaura studijās
tiesībās, biznesā un diplomātijā.

12. Bakalaura grādu - izglītības zinātņu Bakalaura grāds tiek piešķirts sociālajās
bakalaurs, humanitāro zinātņu bakalaurs, zinātnēs.
sociālo

zinātņu

bakalaurs,

bakalaurs,

dabaszinātņu

inženierzinātņu

bakalaurs,

lauksaimniecības zinātņu bakalaurs, veselības
zinātņu bakalaurs un vides zinātņu bakalaurs
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- piešķir attiecīgajām zinātnēm radniecīgajā
zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas
izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības
tematiskajām grupām.
13. Bakalaura grāds dod tiesības turpināt Bakalaura grāds dod tiesības turpināt studijas
studijas

maģistra

studiju

programmā, maģistru studiju programmās.

profesionālajā maģistra studiju programmā un
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā, ja ir izpildītas attiecīgās studiju
programmas uzņemšanas prasības, kuras
ietver atbilstošas priekšzināšanas sekmīgai šīs
studiju programmas apguvei.

17.9 Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu
studiju programmām

Salīdzinājumam RJA ir izvēlējusies Latvijā, Šveicē un Šillera Starptautiskajā Universitātē (tās
piedāvāto programmu iespējams apgūt vairākās pasaules valstīs, tostarp Francijā, Vācijā, Spānijā,
Šveicē, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs) īstenotās programmas.

17.9.1 Salīdzinājums ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) bakalaura studiju
programmu “Eiropas studijas”
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BSA bakalaura studiju programma

RJA bakalaura studiju programma

„Eiropas studijas”

„Tiesības un diplomātija”
A. Obligātie kursi
Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas
bakalaura studijās

Starptautiskā likumdošana

Ievads tiesībās I

ES institūcijas

Ievads tiesībās II

ES tiesiskie pamati

Eiropas Savienības tiesības

ES vides politika

Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības

Eiropas kopējā ārējā un drošības politika

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

ES reģionālā politika

Starptautiskās publiskās tiesības

ES ekonomiskā un monetārā politika

Starptautiskās cilvēktiesības

Eiropas integrācijas ekonomika

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās
tiesības
Iekšējā tirgus tiesības
Konkurences un valsts atbalsta tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības
Eiropas Savienības ārējās attiecības
Starptautiskās komerctiesības
Ievads Latvijas tiesību sistēmā
Līgumtiesības
Tiesību filozofija

Starptautiskā politiskā ekonomika

Starptautisko attiecību teorija

Latvijas politika

Ievads diplomātijā

Politikas teorija

Pasaules mūsdienu vēsture

Starptautisko attiecību teorijas

Starptautiskā drošība

Salīdzinošā politika

Eiropas Savienības politikas veidošana

Eiropas integrācijas teorijas

Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas

Eiropas ideja

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

Latvijas politikas vēsture

Ārpolitikas analīze

Eiropas politikas vēsture

Globāla pieeja publiskai diplomātijai

Eiropas integrācijas vēsture

Salīdzinošā politika
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BSA bakalaura studiju programma

RJA bakalaura studiju programma

„Eiropas studijas”

„Tiesības un diplomātija”

Sociālo pētījumu metodes un metodoloģija

Pētniecības metodes

Kursa darbs I

Padziļinātais kurss pētniecības metodēs

Kursa darbs II

Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads

Bakalaura darbs

Pētnieciskais darbs tiesībās un diplomātijā –
otrais gads
Bakalaura darbs
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BSA bakalaura studiju programma

RJA bakalaura studiju programma

„Eiropas studijas”

„Tiesības un diplomātija”
B. Ierobežotās izvēles daļa
Starptautiskās humanitārās tiesības
Piespiedu un citu mehānismu pielietošana
starptautiskajās publiskajās tiesībās
Filozofija
Mantojuma tiesības
Tiesības un finanses
Starptautiskās tirdzniecības un investīciju
aizsardzības tiesības
Starptautiskās nodokļu tiesības
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības
Diplomātiskās tiesības
Banku un vērtspapīru tiesības
Publisko iepirkumu likums
Salīdzinošās krimināltiesības
Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana

ES politika

Starpkultūru dialogs

ES un Baltijas valstu attiecības

Profesionālā ētika

ES un Centrālās un Austrumeiropas politika Profesionālā komunikācija
ES un Krievijas, Ukrainas un

Diplomātija un konfliktu risināšana

Baltkrievijas politika

Formālā loģika un kritiskā domāšana

ES un Eirāzijas politika

Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu

ES un Skandināvijas valstu politika

vēsture

Latvijas integrācija ES

Publiskās uzstāšanās prasmes

Konflikts un konsensuss Eiropas politikā
Diplomātiskais protokols
Globalizācija un Eiropas Savienības
politika

Eiropas integrācijas ekonomika

Ievads biznesa studijās
162

BSA bakalaura studiju programma

RJA bakalaura studiju programma

„Eiropas studijas”

„Tiesības un diplomātija”
Biznesa veidošana ASV
Uzņēmumu grāmatvedība
Ievads mārketingā
Riska vadība
Biznesa stratēģija
Finanšu ekonomika
Finanšu grāmatvedība
Vadības grāmatvedība un kontrole
Rīcība un uzvedība
Ievads ģeoekonomikā
Praktiskā biznesa stratēģija
Padziļinātās uzņēmuma finanses
Biznesa sadarbība ar Ķīnu
Projektu vadība
Uzņēmumu apvienošana un iegāde
Starptautiskā finanšu pārvaldība
Mikroekonomika
Makroekonomika
Starptautiskā monetārā ekonomika
Matemātika sociālajām zinātnēm
Statistika sociālajās zinātnēs

Angļu valoda
Vācu valoda
Franču valoda
Krievu valoda
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BSA bakalaura studiju programma

RJA bakalaura studiju programma

„Eiropas studijas”

„Tiesības un diplomātija”
C. Brīvās izvēles daļa
Diplomātiskā angļu valoda
Ievads franču valodā
Franču valoda vidējā līmenī
Ievads krievu valodā
Krievu valoda vidējā līmenī
Krievu valoda III
Ievads spāņu valodā
Spāņu valoda vidējā līmenī
Ievads vācu valodā
Vācu valoda vidējā līmenī

Abām programmām līdzīgs ir studiju ilgums un par tām iegūstamo kredītpunktu apjoms – 3
gadi pilna laika klātienes studijās un 120 kredītpunkti.
BSA studiju programma būtībā ir politikas zinātņu programma ar uzsvaru uz starptautisko
un Eiropas politiku. Tādējādi programmas elementi ir mazāk starpdisciplināri salīdzinājumā ar RJA
piedāvātās programmas pieeju. Iztrūkst arī studiju kursu tiesību zinātnē. Atšķirīgas ir arī studiju
metodes, proti, RJA piedāvātā programma ir balstīta uz pētniecisko iemaņu attīstīšanu un uz aktīvu
dalību semināros.
Tomēr novērojamas ir līdzīgas iezīmes piedāvāto studiju kursu jomā, piemēram, ES
jautājumu, salīdzinošās politikas un svešvalodu jomā.

17.9.2 Salīdzinājums ar Ženēvas diplomātijas un starptautisko attiecību augstskolas
bakalaura studiju programmu “Starptautiskās attiecības”

Ženēvas diplomātijas un starptautisko attiecību augstskola Šveicē īsteno bakalaura studiju
programmu “Starptautiskās attiecības”.
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Ženēvas diplomātijas un starptautisko

RJA bakalaura studiju programma

attiecību augstskolas bakalaura studiju

„Tiesības un diplomātija”

programma „Starptautiskās attiecības”
A. Obligātie kursi
Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas
bakalaura studijās
Ievads cilvēktiesībās

Ievads tiesībās I

Cilvēktiesības

Ievads tiesībās II

Ievads starptautiskajās tiesībās

Eiropas Savienības tiesības

Starptautiskās tiesības

Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības

Dzimumtiesību jautājumi

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

Vides jautājumi

Starptautiskās publiskās tiesības

Piespiedu migrācija un pārvietošana

Starptautiskās cilvēktiesības

NATO un ES

Starptautiskās privāttiesības un procesuālās
tiesības
Iekšējā tirgus tiesības
Konkurences un valsts atbalsta tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības
Eiropas Savienības ārējās attiecības
Starptautiskās komerctiesības
Ievads Latvijas tiesību sistēmā
Līgumtiesības
Tiesību filozofija

Starptautiskās tirdzniecības aktuālie
jautājumi
Starptautiskā ekonomika
Aktuāla un ētiska vadība
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Ženēvas diplomātijas un starptautisko

RJA bakalaura studiju programma

attiecību augstskolas bakalaura studiju

„Tiesības un diplomātija”

programma „Starptautiskās attiecības”
Starptautisko attiecību ētika

Starptautisko attiecību teorija

Starptautisko attiecību teorija

Ievads diplomātijā

Politiskā filozofija

Pasaules mūsdienu vēsture

Globālā drošība

Starptautiskā drošība

Atomieroču neizplatīšana un pārrunas

Eiropas Savienības politikas veidošana

Aktuālie jautājumi un ētiskā vadība

Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

Globālie jautājumi: kritiskā analīze

Ārpolitikas analīze

Amerikas ārpolitika

Globāla pieeja publiskai diplomātijai

Ievads Āfrikas politikā

Salīdzinošā politika

Krievijas ārpolitika
Diplomātijas vēsture
20. gadsimta politiskie līderi
Pasaules vēsture
Tuvie Austrumi
Ķīnas augšupeja
Starptautiskās attiecības un pasaules
reliģijas
Literatūra un politika
Socioloģija
Efektīvas komunikācijas metodoloģija
Sociālo pētījumu metodes un metodoloģija

Pētniecības metodes

Kursa darbs I

Padziļinātais kurss pētniecības metodēs

Kursa darbs II

Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads

Bakalaura darbs

Pētnieciskais darbs tiesībās un diplomātijā –
otrais gads
Bakalaura darbs
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Ženēvas diplomātijas un starptautisko

RJA bakalaura studiju programma

attiecību augstskolas bakalaura studiju

„Tiesības un diplomātija”

programma „Starptautiskās attiecības”
B. Ierobežotās izvēles daļa
Cilvēktiesības (padziļināts kurss)

Starptautiskās humanitārās tiesības

Vēsture, genocīds un tiesības

Piespiedu un citu mehānismu pielietošana

Starptautiskās tirdzniecības juridiskie

starptautiskajās publiskajās tiesībās

aspekti

Filozofija

Veselības aizsardzība un starptautiskās

Mantojuma tiesības

attiecības

Tiesības un finanses

Starptautiskās organizācijas

Starptautiskās tirdzniecības un investīciju

Mazo valstu spēks

aizsardzības tiesības

Taisnīgi un netaisnīgi kari

Starptautiskās nodokļu tiesības

Apvienoto Nāciju Organizācija: atdzimšana

Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības

vai reforma?

Diplomātiskās tiesības

ANO Drošības padome

Banku un vērtspapīru tiesības
Publisko iepirkumu likums
Salīdzinošās krimināltiesības
Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana

Krīze un psiholoģija starptautiskajās

Starpkultūru dialogs

attiecībās

Profesionālā ētika

Starptautisko attiecību īpašie jautājumi

Profesionālā komunikācija

Jaunā vecā Eiropa (Dienvidaustrumeiropa

Diplomātija un konfliktu risināšana

starp tradicionālo un moderno)

Formālā loģika un kritiskā domāšana

Āzija: drošības, attīstības un cilvēktiesību

Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu

jautājumi

vēsture

Āfrikas aktuālie jautājumi

Publiskās uzstāšanās prasmes

Francijas ārpolitika
Komunikācijas: mediji un psiholoģija
starptautiskajās attiecībās
Jauno mediju ietekme uz starptautiskajām
attiecībām
Starptautisko attiecību elektroniskie aspekti
Globalizācijas un sociālās izolācijas aspekti
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Ženēvas diplomātijas un starptautisko

RJA bakalaura studiju programma

attiecību augstskolas bakalaura studiju

„Tiesības un diplomātija”

programma „Starptautiskās attiecības”
Cīņas par mieru vēsture

Ievads biznesa studijās

Imperiālisma laikmets

Biznesa veidošana ASV

Aukstais karš un laiks pēc tā

Uzņēmumu grāmatvedība

Āfrikas konflikts. Trīs piemēru izpēte:

Ievads mārketingā

Darfūra, Kenija, Somālija

Riska vadība

Grieķija – antīkā un mūsdienu

Biznesa stratēģija

Irāka un tās kaimiņi

Finanšu ekonomika

Politika un tradicionālās sabiedrības

Finanšu grāmatvedība

Āfrikas rags

Vadības grāmatvedība un kontrole

Miera process Tuvajos Austrumos

Rīcība un uzvedība

Starptautiska iejaukšanās: politiskā,

Ievads ģeoekonomikā

militārā, humanitārā

Praktiskā biznesa stratēģija

Miera radīšana: piemēru izpēte

Padziļinātās uzņēmuma finanses

Kara un konfliktu izcelšanās

Biznesa sadarbība ar Ķīnu

Demokrātijas veidošana

Projektu vadība

Demokratizācija un informācijas

Uzņēmumu apvienošana un iegāde

pieejamība

Starptautiskā finanšu pārvaldība

Informācijas stratēģija digitālajā laikmetā

Mikroekonomika

Informācija, propaganda un kiberkonflikts

Makroekonomika

Divpusējā un daudzpusējā diplomātija

Starptautiskā monetārā ekonomika

Vietējā diplomātija, pasaule kā ciems

Matemātika sociālajām zinātnēm

Ārzemju dienests

Statistika sociālajās zinātnēs

Starptautiskā ekonomika (padziļināti)
Tirdzniecība un diplomātija
Informācijas stratēģija digitālajā laikmetā
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Ženēvas diplomātijas un starptautisko

RJA bakalaura studiju programma

attiecību augstskolas bakalaura studiju

„Tiesības un diplomātija”

programma „Starptautiskās attiecības”
C. Brīvās izvēles daļa
Diplomātiskā angļu valoda
Ievads franču valodā
Franču valoda vidējā līmenī
Ievads krievu valodā
Krievu valoda vidējā līmenī
Krievu valoda III
Ievads spāņu valodā
Spāņu valoda vidējā līmenī
Ievads vācu valodā
Vācu valoda vidējā līmenī
Abām programmām kopīgs ir studiju ilgums un iegūstamo kredītpunktu apjoms – 3 gadi un
180 ECTS (120 KP). Līdzīgs ir arī par bakalaura darbu iegūstamo kredītpunktu apjoms – 30 ECTS
(20 KP). Arī Ženēvas diplomātijas un starptautisko attiecību augstskolas programmā liela nozīme
tiek piešķirta pētniecības un prezentācijas prasmju attīstīšanai.
Daudzi studiju kursi abās programmās pārklājas, piemēram, diplomātijas nozarē, starptautisko
organizāciju tiesību un cilvēktiesību jomā. Taču RJA programma piedāvā apgūt arī studiju kursus
biznesā un svešvalodās.

17.9.3 Salīdzinājums ar Šillera Starptautiskās Universitātes bakalaura studiju
programmu “Starptautiskās attiecības un diplomātija”

Šillera Starptautiskā Universitāte īsteno bakalaura studiju programmu “Starptautiskās attiecības
un diplomātija” Largo, Floridā, Parīzē, Heidelbergā un Madridē.
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Šillera

Starptautiskās

bakalaura

studiju

“Starptautiskās

Universitātes RJA

bakalaura

studiju

programma

programma „Tiesības un diplomātija”

attiecības

un

diplomātija”
A. Obligātie kursi
Ievads tiesību, biznesa un diplomātijas
bakalaura studijās
Ievads tiesībās I
Ievads tiesībās II
Eiropas Savienības tiesības
Salīdzinošās personas un ģimenes tiesības
Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās
Starptautiskās publiskās tiesības
Starptautiskās cilvēktiesības
Starptautiskās privāttiesības un procesuālās
tiesības
Iekšējā tirgus tiesības
Konkurences un valsts atbalsta tiesības
Intelektuālā īpašuma tiesības
Eiropas Savienības ārējās attiecības
Starptautiskās komerctiesības
Ievads Latvijas tiesību sistēmā
Līgumtiesības
Tiesību filozofija
Mikroekonomikas principi
Makroekonomikas principi
Ievads starptautiskajā biznesā
Cilvēkresursu vadība
Datorprogrammu lietošana
Starptautiskās ekonomiskās politikas un
institūcijas
Attīstības zemju ekonomika
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Šillera

Starptautiskās

bakalaura

Universitātes RJA

studiju

“Starptautiskās

bakalaura

studiju

programma

programma „Tiesības un diplomātija”

attiecības

un

diplomātija”
Ievads starptautiskajās attiecībās

Starptautisko attiecību teorija

Ievads politikas zinātnē

Ievads diplomātijā

Starptautisko attiecību principi

Pasaules mūsdienu vēsture

Izvēlēti temati starptautiskajās attiecībās

Starptautiskā drošība

Eiropas vēsture līdz 1815. gadam

Eiropas Savienības politikas veidošana

Eiropas vēsture: no Napoleona laikmeta

Politisko pārrunu stratēģijas un taktikas

līdz mūsdienām

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

Mākslas vēsture

Ārpolitikas analīze

Modernā diplomātija

Globāla pieeja publiskai diplomātijai

Rakstība ārlietu vajadzībām

Salīdzinošā politika

Praktiskā diplomātija

Pasaules mūsdienu vēsture

Biznesa un profesionālā runa
Uzvedības māksla

Pētniecības metodes
Padziļinātais kurss pētniecības metodēs
Pētnieciskais darbs tiesībās – pirmais gads
Pētnieciskais darbs tiesībās un diplomātijā –
otrais gads
Bakalaura darbs
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Šillera

Starptautiskās

bakalaura

studiju

“Starptautiskās

Universitātes RJA

bakalaura

studiju

programma

programma „Tiesības un diplomātija”

attiecības

un

diplomātija”
B. Ierobežotās izvēles daļa
Starptautiskās humanitārās tiesības
Piespiedu un citu mehānismu pielietošana
starptautiskajās publiskajās tiesībās
Filozofija
Mantojuma tiesības
Tiesības un finanses
Starptautiskās tirdzniecības un investīciju
aizsardzības tiesības
Starptautiskās nodokļu tiesības
Salīdzinošās apdrošināšanas tiesības
Diplomātiskās tiesības
Banku un vērtspapīru tiesības
Publisko iepirkumu likums
Salīdzinošās krimināltiesības
Arbitrāža un alternatīvā strīdu risināšana
Amerikas ārpolitika

Starpkultūru dialogs

ASV politiskā sistēma

Profesionālā ētika

Starpkultūru komunikācija

Profesionālā komunikācija

Publiskā runa

Diplomātija un konfliktu risināšana
Formālā loģika un kritiskā domāšana
Centrālās un Austrumeiropas mūsdienu
vēsture
Publiskās uzstāšanās prasmes
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Šillera

Starptautiskās

bakalaura

studiju

“Starptautiskās

Universitātes RJA

bakalaura

studiju

programma

programma „Tiesības un diplomātija”

attiecības

un

diplomātija”
Ziemeļu un dienvidu attiecību

Ievads biznesa studijās

politekonomija

Biznesa veidošana ASV

Resursi un vide

Uzņēmumu grāmatvedība

Ievads ilgtspējīgā attīstībā

Ievads mārketingā

Ekonomiskā ģeogrāfija

Riska vadība

Multinacionālie uzņēmumi

Biznesa stratēģija

Starptautiskā tirdzniecība un finanses

Finanšu ekonomika

Ievads starptautiskajā biznesā

Finanšu grāmatvedība

Matemātika I

Vadības grāmatvedība un kontrole

Matemātika II

Rīcība un uzvedība
Ievads ģeoekonomikā
Praktiskā biznesa stratēģija
Padziļinātās uzņēmuma finanses
Biznesa sadarbība ar Ķīnu
Projektu vadība
Uzņēmumu apvienošana un iegāde
Starptautiskā finanšu pārvaldība
Mikroekonomika
Makroekonomika
Starptautiskā monetārā ekonomika
Matemātika sociālajām zinātnēm
Statistika sociālajās zinātnēs

Angļu valoda: paskaidrojošā rakstība
Angļu valoda: pārliecinošā rakstība
Svešvalodu kursi
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Šillera

Starptautiskās

bakalaura

studiju

“Starptautiskās

Universitātes RJA

bakalaura

studiju

programma

programma „Tiesības un diplomātija”

attiecības

un

diplomātija”
C. Brīvās izvēles daļa
Izvēles kursi

Diplomātiskā angļu valoda

Zinātne un sabiedrība

Ievads franču valodā

Vispārīgā psiholoģija

Franču valoda vidējā līmenī
Ievads krievu valodā
Krievu valoda vidējā līmenī
Krievu valoda III
Ievads spāņu valodā
Spāņu valoda vidējā līmenī
Ievads vācu valodā
Vācu valoda vidējā līmenī

Šillera Starptautiskās Universitātes programma piedāvā sabalansētu pieeju, pasniedzot
studiju kursus vēsturē, ekonomikā, politikas zinātnē un starptautiskajās attiecībās, arī svešvalodās.
Tomēr atšķirībā no RJA programmas tajā iztrūkst plaša studiju kursu klāsta tiesību zinātnē un
pētniecības metožu apgūšana.
Daudzi studiju kursi abās programmās pārklājas, piemēram, ekonomikas jomā, ANO un ES
tiesību jomā.

17.9.4 Novērtējums

Veicot triju studiju programmu salīdzināšanu, var konstatēt gan kopīgas iezīmes, gan arī
atšķirības programmu satura un apjoma ziņā. Veiktais salīdzinājums liecina, ka RJA izstrādātā
studiju programma nodrošina tās absolventiem konkurētspējīgu izglītību tiesību un diplomātijas
jomā, jo atbilst līdzvērtīgām studiju programmām salīdzinātajās augstskolās, tomēr ietver arī tikai
RJA raksturīgas iezīmes, piemēram, iespēju apgūt biznesa, ekonomikas kursus un svešvalodas kā
izvēles kursus.
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17.10 Informācija par studējošajiem
17.10.1 Studējošo skaits. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. Absolventu
skaits

Studējošo skaits
Pirmais studiju gads

36

Otrais studiju gads

40

Trešais studiju gads

46

Kopā

122

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo 33
skaits

Absolventu skaits

28

17.10.2 Studējošo aptauja un tās analīze

Laikā no 2016.gada 7.jūnija līdz 4.jūlijam tika veikta aptauja, lai noskaidrotu programmā
studējošo atsauksmes par studiju procesu RJA.
Uz jautājumu, cik lielā mērā studējošais ieteiktu studēt RJA draugam, kolēģim vai radiniekam,
novērtējot 10 ballu sistēmā, vidējais studējošo sniegtais vērtējums ir 7,3 balles. RJA studijās gūto
zināšanu atbilstība nākotnes karjerai ir novērtēta ar vidēji 4 ballēm (5 ballu skalā).
Savukārt RJA akadēmiskā personāla un viespasniedzēju zināšanas un pasniegšanas kvalitāti
35,9% studējošo novērtējuši kā ļoti labu, 49,6% kā labu, bet 12,8% 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 juridiskās terminoloģijas un argumentācijas prasmes, zināšanas par tiesību
sistēmu un likumiem vai normatīvajiem aktiem, pētniecības metodes, iemaņas darbā ar avotiem un
to analīzi, juridisko tekstu rakstīšanas prasmes, komandas darba un prezentācijas prasmes, loģiskā
un analītiskā domāšana. Kā vērtīga tiek arī atzīmēta kontaktu loka paplašināšana. Studējošie kā
pozitīvu elementu akcentē arī starp-kultūru komunikāciju – pieredzi saskarsmē ar ārvalstu
studentiem un pasniedzējiem, kas paplašina redzesloku un zināšanas par citām kultūrām un
valodām.
Studējošo atsauksmes liecina, ka studiju process un vide RJA ir kvalitatīva un spējīga
nodrošināt studējošo augstvērtīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kas būs noderīgas veiksmīgas
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karjeras veidošanā. Tomēr ir iespējami arī atsevišķi uzlabojumi, uz ko studējošie norāda arī savās
atsauksmēs.

17.10.3 Absolventu aptauja un tās analīze

Laikā no 2016.gada 7.novembra līdz 12.decembrim tika veikta aptauja, lai apkopotu datus
par absolventu nodarbinātību pēc studiju pabeigšanas RJA.
Liela programmas absolventu daļa – 43,9% - šobrīd turpina studijas Latvijas un ārvalstu
augstākās izglītības institūcijās. Taču daļa absolventu strādā juridiskajā (34,7%), valsts (13,3%) kā
arī izglītības un akadēmiskajā (10,2%) sektorā.
Absolventi bija aicināti arī norādīt savus aptuvenos mēneša bruto ienākumus. 28,2%
absolventu ir norādījuši, ka saņem 501-1000 eiro, 23,9% saņem 1001-1500 eiro, savukārt 14,1%
pelna 1501-2000 eiro. Aptuveni 25% aptaujāto atbildi uz šo jautājumu nesniedza.
Absolventu sniegtās atbildes norāda, ka RJA gūtā 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 63% absolventu bruto ienākumu apmērs mēnesī ir salīdzinoši augsts, ļaujot secināt, ka
RJA absolventu zināšanas darba devēji novērtē ļoti atzinīgi.

17.10.4 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Studiju programmas pārvaldības principi un studentu tiesības un pienākumi ir noteikti RJA
iekšējos normatīvajos aktos un Studentu iekšējās kārtības noteikumos.
RJA studentiem ir sava pašpārvalde – Studentu asociācija -, kas ir ievēlēts, neatkarīgs, studentu
intereses pārstāvošs orgāns. Studentu asociācija ir reģistrēta kā bezpeļņas organizācija, un tai ir
juridiskas personas tiesības. Tā aizsargā un pārstāv studentu intereses akadēmiskajos, finansiālajos un
sabiedriskās dzīves jautājumos RJA un citās valsts institūcijas, kā arī reprezentē RJA studentus
Latvijā un ārzemēs. Studentu asociācijai ir tiesības:
1) pieprasīt un saņemt informāciju no ikvienas RJA struktūrvienības oficiālā pārstāvja par visiem
jautājumiem, kas skar studentu intereses;
2) piedalīties RJA lēmējinstitūcijās.
Studentu pārstāvji piedalās RJA lēmējinstitūciju - Satversmes sapulces un Senāta – darbā, kā arī
Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Tāpat studentu pārstāvji vienmēr tiek iekļauti disciplinārkomitejas un citu
komiteju sastāvā.
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Pēc katra studiju kursa studējošie veic anonīmu tā novērtējumu, vērtējot gan kursa organizāciju,
gan visu iesaistīto pasniedzēju darbu. Šie vērtējumi tiek apkopoti un izmantoti kursa kvalitātes
pilnveidošanā.

17.11 Studiju virziena un studiju programmas perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas
uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā
17.11.1 Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās
izglītības telpas veidošanas rekomendācijām

Eiropas Augstākās izglītības telpas (EHEA) koncepcija tika izveidota vienlaikus ar Boloņas
procesa dekādes gadadienu. EHEA galvenais mērķis ir nodrošināt salīdzināmas, saderīgas un
koherentas augstākās izglītības sistēmas Eiropā. EHEA ietvaros izveidoti arī Standarti un vadlīnijas
kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā.14
RJA studiju virziens un studiju programma ir izveidoti, ņemot vērā Boloņas deklarācijas
nostādnes par vienotu izglītības telpu Eiropā un EHEA standartus kvalitātes nodrošināšanas jomā.
Studiju programma ir izstrādātas saskaņā ar Latvijas normatīvo regulējumu augstākās izglītības
jomā – Augstskolu likuma 55.pantu, Izglītības likumu, Valsts akadēmiskās izglītības standartu.15
Veidojot studiju virziena un studiju programmas struktūru, tiek ņemti vērā būtiskie ES
plānošanas dokumenti izglītības jomā, kas saistoši arī Latvijai (norādīti turpmāk).
“Eiropa 2020” - Eiropas Savienības desmit gadu izaugsmes stratēģija16
Stratēģija “Eiropa 2020” ir izstrādāta, lai veicinātu izaugsmi, kas ir „gudra”, pateicoties
investīcijām izglītībā, pētniecībā un inovācijā, un sevišķu uzmanību pievēršot darbavietu izveidei
un nabadzības mazināšanai. Stratēģijas centrā ir pieci vērienīgi mērķi nodarbinātības, pētniecības,
izglītības, nabadzības izskaušanas un klimata un enerģētikas jomā.17
Divi no stratēģijas pieciem mērķiem paredz nodarbinātības paaugstināšanu dalībvalstīs
(jānodarbina 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem) un izglītības lomas palielināšanu (skolu
nebeigušo un izglītošanos pāragri pārtraukušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas,
vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība). Šie mērķi ir
14

http://www.ehea.info/Uploads/Documents/Standards-and-Guidelines-for-QA.pdf (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada

10.februārī).
15

Atbilstība standartiem analizēta pašnovērtējuma daļā par studiju programmām.

16

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm (pēdējoreiz aplūkots 2016.gada 17.septembrī).

17

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_lv.htm (pēdējoreiz aplūkots 2016.gada

17.septembrī).
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pārveidoti valstu mērķos, savstarpēji papildinot cits citu, jo uzlabojumi izglītības sistēmā var
uzlabot nodarbinātību un mazināt nabadzību, pētniecības, attīstības un inovācijas iesaiste
ekonomikā, ko papildinātu efektīvāka resursu izmantošana, paaugstinās dalībvalstu konkurētspēju,
vienlaikus veidojot jaunas uzņēmējdarbības un darba iespējas.18
Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2009.gada 26.novembra
secinājumi par izglītības nozīmes palielināšanu labi funkcionējošā zināšanu trijstūrī (2009/C
302/03)19
Kā pausts šajos secinājumos, izglītība ir noteikta kā zināšanu trijstūra pamats, un visiem
trim trijstūra elementiem (izglītībai – pētniecībai – novatorismam) ir jābūt savstarpēji atbalstošiem
un pastiprinošiem.
Būtiskie secinājumu principi paredz, ka, lai izglītība varētu pildīt savu lomu zināšanu
trijstūrī, pētniecības un novatorisma mērķiem un iznākumiem ir jānodrošina atgriezeniskā saite
izglītībā, kur mācīšana un mācīšanās balstās uz spēcīgas pētniecības bāzes un kur mācīšanas un
mācīšanās vide ir pilnveidota un uzlabota, vairāk iekļaujot radošu domāšanu un novatorisku
attieksmi un pieeju. Pateicoties pētnieku un mācību spēku apmācībai, viņiem būtu jāspēj labāk
iedzīvināt inovāciju kultūru organizācijās, kurās tie strādā.
Padomes 2009.gada 12.maija secinājumi par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības
un apmācības jomā (“ET 2020”) (2009/C 119/02)20
Secinājumi ietver vairākus stratēģiskos mērķus, tai skaitā, uzlabot izglītības un apmācības
kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot augsta līmeņa pasniegšanu. Tāpat visos izglītības un apmācības
līmeņos jāsekmē novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu: Partnerība starp
uzņēmējdarbības vidi un dažāda līmeņa un nozaru izglītības, apmācības un pētniecības iestādēm var
palīdzēt koncentrēties uz prasmēm un iemaņām, kas ir vajadzīgas darba tirgū, un atbalstīt
novatorismu un uzņēmējdarbības garu visās mācību formās.
Komisijas 2011.gada 20.septembra paziņojums Eiropas parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Atbalsts izaugsmei un
18

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_lv.htm (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada

10.februārī).
19

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:LV:PDF (pēdējoreiz aplūkots

2013.gada 10.februārī).
20

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:LV:PDF (pēdējoreiz aplūkots

2016.gada 17.septembrī).
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darbavietām – Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma {SEC(2011)
1063 galīgā redakcija}21
Paziņojumā pausts, ka nav viena izcilības modeļa: Eiropai vajadzīgs plašs augstākās
izglītības iestāžu spektrs, un katrai no tām jātiecas uz izcilību atbilstoši tās uzdevumiem un
stratēģiskajām prioritātēm.
Savukārt stratēģiskie mērķi un risināmie jautājumi ir šādi:
1) Izglītības līmeņa uzlabošana, lai nodrošinātu absolventus un pētniekus, kas Eiropai vajadzīgi Eiropai augstākajā izglītībā ir jāiesaista plašāks sabiedrības loks;
2) Augstākās izglītības kvalitātes un atbilstības uzlabošana - darba devēju un darba tirgus iestāžu
iesaistīšana programmu izstrādē un īstenošanā, personāla apmaiņas atbalstīšana un praktiskas
pieredzes iekļaušana kursos;
3) Kvalitātes uzlabošana ar mobilitātes un pārrobežu sadarbības starpniecību - labāko studentu,
akadēmiķu un pētnieku piesaistīšana no valstīm ārpus ES un jaunu pārrobežu sadarbības veidu
izstrāde ir galvenie kvalitāti virzošie aspekti.
Komisija paredz arī U-Multirank izveidi – jaunu, ar sniegumu pamatotu klasifikācijas un
informācijas rīku augstāko iestāžu profilēšanai ar mērķi radikāli uzlabot augstākās izglītības nozares
pārredzamību. Papildinot pašreizējo klasifikāciju un darbības rādītāju datus, kas saistīti ar
pētniecību, un ļaujot lietotājiem izveidot personīgu daudzpusīgu klasifikāciju, šis neatkarīgi vadītais
rīks informēs par visu augstākās izglītības nozarē iesaistīto personu izvēli un lēmumu pieņemšanu.

17.11.2 RJA studiju virziena un studiju programmu novērtējums šo dokumentu kontekstā

RJA īstenotā studiju virziena un studiju programmas īstenošana un to stratēģiskie mērķi
saskan ar EHEA standartos un ES dokumentos ietvertajiem.
Programmā būtiska loma tiek pievērsta pētniecisko iemaņu attīstīšanai un studentu
sagatavošanai turpmāku patstāvīgu pētījumu izstrādei un tālākām studijām maģistrantūrā. Dažādos
pētniecības projektos un jaunu publikāciju sagatavošanā iesaistīts ir arī RJA akadēmiskais
personāls. Tādējādi pasniegšana RJA ir balstīta uz pētniecības bāzes.
RJA kā viespasniedzēji regulāri tiek aicināti praktizējoši jomas profesionāļi, tādējādi
veidojot saikni starp akadēmisko vidi un industriju. Darba devēju atsauksmes tiek ņemtas vērā,
pilnveidojot studiju programmu. Tas palīdz attīstīt tādas studējošo prasmes, kas nepieciešamas
darba tirgū.

21

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:LV:PDF (pēdējoreiz aplūkots

2016.gada 17.septembrī).
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RJA ir veiksmīga pieredze pārrobežu sadarbībā, iesaistot augsta līmeņa viespasniedzējus
studiju programmu īstenošanā. Arī ārvalstu studenti ietilpst kopējā studējošo skaitā.
RJA ir dalībniece arī U-Multirank veidotajā starptautiskajā augstākās izglītības iestāžu
rankinga sistēmā.

17.12 Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā
Nolūkā uzzināt atsauksmes par RJA studiju programmu absolventu iespējām darba tirgū, 35
darba devēji tika aicināti piedalīties RJA veidotajā aptaujā.
67% darba devēju, kas atbildējuši uz aptaujas jautājumiem, šobrīd nodarbina RJA
absolventus, savukārt pie 33% darba devēju šobrīd RJA studenti iziet praksi.
Darba devēju sniegtās atsauksmes apliecina, ka RJA studiju programmu absolventiem
nākotnes perspektīvā ir iespējams veiksmīgi strādāt apgūtajā profesijā.22

22

Sīkāka informācija sniegta pašnovērtējuma ziņojuma 5.2. sadaļā.
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18 Piecu maģistra studiju programmu raksturojums
Šī pašnovērtējuma ziņojuma daļa sniedz vienotu pārskatu par šādām piecām Rīgas
Juridiskās augstskolas maģistra studiju programmām starptautisko tiesību un Eiropas tiesību jomā:
1) Akadēmiskā maģistra studiju programma „Starptautiskās un Eiropas tiesības”;
2) Profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskās un Eiropas tiesības”;
3) Akadēmiskā maģistra studiju programma „Pārrobežu komerctiesības”;
4) Akadēmiskā

maģistra

studiju

programma

„Starptautiskās

publiskās

tiesības

un

cilvēktiesības”;
5) Akadēmiskā maģistra studiju programma „Eiropas Savienības tiesības un politika”.
Šīs piecas maģistra studiju programmas ir savstarpēji cieši saistītas, taču atšķirīgi ir studiju
programmas obligātās izvēles daļā ietvertie studiju kursi, no kā ir atkarīga programmu apguves
rezultātā iegūstamā specializācija. Proti, apgūstot visus 6 kursus kādā no trim specializācijas jomām
(starptautiskās privāttiesības, publiskās tiesības un cilvēktiesības, ES tiesības un politika) kā arī vēl
divus kursus no pārējām specializācijas jomām, iespējams iegūt maģistra grādu ar specializāciju
pārrobežu komerctiesībās, starptautiskajās publiskajās tiesībās un cilvēktiesībās vai Eiropas
Savienības tiesībās un politikā. Savukārt, kombinējot dažādus kursus no visām trim specializācijas
jomām, iespējams iegūt plašāku akadēmisko maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas tiesībās vai,
izpildot papildu prasības (lielāks kursu īpatsvars, prakse, u.c.), profesionālo maģistra grādu
starptautiskajās un Eiropas tiesībās.

18.1 Studiju programmu īstenošanas mērķi un uzdevumi

Visu piecu maģistra studiju programmu mērķis ir sniegt studentiem padziļinātu tiesību
aspektu izpratni izvēlētajā nozarē. Programmas sniedz teorētiskas zināšanas un praktiskā darba
iemaņas, kas nepieciešamas, strādājot ar specifiskiem nozares jautājumiem starptautiskajās
publiskajās tiesībās un cilvēktiesībās, Eiropas Savienības tiesībās un politikā, starptautiskajās
privāttiesībās, kā arī saskaroties ar vispārīgiem starptautisko un ES tiesību jautājumiem. Vienlaikus
programmas sekmē tādu prasmju attīstību, kas speciālistiem vajadzīgas akadēmiskajā darbā, tostarp
starpdisciplināru pētījumu veikšanai, kā arī uzņēmējdarbībā, darbā juridiskajā privātpraksē un valsts
pārvaldē Latvijā, Eiropas Savienības institūcijās un citviet pasaulē. Tādējādi katras programmas
mērķis ir sagatavot augsta līmeņa speciālistus izvēlētajā nozarē.
Maģistra studiju programmu uzdevumi:
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1) Sniegt studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas izvēlētajā tiesību jomā, lai
nodrošinātu to spēju izprast būtiskus nozares jautājumus un sekot līdzi nozares attīstības
tendencēm;
2) Attīstīt studējošo vispārpielietojamās prasmes, tai skaitā, prezentācijas un polemikas
prasmes, komunikācijas spējas un spējas strādāt komandā;
3) Veicināt tādu studējošo spēju un iemaņu attīstību, lai tie varētu sekmīgi un atbilstoši
labākajiem standartiem sekmīgi strādāt juridiskajā praksē;
4) Attīstīt pietiekamas studējošo pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem, kā arī
spējas veikt patstāvīgu pētījumu izvēlētajā tiesību nozarē;
5) Nodrošināt studējošajiem vēlmi un pietiekamas zināšanas tālākām studijām un pētījumiem
doktora un mūžizglītības programmās.
Iegūstamās zināšanas un prasmes atšķiras atkarībā no izvēlētās studiju programmas.
Profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskās un Eiropas tiesības” koncentrējas uz
jurista darba praktisko iemaņu pilnveidošanu un zināšanu padziļināšanu starptautiskajās un ES
tiesībās. Programma „Eiropas Savienības tiesības un politika” attīsta starpdisciplināras prasmes, kas
nepieciešamas izpratnei par tiesību un politikas savstarpējo saistību ES kontekstā. To, kā pieņemt
pārrobežu uzņēmējdarbībai nepieciešamus juridiskus lēmumus un darboties starptautiskā biznesa
vidē, iespējams apgūt programmā „Pārrobežu komerctiesības”. Savukārt programma „Starptautiskās
publiskās tiesības un cilvēktiesības” veido padziļinātu izpratni par cilvēktiesībām plašākā
starptautisko publisko tiesību kontekstā. Starptautisko un ES tiesību vispārīgos jautājumus un
aktualitātes iespējams apgūt, studējot akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Starptautiskās un
Eiropas tiesības”.

18.2 Studiju programmu paredzētie studiju rezultāti

Katrai studiju programmai ir sava mērķauditorija. Programma „Starptautiskās publiskās
tiesības un cilvēktiesības” ir piemērota studentiem, kas vēlas strādāt valsts pārvaldē, kā arī
starptautiskās un nevalstiskās organizācijās. Programma „Eiropas Savienības tiesības un politika” ir
vērsta uz studentiem, kas savu nākotni redz ar ES jautājumiem saistītās publiskās vai privātās
institūcijās, kā arī ES institūcijās. Programmas „Pārrobežu komerctiesības” mērķauditorija ir
potenciālie uzņēmumu un biroju juristi, kam būtiska starptautiskā sadarbība. Savukārt
„Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības” akadēmiskās un profesionālās programmas studenti
pēc vispusīgu zināšanu iegūšanas starptautiskajās un ES tiesībās var strādāt dažādās institūcijās, tai
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skaitā, valsts pārvaldē, juridiskajos birojos, starptautiskās un nevalstiskās organizācijās. Ikviena no
studiju programmām sniedz iespēju pēc tās apguves pievērsties akadēmiskajai karjerai.
Programmā studējošais:
1. Iegūst konkurētspējīgas teorētiskas zināšanas apgūtajā tiesību nozarē un ar to saistītajās
jomās;
2. Apgūst prasmes teorētiskās zināšanas pielietot praktiski, risinot juridiska rakstura
jautājumus un sastādot juridiskus dokumentus konkrētajā tiesību jomā;
3. Ievērojami uzlabo mutiskās un rakstveida komunikācijas spējas angļu valodā, prezentācijas
un polemikas prasmi, kā arī iegūst spējas strādāt komandā un to vadīt;
4. Iegūst zināšanas par pētījumu metodēm un to praktiskajām izmantošanas iespējām;
5. Apgūst iemaņas, lai veiksmīgi adaptētos starptautiskā darba vidē un varētu strādāt
starptautisko tiesību nozarē.

18.3 Studiju programmu plāni. Studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai
brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums

RJA starptautisko un Eiropas tiesību nozarē piedāvā 18 studiju kursus, kas iekļaujas vienā
no trim disciplīnām (moduļiem). Katrai akadēmiskajai programmai (izņemot programmu
„Starptautiskās un Eiropas tiesības”) – programmai „Pārrobežu komerctiesības”, programmai
„Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības” un programmai „Eiropas Savienības tiesības un
politika” – atbilst viens modulis.
Šie trīs moduļi un tiem atbilstošie studiju kursi ir šādi:

I.

Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības
Kredītpunktu (KP) skaits

Studiju kurss
Starptautisko

tiesību

sistēma

un 2,5 KP

cilvēktiesības: attīstība un teorija
Starptautiskās

krimināltiesības

un 2,5 KP

humanitārās tiesības
Starptautisko organizāciju tiesības

2,5 KP

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

2,5 KP

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās 2,5 KP
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Bizness un cilvēktiesības

2,5 KP

Eiropas Savienības tiesības un politika

II.

Studiju kurss

Kredītpunktu (KP) skaits

Integrācijas politekonomija

2,5 KP

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

2,5 KP

Eiropas

Savienības

ārpolitika

un 2,5 KP

drošības politika
Eiropas Savienības ārējās attiecības

2,5 KP

Politikas īstenošana un sarunu vešana

2,5 KP

Vides tiesības

2,5 KP

III.

Pārrobežu komerctiesības (starptautiskās privāttiesības)

Studiju kurss

Kredītpunktu (KP) skaits

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

2,5 KP

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

2,5 KP

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

2,5 KP

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības 2,5 KP
aspekti
Starptautiskās

privāttiesības

un 2,5 KP

starptautiskais civilprocess
Alternatīvā strīdu risināšana

2,5 KP

18.4 Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Studenti, kuri apguvuši visus sešus viena moduļa kursus 15 kredītpunktu (turpmāk – KP)
apjomā, piemēram, modulī „Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības”, saņem atbilstošo
specializēto grādu. Lai iegūtu grādu, studentiem ir jāapgūst arī divi kursi no abām pārējām
disciplīnām23 5 kredītpunktu apjomā, jāapgūst ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss (kopā 2

23

Kā izvēles priekšmets var būt arī juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss, kas ir obligāts kurss profesionālajai maģistra

studiju programmai.
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KP), kā arī jāuzraksta un jāaizstāv maģistra darbs (20 KP). Šis princips attiecas uz visām trim
specializētajām programmām.
Sadalījums pa studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles daļām, norādot apjomu
kredītpunktos, trim specializētajām akadēmiskajām maģistra studiju programmām ir šāds:
Studiju programmas daļa

Kredītpunktu (KP) skaits

Obligātā (A)

17 KP

Ierobežotas izvēles (B)

5 KP

Maģistra darbs

20 KP

KOPĀ

42 KP

Savukārt, lai iegūtu akadēmisko maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas tiesībās,
students var izvēlēties jebkurus astoņus kursus no jebkura moduļa ar nosacījumu, ka no vienas
disciplīnas ir izvēlēti ne vairāk kā četri kursi. Kā obligātā daļa ir jāapgūst ievadkurss un juridiskās
pētniecības kurss (kopā 2 KP), kā arī jāuzraksta un jāaizstāv maģistra darbs (20 KP).
Sadalījums pa studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles daļām, norādot apjomu
kredītpunktos, akadēmiskajai maģistra studiju programmai starptautiskajās un Eiropas tiesībās ir
šāds:
Studiju programmas daļa

Kredītpunktu (KP) skaits

Obligātā (A)

2 KP

Ierobežotas izvēles (B)

20 KP

Maģistra darbs

20 KP

KOPĀ

42 KP

18.5 Profesionālā maģistra studiju programma
Lai iegūtu profesionālo grādu starptautiskajās un Eiropas tiesībās, studentam jāapgūst 11
studiju kursi no jebkura no trim moduļiem (27,5 KP) ar nosacījumu, ka no vienas disciplīnas ir
izvēlēti ne vairāk kā četri kursi, paplašinātais ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss (5 KP),
juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss (2,5 KP), jāiziet prakse (26 KP), kā arī jāizstrādā un jāaizstāv
maģistra darbs (20 KP).
Sadalījums pa studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles daļām, norādot apjomu
kredītpunktos, profesionālajai maģistra studiju programmai starptautiskajās un Eiropas tiesībās ir
šāds:
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Studiju programmas daļa

Kredītpunktu

(KP)

skaits
Obligātā (A)

7,5 KP

Ierobežotas izvēles (B)

27,5 KP

Maģistra darbs

20 KP

Prakse

26 KP

KOPĀ

81 KP

Izņemot profesionālo maģistra studiju programmu, iegūstamais grāds ir atkarīgs no studiju
kursu apjoma, kas izvēlēts konkrētajā starptautisko tiesību nozarē. Visi viena moduļa kursi ir
obligāti studentiem, kas vēlas iegūt vienu no trim specializētajiem grādiem. Savukārt
„Starptautiskās un Eiropas tiesības” akadēmiskās un profesionālās programmas studentiem ir
izvēles iespēja, kurus no visu trīs disciplīnu studiju kursiem apgūt (ar zināmiem nosacījumiem).
Visu piecu maģistra studiju programmu plānu iespējams ilustrēt šādi:
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LL.M Starptautiskajās un Eiropas
tiesībās (profesionālais)
LL.M Starptautiskajās un Eiropas
tiesībās (akadēmiskais)
•
•

•
•

8 kursi
Max. 4 no vienas
specializācijas

11 kursi
Max. 4 no vienas
specializācijas
Paplašinātais
ievadkurss un
juridiskās
pētniecības kurss
Juridiskā psiholoģija

•

18 kursi Starptautiskajās un ES tiesībās

LL.M Starptautiskajās
publiskajās tiesībās un
cilvēktiesībās

I modulis

II modulis

III modulis

6 kursi

6 kursi

6 kursi

LL.M Pārrobežu komerctiesībās

LL.M ES tiesībās un politikā

6 + 2 izvēles kursi

6 + 2 izvēles kursi

6 + 2 izvēles kursi

Visām programmām: Ievadkurss, juridiskā pētniecība, maģistra darbs

18.6 Studiju kursu un moduļu apraksti

I. Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības

Studiju kurss

Apraksts

Starptautisko tiesību sistēma un Kaut arī starptautisko tiesību sistēma ir attīstījusies ilgu
cilvēktiesības:
teorija

attīstība

un gadsimtu gaitā, starptautiskās cilvēktiesības ir 20.gadsimta
fenomens ar nozīmīgām saknēm agrākos vēsturiskajos
periodos un dažādu kultūru tradīcijās. Kurss piedāvā
pārskatu par abu tiesību jomu attīstību un atšķirīgajām
iezīmēm, kā arī izskaidro cilvēktiesību vietu starptautisko
tiesību vispārīgajā sistēmā.
Kursa starptautisko publisko tiesību komponente aptver
pamatzināšanu nostiprināšanu šajā nozarē. Proti, tiek
aplūkoti starptautisko tiesību subjekti un avoti, kā arī
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attiecības starp starptautiskajām un nacionālajām tiesībām,
starptautisko organizāciju, tai skaitā, Apvienoto Nāciju
Organizācijas (ANO) loma. Īpaša uzmanība tiek pievērsta
jurisdikcijas jautājumiem, līgumiem un diplomātiskajām
tiesībām. Tiek izskaidrota saistība starp šīm jomām un
cilvēktiesībām.
Kursa cilvēktiesību komponente aptver galvenos standartus
un

aizsardzības

kontekstā,

mehānismus

sevišķi

Eiropā.

ANO

un

reģionālajā

Atsevišķas

izvēlētas

cilvēktiesības tiek analizētas detalizēti. Uzsvars tiek likts
uz cilvēktiesību koncepta analīzi, un studējošie tiek
iesaistīti dažādu filozofisko perspektīvu un kritiskās
domāšanas avotu izpētē. Kurss ietver arī starptautiskajām
cilvēktiesībām veltītu problēmu apskatu.
Starptautisko
tiesības

organizāciju Kurss apskata pasaules un reģionālu organizāciju mērķus,
principus, mandātus, tiesības, struktūras un darbības.

Starptautiskās humanitārās un Kurss
krimināltiesības

tiek

pasniegts

divās

daļās

–

starptautiskās

humanitārās tiesības un starptautiskās krimināltiesības.
Starptautisko humanitāro tiesību daļā tiek analizēti
pamatprincipi, darbība un pielietojums bruņota konflikta
tiesībām. Sākumā kurss analizē definīcijas un starptautisko
humanitāro tiesību darbības jomas. Pieņemot, ka studenti
māk nošķirt jus ad bellum no jus in bello, tiek analizēts
starptautisko humanitāro tiesību lex specialis raksturs.
Kursa ietvaros studējošie iepazīstas ar informāciju par
aktuālajiem bruņotajiem konfliktiem pasaulē, nošķirot
starptautiskam, internacionalizētam un iekšējam bruņotam
konfliktam piemērojamos režīmus. Tālāk kursā tiek
analizēti tiesību klasifikācijas piemērojamība katram no
dalībniekiem kara laikā. Kursa ietvaros studenti apgūst
kara darbības praktiskos aspektus, starptautisko humanitāro
tiesību principus, metodes un līdzekļus. Starptautisko
humanitāro tiesību kursa daļa noslēgsies ar tiesību, kas skar
ieviešanu un izstrādi un to saistību ar starptautiskajām
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cilvēktiesībām, padziļināšanu.
Starptautisko krimināltiesību kursa daļa tiks veltīta
materiālajām

un

procesuālajām

starptautiskajām

krimināltiesībām, kā arī starptautisko humanitāro tiesību
praktiskajiem aspektiem kā daļai no tā. Tajā tiek apskatīti
starptautisko

krimināltiesību

pirmsākumi,

vispārējie

starptautisko krimināltiesību principi un šo tiesību avoti.
Tālāk kurss apskatīs jurisdikcijas principus - teritoriālais,
universālums, pasīvās personības, aktīvas personība, un
pārstāvniecības principu. Tāpat tiek aplūkoti jurisdikcijas
principi, ne bis in idem, diskutējot par situāciju, kad
vairākas jurisdikcijas savstarpēji konfliktē. Atsevišķa
lekcija tiks veltīta tiesiskās sadarbības izpētei (savstarpējā
sadarbība, kriminālprocesa nodošana krimināllietās un
spriedumu izpildes nodošana) izdošanas un padošanās
koncepti. Kurss aptver starptautisko noziegumu (genocīda,
noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu un agresijas)
analīzi, ietverot definīcijas un noziegumu elementus.
Attiecībā uz indivīda kriminālatbildību kursā tiek analizēti
nozieguma izdarīšanas aspekti, ietverot dalības formas un
apstākļus, kas izslēdz kriminālatbildību. Kurss noslēdzas ar
tādu aktuālu jautājumu kā sadarbību starp starptautiskajiem
kriminālajiem tribunāliem un valstīm, kā arī diskusiju par
komplementaritātes principu attiecībā uz jurisdikcijām.
Kurss sastāv no lekcijām un praktiski orientētiem
semināriem, kuru laikā studenti risina un prezentē kāzusus.
Ar praktiskiem uzdevumiem studenti iemācīsies klasificēt
bruņotus konfliktus, pielietot tiesības karadarbībā un
izmeklēt sekas, kas iestājas pārkāpjot starptautiskās
humanitārās

tiesības un cilvēktiesības starptautisko

krimināltiesību kontekstā. Starptautisko krimināltiesību
kursa daļa paplašinās studentu zināšanas krimināltiesību
konceptu

praktiskajos

krimināltiesību jomā.
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aspektos

starptautisko

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

Kurss ir veltīts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (turpmāk
- ECTK) attīstībai. ECTK un tās implementācijas
mehānisms tiek uzskatīts par visefektīvāko starptautisko
cilvēktiesību aizsardzības mehānismu. Konvencijas loma ir
daudz plašāka par standartu nodrošināšanu un monitoringu
starptautiskajā

plaknē.

Eiropas

Cilvēktiesību

tiesas

(turpmāk - ECT) nolēmumiem ir tālupejošas sekas
dalībvalstīs, liekot likumdevējam, tiesu un izpildvarai
pastāvīgi sekot līdzi tiesas praksei, kas ir nemitīgā attīstībā.
Vienlaikus ECT ir kļuvusi pati par savas veiksmes „upuri”,
gadu no gada pieaugot tiesā iesniegto pieteikumu skaitam,
kas apdraud visa mehānisma efektivitāti. Tiesa meklē
jaunas pieejas, lai efektivitāti nodrošinātu – pilotnolēmumu
ieviešana, speciālu piemērojamo līdzekļu norādīšana
pārkāpuma konstatējuma gadījumā, kā arī tiek piešķirta
lielāka nozīme kompensācijai un efektīvas tiesiskās
aizsardzības līdzekļiem nacionālajā līmenī. Kursa gaitā tiek
apgūti

ECTK

standarti

un

iemaņas

to

praktiskai

piemērošanai.
Valstu atbildība starptautiskajās Kurss ir veltīts valsts atbildības regulējuma izcelsmes un
tiesībās

satura izpētei. Tiek aplūkoti galvenie šīs tiesību jomas
elementi, kas ietverti starptautiskajās paražu tiesībās un
Starptautisko Tiesību komisijas izstrādātajos Pantos par
valstu atbildību par starptautiski prettiesisku rīcību.
Valstu atbildības tiesībās esošās atziņas var būt noderīgas,
arī

lai

tās

ieviestu

starptautisko

organizāciju

un

starptautisko tiesu praksē. Panti par valstu atbildību par
starptautiski

prettiesisku

rīcību

kalpo

kā

juridiskas

vadlīnijas kursa ietvaros.
Kurss sākas ar divu būtisku elementu izpēti – rīcības
attiecināšana

uz

valsti

un

starptautiska

pienākuma

pārkāpums. Tālāk seko apstākļu, kas izslēdz rīcības
prettiesiskumu, izpēte, atsaucoties uz paražu tiesībām.
Aplūkotas tiek arī reparācijas formas pārkāpuma gadījumā
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un sūdzību pieļaujamība attiecībā uz procesuālajiem
aspektiem. Papildus kā aktuāls jautājums ir iekļauta
dalībvalstu atbildība par starptautiskas organizācijas un
pašu dalībvalstu prettiesisku rīcību, ņemot vērā valstu
praksi. Tiek veikts ieskats doktrīnā par subsidiāru un
konkurējošu

atbildību

valstīm,

kas

ir

dalībvalstis

starptautiskās organizācijās. Viena lekcija veltīta valsts
atbildībai

starptautiskajās

pievēršoties

agresijas

krimināltiesībās,

aktam,

kā

arī

sevišķi
atbildības

līdzāspastāvēšanai un individuālajai kriminālatbildībai.
Iekļauta ir arī diskusija par atbildības par starptautiski
tiesisku rīcību koncepciju.
Bizness un cilvēktiesības

Privāttiesisku subjektu vara globalizētajā pasaulē nemitīgi
pieaug. Pastāv tādas multinacionālas korporācijas (turpmāk
- MNK), kuru budžets un ietekme pārsniedz pat atsevišķu
valstu varu. Tajā pašā laikā pienākumi, kas izriet no
starptautiskajām

tiesībām,

šiem

subjektiem

nav

piemērojami, jo starptautiskās tiesības ir radušās uz
starpvalstu

attiecību

bāzes.

Tomēr

MNK

redz

priekšrocības, veicot uzņēmējdarbību sociāli atbildīgā
veidā.

Kursā

koncentrējoties

tiek
tieši

aplūkota
uz

nevalstisku

MNK,

subjektu,

iesaistīšanās

ar

cilvēktiesībām saistītos jautājumos, kā arī tiek izskaidrots
korporatīvās sociālās atbildības jēdziens un motivācija.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta darba tiesībām, ieskaitot
piespiedu un bērnu darbu, darba apstākļus, diskrimināciju,
kā arī relevantajām nozarēm, kur cilvēktiesību standarti ir
attīstības procesā, piemēram, biznesa ētika, korupcija un
vide. Starp daudzajām MNK iniciatīvām pasaulē īpaša
uzmanība tiek pievērsta MNK pašregulācijai ar to darbības
kodeksu palīdzību, aktivitātes ANO ietvaros, ANO Īpašā
pārstāvja darbība, kā arī procesi Pasaules Bankā un
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO). Detalizēti tiek
aplūkota no starptautiskajām tiesībām izrietošā MNK
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atbildība nacionālo jurisdikciju ietvaros, kā arī nemitīgā
attīstībā

esošā

valstu

atbildības

paplašināšanās

starptautiskajās tiesībās.

II. Eiropas Savienības tiesības un politika

Studiju kurss

Apraksts

Integrācijas politekonomija

Kursa mērķis ir aplūkot un analizēt Eiropas Savienību
ekonomiskās

integrācijas

kontekstā.

Divas

galvenās

iezīmes ekonomiskās integrācijas kontekstā ir vienotais
tirgus (ES iekšējais tirgus) un vienotā valūta (Ekonomiskā
un monetārā savienība). Šie elementi ir uzskatāmi par
balstu „vienas” Eiropas idejai: viens tirgus, viena valūta.
Kursa mērķis ir analizēt šo ideju priekšrocības un trūkumus
ne

mazāk

nepilnīgas

integrācijas

kontekstā.

Kursa

galvenais uzsvars likts uz Eiropas Savienības ekonomiku,
kā arī politisko dimensiju.
Integrācija
Savienības tiesa

un

Eiropas Kursa mērķis ir nodrošināt izpratni par integrācijas nozīmi
Eiropas Savienības tiesas spriedumos Eiropas Savienībā.
Kurss sniedz padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienības
tiesas un tās dažādo instanču interpretācijas veidu, kā arī
nozīmi pamata politikas jomās ES tiesībās.

Eiropas Savienības ārpolitika un Kurss padziļina izpratni par starptautiskajām attiecībām
drošības politika

Eiropas līmenī. Tajā izskaidrota institucionālā attīstība,
izveide un pārvaldība ārpolitikas un drošības politikas
jomā. Pielietotā teorētiskā pieeja (reālistu, neoliberālistu,
konstruktīvistu skaidrojumi) kursā palīdz studējošajiem
izprast ES ārpolitiku plašākā globālās kārtības kontekstā.
Fokusējoties uz konkrētiem reģioniem, studējošie attīsta
analītiskās prasmes un mācās apzināt dažādas konfliktu
dimensijas. Kurss ir vērsts uz ES aktuālo jautājumu kļūt
par nošķirtu globālu subjektu, demonstrējot šī procesa
izredzes un ierobežojumus.
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Kurss fokusējas uz politikas jomu, kas, ņemot vērā ES
līgumu attīstību, pastiprina ES kā globāla subjekta
potenciālu. Vienlaikus ES ārpolitika un drošības politika ir
viena no visstrīdīgākajām ES politikas jomām. Analītiķi
runā par „diplomātiju bez valsts”, daži iebilst, ka politika ir
„ne kopīga, ne ārpolitika”. Problēmas saistībā ar koherenci
ir izskaidrojamas ar institucionālo uzbūvi politikas
veidošanā, proti, iekšējs institucionālās politikas balanss,
kā arī diverģentas priekšrocības dalībvalstīm. Lai izprastu
jomas dinamiku, tiek aplūkoti trīs aspekti – subjekti,
politikas instrumenti un aktivitātes. Kurss sākas ar
vēsturisku

pārskatu

par

militārās

integrācijas

mēģinājumiem Eiropā 1950.tajos gados un iepazīstina ar
Eiropas Politisko kooperāciju.
Eiropas
attiecības

Savienības

ārējās Kurss ir ievads studijām par ES lomu pasaules politikā,
iekļaujot mūsdienu dilemmas un izaicinājumus. Jaunās
varas attīstības procesā, Arābu pavasaris un limitētie
enerģijas resursi liecina, ka daudz ārpolitikas aksiomu ir,
jāpārvērtē. Veidojot ES ārpolitiku, lēmumu pieņēmējiem ir
jāņem vērā ES starptautiskā identitāte, labi nostiprinātās
intereses un ārpolitikas tradīcijas. ES globālās varas
sadalīšana demonstrē izvērtējamu variāciju laikā, telpā un
jautājumu nozarēs. Kurss iezīmē mijiedarbību starp
pozitīvajiem un negatīvajiem nacionālajiem

un ES

ārpolitikas līmeņiem.
Politikas īstenošana un sarunu Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ES politisko
vešana

sistēmu, fokusējoties uz ES institūcijām, pārvaldību,
likumdošanas

procesu

un

lēmumu

pieņemšanas

procedūrām. Lai izprastu ES sarunu vešanas komplicētību
un ES institūciju savstarpējo saistību, kurss tiecas kombinēt
ES institucionālo sistēmu ar sarunu vešanas teorijām un
praktiskajām tehnikām. Kurss iepazīstina studējošos ar
plašākām ES integrācijas teorijām un lēmumu pieņemšanas
metodēm, pieskaras sarežģījumiem un izaicinājumiem, ar
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kuriem dalībvalstis saskaras, meklējot vienošanos. Lekcijās
tiek aplūkots viss lēmumu pieņemšanas process kopumā –
no tiesību akta projekta Komisijā līdz tā pieņemšanai
Padomē. Tiek pētītas arī Parlamenta likumdošanas
pilnvaras.
Lēmumu pieņēmējus ES pārstāv sarunu vedēji, kas rīkojas
dalībvalstu vai ES institūciju vārdā. Tādējādi sarunu vešana
un „tirgošanās” ir būtiski elementi, lai iegūtu ietekmi un
sasniegtu vēlamos rezultātus. Kurss tādēļ ietver divas daļas
– ES politikas veidošanu un sarunu vešanu, sapludinot tās
praktiskā treniņā sarunu vešanas simulācijas. Pirmā daļa
iepazīstina ar procesu, institūciju lomu un galvenajām ES
pārvaldības teorijām. Sarunu vešanas daļa aplūko dažādus
sarunu vešanas konceptus un individuālās prasmes.
Simulācijas palīdz izprast teorētiskos konceptus par ES
lēmumu pieņemšanu un piemērot gūtās zināšanas sarunu
vešanas fāzē. Šo uzdevumu mērķis ir pārbaudīt dažādus
faktorus, kas varētu ietekmēt sarunu procesa iznākumu.
studenti

Visbeidzot,

padziļina

zināšanas

par

ES

kompetenču sadalījumu un ES institūciju iesaistīšanos
saskaņā ar Lisabonas līgumu.
Vides tiesības

Mūsdienās vides un enerģētikas jautājumi ir aktuāls
diskusiju temats, kā arī centrāls politikas pīlārs ES politikā,
kas

vērsta

uz

studējošajiem

ilgtspējīgu
izprast

izaugsmi.
tiesību

Kurss
un

palīdz
politikas

problēmjautājumus, kas saistīti ar šīm nozarēm. Kursa
uzsvars ir uz līgumos ietvertajiem principiem, ES
pieņemtajiem tiesību aktiem un ES tiesas praksi vides un
enerģētikas tiesību jomā. Kursā tiek izpētīti šo nozaru
pamatprincipi, kā arī būtiskākās politikas, kas tiek īstenotas
šajās divās nozarēs ES līmenī. Kursā tiek nodrošināta
sabalansēta pieeja, iekļaujot gan teorijas, gan prakses
jautājumus, kā arī praktiskus piemērus un precedentu
izpēti.
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III. Pārrobežu komerctiesības (starptautiskās privāttiesības)

Studiju kurss

Apraksts

Eiropas Savienības uzņēmumu Kursā tiek aplūkoti visi uzņēmumu tiesību aspekti tā, kā tie
tiesības

ir

regulēti

uzņēmumu

ES

tiesībās,

tiesību

lomai

īpašu
un

uzmanību
prasībām

pievēršot

saistībā

ar

pamatbrīvībām (nodibinājumu brīvu apriti) iekšējā tirgū.
Kursā tiek aplūkota uzņēmumu izveide, transfērs un
izbeigšana, kā arī valdes, padomes, dalībnieku un
darbinieku tiesības un pienākumi.
Kurss pievēršas uzņēmumu attiecībām ar publiskajām
autoritātēm nodokļu un audita jautājumu kontekstā.
Saskare ir arī ar konkurences tiesībām, kad kurss pievēršas
jautājumiem par uzņēmumu apvienošanu un sadalīšanu, kā
arī

pārrobežu

tiesvedību

maksātnespējas

atzīšanas

jautājumos. Būtiska nozīme ir arī precedentu izpētei.
Starptautiskās

tirdzniecības Kurss sniedz pārskatu par dažādiem tematiem un

tiesības

tipiskajām problēmām plašajā starptautisko tirdzniecības
tiesību nozarē. Katra temata apguves pirmajā fāzē ietverta
lekciju pasniegšana un padziļināta lasīšana, kam seko
interaktīvā fāze saskaņā ar Sokrāta metodi, kas paredz
studējošo aktīvu iesaistīšanos, piemēram, patstāvīgi risinot
kāzusus un izstrādājot līgumu klauzulas.
Kursa

mērķis

starptautisko

ir

radīt

studējošajiem

tirdzniecības

darījumu

izpratni

par

atšķirīgajiem

juridiskajiem un ekonomiskajiem pamatiem un to, kā
izstrādājami

darījuma

noteikumi.

Vienlaikus

tiek

nodrošināta individuālas izpratnes veidošana, attīstot
unikālu un kreatīvu pieeju šiem jautājumiem no juridiskā
skatpunkta.
Salīdzinošās
komerctiesības

līgumu

un Kurss sniedz pārskatu par dažādiem tematiem un
tipiskajām

problēmām

salīdzinošo

līgumu

un

komerctiesību nozarē. Katra temata apguves pirmajā fāzē
ietverta lekciju pasniegšana un padziļināta lasīšana, kam
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seko interaktīvā fāze saskaņā ar Sokrāta metodi, kas paredz
studējošo aktīvu iesaistīšanos, piemēram, patstāvīgi risinot
kāzusus un izstrādājot līgumu klauzulas.
Kursa mērķis ir veidot izpratni par atšķirīgajām tiesību
saimēm visā pasaulē, to izcelsmi, galveno struktūru un
atšķirībām. Studējošajam ir jāattīsta spējas nošķirt dažādas
juridiskās kultūras un darboties ar tām visefektīvākajā no
veidiem.
Intelektuālo

īpašumtiesību Šis

tirdzniecības aspekti

kurss

aplūko

intelektuālā

īpašuma

tiesību

pamatprincipus un šo tiesību izmantošanu starptautiskajā
tirdzniecībā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta intelektuālo
īpašuma tiesību juridiskajam ietvaram - preču zīmēm,
dizainparaugiem, patentiem, autortiesībām, intelektuālā
īpašuma tiesībām internetā, šo tiesību komercializācijai
licencēšanas

procesā,

komercnoslēpumiem

un

praktiskajiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības
aspektiem.
Starptautiskās privāttiesības un Kurss sniedz pārskatu par dažādajiem jautājumiem un
starptautiskais civilprocess

tipiskajām praktiskajām problēmām šajās jomās, vērstiem
uz juridisku problēmu risināšanu pārrobežu darījumu jomā
Eiropas Savienībā. Katra temata apguves pirmajā fāzē
ietverta lekciju pasniegšana un padziļināta lasīšana, kam
seko interaktīvā fāze saskaņā ar Sokrāta metodi, kas paredz
studējošo aktīvu iesaistīšanos, piemēram, patstāvīgi risinot
kāzusus un izstrādājot līgumu klauzulas.
Kursa

mērķis

starptautisko

ir

radīt

tirdzniecības

studējošajiem
darījumu

izpratni

par

atšķirīgajiem

juridiskajiem un ekonomiskajiem pamatiem un to, kā
izstrādājami līguma noteikumi. Vienlaikus tiek nodrošināta
individuālas izpratnes veidošana, attīstot unikālu un
kreatīvu pieeju šiem jautājumiem no juridiskā skatpunkta.
Alternatīvā strīdu risināšana

Alternatīvā strīdu risināšana ir efektīvs mehānisms, lai
atrisinātu starptautiskus strīdus, nodrošinot saistošu galīgo
rezultātu un iespēju atzīt un izpildīt šķīrējtiesas nolēmumu
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globālā līmenī. Kurss sniedz studējošajiem pamatzināšanas
būtiskajos komerciālās arbitrāžas tematos un ieskatu
investīciju arbitrāžā un arbitrāžā Eiropas Savienībā. Kurss
ar

iepazīstina

Starptautiskās

Tirdzniecības

kameras

Starptautiskās šķīrējtiesas 2012.gada noteikumiem, kā arī
ar praksi. Studējošie var piedalīties seminārā-konferencē
par

Starptautiskās

(UNCITRAL)

tirdzniecības

Starptautiskās

tiesību

komisijas

tirdzniecības

šķīrējtiesas

parauglikumu.
Kursa mērķis ir radīt studējošajiem izpratni par alternatīvās
strīdu

risināšanas

priekšrocības

un

pamatiem,
trūkumus,

spējas
kā

arī

noteikt

tās

vispiemērotāko

pielietojumu, sniegt padziļinātas zināšanas arbitrāžā un
mediācijā.

Vienlaikus

tiek

nodrošināta

individuālas

izpratnes veidošana, attīstot unikālu un kreatīvu pieeju
šiem jautājumiem no juridiskā skatpunkta.
IV. Ārpus moduļiem esošie studiju kursi

Studiju kurss

Apraksts

Ievadkurss

Kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos

ar tiesību

terminoloģiju, jēdzieniem, subjektiem un to praktisko
pielietojumu, sniedzot ieskatu studiju procesā un tādējādi
palīdzot studējošajiem izvēlēties izvēles kursus. Kursā
iekļauti šādi temati: juridisko tekstu rakstīšana, pētniecība,
studiju

prasmes,

ievads

starptautiskajās

publiskajās,

privātajās, ES tiesībās, kā arī cilvēktiesībās.
Juridiskā ētika un psiholoģija

Kurss sniedz studējošajiem padziļinātu izpratni par
galvenajiem

juridiskās

ētikas

principiem,

kā

arī

psiholoģiskajiem mehānismiem, kas varētu ietekmēt šo
principu piemērošanu. Formālās prasības un teorētiskie
principi ilustrēti ar praktiskiem piemēriem. Pabeidzot
kursu, studējošajiem jāspēj identificēt ētiski strīdīgas
situācijas un atbildēt uz psiholoģiskā riska faktoriem, nākot
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klajā ar iespējamiem risinājumiem.
Juridiskā pētniecība

Kurss palīdz studējošajiem attīstīt juridiskās pētniecības
prasmes. Uzsvars ir vērsts uz pētniecības stratēģijām
elektroniskās informācijas sabiedrībā, izmantojot RJA
pieejamos plašos resursus kā mācību bāzi. Studējošie
apgūst šo resursu praktisko izmantošanu saistībā ar
pētījuma izstrādi. Kursa elementi palīdz apgūt efektīvas
pētījuma

izstrādes

prasmes

un

veido

kooperācijas

platformu starp studentu kopumu un bibliotēkas personālu.

18.7 Studiju programmu organizācija

Studiju programmu organizācija ir programmas direktoru un studiju daļas vadītāja pārziņā.
Studiju programmas iespējams apgūt pilna un nepilna laika klātienē, un tās tiek īstenotas angļu
valodā, ņemot vērā 2005. gada 7. novembra līguma starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas
Karalistes valdību par Rīgas Juridisko augstskolu 7.panta trešās daļas noteikumus.
Studiju kursi ir veidoti lekciju un semināru formā. Nodarbību grafiks tiek savlaicīgi
publicēts RJA iekšējā portālā. Studiju kursa noslēgumā students kārto pārbaudījumu, kura
nenokārtošanas gadījumā ir atļauts to kārtot vēl vienu reizi. Ja studenta apmeklējumu skaits ir
mazāks par 50%, pasniedzējs ir tiesīgs noteikt papildus uzdevumus vai nepielaist studentu pie gala
pārbaudījuma. RJA piedāvā iespēju studiju kursus apgūt arī citiem interesentiem - studentiem no
citām augstākās izglītības iestādēm, tajā skaitā, ERASMUS programmas ietvaros, kā arī
klausītājiem. Interesenti var apmeklēt studiju kursus kā klausītāji un saņemt kredītpunktus, izpildot
kursu prasības.
Lai novērstu iespējamās problēmas noslēguma darbu rakstīšanas procesā, ir ieviesti obligāti
semināri, kuros katram studentam ir jāprezentē sava noslēguma darba apraksts, par ko pārējie
studenti un iesaistītie docētāji sniedz atsauksmes. Lai paaugstinātu juridisko tekstu rakstīšanas un
pētniecības prasmes, RJA organizē speciālas nodarbības, - ievadkursu un juridiskās pētniecības
kursu.
RJA ir dalībniece ERASMUS tīklā, kas sniedz iespēju studentiem noteiktu laika periodu
mācīties ārvalstīs, apgūtos studiju kursus pēc tam atzīstot RJA. Tomēr, tā kā maģistra studiju
programmas ir relatīvi īsas un RJA studiju kursiem piemīt augsta kvalitāte, ERASMUS programmā
iesaistās salīdzinoši neliels skaits studentu. RJA studenti ir izmantojuši arī ERASMUS piedāvātās
prakses iespējas ārvalstīs.
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Profesionālās maģistra studiju programmas „Starptautiskās un Eiropas tiesības” obligātā
daļa iekļauj 26 nedēļu praksi. Prakse tiek organizēta publiskā un privātā sektora institūcijās, tajā
skaitā, valsts iestādēs, tiesās, prokuratūrās, juridiskajos birojos un nevalstiskās organizācijās.
Studenti var praksi iziet arī ārvalstu institūcijā vai starptautiskā organizācijā, ja RJA ir akceptējusi
konkrēto prakses vietu. RJA noteic prakses vietā veicamos uzdevumus, kas saskaņojami ar prakses
vadītāju prakses vietā, un katram praktikantam tiek izveidots individuāls prakses plāns 26 nedēļu
garumā. Praksei jābūt saistītai ar starptautisko un Eiropas tiesību nozari.
Prakses iziešanas kārtībai RJA ir noteikusi šādas organizatoriskas un administratīvas
prasības:
1) RJA nozīmē prakses vadītāju RJA, kurš informē studentu par praksē sasniedzamajiem
mērķiem un uzdevumiem, prakses iziešanas kārtību un prasībām prakses atskaites
iesniegšanai un aizstāvēšanai. RJA prakses vadītājs ir atbildīgs par prakses norisi atbilstoši
prakses programmai.
2) Prakses vadītāju prakses vietā izraugās prakses vietas administrācija. Viņa pārziņā ir prakses
vadīšana, sniedzot iespēju studentiem izpildīt prakses uzdevumus; nepieciešamās
informācijas, materiālu un apstākļu nodrošināšana; studenta raksturojuma sniegšana pēc
prakses pabeigšanas (prakses uzdevumu izpilde un sasniegumi, attieksme pret veicamo
darbu, aktivitāte, disciplīna) un prakses vērtējuma ieteikšana 10 ballu skalā.
3) Studentam ir jāakceptē veicamie prakses uzdevumi, jāievēro prakses vadītāja prakses vietā
sniegtās instrukcijas, kā arī konkrētās institūcijas iekšējie noteikumi. Lai izpildītu prakses
uzdevumus, studentam ir jāizmanto iepriekš iegūtās teorētiskās zināšanas.
Pēc prakses pabeigšanas students iesniedz un aizstāv prakses atskaiti. Tās rezultāti tiek
novērtēti saskaņā ar RJA vadlīnijām par praksēm, kas ir pieejamas studentiem un prakses
vadītājam.

18.8 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:
- zemākais kvalificējošais punktu skaits TOEFL ir 525 punkti (datorizētam testam – 196; Interneta
testam - 69);
- zemākais kvalificējošais punktu skaits IELTS ir 5.5 punkti;
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Reflektanti, kas augstāko izglītību ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas
zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS kārtošanas.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Starptautiskās un Eiropas tiesības”, „Pārrobežu
komerctiesības” un „Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības” ir atvērtas visiem
interesentiem, kas ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē vai citā
radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze, ja bakalaura grāds iegūts
vismaz četru gadu ilgās studijās, vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, profesionālo
bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē, vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai
ir juridiska darba pieredze.
Profesionālā maģistra studiju programma „Starptautiskās un Eiropas tiesības” ir atvērta
visiem interesentiem, kas ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē vai
starpdisciplinārā studiju programmā citā radniecīgā jomā ar ievērojamu tiesību zinātņu īpatsvaru; ja
bakalaura grāds iegūts vismaz trīs gadu ilgās studijās vai otrā līmeņa profesionālo augstāko
izglītību, profesionālo bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē, vai arī citā radniecīgā jomā ar
ievērojamu tiesību zinātņu īpatsvaru.
Savukārt akadēmiskā maģistra studiju programma „Eiropas Savienības tiesības un politika”
ir atvērta visiem interesentiem, kas ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību
zinātnē vai politikā, vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba
pieredze, ja bakalaura grāds iegūts vismaz četru gadu ilgās studijās, vai otrā līmeņa profesionālā
augstāko izglītību, profesionālo bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē vai politikā, vai citā
radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze.
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.
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18.9 Studiju programmu praktiskā īstenošana. Izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana

Studiju programmas ir vērstas kā uz teorētisku zināšanu apguvi, tā uz praktisko iemaņu
attīstīšanu, lai varētu piemērot gūtās zināšanas praksē. RJA programmu būtisks mērķis ir attīstīt
studējošo pētniecības un argumentu prezentācijas prasmes. Juridiskās prakses un industrijas
profesionāļi ir aicināti kļūt par RJA viespasniedzējiem, tādējādi studiju kursu teorētiskos aspektus
papildinot ar praktiskiem elementiem.
Studiju kursi ir veidoti lekciju un semināru formā. Studiju metodes tiek izvēlētas
galvenokārt atkarībā no katra studiju kursa specifiskajām īpatnībām. Nodarbībās tiek iesaistīts
individuālais darbs, grupu darbs, prezentācijas un diskusijas, kā arī interaktīvas pasniegšanas
metodes. Papildus jau minētajam studenti raksta pētnieciskus darbus, analizē precedentus un tiesu
spriedumus, risina kāzusus un iesaistās tiesas procesa izspēlēs, lai labāk apgūtu jurista darba
praktiskās iemaņas. Iekļauta ir arī metodoloģijas apgūšana, ko savā praksē attīstījušas starptautiskas
tiesas. Turklāt studiju programmā „Eiropas Savienības tiesības un politika” ir studiju kurss
„Politikas īstenošana un sarunu vešana”, kura mērķis ir ar lomu spēļu palīdzību attīstīt sarunu
vešanas prasmes, kas ir nozīmīgas ES politikas veidotājiem. Šīs mācību metodes ir organiska visu
maģistra studiju programmu sastāvdaļa. Mācību procesā tiek akcentēta problēmu risināšanas un
savstarpējās saskarsmes spēju pilnveidošana, kā arī tiek attīstīta analītiskā un kritiskā domāšana un
vērtēšana, un studējošo spējas strādāt komandā.
Arī maģistra līmeņa programmās mācību darba organizēšanai tiek izmantots RJA iekšējā
tīkla (Intranet) portāls.24
Studiju kursu apguves ietvaros tiek izmantots internets un dažādi bibliotēkas resursi, tajā
skaitā, starptautiskas datubāzes. Izstrādājot maģistra darbus, studenti tiek orientēti uz tādu valstiski
nozīmīgu jautājumu izpēti, kas apvieno starptautisko un ES tiesību problemātiku. Iespēju robežās
studējošie tiek iesaistīti arī RJA veiktajos zinātniskajos pētījumos.

18.10 Vērtēšanas sistēma. Izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība

24

Skat. augstāk 23. sadaļu.
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Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas, izmantojot 10 ballu skalu atbilstoši
nacionālajam akadēmiskās izglītības standartam (4 balles ir pirmais pozitīvais vērtējums skalā). Par
studiju kursu tiek piešķirti kredītpunkti tikai tad, ja students ir saņēmis pozitīvu vērtējumu (vismaz
4 balles) par visu kursu kopumā visos tajā paredzētajos pārbaudījumos.
Studentu zināšanas visos studiju kursos tiek novērtētas integrētā veidā: studentu aktivitāte
nodarbību ietvaros, patstāvīgais individuālais un grupu darbs, mājasdarbi, tiesas procesa izspēles,
prezentācijas un pārbaudījumi var tikt novērtēti ar konkrētu punktu skaitu un ņemti vērā kopējā
kursa vērtējumā. Gala pārbaudījums ir eksāmens vai rakstveida mājasdarbs (eseja), taču papildus
tam iepriekš minētās aktivitātes var veidot daļu no kursa gala atzīmes. Eksāmeni un rakstveida
uzdevumi dominē citu zināšanu pārbaudes formu vidū, jo tie ir visobjektīvākās un piemērotākās
studentu zināšanu pārbaudes formas. Rakstveida uzdevumi tiek iesniegti RJA iekšējā portālā un tiek
šifrēti, lietojot identifikācijas kodu, tādējādi paaugstinot vērtēšanas objektivitāti.
Studiju kursa prasības, vērtēšanas forma, nodarbību saraksts un materiāli tiek norādīti kursa
programmā pirms kursa sākuma, un pasniedzēji informē par studiju kursa vērtēšanas formu un
sistēmu pirmo lekciju laikā. RJA vērtēšanas pieejas pamatā ir uzskats, ka katrs pasniedzējs ir
kompetents izlemt, kuras komponentes būtu iekļaujamas katra konkrētā studiju kursa novērtēšanā. Tā
kā izvēlētie vērtēšanas sistēmas elementi ir atrunāti kursa aprakstā, kas ir pieejams RJA Intranet
portālā, vērtēšana ir „caurspīdīga”, un līdz ar to tiek aizsargātas studentu tiesības. Ja students to
pieprasa, pasniedzējs sniedz skaidrojumu, kādēļ piešķirta konkrētā atzīme. Students var sūdzēties par
piešķirto atzīmi, tādā gadījumā pēc tās pārskatīšanas atzīme var tikt saglabāta vai mainīta, kā to
paredz Studentu iekšējās kārtības noteikumi.
Studiju programmas gala pārbaudījums – maģistra darbs – tiek aizstāvēts kompetentas
komisijas priekšā. Maģistra darbu vispirms vērtē tā vadītājs un neatkarīgs recenzents. Pretendentam
uz maģistra grādu savs darbs ir jāaizstāv komisijas priekšā, atbildot uz komisijas locekļu un
recenzenta jautājumiem. Aizstāvēt var tikai tādus maģistra darbus, kuru autori demonstrē
pietiekamu zinātniskās izpētes līmeni un teorētiskās zināšanas atbilstoši programmai izvirzītajam
mērķim un uzdevumiem, kā arī paredzētajiem studiju rezultātiem. Maģistra darba apjoms ir 20 000
vārdu, un tam ir jāatbilst oriģināla akadēmiska pētījuma prasībām. Studiju programmu atbilstība
valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās
izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
18.10.1 Akadēmiskās maģistra studiju programmas

Valsts akadēmiskās izglītības standarta, kas noteikts Ministru kabineta 2014. gada 13. maija
noteikumos Nr.240, kui stājās spēkā 16.maijā, prasības akadēmiskajai maģistra studiju programmai
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un RJA piedāvāto četru akadēmisko maģistra studiju programmu atbilstība tām ir apkopota šajā
sadaļā.
Valsts akadēmiskās izglītības standarta RJA
prasības

akadēmiskās

maģistra

studiju

programmas

14. Tiesības turpināt akadēmiskās studijas Saskaņā ar RJA Uzņemšanas noteikumiem
maģistra studiju programmā ir arī pēc otrā un

imatrikulācijas

kārtību

visās

RJA

līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās ir iespējams
programmas

apguves,

ja

ir

izpildītas iestāties pēc otrā līmeņa profesionālās

attiecīgās maģistra studiju programmas augstākās izglītības programmas apguves.
uzņemšanas
atbilstošas

prasības,

kuras

priekšzināšanas

ietver
sekmīgai

maģistra studiju programmas apguvei.
15. Maģistra studiju programmas galvenais Maģistra studiju programmas ir veidotas tā,
mērķis ir nodrošināt zināšanu, prasmju un lai studējošie apgūtu savas specializācijas
kompetences kopumu atbilstoši Latvijas jomas
izglītības

klasifikācijā

ietvarstruktūras

7.

līmeņa

pamatus

noteiktajām balstoties

uz

un

iegūtu

teorētiskajām

prasmes,
zināšanām,

zināšanām, risināt praktiskas dabas uzdevumus.

prasmēm un kompetencei.
16. Maģistra studiju programmas saturs Studiju process ir balstīts patstāvīgajā darbā
nodrošina
sasniegšanu,

tādu
kas

studiju
ietver

rezultātu (reserach
padziļinātu gatavojoties

based),

studentiem

nodarbībām.

iepriekš

Ievērojama

teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības studiju procesa komponente ir praktiskie
iemaņu un prasmju attīstīšanu izvēlētajā darbi, kas nodrošina iemaņas iegūtās
zinātnes vai mākslas jomā.

zināšanas piemērot praktiski. Pētniecības
darba iemaņas īpaši tiek apgūtas Juridiskās
pētniecības un Juridiskās rakstības studiju
kursos.

17. Maģistra studiju programmas apjoms ir RJA maģistra programmas ir izstrādātas 42
vismaz 40 kredītpunktu ar nosacījumu, ka kredītpunktu apmērā, un to ilgums ir viens
tiek ievērots Augstskolu likumā noteiktais gads, studējot pilna laika klātienē.
kopējais bakalaura un maģistra studiju
programmu ilgums pilna laika studijās. Ne
mazāk kā 20 kredītpunktu no maģistra

Maģistra darba apjoms studiju programmās
ir 20 kredītpunkti.
203

studiju programmas apjoma ir maģistra
darba izstrāde
18. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs Pētnieciskā darba iemaņas studējošie iegūst
izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, speciālos studiju kursos, kā arī visa studiju
kurā maģistrants veicis patstāvīgu pētījumu gada garumā. Maģistra darba rakstīšanu
un izdarījis zinātnē balstītus secinājumus reglamentē Maģistra darba vadlīnijas, un tā
vai izstrādājis pētniecībā balstītu radošo akadēmisko kvalitāti vērtē akadēmiskā
komisija

darbu.

publiskā

darba

aizstāvēšanas

procesā.

19. Pilna laika studijās ne mazāk kā 30 %

Kontaktstundas sastāda 30 % no maģistra

no maģistra studiju programmas apjoma studiju programmas apjoma.
(izņemot praksei, ja tāda ir noteikta, un
maģistra darba izstrādei paredzēto apjomu)
veido kontaktstundas.
20. Maģistra studiju programmas obligātajā Akadēmiskās maģistra studiju programmas
daļā, izņemot maģistra darba izstrādi, ietver piedāvā teorētisko atziņu izpēti sešos
attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares obligātās

daļas

studiju

kursos

15

izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti un kredītpunktu apjomā.
teorētisko

atziņu

aprobāciju

zinātņu

nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā ne mazāk kā 12
kredītpunktu apjomā, ja maģistra studiju
programmas apjoms ir 40 kredītpunktu, un
ne mazāk kā 24 kredītpunktu apjomā, ja
maģistra studiju programmas apjoms ir 80
kredītpunktu.

Savukārt
atbilst

teorētisko
studiju

atziņu

aprobācijai

programmas

kursi

no

ierobežotās izvēles daļas 5 kredītpunktu
apjomā,

ievadkursa

un

juridiskās

pētniecības apguve no obligātās daļas 2
kredītpunktu apjomā, kā arī maģistra darba
izstrādē

demonstrētās

spējas

apgūtās

teorētiskās atziņas pielietot praksē, veicot
pētījumu.

21. Ja studējošais Vides aizsardzības Vides aizsardzības likumā un Civilās
likumā un Civilās aizsardzības likumā aizsardzības likumā noteiktās studiju kursu
noteiktās prasības nav apguvis zemāka satura prasības ir ietvertas zemāka līmeņa
līmeņa studiju programmā, viņš to apgūst studiju programmā.
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papildus maģistra studiju programmai.
22. Maģistra grādu - izglītības zinātņu Maģistra

grāds

tiek

piešķirts

sociālo

maģistrs, humanitāro zinātņu maģistrs, zinātņu apakšnozarē tiesību zinātnes (kods
sociālo zinātņu maģistrs, dabaszinātņu 338380).
maģistrs,

inženierzinātņu

lauksaimniecības

zinātņu

maģistrs,
maģistrs,

veselības zinātņu maģistrs un vides zinātņu
maģistrs - piešķir attiecīgajām zinātnēm
radniecīgajā zinātņu nozaru grupā atbilstoši
Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām
izglītības tematiskajām grupām.

18.10.2 Profesionālā maģistra studiju programma

Valsts otrā līmeņa profesionālās izglītības standarta, kas noteikts Ministru kabineta 2014. gada
12. septembra noteikumos Nr. 512, prasības maģistra studiju programmai un RJA piedāvātās
profesionālās maģistra studiju programmas „Starptautiskās un Eiropas tiesības” atbilstība tām ir
apkopota šajā sadaļā.
Otrā

līmeņa

profesionālās

izglītības RJA

standarta prasības

profesionālā

maģistra

studiju

programma „Starptautiskās un Eiropas
tiesības”

Studiju apjomu nosaka kredītpunktu skaits. Studiju

programmas

Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu novērtētas

sastāvdaļas

kredītpunktos.

ir

Kredītpunkti

priekšmetu, ja vērtējums pārbaudījumā ir studējošajam tiek piešķirti tikai par sekmīgi
pozitīvs.

apgūtu studiju kursu.

19. Maģistra programmas apjoms ir vismaz RJA
40 kredītpunktu.

profesionālā

maģistra

studiju

programma ir izstrādāta 81 kredītpunkta

20. Maģistra programmas pilna laika apmērā, un tā ir divgadīga programma.
studiju ilgums ir viens līdz divi gadi ar Kopā ar 3 gadu studijām bakalaura līmeņa
noteikumu, ka kopējais bakalaura un programmā studiju ilgums sastāda 5 gadus.
maģistra studiju ilgums nav mazāks par
pieciem gadiem.
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23. Maģistra programmas obligāto saturu veido:
23.1. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko Studiju

programmā

pasniegtie

kursi

sasniegumu padziļinātu apguvi nozares atspoguļo jaunākās tendences starptautisko
(profesionālās darbības jomas) teorijā un un Eiropas Savienības tiesību teorijā un
praksē vismaz piecu kredītpunktu apjomā.

praksē.

To

kopējais

apjoms

ir

27,5

kredītpunkti.
23.2. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, Šai grupai atbilst paplašinātais ievadkurss
projektēšanas darba un vadībzinību studiju un
kursi vismaz triju kredītpunktu apjomā.

juridiskās

pētniecības

kurss

5

ir

26

kredītpunktu apjomā.

23.3. Prakse vismaz 26 kredītpunktu Studiju

programmā

prakse

apjomā, ja tā ir paredzēta akadēmiskās kredītpunktu apjomā.
bakalaura studiju programmas beidzējiem,
vai vismaz sešu kredītpunktu apjomā, ja tā
ir

paredzēta

bakalaura

programmas

beidzējiem.
23.4. Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa Maģistra
ir

maģistra

darba

(diplomprojekta)
aizstāvēšana,

vai
20

izstrādāšanas

un

diplomdarba aizstāvēšanas apjoms studiju programmā ir

izstrādāšana

vismaz

darba

un 20 kredītpunkti.

kredītpunktu

apjomā.
25. Ja studējošais Vides aizsardzības Vides aizsardzības likumā un Civilās
likumā un Civilās aizsardzības likumā aizsardzības likumā noteiktās studiju kursu
noteiktās prasības nav apguvis zemāka satura prasības ir ietvertas zemāka līmeņa
līmeņa studiju programmā, viņš tās apgūst studiju programmā.
papildus maģistra programmai.
28. Maģistra programmā studējošie ar Pēc studiju pabeigšanas tiek piešķirts
iepriekš

iegūtu

akadēmisko

bakalaura sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību

grādu pēc sekmīgas maģistra programmas zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un
apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo Eiropas tiesībās un kvalifikācija „Jurists”.
kvalifikāciju..
29. Pēc maģistra programmas apguves
piešķir profesionālo maģistra grādu nozarē
(profesionālās darbības jomā), kā arī piektā
līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
206

18.11 Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu
studiju programmām

18.11.1 RJA maģistra studiju programmas „Pārrobežu komerctiesības” salīdzinājums ar
tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas un
divām ES valsts atzītu augstskolu studiju programmām

Salīdzinājumam RJA ir izvēlējusies Latvijā, Īrijā un Nīderlandē izstrādātas un īstenotas
programmas.

18.11.1.1 Salīdzinājums ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes akadēmisko un profesionālo
maģistra studiju programmu “Tiesību zinātnes”

Latvijā netiek piedāvāta maģistra līmeņa programma ar specializāciju pārrobežu
komerctiesībās (starptautiskajās privāttiesībās). Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte piedāvā
akadēmisko maģistra studiju programmu tiesību zinātnē ar specializāciju civiltiesiskajās zinātnēs un
profesionālo maģistra studiju programmu “Tiesību zinātnes”, kuras saturā ietverti arī studiju kursi
starptautisko tiesību jomā.
Latvijas

Universitātes

akadēmiskā Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju

maģistra studiju programma “Tiesību programma „Pārrobežu komerctiesības”
zinātnes”
Obligātā (A) daļa – 8 KP

Obligātā (A) daļa – 17 KP
Eiropas

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

Savienības tiesību avoti un to

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

piemērošana

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Jurista ētika

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības

-

Administratīvo tiesību aktuālās

-

Starptautisko

un

problēmas
-

Tiesību

aspekti
-

filozofija,

metode un argumentācija

juridiskā

Starptautiskās

privāttiesības

starptautiskais civilprocess
-

Alternatīvā strīdu risināšana
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un

Specializācijas virziens – civiltiesiskās

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

zinātnes
Ierobežotās izvēles (B) daļa – 12 KP
-

Īpašuma

tiesību

īstenošanas

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP
-

problēmas

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija

-

Civilprocesa problēmas

-

Teritorijas (telpiskās) plānošanas

-

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības

un būvniecības tiesiskie aspekti

-

Starptautisko organizāciju tiesības

Vides, ģimenes un mantojuma

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

tiesību aktuālās problēmas

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Tiesību socioloģija

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Līgumu tiesību un deliktu tiesību

-

Integrācijas politekonomija

problēmas

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

-

-

Publisko

un

privāto

tiesību

mijiedarbība

Maģistra darbs – kopā 20 KP

politika
-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Vides tiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

Maģistra darbs – 20 KP

(Maģistra darbs I – 8 KP un Maģistra
darbs II – 12 KP)
Abām akadēmiskajām programmām ir gandrīz identisks apjoms - 40 kredītpunkti LU
programmā un 42 kredītpunkti RJA programmā. Programmu struktūra ir līdzīga, piedāvājot obligātās
(A) daļas studiju kursus, ierobežotas izvēles (B) daļas kursus un maģistra darba izstrādi. Identisks ir
arī par maģistra darba izstrādāšanu iegūstamais kredītpunktu skaits (20 KP). LU programmā ir
iespējams studēt tikai nepilna laika neklātienē, studiju ilgums ir 4 semestri. Savukārt RJA programmā
ir iespējams studēt 2 semestrus pilna laika klātienē vai 4 semestrus nepilna laika klātienē.
Atšķirīga ir specializācijas pakāpe starptautisko un Eiropas komerctiesību jomās. RJA
programma piedāvā plašas specializācijas iespējas minētajās jomās, kas tiek attiecīgi atspoguļots
iegūstamā maģistra grāda nosaukumā. Savukārt LU akadēmiskā maģistra studiju programma pamatā
ietver studiju kursus, kas koncentrējas uz nacionālo civiltiesību un komerctiesību aspektiem.
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Latvijas

Universitātes

profesionālā Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju

maģistra studiju programma “Tiesību programma „Pārrobežu komerctiesības”
zinātnes”
Obligātā (A) daļa – 16 KP

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

pamati

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Juridisko metožu mācība

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Vides tiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības

-

Eiropas Savienības starptautiskās

-

Psiholoģijas

un

Obligātā (A) daļa – 17 KP
pedagoģijas

privāttiesības un starptautiskais

aspekti
-

civilprocess

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess

-

Komerctiesības

-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Tiesību filozofija

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

-

Studiju darbs

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 16 KP
-

Tiesību socioloģija

-

Banku tiesības

-

Īpašuma

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP
-

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija

tiesību

īstenošanas

-

problēmas

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības
-

Starptautisko organizāciju tiesības

tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Salīdzinošās krimināltiesības

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Civiltiesisko

-

Bizness un cilvēktiesības

izšķiršana

-

Integrācijas politekonomija

-

Konkurences tiesības

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Starptautisko

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

-

Salīdzinošās

Starptautisko

piesaistīšana,

konstitucionālās

strīdu

alternatīvā

investīciju
attīstīšana

un

politika

aizsardzība

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Satversmes tiesas procesa tiesības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Pirmstiesas

kriminālprocesa

-

Vides tiesības

problēmas kriminālistikas izpratnē

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

-

Juridiskās palīdzības sniegšana I

-

Starptautiskā justīcija I

-

Eiropas iekšējā tirgus tiesības
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-

Attīstības tendences ES tiesībās
pēc

Lisabonas

līguma-aktuālie

EST spriedumi un to potenciālā
ietekme
-

Eiropas komerctiesības

-

Noziedzīgo

nodarījumu

kvalifikācijas problēmas
-

Normatīvo tiesību aktu jaunrade

-

Administratīvo

ties.

aktuālās

probl.
-

Pierādīšanas

probl.

kriminālprocesā
-

Civilprocesa aktuālās problēmas

-

Līgumu

un

deliktu

tiesību

aktuālās problēmas
-

Jūras tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības ties.

-

Starptautisko

privāttiesību

aktuālie jautājumi piemērošanā
praksē
-

Juridiskās palīdzības sniegšana II

-

Starptautiskā justīcija II

-

Starptautiskā justīcija III

-

Starptautiskā justīcija IV

-

Pasaules

Tirdzniecības

organizācijas tiesības
-

Tiesu prakse Eiropas integrācijas
jautājumos

Prakse – kopā 26 KP

Prakse

-

Krimināltiesiskā prakse

-

Civiltiesiskā prakse

-

Administratīvi tiesiskā prakse

-

Pirms kvalifikācijas prakse

Jurista

kvalifikācijas

-
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pārbaudījums – kopā 4 KP
Maģistra darbs – kopā 20 KP

Maģistra darbs – 20 KP

(Maģistra darbs I – 6 KP un Maģistra
darbs II – 10 KP)
LU profesionālajai un RJA akadēmiskajai programmai ir atšķirīgs apjoms - 80 kredītpunkti
LU programmā un 42 kredītpunkti RJA programmā, arī studiju ilgums LU ir garāks - četri semestri.
Abu programmu struktūra ir līdzīga, piedāvājot obligātās (A) daļas studiju kursus, ierobežotas izvēles
(B) daļas kursus un maģistra darba izstrādi, taču LU programmā papildus ir arī gala pārbaudījums
jurista kvalifikācijas iegūšanai un prakse. Identisks ir par maģistra darba izstrādāšanu iegūstamais
kredītpunktu skaits (20 KP).
Atšķirīga ir specializācijas pakāpe starptautisko un Eiropas komerctiesību jomās. RJA
programma piedāvā plašas specializācijas iespējas minētajās jomās, kas tiek attiecīgi atspoguļots
iegūstamā maģistra grāda nosaukumā. Savukārt LU profesionālajā maģistra studiju programmā tiek
īstenoti dažādu tiesību nozaru studiju kursi, un starptautisko privāttiesību jomā tie tiek piedāvāti
galvenokārt kā ierobežotas izvēles kursi. Taču netrūkst arī studiju kursu, kas pārklājas, piemēram,
starptautisko tirdzniecības tiesību un starptautisko privāttiesību un civilprocesa jomā.

18.11.1.2 Salīdzinājums ar Vīnes Universitātes maģistra studiju programmu starptautiskajās un
Eiropas biznesa tiesībās

Vīnes Universitāte Austrijā īsteno maģistra studiju programmu starptautiskajās un Eiropas
biznesa tiesībās.
Maģistra

studiju

programma Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju

starptautiskajās un Eiropas biznesa programma „Pārrobežu komerctiesības”
tiesībās Vīnes Universitātē Austrijā
Obligātie studiju kursi – 12 ECTS

Obligātā (A) daļa – 17 KP
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-

Eiropas iekšējā tirgus tiesības

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

PTO tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Eiropas konkurences tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

ES tiesību sistēma

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības
aspekti

-

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess

Izvēles studiju kursi – 28 ECTS
-

Eiropas

un

-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP

starptautiskās

-

uzņēmumu tiesības
-

Eiropas

un

-

sistēma

starptautiskās

-

Starptautiskās humanitārās tiesības

uzņēmumu tiesības. Padziļināts

-

Starptautiskās

Starptautiskā

uzņēmumu

krimināltiesības

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

uzņēmumu

-

Bizness un cilvēktiesības

apvienošanas un iegādes līgumu

-

Integrācijas politekonomija

izstrāde

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

Konkurences tiesību starptautiskie

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

Pārrobežu

politika

-

Valsts atbalsta tiesības Eiropā

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Eiropas

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

nodrošinājuma tiesības

-

Vides tiesības

Ieguldījuma

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

darba

un

sociālā

pamatkapitālā

tiesības Eiropā
-

Eiropas patērētāju tiesības

-

Tiesību normu kolīzijas

-

Eiropas

un

civilprocess

starptautiskais

un

tiesvedība

/

starptautiskā šķīrējtiesa
-

un

-

aspekti

-

un

humanitārās tiesības

apvienošana un iegāde
-

tiesību

cilvēktiesības: attīstība un teorija

kurss
-

Starptautisko

Starptautisko

biznesa

strīdu
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risināšana (seminārs)
-

Starptautiskais

bizness

un

cilvēktiesības

(lekcija

un

seminārs)
-

ES

vienotā

politika

komerctiesībās
-

Aizdevuma

pret

ķīlu

tiesības

Eiropā
-

Eiropas un starptautiskās patentu /
preču zīmju tiesības / autortiesību
tiesības

-

Eiropas

un

starptautiskās

intelektuālā īpašuma un jauno
tehnoloģiju tiesības
-

Eiropas

un

starptautiskās

elektroniskās

tirdzniecības

tiesības
-

Privātuma tiesības Eiropā

-

Eiropas

un

starptautiskās

komunikāciju tiesības
-

ES

un

starptautiskās

biotehnoloģiju tiesības
-

Eiropas

un

starptautiskās

tehnoloģiju tiesības (seminārs)
-

Ievads ASV biznesa tiesībās

-

Ievads ASV intelektuālā īpašuma
tiesībās

-

Ķīnas biznesa un intelektuālā
īpašuma tiesības

-

IP licenču un tehnoloģiju transfērs
Eiropā pasaulē

Maģistra darbs – 20 ECTS

Maģistra darbs – 20 KP

Vīnes Universitātes programmas ilgums pilna laika studijās ir 2 semestri, nepilna laika
studijās 4 semestri, iegūstamo kredītpunktu apjoms – 60 ECTS. Šajā ziņā programma ir samērojama
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ar RJA īstenoto. Programma ir paredzēta grādu tiesību zinātnēs ieguvušajiem, kā arī tiem, kuriem ir
pietiekama izpratne par tiesību nozari. Pretendentiem ir jākārto eksāmens angļu valodā, tāpat kā RJA.
Vīnes Universitātes programmas anotācijā ir norādīts, ka uzsvars tiek likts uz Eiropas Savienības
biznesa tiesībām, gluži tāpat kā RJA īstenotajā programmā. Studējošajiem jāapgūst četri obligātie
kursi 12 ECTS apjomā, kā arī izvēles kursi 28 ECTS apjomā. Atšķirībā no RJA studiju programmas
Vīnes Universitātes piedāvātajā programmā lielāku īpatsvaru veido ierobežotās izvēles, nevis
obligātie studiju kursi. Savukārt par maģistra darbu iegūstamo kredītpunktu apjoms ir mazāks nekā
RJA.
Abās programmās ir vairāki studiju kursi, kas saturiski pārklājas, piemēram, studiju kursi
intelektuālā īpašuma tiesību jomā, Eiropas uzņēmumu tiesībās, starptautiskajās privāttiesībās un
civilprocesā.

18.11.1.3 Salīdzinājums ar Leidenes Universitātes maģistra studiju programmu Eiropas un
starptautiskajās biznesa tiesībās

Leidenes Universitāte Nīderlandē īsteno maģistra studiju programmu Eiropas un
starptautiskajās biznesa tiesībās (LL.M).
Maģistra studiju programma Eiropas Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju
un starptautiskajās biznesa tiesībās programma „Pārrobežu komerctiesības”
Leidenes Universitātē Nīderlandē
Obligātie studiju kursi – 50 ECTS

Obligātā (A) daļa – 17 KP

-

ES Tiesiskais pamats

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Iekšējais tirgus

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Eiropas uzņēmumu tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Pasaules Tirdzniecības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības

organizācijas tiesības
-

Eiropas un starptautiskās

aspekti
-

privāttiesības
-

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess

ES un starptautiskās intelektuālā

-

Alternatīvā strīdu risināšana

īpašuma tiesības

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

-

Starptautiskā šķīrējtiesa

-

Darbs ES tiesību tiesas procesa
izspēlē (European Law Moot
Court)
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-

Eiropas konkurences tiesības

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP

-

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija
-

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības
-

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības
politika

Maģistra darbs – 10 ECTS

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Vides tiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

Maģistra darbs – 20 KP

Arī šī programma tiek plānota viena gada studijām, taču ir iespējamas arī nepilna laika
studijas divu gadu garumā līdzīgi kā RJA programmā. Iegūstamo kredītpunktu apjoms ir 60 ECTS,
tātad identisks RJA programmā iegūstamajam. Leidenes Universitātes maģistra programmā uzņemti
tiek gan reflektanti ar iepriekšējo izglītību tiesību jomā, gan ar citu iepriekšējo izglītību, bet ar
pietiekamu izpratni par tiesību nozari. Tādējādi arī šajā programmā uzņemšanas noteikumi ir līdzīgi
kā RJA maģistra programmā paredzētie.
Atšķirībā no RJA programmas struktūras Leidenes Universitātes programmā visi apgūstamie
studiju kursi ir obligāti. Abu programmu studiju kursu saturs ir līdzīgs, aptverot komerctiesību un
starptautisko privāttiesību pamatjautājumus Eiropas Savienības kontekstā. Taču Leidenes
Universitātes programmā daudz mazāks kredītpunktu apjoms paredzēts maģistra darbam.

18.11.1.4 Novērtējums

Veicot dažādu valstu studiju programmu salīdzināšanu, var konstatēt atšķirības programmu
satura un apjoma ziņā, taču lielākoties tās nav uzskatāmas par būtiskām. Veiktais salīdzinājums ar
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ārvalstu studiju programmām liecina, ka RJA izstrādātā studiju programma nodrošina tās
absolventiem karjeras iespējas un konkurētspēju Eiropas un starptautisko komerctiesību jomā, jo
atbilst līdzvērtīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās, tajā pašā laikā saglabājot tikai sev
raksturīgas iezīmes.

18.11.2 RJA maģistra studiju programmas „Starptautiskās publiskās tiesības un
cilvēktiesības” salīdzinājums ar tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju
virzienam atbilstošu Latvijas un divām ES valsts atzītu augstskolu studiju
programmām

Salīdzinājumam RJA ir izvēlējusies Latvijā, Īrijā un Nīderlandē izstrādātas un īstenotas
programmas.

18.11.2.1 Salīdzinājums ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes akadēmisko un profesionālo
maģistra studiju programmu “Tiesību zinātnes”

Latvijā netiek piedāvāta maģistra līmeņa programma ar specializāciju starptautiskajās
privāttiesībās. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte piedāvā akadēmisko maģistra studiju
programmu tiesību zinātnē ar specializāciju valsts un administratīvo tiesību zinātnēs un profesionālo
maģistra studiju programmu “Tiesību zinātnes”, kuras saturā ietverti arī studiju kursi starptautisko
tiesību jomā.
Latvijas

Universitātes

akadēmiskā Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju

maģistra studiju programma “Tiesību programma „Starptautiskās publiskās tiesības
zinātnes”

un cilvēktiesības”

Obligātā (A) daļa – 8 KP

Obligātā (A) daļa – 17 KP

-

Starptautisko

un

Eiropas

-

Savienības tiesību avoti un to
piemērošana

Starptautisko

tiesību

sistēma

cilvēktiesības: attīstība un teorija
-

Starptautiskās

krimināltiesības

-

Jurista ētika

-

Administratīvo tiesību aktuālās

-

Starptautisko organizāciju tiesības

problēmas

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Tiesību

filozofija,

metode un argumentācija

humanitārās tiesības

juridiskā

un

216

un

Specializācijas virziens – valsts un

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

administratīvo tiesību zinātnes
Ierobežotās izvēles (B) daļa – 12 KP

-

Integrācijas politekonomija

tiesības

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Normatīvo tiesību aktu jaunrade

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

-

Salīdzinošās

-

Salīdzinošās

administratīvās

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP

konstitucionālās

politika

tiesības

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Satversmes tiesas procesa tiesības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Tiesību socioloģija

-

Vides tiesības

-

Cilvēktiesību aktuālās problēmas

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

Eiropas Savienības tiesībās

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības

-

Publisko

un

privāto

tiesību

mijiedarbība

aspekti
-

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess

Maģistra darbs – kopā 20 KP

-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

Maģistra darbs – 20 KP

(Maģistra darbs I – 8 KP un Maģistra
darbs II – 12 KP)
Abām programmām ir gandrīz identisks apjoms - 40 kredītpunkti Latvijas Universitātes
programmā un 42 kredītpunkti RJA programmā. Abu programmu struktūra ir līdzīga, piedāvājot
obligātās (A) daļas studiju kursus, ierobežotas izvēles (B) daļas kursus un maģistra darba izstrādi.
Identisks ir par maģistra darba izstrādāšanu iegūstamais kredītpunktu skaits (20 KP). LU programmā
ir iespējams studēt tikai nepilna laika neklātienē, studiju ilgums ir 4 semestri. Savukārt RJA
programmā ir iespējams studēt 2 semestrus pilna laika klātienē vai 2 semestrus nepilna laika klātienē.
Atšķirīga ir specializācijas pakāpe starptautisko publisko tiesību un cilvēktiesību nozarēs.
RJA programma piedāvā plašas specializācijas iespējas minētajās jomās, kas tiek attiecīgi atspoguļots
iegūstamā maģistra grāda nosaukumā. Savukārt Latvijas Universitātes programma ietver studiju
kursus, kas koncentrējas uz nacionālo valststiesību aspektiem, tikai nedaudz pievēršoties
cilvēktiesībām starptautiskā kontekstā.
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Latvijas

Universitātes

profesionālā Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju

maģistra studiju programma “Tiesību programma „Starptautiskās publiskās tiesības
zinātnes”

un cilvēktiesības”

Obligātā (A) daļa – 16 KP

Obligātā (A) daļa – 17 KP

-

Psiholoģijas

un

pedagoģijas

-

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija

pamati
-

Juridisko metožu mācība

-

Vides tiesības

-

Eiropas Savienības starptautiskās

-

Starptautisko organizāciju tiesības

privāttiesības un starptautiskais

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

civilprocess

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Komerctiesības

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Tiesību filozofija

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

-

Studiju darbs

-

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 16 KP

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP

-

Tiesību socioloģija

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Banku tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Īpašuma

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības

tiesību

īstenošanas

problēmas
-

Salīdzinošās

konstitucionālās

tiesības

aspekti
-

-

Salīdzinošās krimināltiesības

-

Civiltiesisko

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess
-

Alternatīvā strīdu risināšana

izšķiršana

-

Integrācijas politekonomija

-

Konkurences tiesības

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Starptautisko

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

piesaistīšana,

strīdu

Starptautiskās

alternatīvā

investīciju
attīstīšana

un

politika

aizsardzība

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Satversmes tiesas procesa tiesības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Pirmstiesas

kriminālprocesa

-

Vides tiesības

problēmas kriminālistikas izpratnē

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

-

Juridiskās palīdzības sniegšana I

-

Starptautiskā justīcija I
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-

Eiropas iekšējā tirgus tiesības

-

Attīstības tendences ES tiesībās
pēc

Lisabonas

līguma-aktuālie

EST spriedumi un to potenciālā
ietekme
-

Eiropas komerctiesības

-

Noziedzīgo

nodarījumu

kvalifikācijas problēmas
-

Normatīvo tiesību aktu jaunrade

-

Administratīvo

ties.

aktuālās

probl.
-

Pierādīšanas

probl.

Kriminālprocesā
-

Civilprocesa aktuālās problēmas

-

Līgumu

un

deliktu

tiesību

aktuālās problēmas
-

Jūras tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības ties.

-

Starptautisko

privāttiesību

aktuālie jautājumi piemērošanā
praksē
-

Juridiskās palīdzības sniegšana II

-

Starptautiskā justīcija II

-

Starptautiskā justīcija III

-

Starptautiskā justīcija IV

-

Pasaules

Tirdzniecības

organizācijas tiesības
-

Tiesu prakse Eiropas integrācijas
jautājumos

Prakses – kopā 26 KP
-

Krimināltiesiskā prakse

-

Civiltiesiskā prakse

-

Administratīvi tiesiskā prakse

-

Pirms kvalifikācijas prakse

Prakses
-
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Jurista

kvalifikācijas

valsts -

pārbaudījums – kopā 4 KP
Maģistra darbs – kopā 20 KP

Maģistra darbs – 20 KP

(Maģistra darbs I – 6 KP un Maģistra
darbs II – 10 KP)
Abām programmām ir atšķirīgs apjoms - 80 kredītpunkti LU programmā un 42 kredītpunkti
RJA programmā, arī studiju ilgums LU ir garāks - četri semestri. Abu programmu struktūra ir līdzīga,
piedāvājot obligātās (A) daļas studiju kursus, ierobežotas izvēles (B) daļas kursus un maģistra darba
izstrādi, taču LU programmā papildus ir arī gala pārbaudījums jurista kvalifikācijas iegūšanai un
prakse. Identisks ir par maģistra darba izstrādāšanu iegūstamais kredītpunktu skaits (20 KP).
Atšķirīga ir specializācijas pakāpe starptautisko publisko un cilvēktiesību jomās. RJA
programma piedāvā plašas specializācijas iespējas minētajās jomās, kas tiek attiecīgi atspoguļots
iegūstamā maģistra grāda nosaukumā. Taču LU studiju programmā tiek īstenoti dažādu nozaru
studiju kursi, un starptautisko publisko jomā tie tiek piedāvāti galvenokārt kā ierobežotas izvēles
kursi, savukārt cilvēktiesību jomā specializēti kursi netiek organizēti. Tomēr ierobežotās izvēles
kursu ziņā abu programmu piedāvājums saturiski pārklājas, piemēram, starptautisko privāttiesību un
civilprocesa, strīdu alternatīvas risināšanas un starptautisko tirdzniecības tiesību jomā.

18.11.2.2 Salīdzinājums ar Leidenes Universitātes maģistra studiju programmu starptautiskajās
publiskajās tiesībās

Leidenes Universitāte Nīderlandē īsteno maģistra programmu starptautiskajās publiskajās
tiesībās.
Leidenes

Universitātes

maģistra Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju

studiju programma starptautiskajās programma „Starptautiskās publiskās tiesības
publiskajās tiesībās

un cilvēktiesības”

Obligātie studiju kursi – 36 ECTS

Obligātā (A) daļa – 17 KP
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-

Starptautiskās publiskās tiesības:

-

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija

Capita Selecta
-

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Starptautiskā strīdu risināšana

-

Starptautiskās krimināltiesības

-

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Starptautiskās

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

humanitārās

tiesības
-

Starptautiskā

cilvēktiesību

aizsardzība
Izvēles studiju kursi – 14 ECTS
Modulis

„Starptautiskās

krimināltiesības”

-

Starptautiskās krimināltiesības un

-

ANO miera uzturēšana

-

Starptautiskā kriminālā tiesvedība

Modulis „Miers, taisnīgums, attīstība”

-

Miera nodrošināšana. Konflikts

-

Starptautiskās

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības
aspekti

-

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess
-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības
politika

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

tiesības un ilgtspējīga attīstība

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

ANO miera uzturēšana

-

Vides tiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

Maģistra darbs – 10 ECTS

ekonomiskās

un

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP

un pēckonflikta periods
-

krimināltiesības

humanitārās tiesības

kriminālprocess. Padziļināts kurss
-

Starptautiskās

Maģistra darbs – 20 KP

Leidenes Universitātes programmas ilgums pilna laika studijās ir 2 semestri, nepilna laika
studijās 4 semestri, iegūstamo kredītpunktu apjoms – 60 ECTS. Šajā ziņā programma ir samērojama
ar RJA īstenoto. Programma ir paredzēta grādu tiesību zinātnēs ieguvušajiem, kā arī tiem, kuriem ir
pietiekama izpratne par tiesību nozari. Pretendentiem ir jākārto eksāmens angļu valodā, tāpat kā RJA.
Leidenes Universitātes programmā ir divi moduļi, atkarībā no izvēlētā moduļa ir iespējams
atšķirīgs izvēles kursu piedāvājums. Abu programmu piedāvātie kursi starptautisko publisko tiesību
un cilvēktiesību jomā saturiski pārklājas, piemēram, starptautisko humanitāro tiesību, starptautisko
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krimināltiesību un cilvēktiesību aizsardzības jomā. Taču Leidenes Universitātes programmā ir
iespējama plašāka specializācija moduļu ietvaros, kā arī atšķirīgs (daudz mazāks) ir par maģistra
darbu iegūstamo kredītpunktu apjoms – 10 ECTS.

18.11.2.3 Salīdzinājums ar Īrijas (Galway) Nacionālās Universitātes maģistra studiju programmu
starptautiskajās cilvēktiesībās

Īrijas (Galway) Nacionālā universitāte īsteno maģistra programmu (LL.M) starptautiskajās
cilvēktiesībās.
Īrijas

(Galway)

universitātes

Nacionālās Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju

maģistra

programma

studiju programma

„Starptautiskās

publiskās

starptautiskajās tiesības un cilvēktiesības”

cilvēktiesībās
Obligātie studiju kursi – vismaz 60 Obligātā (A) daļa – 17 KP
ECTS
-

Alternatīvas

starptautiskajai

-

kriminālvajāšanai
Bizness un cilvēktiesības

-

Ekonomiskās, sociālās un kultūras

-

tiesības
Terorisma

apkarošana

un

cilvēktiesības
-

Cilvēka

dzimums

un

cilvēktiesības
-

Cilvēktiesību operācijas: Tiesības

Starptautiskās

Cilvēktiesības,

sistēma

un

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības
kurss

orientācija un dzimuma identitāte
Starptautiskās krimināltiesības

-

Starptautiskās

humanitārās

tiesības
-

Starptautiskās tiesības un kolīzijas

-

Miera uzturēšanas operācijas

-

Ievads cilvēktiesībās

un

-

seksuālā

-

krimināltiesības

humanitārās tiesības

un prakse
-

tiesību

cilvēktiesības: attīstība un teorija

-

-

Starptautisko
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-

Islāms un cilvēktiesības

-

Mazākumtautību tiesības

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskais kriminālprocess

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Starptautiskās publiskās tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Starptautiskās bēgļu tiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības

-

ES un cilvēktiesības

-

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP

aspekti
-

regulējums
-

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess

Konflikts un pēckonflikta periods

-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības
politika

Maģistra darbs – 30 ECTS

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Vides tiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

Maģistra darbs – 20 KP

Īrijas (Galway) Nacionālās Universitātes programmas ilgums pilna laika studijās ir 2 semestri,
nepilna laika studijās 4 semestri. Tomēr atšķirīga ir programmas struktūra un kredītpunktu apjoms.
Šajā studiju programmā visi kursi ir obligāti, katrs gandrīz 15 KP apjomā. Lai sekmīgi beigtu šo
programmu, jānokārto vismaz 4 kursi un jāiesniedz maģistra darbs.
Neskatoties uz abu programmu struktūras atšķirībām, lielais līdzīgo kursu skaits norāda uz to,
ka RJA maģistra programmā piedāvātie mācību kursi aptver tēmas, kas par aktuālām tiek uzskatītas
arī Īrijas Nacionālajā universitātē, piemēram, kursi „Bizness un cilvēktiesības”, „Starptautiskās
krimināltiesības” un „Starptautiskās humanitārās tiesības”. Vienāds apjoms ir arī abās programmās
izstrādājamajam maģistra darbam – 30 ECTS.

18.11.2.4 Novērtējums

Veicot triju studiju programmu salīdzināšanu, var konstatēt gan kopīgas iezīmes, gan arī
atšķirības programmu satura un apjoma ziņā. Veiktais salīdzinājums liecina, ka RJA izstrādātā
studiju programma nodrošina tās absolventiem konkurētspējīgu izglītību starptautisko tiesību un
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cilvēktiesību jomā, jo atbilst līdzvērtīgām studiju programmām salīdzinātajās augstskolās, taču ietver
arī tikai RJA raksturīgas iezīmes.

18.11.3 RJA akadēmiskās maģistra studiju programmas „Starptautiskās un Eiropas
tiesības” salīdzinājums ar tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam
atbilstošu Latvijas un divām ES valsts atzītu augstskolu studiju programmām

Salīdzinājumam RJA ir izvēlējusies Latvijā, Beļģijā un Nīderlandē izstrādātas un īstenotas
programmas.

18.11.3.1 Salīdzinājums ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesionālo maģistra studiju
programmu “Tiesību zinātnes”

Latvijā netiek piedāvāta maģistra studiju programma starptautiskajās tiesībās un Eiropas
tiesībās. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte piedāvā profesionālo maģistrantūras programmu
tiesību zinātnē, kuras saturā ietverti arī studiju kursi starptautisko un ES tiesību jomā.
Latvijas

Universitātes

profesionālā Rīgas Juridiskās augstskolas akadēmiskā

maģistra studiju programma “Tiesību maģistra studiju programma „Starptautiskās
zinātnes”

un Eiropas tiesības”

Obligātā (A) daļa – 16 KP

Obligātā (A) daļa – 2 KP

-

Psiholoģijas

un

pedagoģijas

pamati
-

Juridisko metožu mācība

-

Vides tiesības

-

Eiropas Savienības starptautiskās

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības
kurss

privāttiesības un starptautiskais
civilprocess
-

Komerctiesības

-

Tiesību filozofija

-

Studiju darbs

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 16 KP

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 20 KP
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-

Tiesību socioloģija

-

Banku tiesības

-

Īpašuma

-

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija

tiesību

īstenošanas

-

problēmas

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības
-

Starptautisko organizāciju tiesības

tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Salīdzinošās krimināltiesības

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Civiltiesisko

-

Bizness un cilvēktiesības

izšķiršana

-

Integrācijas politekonomija

-

Konkurences tiesības

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Starptautisko

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

-

Salīdzinošās

konstitucionālās

strīdu

piesaistīšana,

alternatīvā

investīciju
attīstīšana

un

politika

aizsardzība

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Satversmes tiesas procesa tiesības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Pirmstiesas

kriminālprocesa

-

Vides tiesības

problēmas kriminālistikas izpratnē

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

-

Juridiskās palīdzības sniegšana I

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskā justīcija I

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Eiropas iekšējā tirgus tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Attīstības tendences ES tiesībās

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības

pēc

Lisabonas

līguma-aktuālie

EST spriedumi un to potenciālā

aspekti
-

ietekme

Starptautiskās

privāttiesības

starptautiskais civilprocess

-

Eiropas komerctiesības

-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Noziedzīgo

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

nodarījumu

kvalifikācijas problēmas
-

Normatīvo tiesību aktu jaunrade

-

Administratīvo

ties.

aktuālās

probl.
-

Pierādīšanas

probl.

Kriminālprocesā
-

Civilprocesa aktuālās problēmas

-

Līgumu

un

deliktu

tiesību

aktuālās problēmas
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un

-

Jūras tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības ties.

-

Starptautisko

privāttiesību

aktuālie jautājumi piemērošanā
praksē
-

Juridiskās palīdzības sniegšana II

-

Starptautiskā justīcija II

-

Starptautiskā justīcija III

-

Starptautiskā justīcija IV

-

Pasaules

Tirdzniecības

organizācijas tiesības
-

Tiesu prakse Eiropas integrācijas
jautājumos

Prakses – kopā 26 KP

Prakses

-

Krimināltiesiskā prakse

-

Civiltiesiskā prakse

-

Administratīvi tiesiskā prakse

-

Pirms kvalifikācijas prakse

Jurista

kvalifikācijas

-

valsts -

pārbaudījums – kopā 4 KP
Maģistra darbs – kopā 20 KP

Maģistra darbs – 20 KP

(Maģistra darbs I – 6 KP un Maģistra
darbs II – 10 KP)
Abām programmām ir atšķirīgs apjoms - 80 kredītpunkti LU programmā un 42 kredītpunkti
RJA programmā, arī studiju ilgums LU ir garāks - četri semestri. Tomēr abu programmu struktūra ir
līdzīga, piedāvājot obligātās (A) daļas studiju kursus, ierobežotas izvēles (B) daļas kursus un
maģistra darba izstrādi, taču LU programmā papildus ir arī gala pārbaudījums jurista kvalifikācijas
iegūšanai un prakse. Identisks ir par maģistra darba izstrādāšanu iegūstamais kredītpunktu skaits (20
KP).
Arī LU programmā ietverti starptautisko un ES tiesību kursi, kopskaitā 10, taču tie nav saistīti
ar specializācijas izvēli. LU programma ietver arī mācību kursus, kas iziet ārpus starptautisko un
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Eiropas tiesību ietvariem. RJA programmā ietvertie 18 kursi starptautisko un ES tiesību disciplīnās
piedāvā plašākas specializācijas iespējas šajās nozarēs.

18.11.3.2 Salīdzinājums ar Briseles Vrijē Universitātes Eiropas studiju institūta maģistra studiju
programmu starptautiskajās un Eiropas tiesībās

Briseles Vrijē Universitātes Eiropas studiju institūts Beļģijā īsteno maģistra studiju
programmu starptautiskajās un Eiropas tiesībās.
Briseles Vrijē Universitātes Eiropas Rīgas Juridiskās augstskolas
studiju

institūta

programma

maģistra

studiju akadēmiskā

starptautiskajās

maģistra

studiju

programma

un „Starptautiskās un Eiropas tiesības”

Eiropas tiesībās
Obligātie studiju kursi – 30 ECTS
-

Starptautiskās

un

salīdzinošās

Obligātā (A) daļa – 2 KP
-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

tiesības
-

Globalizācija,

starptautiskās

tiesības un ilgtspējīga attīstība
-

Eiropas Savienības institūcijas un
tiesību aizsardzība

-

ES ekonomiskās tiesības

-

Starptautiskā

un

Eiropas

cilvēktiesību aizsardzība
-

Starptautiskās

ekonomiskās

tiesības un organizācijas
-

Eiropas

un

starptautiskās

konkurences tiesības
-

Eiropas

Savienības

ārējās

attiecības
Izvēles studiju kursi – 12 ECTS

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 20 KP

Publisko tiesību modulis
-

Starptautiskās

un

Eiropas

krimināltiesības
-

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija
-

ES vides tiesības starptautiskā
kontekstā

Starptautisko
Starptautiskās

krimināltiesības

humanitārās tiesības
-

Starptautisko organizāciju tiesības
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un

-

Starptautisko publisko un ES

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

tiesību precedentu izpēte

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

Biznesa tiesību modulis

-

ES

konkurences

tiesību

precedenta izpēte
-

-

politika

Eiropas un starptautiskās privātās

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

tiesības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

Starptautiskās un Eiropas nodokļu

-

Vides tiesības

tiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības
aspekti

-

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess

Maģistra darbs – 18 ECTS

-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

Maģistra darbs – 20 KP

Briseles Vrijē Universitātes programmas ilgums pilna laika studijās ir 2 semestri, iegūstamais
kredītpunktu apjoms – 60 ECTS. Šajā ziņā programma ir samērojama ar RJA īstenoto. Programma ir
paredzēta tiem reflektantiem, kas ir ieguvuši Beļģijas J.D. (Licence en Droit) atbilstošu grādu tiesību
zinātnē. Atbilstošie pretendenti studijām tiek atlasīti, pamatojoties uz iepriekšējo studiju rezultātiem
un rekomendācijām. Papildus iestājpārbaudījumi jurisprudencē nav noteikti, bet pretendentiem ir
jākārto eksāmens angļu valodā. Tādējādi arī šajā programmā uzņemšanas noteikumi ir līdzīgi kā RJA
maģistra programmai paredzētie.
Abu programmu satura ziņā ir novērojamas lielas līdzības. Briseles Vrijē Universitātes
programmas anotācijā ir norādīts, ka uzsvars tiek likts uz starptautiskajām un Eiropas Savienības
tiesībām, kā rezultātā studenti tiek sagatavoti pētniecības darbam doktora grāda iegūšanai un
starptautiska līmeņa darbam privātajā sektorā un/vai valsts institūcijās. Šajā programmā ir divi
moduļi – publisko tiesību un biznesa tiesību, kuros studējošajiem ir iespējams specializēties.
228

RJA programmā ir lielāks kursu skaits, no kuriem iespējama izvēle, savukārt Vrijē
Universitātes programmā pastāv divi specializācijas moduļi, taču to ietvaros studiju kursi ir obligāti.
Atšķirīgs ir arī par maģistra darbu iegūstamais kredītpunktu apjoms – Vrijē Universitātes programmā
tie ir 18 ECTS.

18.11.3.3 Salīdzinājums ar Leidenes Universitātes maģistra studiju programmu Eiropas un
starptautiskajās biznesa tiesībās

Leidenes Universitāte Nīderlandē īsteno maģistra studiju programmu Eiropas un
starptautiskajās biznesa tiesībās.
Leidenes
studiju

Universitātes
programma

maģistra Rīgas Juridiskās augstskolas

Eiropas

un akadēmiskā

maģistra

programma

starptautiskajās biznesa tiesībās

„Starptautiskās un Eiropas tiesības”

Obligātie studiju kursi – 50 ECTS

Obligātā (A) daļa – 2 KP

-

ES Tiesiskais pamats

-

-

Iekšējais tirgus

-

Eiropas uzņēmumu tiesības

-

Pasaules

Tirdzniecības
Ierobežotās izvēles (B) daļa – 20 KP

organizācijas tiesības
-

Eiropas

un

starptautiskās

-

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija

privāttiesības
-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

ES un starptautiskās intelektuālā

-

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības

īpašuma tiesības
-

Starptautiskā šķīrējtiesa

-

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Darbs ES tiesību tiesas procesa

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

izspēlē (European

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

Law Moot

Court)
-

Eiropas konkurences tiesības

politika
-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Vides tiesības
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-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības
aspekti

-

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess

Maģistra darbs – 10 ECTS

-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

Maģistra darbs – 20 KP

Arī šī programma tiek plānota viena gada studijām, taču ir iespējamas arī nepilna laika
studijas divu gadu garumā līdzīgi kā RJA programmā. Iegūstamo kredītpunktu apjoms ir 60 ECTS.
Leidenes Universitātes maģistra programmā uzņemti tiek gan reflektanti ar tiesību jomas iepriekšējo
izglītību, gan ar citu iepriekšējo izglītību, bet ar pietiekamu izpratni par tiesību nozari. Tādējādi arī
šajā programmā uzņemšanas noteikumi ir līdzīgi kā RJA maģistra programmai paredzētie.
Atšķirībā no RJA programmas struktūras Leidenes Universitātes programmā visi apgūstamie
studiju kursi ir obligāti. Leidenes Universitātes studiju programma koncentrējas uz studiju kursiem
ES tiesībās, no starptautisko tiesību klāsta piedāvājot salīdzinoši maz priekšmetu. Tomēr saturiski
studiju kursi abās programmās pārklājas, piemēram, Eiropas uzņēmumu tiesības, Eiropas un
starptautiskās privāttiesības, ES un starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības. RJA studiju
programmā ir plašāka studiju kursu izvēle un līdz ar to specializācijas tiesības. Atšķirīgs ir par
maģistra darbu iegūstamo kredītpunktu apjoms – Leidenes Universitātes programmā tie ir 10 ECTS.

18.11.3.4 Novērtējums

Veicot triju studiju programmu salīdzināšanu, var konstatēt gan kopīgas iezīmes, gan arī
atšķirības programmu satura un apjoma ziņā. Veiktais salīdzinājums liecina, ka RJA izstrādātā
studiju programma nodrošina tās absolventiem konkurētspējīgu izglītību starptautisko un Eiropas
Savienības tiesību jomā, jo atbilst līdzvērtīgām studiju programmām salīdzinātajās augstskolās, taču
ietver arī tikai RJA raksturīgas iezīmes.
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18.11.4 RJA profesionālās maģistra studiju programmas „Starptautiskās un Eiropas
tiesības” salīdzinājums ar tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam
atbilstošu Latvijas un divām ES valsts atzītu augstskolu studiju programmām

Salīdzinājumam RJA ir izvēlējusies Latvijā, Īrijā un Nīderlandē izstrādātas un īstenotas
programmas.

18.11.4.1 Salīdzinājums ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesionālo maģistra studiju
programmu “Tiesību zinātnes”

Latvijā netiek piedāvāta maģistra studiju programma starptautiskajās tiesībās un Eiropas
tiesībās. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte piedāvā profesionālo maģistrantūras programmu
tiesību zinātnē, kuras saturā ietverti arī studiju kursi starptautisko un ES tiesību jomā.
Latvijas

Universitātes

profesionālā Rīgas Juridiskās augstskolas

maģistra studiju programma “Tiesību profesionālā

maģistra

programma

zinātnes”

„Starptautiskās un Eiropas tiesības”

Obligātā (A) daļa – 16 KP

Obligātā (A) daļa – 7,5 KP

-

Psiholoģijas un pedagoģijas pamati

-

Juridisko metožu mācība

-

Vides tiesības

-

Eiropas Savienības starptautiskās
privāttiesības

-

un

juridiskās

pētniecības

kurss
-

un

Ievadkurss

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

starptautiskais

civilprocess
-

Komerctiesības

-

Tiesību filozofija

-

Studiju darbs

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 16 KP

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 27,5 KP
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-

Tiesību socioloģija

-

Banku tiesības

-

Īpašuma

-

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija

tiesību

īstenošanas

-

problēmas

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības
-

Starptautisko organizāciju tiesības

tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Salīdzinošās krimināltiesības

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Civiltiesisko

-

Bizness un cilvēktiesības

izšķiršana

-

Integrācijas politekonomija

-

Konkurences tiesības

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Starptautisko

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

-

Salīdzinošās

konstitucionālās

strīdu

piesaistīšana,

alternatīvā

investīciju
attīstīšana

un

politika

aizsardzība

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Satversmes tiesas procesa tiesības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Pirmstiesas

-

Vides tiesības

problēmas kriminālistikas izpratnē

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

-

Juridiskās palīdzības sniegšana I

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskā justīcija I

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Eiropas iekšējā tirgus tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Attīstības tendences ES tiesībās

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības

kriminālprocesa

pēc Lisabonas līguma-aktuālie EST
spriedumi un to potenciālā ietekme
-

Eiropas komerctiesības

-

Noziedzīgo

aspekti
-

Starptautiskās

privāttiesības

starptautiskais civilprocess
nodarījumu

-

kvalifikācijas problēmas
-

Normatīvo tiesību aktu jaunrade

-

Administratīvo ties. aktuālās probl.

-

Pierādīšanas

probl.

Kriminālprocesā
-

Civilprocesa aktuālās problēmas

-

Līgumu un deliktu tiesību aktuālās
problēmas

-

Jūras tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības ties.
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Alternatīvā strīdu risināšana

un

-

Starptautisko privāttiesību aktuālie
jautājumi piemērošanā praksē

-

Juridiskās palīdzības sniegšana II

-

Starptautiskā justīcija II

-

Starptautiskā justīcija III

-

Starptautiskā justīcija IV

-

Pasaules

Tirdzniecības

organizācijas tiesības
-

Tiesu prakse Eiropas integrācijas
jautājumos

Prakse – kopā 26 KP

Prakse – kopā 26 KP

-

Krimināltiesiskā prakse

-

Civiltiesiskā prakse

-

Administratīvi tiesiskā prakse

-

Pirms kvalifikācijas prakse

Jurista

kvalifikācijas

valsts -

pārbaudījums – kopā 4 KP
Maģistra darbs – kopā 20 KP

Maģistra darbs – 20 KP

(Maģistra darbs I – 6 KP un Maģistra
darbs II – 10 KP)

LU profesionālajai un RJA akadēmiskajai programmai ir atšķirīgs apjoms - 80 kredītpunkti
LU programmā un 42 kredītpunkti RJA programmā, arī studiju ilgums LU ir garāks - četri semestri.
Abu programmu struktūra ir līdzīga, piedāvājot obligātās (A) daļas studiju kursus, ierobežotas izvēles
(B) daļas kursus un maģistra darba izstrādi, taču LU programmā papildus ir arī gala pārbaudījums
jurista kvalifikācijas iegūšanai un prakse. Identisks ir par maģistra darba izstrādāšanu iegūstamais
kredītpunktu skaits (20 KP).
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Arī LU programmā ietverti starptautisko un ES tiesību kursi, kopskaitā 10, taču tie nav saistīti
ar specializācijas izvēli. Latvijas Universitātes programma ietver arī mācību kursus, kas iziet ārpus
starptautisko un Eiropas tiesību ietvariem. RJA programmā ietvertie 18 kursi starptautisko un ES
tiesību disciplīnās piedāvā plašākas specializācijas iespējas šajās nozarēs, kas tiek attiecīgi
atspoguļots iegūstamā maģistra grāda nosaukumā.

18.11.4.2 Salīdzinājums ar Briseles Vrijē Universitātes Eiropas studiju institūta maģistra studiju
programmu starptautiskajās un Eiropas tiesībās

Briseles Vrijē Universitātes Eiropas studiju institūts Beļģijā īsteno maģistra studiju
programmu starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M).
Briseles Vrijē Universitātes Eiropas Rīgas Juridiskās augstskolas
studiju

institūta

programma

maģistra

studiju profesionālā

maģistra

programma

un „Starptautiskās un Eiropas tiesības”

starptautiskajās

Eiropas tiesībās
Obligātie studiju kursi – 30 ECTS
-

Starptautiskās

un

salīdzinošās

Obligātā (A) daļa – 7,5 KP
-

tiesības
-

un

juridiskās

pētniecības kurss

Globalizācija,

starptautiskās

tiesības un ilgtspējīga attīstība
-

Ievadkurss

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas
kurss

Eiropas Savienības institūcijas un
tiesību aizsardzība

-

ES ekonomiskās tiesības

-

Starptautiskā

un

Eiropas

cilvēktiesību aizsardzība
-

Starptautiskās

ekonomiskās

tiesības un organizācijas
-

Eiropas

un

starptautiskās

konkurences tiesības
-

Eiropas

Savienības

ārējās

attiecības
Izvēles studiju kursi – 12 ECTS

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 27,5 KP
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Publisko tiesību modulis

-

Starptautisko tiesību sistēma un
cilvēktiesības: attīstība un teorija

-

Starptautiskās

un

Eiropas

-

krimināltiesības
-

-

humanitārās tiesības

ES vides tiesības starptautiskā

-

Starptautisko organizāciju tiesības

kontekstā

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

Starptautisko publisko un ES

-

Valstu atbildība starptautiskajās

tiesību precedentu izpēte

tiesībās

Biznesa tiesību modulis

-

ES

konkurences

Bizness un cilvēktiesības

-

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības
tiesa

-

Eiropas un starptautiskās privātās
tiesības

-

-

tiesību

precedenta izpēte
-

Starptautiskās krimināltiesības un

drošības politika
-

Starptautiskās un Eiropas nodokļu
tiesības

Eiropas Savienības ārpolitika un
Eiropas

Savienības

ārējās

attiecības
-

Politikas īstenošana un sarunu
vešana

-

Vides tiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas
kurss

-

Eiropas

Savienības

uzņēmumu

tiesības
-

Starptautiskās

tirdzniecības

tiesības
-

Salīdzinošās

līgumu

un

komerctiesības
-

Intelektuālo

īpašumtiesību

tirdzniecības aspekti
-

Starptautiskās privāttiesības un
starptautiskais civilprocess

-

Alternatīvā strīdu risināšana

Prakse -

Prakse – kopā 26 KP

Maģistra darbs – 18 ECTS

Maģistra darbs – 20 KP
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Briseles Vrijē Universitātes programmas ilgums pilna laika studijās ir 2 semestri, iegūstamais
kredītpunktu skaits ir 60 ECTS. Tas atšķir programmu no RJA īstenotās, kurā mācības pilna laika
studijās paredzētas 4 semestru garumā, un iegūstamais kredītpunktu apjoms ir 80. Atšķirīgs ir arī par
maģistra darbu iegūstamais kredītpunktu apjoms – Briseles Vrijē Universitātes programmā tie ir 18
ECTS -, kā arī programmā nav paredzēta prakse.
Programma ir paredzēta tiem reflektantiem, kas ir ieguvuši Beļģijas J.D., (Licence en Droit),
atbilstošu grādu tiesību zinātnē. Pretendenti studijām tiek atlasīti, pamatojoties uz iepriekšējo studiju
rezultātiem un rekomendācijām. Papildus iestājpārbaudījumi jurisprudencē nav noteikti, bet
pretendentiem ir jākārto eksāmens angļu valodā. Tādējādi arī šajā programmā uzņemšanas noteikumi
ir līdzīgi kā RJA maģistra programmai paredzētie.
Abu programmu satura ziņā ir novērojamas lielas līdzības, piemēram, studiju kursi
starptautisko privāttiesību, starptautisko krimināltiesību un vides tiesību jomā. Briseles Vrijē
Universitātes programmas anotācijā ir norādīts, ka uzsvars tiek likts uz starptautiskajām un ES
tiesībām, kā rezultātā studenti tiek sagatavoti pētniecības darbam doktora grāda iegūšanai un
starptautiska līmeņa darbam privātajā sektorā un/vai valsts institūcijās. RJA programmā ir lielāks
kursu skaits, no kuriem iespējama izvēle, savukārt Vrijē Universitātes programmā pastāv divi
specializācijas moduļi, taču to ietvaros studiju kursi ir obligāti.

18.11.4.3 Salīdzinājums ar Leidenes Universitātes maģistra studiju programmu Eiropas un
starptautiskajās biznesa tiesībās

Leidenes Universitāte Nīderlandē īsteno maģistra studiju programmu Eiropas un
starptautiskajās biznesa tiesībās.
Leidenes Universitātes maģistra studiju Rīgas Juridiskās augstskolas
programma Eiropas un starptautiskajās profesionālā maģistra studiju programma
biznesa tiesībās

„Starptautiskās un Eiropas tiesības”

Obligātie studiju kursi – 50 ECTS

Obligātā (A) daļa – 7,5 KP

-

ES Tiesiskais pamats

-

Ievadkurss un juridiskās pētniecības kurss

-

Iekšējais tirgus

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

-

Eiropas uzņēmumu tiesības

-

Pasaules

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 27,5 KP

Tirdzniecības

-

organizācijas tiesības
-

Eiropas

un

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija
starptautiskās
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Starptautiskās

krimināltiesības

un

privāttiesības

humanitārās tiesības

ES un starptautiskās intelektuālā

-

Starptautisko organizāciju tiesības

īpašuma tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Starptautiskā šķīrējtiesa

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Darbs ES tiesību tiesas procesa

-

Bizness un cilvēktiesības

izspēlē (European Law Moot Court)

-

Integrācijas politekonomija

Eiropas konkurences tiesības

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības

-

-

politika
-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Vides tiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas kurss

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības
aspekti

-

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess
-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Prakse – kopā 26 KP

Maģistra darbs – 10 ECTS

Maģistra darbs – 20 KP (30 ECTS)

Leidenes Universitātes programma tiek plānota viena gada studijām, taču ir iespējamas arī nepilna
laika studijas divu gadu garumā. Iegūstamo kredītpunktu apjoms ir 60 ECTS. Tas atšķir šo programmu no
RJA īstenotās, kurā ir paredzētas četru semestru studijas 80 kredītpunktu apjomā. Leidenes Universitātes
programmā uzņemti tiek gan reflektanti ar tiesību jomas iepriekšējo izglītību, gan ar citu iepriekšējo
izglītību, bet ar pietiekamu izpratni par tiesību nozari. Tādējādi arī šajā programmā uzņemšanas
noteikumi ir līdzīgi kā RJA maģistra programmai paredzētie.
Atšķirībā no RJA programmas struktūras Leidenes Universitātes programmā visi apgūstamie
studiju kursi ir obligāti. Tomēr atšķirīgs ir par maģistra darbu iegūstamo kredītpunktu apjoms – Leidenes
Universitātes programmā tie ir 10 ECTS, daudz mazāk nekā RJA programmā, un šajā programmā nav
paredzēta prakse.
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Leidenes Universitātes studiju programma koncentrējas uz studiju kursiem ES tiesībās, no
starptautisko tiesību klāsta piedāvājot salīdzinoši maz priekšmetu. Tomēr saturiski studiju kursi abās
programmās pārklājas, piemēram, Eiropas uzņēmumu tiesības, Eiropas un starptautiskās privāttiesības,
ES un starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības. RJA studiju programmā ir plašāka studiju kursu izvēle
un līdz ar to specializācijas tiesības.

18.11.4.4 Novērtējums

Veicot triju studiju programmu salīdzināšanu, var konstatēt gan kopīgas iezīmes, gan arī atšķirības
programmu satura un apjoma ziņā. Veiktais salīdzinājums liecina, ka RJA izstrādātā studiju programma
nodrošina tās absolventiem konkurētspējīgu izglītību starptautisko un Eiropas Savienības tiesību jomā, jo
atbilst līdzvērtīgām studiju programmām salīdzinātajās augstskolās, taču ietver arī tikai RJA raksturīgas
iezīmes.

18.11.5 RJA akadēmiskās maģistra studiju programmas „Eiropas Savienības tiesības un
politika” salīdzinājums ar tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam
atbilstošu Latvijas un divām ES valsts atzītu augstskolu studiju programmām

Salīdzinājumam RJA ir izvēlējusies Latvijā, Zviedrijā un Beļģijā izstrādātas un īstenotas
programmas.

18.11.5.1 Salīdzinājums ar Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) akadēmisko maģistra studiju
programmu “Starptautiskās attiecības”

Latvijā netiek piedāvāta maģistra studiju programma tiesību zinātnē ar specializāciju Eiropas
Savienības tiesībās un politikā. Taču RSU piedāvā maģistra studiju programmu starptautiskajās
attiecībās, kuras saturā ietverti studiju kursi ES tiesību un politikas jomā.
RSU akadēmiskā maģistra studiju Rīgas Juridiskās augstskolas
programma

“Starptautiskās maģistra studiju programma „Eiropas

attiecības”

Savienības tiesības un politika”

Obligātā (A) daļa – 40 KP

Obligātā (A) daļa – 17 KP
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-

Mūsdienu politikas teorijas

-

Starptautisko attiecību teorijas

-

Starptautisko

-

attiecību

diplomātijas vēsture
Ģeopolitikas teoriju evolūcija

-

Globalizācijas

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības
tiesa

ekonomiskie

-

Postkomunistisko valstu attīstības

-

Starptautiskās tiesības

-

Kvalitatīvās

un

-

kvantitatīvās

pētniecības metodes

ES-Krievijas

attiecības

un

to

-

Politikas īstenošana un sarunu
Vides tiesības
Starptautisko tiesību sistēma un
cilvēktiesības: attīstība un teorija

Reģionalizācija

Eiropas

-

integrācijas kontekstā

Starptautiskās krimināltiesības un
humanitārās tiesības

Mūsdienu Dienvidaustrumu Āzija

-

Starptautisko organizāciju tiesības

un Ķīna globālajos procesos

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

Latvijas ārpolitika un diplomātija

-

Valstu atbildība starptautiskajās

vēsturiskā un mūsdienu kontekstā
-

ārējās

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP

perspektīvas

-

Savienības

vešana
-

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 20 KP

-

Eiropas
attiecības

-

-

Eiropas Savienības ārpolitika un
drošības politika

problēmas

-

juridiskās

-

aspekti
-

un

pētniecības kurss
un

-

Ievadkurss

Eiropas

jaunās

kaimiņvalstis:

Ukraina, Moldova un Baltkrievija

tiesībās
-

Bizness un cilvēktiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas
kurss

-

Eiropas

Savienības

uzņēmumu

tiesības
-

Starptautiskās

tirdzniecības

tiesības
-

Salīdzinošās

līgumu

un

komerctiesības
-

Intelektuālo

īpašumtiesību

tirdzniecības aspekti
-

Starptautiskās privāttiesības un
starptautiskais civilprocess
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-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas
kurss

Maģistra darbs – kopā 20 KP

Maģistra darbs – 20 KP

Atšķirībā no RJA programmas RSU programmas ilgums pilna laika klātienē ir divi gadi,
iegūstamais kredītpunktu apjoms ir 80. Abām programmām ir līdzīga struktūra, jo paredzēti gan
obligāti (A), gan ierobežotas izvēles (B) kursi, identisks ir arī par maģistra darba izstrādāšanu
iegūstamais kredītpunktu apjoms (20 KP).
Atšķirībā no RJA programmas RSU programmā uzsvars ir uz ES politikas jautājumiem, nevis
ES tiesībām, un RSU programmā nav plašas studiju kursu izvēles starptautiskajās tiesībās. Tomēr
RSU programma nodrošina lielāku specializāciju ES politikas jautājumu jomā. Abas programmas
paredz studiju kursus pētniecībā.

18.11.5.2 Salīdzinājums ar Lundas Universitātes maģistra studiju programmu “Eiropas lietas”

Lundas Universitāte Zviedrijā īsteno maģistra studiju programmu “Eiropas lietas”.
Lundas Universitātes maģistra studiju Rīgas Juridiskās augstskolas
programma “Eiropas lietas”

maģistra studiju programma „Eiropas
Savienības tiesības un politika”

Obligātie studiju kursi – 75 ECTS

Obligātā (A) daļa – 17 KP

-

Eiropas pārvaldība (governance)

-

Eiropas Savienības tiesības

-

Sarunu vešana Eiropas Savienībā

-

Integrācijas politekonomija

-

Eiropas integrācija un globālā

-

Integrācija un Eiropas Savienības

-

Metodoloģijas kurss

-

Eiropas Savienība starptautiskajā
politikā

un

juridiskās

pētniecības kurss

politiskā ekonomija
-

Ievadkurss

tiesa
-

Eiropas Savienības ārpolitika un
drošības politika

-

Eiropas

Savienības

ārējās

attiecības
-

Politikas īstenošana un sarunu
vešana

-

Vides tiesības
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Izvēles studiju kursi – 15 ECTS
-

Politiskie procesi: subjekti, cēloņi

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP
-

cilvēktiesības: attīstība un teorija

un sekas
-

Prakse

Starptautisko tiesību sistēma un

-

Starptautiskās krimināltiesības un
humanitārās tiesības

-

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Valstu atbildība starptautiskajās
tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas
kurss

-

Eiropas

Savienības

uzņēmumu

tiesības
-

Starptautiskās

tirdzniecības

tiesības
-

Salīdzinošās

līgumu

un

komerctiesības
-

Intelektuālo

īpašumtiesību

tirdzniecības aspekti
-

Starptautiskās privāttiesības un
starptautiskais civilprocess

-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas
kurss

Maģistra darbs – kopā 30 ECTS

Maģistra darbs – 20 KP

Lundas universitātes sociālo zinātņu maģistra programma Eiropas lietās ir divu gadu studiju
programma, tās apjoms kredītpunktos ir 120 ECTS. Lai arī atšķirīgs ir abu studiju programmu ilgums
un apjoms, līdzīga ir to struktūra – obligātie (A) un ierobežotas izvēles (B) studiju kursi. Atšķirībā no
RJA programmas Lundas Universitātes programmā kā izvēles kurss tiek piedāvāta arī prakse.
Programma ir atvērta interesentiem ar bakalaura grādu politikas zinātnē vai tam pielīdzināmā studiju
programmā.
Abas studiju programmas satura ziņā ir līdzīgas, taču Lundas Universitātes starpdisciplinārā
programma ir vairāk vērsta uz sociālo zinātņu teorijas pamatu un pētniecības apgūšanu, un politikas
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zinātnes pamatjautājumiem. RJA programma papildus piedāvā apgūt starptautisko publisko tiesību
un cilvēktiesību, kā arī pārrobežu komerctiesību jautājumus no citām šīs augstskolas maģistra studiju
programmām.

18.11.5.3 Salīdzinājums ar Briseles Vrijē Universitātes Eiropas studiju institūta maģistra studiju
programmu starptautiskajās un Eiropas tiesībās

Briseles Vrijē Universitātes Eiropas studiju institūts Beļģijā īsteno maģistra studiju
programmu starptautiskajās un Eiropas tiesībās.
Briseles Universitātes Eiropas studiju Rīgas Juridiskās augstskolas
institūta maģistra studiju programma maģistra

programma

„Eiropas

starptautiskajās un Eiropas tiesībās

Savienības tiesības un politika”

Obligātie studiju kursi – 30 ECTS

Obligātā (A) daļa – 17 KP

-

Starptautiskās

un

salīdzinošās

-

tiesības
-

Globalizācija,

starptautiskās

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības
tiesa

-

-

ES ekonomiskās tiesības

-

Starptautiskā

un

Starptautiskās

Eiropas

-

un

Eiropas

Savienības

ārējās

attiecības

ekonomiskās

-

tiesības un organizācijas
Eiropas

Eiropas Savienības ārpolitika un
drošības politika

cilvēktiesību aizsardzība

-

juridiskās

-

Eiropas Savienības institūcijas un
tiesību aizsardzība

-

un

pētniecības kurss

tiesības un ilgtspējīga attīstība
-

Ievadkurss

Politikas īstenošana un sarunu
vešana

starptautiskās

-

Vides tiesības

konkurences tiesības
-

Eiropas

Savienības

ārējās

attiecības
Izvēles studiju kursi – 12 ECTS

Ierobežotās izvēles (B) daļa – 5 KP
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Publisko tiesību modulis

-

Starptautisko tiesību sistēma un
cilvēktiesības: attīstība un teorija

-

Starptautiskās

un

Eiropas

-

krimināltiesības
-

-

Starptautiskās krimināltiesības un
humanitārās tiesības

ES vides tiesības starptautiskā

-

Starptautisko organizāciju tiesības

kontekstā

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

Starptautisko publisko un ES

-

Valstu atbildība starptautiskajās

tiesību precedentu izpēte

tiesībās

Biznesa tiesību modulis

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas
kurss

-

ES

konkurences

tiesību

-

precedenta izpēte
-

Eiropas un starptautiskās privātās
Starptautiskās un Eiropas nodokļu

Savienības

uzņēmumu

tiesības
-

tiesības
-

Eiropas

Starptautiskās

tirdzniecības

tiesības
-

tiesības

Salīdzinošās

līgumu

un

komerctiesības
-

Intelektuālo

īpašumtiesību

tirdzniecības aspekti
-

Starptautiskās privāttiesības un
starptautiskais civilprocess

-

Alternatīvā strīdu risināšana

-

Juridiskās ētikas un psiholoģijas
kurss

Maģistra darbs – 18 ECTS

Maģistra darbs – 20 KP

Briseles Vrijē Universitātes programmas ilgums pilna laika studijās ir 2 semestri, iegūstamais
kredītpunktu skaits ir 60 ECTS, tāpat kā RJA programmā. Programma ir paredzēta tiem
reflektantiem, kas ir ieguvuši Beļģijas J.D. (Licence en Droit), atbilstošu grādu tiesību zinātnē.
Atbilstošie pretendenti studijām tiek atlasīti, pamatojoties uz iepriekšējo studiju rezultātiem un
rekomendācijām. Papildus iestājpārbaudījumi nav noteikti, bet pretendentiem ir jākārto eksāmens
angļu valodā. Tādējādi šajā programmā uzņemšanas noteikumi ir līdzīgi kā RJA maģistra
programmai paredzētie.
Briseles Vrijē Universitātes programmas anotācijā ir norādīts, ka uzsvars tiek likts uz
starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesībām, kā rezultātā studenti tiek sagatavoti pētniecības
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darbam doktora grāda iegūšanai un starptautiska līmeņa darbam privātajā sektorā un/vai valsts
institūcijās. Šajā programmā ir divi moduļi – publisko tiesību un biznesa tiesību, kuros studējošajiem
ir iespējams specializēties. Tomēr šajā programmā nav akcentēti ES politikas jautājumi.
Programmas satura ziņā ir novērojamas lielas līdzības starp Briseles Vrijē Universitātes
programmu un RJA piedāvāto, piemēram, studiju kursi ES vides tiesībās, ES ārējās attiecībās,
starptautiskajās tiesībās. Tomēr RJA programmā ir lielāks kursu skaits, no kuriem iespējama izvēle,
savukārt Briseles Vrijē Universitātes programmā pastāv divi specializācijas moduļi, taču to ietvaros
studiju kursi ir obligāti. Atšķirīgs ir arī par maģistra darbu iegūstamais kredītpunktu apjoms – Vrijē
Universitātes programmā tie ir 18 ECTS, daudz mazāk nekā RJA programmā.
18.11.5.4 Novērtējums

Veicot dažādu valstu studiju programmu salīdzināšanu, var konstatēt atšķirības programmu
satura un apjoma ziņā, taču lielākoties tās nav uzskatāmas par kardināli atšķirīgām. Salīdzinošā
programmu analīze parāda, ka RJA programma ir koncentrētāka attiecībā uz sasniedzamo mērķi –
starpdisciplināru studiju programmu, kas piedāvā kursus gan ES tiesību, gan politikas zinātnes
jautājumos, kā arī piedāvājot apgūt atsevišķus kursus no starptautisko publisko un cilvēktiesību un
pārrobežu komerctiesību maģistra studiju programmām. Veiktais salīdzinājums ar ārvalstu un
Latvijas studiju programmām liecina, ka RJA izstrādātā studiju programma ir konkurētspējīga
Baltijas reģionā un nodrošina tās absolventiem karjeras iespējas un konkurētspēju tiesību un politikas
jomās, jo atbilst līdzvērtīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās, tajā pašā laikā saglabājot
tikai sev raksturīgas iezīmes.
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18.12 Informācija par studējošajiem

Studējošo skaits, pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits un absolventu skaits piecās
maģistra studiju programmās starptautiskajās un Eiropas tiesībās
Tabulā apkopota informācija par visās piecās maģistra studiju programmās starptautiskajās
un Eiropas tiesībās studējošajiem (absolventiem), jo 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. Detalizēta
informācija par programmu veidiem un specializācijām atkarībā no apgūto kursu jomas sniegta
pašnovērtējuma ziņojuma 186. un 192.lpp.
Maģistra studiju programmas starptautiskajās un Eiropas tiesībās un to specializācijas
Sadalījums atkarībā no specializācijas
Kopā

Akadēmiskā
maģistra
studiju
programma
„Starptautisk
ās un Eiropas
tiesības”

Profesionālā
maģistra
studiju
programma
„Starptautiskā
s un Eiropas
tiesības”

Akadēmiskā
maģistra
studiju
programma
„Pārrobežu
komerctiesības
”

Akadēmiskā
maģistra
studiju
programma
„Eiropas
Savienības
tiesības
un
politika”

Pirmais
studiju
gads
Otrais
studiju
gads
Trešais
studiju
gads
Kopā

74

23

23

14

3

Akadēmisk
ā maģistra
studiju
programma
„Starptautis
kās
publiskās
tiesības un
cilvēktiesīb
as”
11

42

-

38

3

1

-

-

-

-

-

-

-

116

23

61

17

4

11

Pirmajā
studiju
gadā
imatriku
lēto
studējoš
o skaits
Absolve
ntu
skaits

61

21

21

8

3

8

45

3

28

6

2

6

18.13 Studējošo aptauja un tās analīze

Laikā no 2016.gada 7.jūnija līdz 4.jūlijam tika veikta aptauja, lai noskaidrotu programmā
studējošo atsauksmes par studiju procesu RJA.
Uz jautājumu, cik lielā mērā studējošais ieteiktu studēt RJA draugam, kolēģim vai radiniekam,
novērtējot 10 ballu sistēmā, vidējais studējošo sniegtais vērtējums ir 7,3 balles. RJA studijās gūto
zināšanu atbilstība nākotnes karjerai ir novērtēta ar vidēji 4 ballēm (5 ballu skalā).
Savukārt RJA akadēmiskā personāla un viespasniedzēju zināšanas un pasniegšanas kvalitāti
35,9% studējošo novērtējuši kā ļoti labu, 49,6% kā labu, bet 12,8% 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 juridiskās terminoloģijas un argumentācijas prasmes, zināšanas par tiesību
sistēmu un likumiem vai normatīvajiem aktiem, pētniecības metodes, iemaņas darbā ar avotiem un
to analīzi, juridisko tekstu rakstīšanas prasmes, komandas darba un prezentācijas prasmes, loģiskā
un analītiskā domāšana. Kā vērtīga tiek arī atzīmēta kontaktu loka paplašināšana. Studējošie kā
pozitīvu elementu akcentē arī starp-kultūru komunikāciju – pieredzi saskarsmē ar ārvalstu
studentiem un pasniedzējiem, kas paplašina redzesloku un zināšanas par citām kultūrām un
valodām.
Studējošo atsauksmes liecina, ka studiju process un vide RJA ir kvalitatīva un spējīga
nodrošināt studējošo augstvērtīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kas būs noderīgas veiksmīgas
karjeras veidošanā. Tomēr ir iespējami arī atsevišķi uzlabojumi, uz ko studējošie norāda arī savās
atsauksmēs.

18.14 Absolventu aptauja un tās analīze
Laikā no 2016.gada 7.novembra līdz 12.decembrim tika veikta aptauja, lai apkopotu datus par
absolventu nodarbinātību pēc studiju pabeigšanas RJA.
Liela programmas absolventu daļa – 43,9% - šobrīd turpina studijas Latvijas un ārvalstu augstākās
izglītības institūcijās. Taču daļa absolventu strādā juridiskajā (34,7%), valsts (13,3%) kā arī
izglītības un akadēmiskajā (10,2%) sektorā.
Absolventi bija aicināti arī norādīt savus aptuvenos mēneša bruto ienākumus. 28,2% absolventu ir
norādījuši, ka saņem 501-1000 eiro, 23,9% saņem 1001-1500 eiro, savukārt 14,1% pelna 1501-2000
eiro. Aptuveni 25% aptaujāto atbildi uz šo jautājumu nesniedza.
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Absolventu sniegtās atbildes norāda, ka RJA gūtā 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 63% absolventu bruto ienākumu apmērs mēnesī ir salīdzinoši augsts, ļaujot secināt, ka
RJA absolventu zināšanas darba devēji novērtē ļoti atzinīgi

18.15 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Studiju programmu pārvaldības principi un studentu tiesības un pienākumi ir noteikti RJA
iekšējos normatīvajos aktos un Studentu iekšējās kārtības noteikumos. Studējošo līdzdalība studiju
procesa pilnveidošanā izpaužas tādā pašā veidā kā bakalaura līmeņa studentiem.25

25

Skat. augstāk 16.11.4. sadaļu un 17.11.4. sadaļu.
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19 Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Juridiskā lingvistika” raksturojums

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Juridiskā lingvistika” ir starpdisciplināra studiju
programma, kas apvieno studijas divās nozarēs – tiesību zinātnē un valodniecībā. Tā nodrošina
augsti kvalificētu speciālistu – juristu lingvistu – sagatavošanu. Šādi speciālisti, kas spēj veikt
salīdzinošu juridisko analīzi un strādāt ar juridiskajiem tekstiem dažādās valodās, ir arvien vairāk
pieprasīti darba tirgū. Programmas īstenošanā tiek iesaistīti augsta līmeņa tiesību zinātnes un
valodniecības jomas profesionāļi no Latvijas un citām valstīm, tai skaitā, no Dānijas, Somijas un
Īrijas.

19.1 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Juridiskā lingvistika” mērķis ir nodrošināt
augsti kvalificētu speciālistu - juristu lingvistu - sagatavošanu darbam valsts un privātajā sektorā
Latvijā un pasaulē. Programma sekmē tādu prasmju un starpdisciplināru zināšanu attīstību tiesību
zinātnē un valodniecībā, kas ir nozīmīgas speciālistiem darbā juridiskajā privātpraksē,
uzņēmējdarbībā, akadēmiskajā jomā, valsts pārvaldē Latvijā, Eiropas Savienības institūcijās un
citviet pasaulē.
Studiju programmas uzdevumi:
Studiju programmai ir šādi uzdevumi:
1. Sniegt studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas tiesību zinātnes un tulkošanas jomā,
kā arī ar tām saistītajās nozarēs, lai attīstītu studējošo spējas izprast šīs jomas, to savstarpējo
mijiedarbību un attīstības tendences;
2. Attīstīt studējošo pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem un spējas veikt
patstāvīgu starpdisciplināru pētījumu;
3. Sniegt studējošajiem tādas prasmes un iemaņas, lai tie sekmīgi un atbilstoši labākajiem
standartiem varētu strādāt jurista lingvista darbu, tai skaitā, prasmes atrast, apkopot, analizēt
un izmantot nepieciešamo informāciju;
4. Nodrošināt

studējošajiem

pietiekamas

vispār

pielietojamās

prasmes,

tai

skaitā,

komunikācijas spējas un spējas strādāt komandā, prezentācijas un polemikas prasmes u.c.;
5. Nodrošināt studējošajiem pietiekamas zināšanas un radīt vēlmi tālākām studijām un
pētījumiem doktora programmā un mūžizglītības programmās.
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19.2 Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Studiju programmā studējošie:
1. Iegūst konkurētspējīgas teorētiskās zināšanas tiesību un tulkošanas jomās, kā arī ar tām
saistītajās nozarēs;
2. Iegūst zināšanas par pētījumu metodēm un to praktiskajām pielietošanas iespējām;
3. Iegūst spējas pieņemt tādus juridiski lingvistiska satura lēmumus, kas rada gala produktu
precīza un saskaņota teksta veidā angļu valodā;
4. Ieguvis zināšanas un iemaņas juridiska rakstura dokumentu sagatavošanā;
5. Ievērojami uzlabojis mutiskās un rakstveida komunikācijas spējas angļu valodā,
prezentācijas un polemikas prasmi, kā arī ieguvis spējas strādāt komandā un to vadīt.

19.3 Studiju programmas plāns. Studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms
kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai
brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums

Sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles un brīvās izvēles daļām,
norādot apjomu kredītpunktos, studiju programmai „Juridiskā lingvistika” ir šāds:
Studiju programmas daļa

Kredītpunktu skaits

Obligātā (A)

13 KP

Ierobežotas izvēles (B)

2 KP

Brīvas izvēles (C)

5 KP

Maģistra darbs

20 KP

KOPĀ

40 KP
Programma sākas ar ievada moduli. Tajā ir ietverti ievadkursi, kuru mērķis ir sniegt

pamatzināšanas par tiesību un valodu zinātnes jēdzieniem. Studenti, kas studējuši tiesību zinātnes,
iegūst pamatzināšanas valodniecībā, turpretim tie, kuri studējuši filoloģiju vai citas humanitārās
zinātnes, iegūst nepieciešamos pamatus juridiskajā domāšanā un izpratnē.

Ierobežotas izvēles kursi
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Ievads tiesību zinātnē

2 KP

Ievads valodu zinātnē

2 KP

Kopā jāapgūst:

2 KP

Programmas otro moduli veido juridiska un starpdisciplināra satura kursi, kas ir
programmas pamats.
Obligātās izvēles kursi
Ievadkurss

1 KP

Salīdzinošās tiesības un salīdzinošā juridiskā 2 KP
lingvistika
ES tiesības

1 KP

Valodas un tulkošanas tiesības

1 KP

Tiesību aktu sastādīšana

2 KP

Juridisko tekstu tulkošanas iezīmes

2 KP

Juridiskā pētniecība

1 KP

Juridiskā terminoloģija

1 KP

Juridisko tekstu sastādīšana angļu valodā un to 2 KP
rediģēšana
Kopā:

13 KP
Programmas trešo moduli veido juridiska satura izvēles kursi, kurus studenti izvēlas no RJA

pārējās maģistra studiju programmās piedāvāto kursu plašā klāsta atkarībā no savas specializācijas.
Pastāv iespēja arī padziļināt savas zināšanas juridisku tekstu tulkošanā latviešu valodā.
Brīvas izvēles kursi
Juridisko tekstu tulkošana latviešu valodā

2,5 KP

Citu RJA maģistrantūras programmu juridiskā satura
kursi26
Starptautisko tiesību sistēma un cilvēktiesības: 2,5 KP
attīstība un teorija

26

Šie studiju kursu apraskti norādīti augstāk 18.6. sadaļā.
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Starptautiskās krimināltiesības un humanitārās 2,5 KP
tiesības
Starptautisko organizāciju tiesības

2,5 KP

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

2,5 KP

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

2,5 KP

Bizness un cilvēktiesības

2,5 KP

Integrācijas politekonomija

2,5 KP

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

2,5 KP

Eiropas

Savienības

ārpolitika

un

drošības 2,5 KP

politika
Eiropas Savienības ārējās attiecības

2,5 KP

Politikas īstenošana un sarunu vešana

2,5 KP

Vides tiesības

2,5 KP

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

2,5 KP

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

2,5 KP

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

2,5 KP

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības aspekti

2,5 KP

Starptautiskās privāttiesības un starptautiskais 2,5 KP
civilprocess
Alternatīvā strīdu risināšana

2,5 KP

Kopā jāapgūst:

5 KP

Papildus jau minētajiem studiju kursiem studenti izstrādā maģistra darbu 20 kredītpunktu
apjomā.
19.4 Studiju kursu un studiju moduļu apraksti

I. Obligātās daļas studiju kursi
Studiju kurss

Apraksts

Ievadkurss

Kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar tiesību
terminoloģiju, subjektiem, jēdzieniem un to praktisko
pielietojumu, sniedzot ieskatu studiju procesā un tādējādi
palīdzot studējošajiem izvēlēties izvēles kursus. Kursā
iekļauti šādi temati: juridisko tekstu rakstīšana, pētniecība,
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studiju

ievads

prasmes,

starptautiskajās

publiskajās,

privātajās, ES tiesībās, kā arī cilvēktiesībās.
Juridiskā pētniecība

Kurss palīdz studējošajiem attīstīt juridiskās pētniecības
prasmes. Uzsvars ir vērsts uz pētniecības stratēģijām
elektroniskās informācijas sabiedrībā, izmantojot RJA
pieejamos plašos resursus kā mācību bāzi. Studējošie
apgūst šo resursu praktisko izmantošanu saistībā ar
pētījuma izstrādi. Kursa elementi palīdz apgūt efektīvas
pētījuma

izstrādes

prasmes

un

veido

kooperācijas

platformu starp studentu kopumu un bibliotēkas personālu.
Salīdzinošās tiesības un salīdzinošā Kurss iepazīstina studentus ar juridiskās lingvistikas
juridiskā lingvistika

galvenajiem aspektiem un problēmjautājumiem, kas ir
aktuāli salīdzinošo tiesību kontekstā. Kursā tiek aplūkoti
jautājumi

no

salīdzinošās

juridiski

lingvistiskās

perspektīvas, tas ļauj studējošajiem izprast arī juridiski
lingvistiskos aspektus tādās valodās kā angļu, franču, vācu
vai spāņu. Strādājot ar juridisko lietu materiāliem un
normatīvajiem

aktiem,

studējošie

apgūst

praktiskās

iemaņas darbam ar multilingvālu juridisko terminoloģiju
un juridisko tulkošanu. Praktiskais darbs ar juridiski
lingvistiskajiem

materiāliem

nostiprina

studējošo

juridiskās interpretācijas un argumentācijas prasmes.
Visbeidzot, studējošie apgūst, kā ieviest teorētiskās
zināšanas institūciju praksē, sevišķi Eiropas institūcijās un
starptautiskās organizācijās.
ES tiesības

Kurss piedāvā izpratni par ES tiesību būtiskajiem
konceptiem

ar

uzsvaru

uz

konstitucionālajiem

un

administratīvajiem ES tiesību aspektiem. Kursā tiek
aplūkota ES vēsturiskā attīstība, tās institucionālā struktūra
un galvenie tiesību principi un doktrīnas, tai skaitā, ES
tiesību pārākuma, tiešās iedarbības, valsts atbildības
principi, prejudiciālo jautājumu procedūra un izpilde.
Kurss sniedz arī īsu pārskatu par ES iekšējo tirgu un citiem
aspektiem, kurus studenti var detalizēti apgūt citu kursu
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ietvaros.
Valodas un tulkošanas tiesības

Kurss sniedz ieskatu normatīvajā regulējumā, kas attiecas
uz juridiskā tulkotāja darbu. Primāri tiek aplūkoti ES
tiesību akti, kas reglamentē tulkošanu, taču arī citu
starptautisko

organizāciju

noteikumi

kopsakarā

ar

starptautisko līgumu tiesību principiem. Tiek ņemti vērā
un salīdzināti arī risinājumi, kas ieviesti divpusēju, bi-, trivai multilingvālās nacionālajās valstīs. Īpašs uzsvars kursā
tiek likts uz cilvēktiesību aspektiem juridiskajā tulkošanā
kriminālprocesā un civilprocesā. Visbeidzot, tiek aplūkotas
juridiskā tulkotāja tiesības un pienākumi.
Tiesību aktu sastādīšana

Tiesību aktu sastādīšana ir specifiskas prasmes, kas ļauj
juridiskās jomas profesionāļiem un personām, kas strādā
tiesību aktu vidē, izprast likumdošanas procesu, analizēt
juridiskos tekstus, piemērot tiesību normas un veiksmīgi
pārstāvēt klientus. Šīs prasmes ir arī būtiskas, lai stiprinātu
tiesiskuma principu, demokrātisku pārvaldību un tirgus
ekonomiju, kas palīdz izstrādāt tādus likumus, kuri ir
substantīvi un tehniski pareizi, praktiski, efektīvi un
ieviešami praksē. Kurss ir veidots, lai radītu analītisko
izpratni un praktisko pieredzi, kā sagatavot un izstrādāt
juridiski precīzus leģislatīvos aktus.

Juridisko tekstu tulkošanas iezīmes

Kurss ir centrēts uz semantiskajām, strukturālajām,
funkcionālajām un ar konkrētām situācijām saistītajām
juridisko tekstu iezīmēm, to mijiedarbību un ietekmi uz
juridiskās tulkošanas praksi.
Kurss sniedz studējošajiem analītiskās prasmes, kas
nepieciešamas, lai apkopotu to lingvistisko informāciju,
kas ir relevanta juridiskās tulkošanas kvalitātei, un lai
novērtētu

tulkošanas

galaprodukta

reālo

kvalitāti.

Studējošie tiek iepazīstināti ar ekspertu diskusijas par
juridisko tulkošanu centrālajiem aspektiem.
Juridiskā terminoloģija

Kurss

sniedz

studējošajiem

vispārīgu

izpratni

par

juridiskās terminoloģijas problēmām, kā arī sniedz
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zināšanas,

kā izvairīties

no terminoloģijas

kļūdām

juridiskajā rakstībā un tulkošanā. Studējošie apgūst, kā
strādāt ar juridiskās terminoloģijas avotiem un efektīvi
pētīt juridiskās terminoloģijas jomā.
Juridisko tekstu sastādīšana angļu Juridisko tekstu rakstības efektivitāte ir būtisks juridisko
valodā un to rediģēšana

prasmju mērs. Rakstībai vajadzētu skaidri demonstrēt, kā
tiek sasniegti gala secinājumi, nevis tikai šos secinājumus
apkopot. Kurss ietver sevī gramatikas, juridisko tekstu
analīzes, stilistikas un strukturēšanas tehnikas, kā arī
koriģēšanas

un

rediģēšanas

prasmes.

Kurss

ļauj

studējošajiem praktiski apgūt un pilnveidot šīs iemaņas,
izmantojot dažādus autentiskus juridiskos tekstus, un
sniedz zināšanas, kā izvairīties no tipiskajām kļūdām,
II. Ierobežotas izvēles studiju kursi

Studiju kurss

Apraksts

Ievads tiesību zinātnē

Tiesības veidojas vēsturisko procesu un mūsdienu politikas
rezultātā, veidojoties kompleksai sistēmai, kas var tikt
pētīta no dažādiem skatpunktiem. Kursa ietvaros plašā
perspektīvā tiek aplūkota juridiskā metode, tiesību sistēma,
principi, attiecības, kā arī institucionālās, politiskās un
substantīvās tiesību komponentes, iekļaujot „spēlētāju”
interakciju visos līmeņos. Kurss piedāvā vispārīgu ievadu
jurisprudencē, kas palīdzēs tālākām studijām specifiskās
tiesību

disciplīnās,

un

iepazīstina

ar

praktiskajiem

aspektiem juridisko tekstu rakstīšanā un darbā ar
juridiskajiem tekstiem.
Ievads valodu zinātnē

Kurss sniedz zināšanas par vispārīgo valodas izpratni, kā
arī sniedz īsu ieskatu lingvistikas vēsturē, valodas
funkcijās sabiedrībā, galvenajās valodas studiju problēmās
(morfēmas,

vārdi,

teikumi,

teksti),

semantikā,

leksikogrāfijā, valodas izmaiņās un atšķirībās, valodas
politikā un sociolingvistikā. Kursā iekļauti ir arī vispārīgie
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terminoloģijas principi. Kurss ir īpaši pielāgots, lai
palīdzētu

juristiem

lingvistikas

lingvistiem

pamatprincipus

apgūt,
ikdienas

kā

piemērot

darbā

ar

multilingvāliem tekstiem, akcentējot līdzīgo un pretrunīgo
latviešu un angļu valodā.
III. Brīvas izvēles studiju kursi

Studiju kurss

Apraksts

Juridisko tekstu tulkošana latviešu Juridisko tekstu tulkošana un rediģēšana ir sarežģīta
darbība, kas pieprasa plašas zināšanas dažādās jomās.

valodā

Kurss aptver dažādus aspektus, kam ir būtiska nozīme
juridisko tekstu tulkošanā un rediģēšanā, piemēram,
latviešu valodas gramatikas likumus, juridisko dokumentu
struktūru, juridiskās valodas īpatnības, teksta juridisko un
lingvistisko aspektu saspēli, kā arī rediģēšanas stratēģijas,
kas atkarīgas no dokumenta veida un termiņa. Tāpat
aplūkotas, tiek arī tipiskās tulkošanas kļūdas un to
risinājumi. Studiju kurss sniedz praktiskas zināšanas
Latvijas un starptautisko tiesību terminoloģijas avotu
(piemēram, speciālās vārdnīcas, datu bāzes, multilingvāli
dokumenti utt.) kritiskā un racionālā izmantošanā.
Citu

RJA

maģistra

studiju Studiju kursu apraksti pieejami pašnovērtējuma ziņojuma

programmu juridiska satura kursi

18.6. sadaļā.

19.5 Studiju programmas organizācija

Studiju programmas organizācija ir programmas direktora, studiju daļas vadītāja un
programmas koordinatora pārziņā. Studiju programma tiek organizēta tāpat kā pārējā akadēmiskās
maģistra programmas.27 Vienīgā organizatoriskā atšķirība no citām maģistra studiju programmām ir
tāda, ka šī studiju programma, tāpat kā maģistra studiju programma Tiesības un finanses, ir

27

Skat. augstāk 18.7 sadaļu.
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organizēta intensīvos moduļos. Nodarbības nav vienmērīgi noliktas visa kalendārā mēneša garumā,
bet gan tiek plānotas 4 dienas nedēļā 2-3 nedēļas pēc kārtas ar sekojošu 1-2 nedēļu pārtraukumu.

19.6 Prasības, uzsākot studiju programmu
RJA uzņem studentus no Latvijas un ārvalstīm. Lai pieteiktos studijām maģistra studiju
programmā „Juridiskā lingvistika”, pretendentam jāiesniedz iepriekš iegūtās izglītības diploma
kopija, motivācijas vēstule angļu valodā, kā arī pēdējo 3 gadu laikā kārtota TOEFL vai IELTS
oficiālais rezultāts:
- Zemākais kvalificējošais punktu skaits TOEFL ir 550 punkti (datorizētam testam – 213; Interneta
testam - 79-80);
- Zemākais kvalificējošais punktu skaits IELTS ir 6.5 punkti.
Reflektanti, kas augstāko izglītību ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas
zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS kārtošanas.
Akadēmiskā programma „Juridiskā lingvistika” ir atvērta visiem interesentiem, kas ieguvuši
sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē, filoloģijā vai citā radniecīgā jomā, ja ir
apgūti tiesību pamati vai ir juridiska darba pieredze, ja bakalaura grāds iegūts vismaz četru gadu
ilgās studijās, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, profesionālais bakalaura vai maģistra
grāds tiesību zinātnē, filoloģijā vai citā radniecīgā jomā, ja ir apgūti tiesību pamati vai ir juridiska
darba pieredze.
Pieteikums jāiesniedz RJA noteiktā formātā, un forma ir pieejama RJA mājaslapā. Lēmumu
par uzņemšanu programmā pieņem Uzņemšanas komisija, un tai ir arī tiesības aicināt pretendentus
uz interviju. Imatrikulēti studiju programmā studējošie tiek, pamatojoties uz RJA rektora rīkojumu.
Programmā ir pieejamas desmit Latvijas Republikas valsts finansētas (budžeta) studiju
vietas, un konkursā uz budžeta vietām ir tiesīgi piedalīties visi prasībām atbilstošie reflektanti.
Konkurss izpaužas kā klātienes iestājeksāmens, kurā tiek pārbaudīta reflektanta spēja izprast
juridiskus jautājumus, kā arī angļu valodas zināšanas. Konkursā tiek ņemts vērā iestājeksāmena
rezultāts, iepriekšējā izglītības diploma vidējā atzīme un motivācija. Lēmumu par tiesību
piešķiršanu uz valsts finansētajām studiju vietām pieņem Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz
konkursa rezultātiem.
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19.7 Studiju programmas praktiskā īstenošana. Izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana

Studiju programmas īstenošana, studiju metodes un formas ir tādas pašas kā citās
akadēmiskajās studiju programmās.28
Studējošie raksta maģistra darbu saistībā ar juridiskās lingvistikas problēmām. Izvēloties
maģistra darba tēmu, studenti ir aicināti orientēties uz Latvijā un visā pasaulē, īpaši Eiropas
Savienībā, aktuāliem jautājumiem juridiskajā lingvistikā, gūstot jaunas starpdisciplināras zināšanas
tiesību un lingvistikas jomā.

19.8 Vērtēšanas sistēma. Izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība

Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas tāpat kā citās akadēmiskajās maģistra studiju
programmās.29

19.9 Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā

Valsts akadēmiskās izglītības standarta, kas noteikts Ministru kabineta 2014. gada 13. maija
noteikumos Nr.240, kas stājās spēkā 16.maijā, prasības akadēmiskajai maģistra studiju programmai
un RJA piedāvātās akadēmiskās maģistra studiju programmas „Juridiskā lingvistika” atbilstība tām
ir apkopota šajā sadaļā.
Valsts akadēmiskās izglītības standarta RJA
prasības

akadēmiskās

maģistra

studiju

programma „Juridiskā lingvistika”

14. Tiesības turpināt akadēmiskās studijas Saskaņā ar RJA Uzņemšanas noteikumiem
maģistra studiju programmā ir arī pēc otrā un

imatrikulācijas

kārtību

visās

RJA

līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās ir iespējams
programmas

apguves,

28

Skat. augstāk 18.9 sadaļu.

29

Skat. augstāk 18.10 sadaļu.

ja

ir

izpildītas iestāties pēc otrā līmeņa profesionālās
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attiecīgās maģistra studiju programmas augstākās izglītības programmas apguves
uzņemšanas
atbilstošas

prasības,

kuras

priekšzināšanas

ietver
sekmīgai

maģistra studiju programmas apguvei.
15. Maģistra studiju programmas galvenais Maģistra studiju programmas ir veidotas tā,
mērķis ir nodrošināt zināšanu, prasmju un lai studējošie apgūtu savas specializācijas
kompetences kopumu atbilstoši Latvijas jomas
izglītības

klasifikācijā

ietvarstruktūras

7.

līmeņa

pamatus

un

iegūtu

noteiktajām balstoties

uz

zināšanām, risināt

starpdisciplinārus

prasmēm un kompetencei.

teorētiskajām

prasmes,
zināšanām,
juridiski-

lingvistiskas dabas uzdevumus.

16. Maģistra studiju programmas saturs Studiju process ir balstīts patstāvīgajā darbā
nodrošina
sasniegšanu,

tādu
kas

studiju
ietver

rezultātu (reserach

based),

padziļinātu gatavojoties

studentiem

nodarbībām.

iepriekš

Ievērojama

teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības studiju procesa komponente ir praktiskie
iemaņu un prasmju attīstīšanu izvēlētajā darbi, kas nodrošina iemaņas iegūtās
zinātnes vai mākslas jomā.

zināšanas piemērot praktiski. Pētniecības
darba iemaņas īpaši tiek apgūtas Ievadkursā
un Juridiskās rakstības studiju kursā.

17. Maģistra studiju programmas apjoms ir Programma ir izstrādāta 40 kredītpunktu
vismaz 40 kredītpunktu ar nosacījumu, ka apmērā, un tās ilgums ir viens gads,
tiek ievērots Augstskolu likumā noteiktais studējot pilna laika klātienē. Maģistra darba
kopējais bakalaura un maģistra studiju apjoms

studiju

programmā

ir

20

programmu ilgums pilna laika studijās. Ne kredītpunkti.
mazāk kā 20 kredītpunktu no maģistra
studiju programmas apjoma ir maģistra
darba izstrāde.
18. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs Pētnieciskā darba iemaņas studējošie iegūst
izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, speciālos studiju kursos, kā arī visa studiju
kurā maģistrants veicis patstāvīgu pētījumu gada garumā. Maģistra darba rakstīšanu
un izdarījis zinātnē balstītus secinājumus reglamentē Maģistra darba vadlīnijas, un tā
vai izstrādājis pētniecībā balstītu radošo akadēmisko kvalitāti vērtē akadēmiskā
darbu.

komisija

publiskā

darba

aizstāvēšanas

procesā.
19. Pilna laika studijās ne mazāk kā 30 % Kontaktstundas sastāda 30 % no maģistra
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no maģistra studiju programmas apjoma studiju programmas apjoma.
(izņemot praksei, ja tāda ir noteikta, un
maģistra darba izstrādei paredzēto apjomu)
veido kontaktstundas.
20. Maģistra studiju programmas obligātajā Maģistra

studiju

programma

piedāvā

daļā, izņemot maģistra darba izstrādi, ietver teorētisko atziņu izpēti septiņos obligātās
attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares daļas

studiju

kursos

12

kredītpunktu

izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti un apjomā.
teorētisko

atziņu

aprobāciju

zinātņu

nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā ne mazāk kā 12
kredītpunktu apjomā, ja maģistra studiju
programmas apjoms ir 40 kredītpunktu, un
ne mazāk kā 24 kredītpunktu apjomā, ja
maģistra studiju programmas apjoms ir 80
kredītpunktu.
21. Ja studējošais Vides aizsardzības

Savukārt
atbilst

teorētisko
studiju

atziņu

programmas

aprobācijai
kursi

no

ierobežotās izvēles daļas 5 kredītpunktu
apjomā un Ievadkurss, kā arī maģistra
darba izstrādē demonstrētās spējas apgūtās
teorētiskās atziņas pielietot praksē, veicot
pētījumu.
Vides aizsardzības likumā un Civilās

likumā un Civilās aizsardzības likumā aizsardzības likumā noteiktās studiju kursu
noteiktās prasības nav apguvis zemāka satura prasības ir ietvertas zemāka līmeņa
līmeņa studiju programmā, viņš to apgūst studiju programmā.
papildus maģistra studiju programmai.
22. Maģistra grādu - izglītības zinātņu Maģistra

grāds

tiek

piešķirts

sociālo

maģistrs, humanitāro zinātņu maģistrs, zinātņu apakšnozarē tiesību zinātnes (kods
sociālo zinātņu maģistrs, dabaszinātņu 338380).
maģistrs,

inženierzinātņu

lauksaimniecības

zinātņu

maģistrs,
maģistrs,

veselības zinātņu maģistrs un vides zinātņu
maģistrs - piešķir attiecīgajām zinātnēm
radniecīgajā zinātņu nozaru grupā atbilstoši
Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām
izglītības tematiskajām grupām.
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19.10 Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu
studiju programmām

Salīdzinājumam RJA ir izvēlējusies Latvijā, Francijā un Vācijā izstrādātas un īstenotas
programmas.

19.10.1 Salīdzinājums ar Ventspils Augstskolas profesionālo maģistra studiju
programmu juridisko tekstu tulkošanā

Ventspils Augstskola piedāvā profesionālo maģistra studiju programmu juridisko tekstu
tulkošanā.
Ventspils

Augstskolas

profesionālā Rīgas

Juridiskās

maģistra studiju programma juridisko maģistra

studiju

augstskolas

akadēmiskā

programma

„Juridiskā

tekstu tulkošanā

lingvistika”

Obligātā (A) daļa – 34 KP

Obligātā (A) daļa – 13 KP

-

Latviešu

valodas

pragmatiskie

-

Salīdzinošās

tiesības

un

salīdzinošā

juridiskā lingvistika

aspekti juridiskajos tekstos
-

Privāttiesības

-

Ievadkurss/juridiskā rakstība

-

Publiskās tiesības

-

ES tiesības

-

Eiropas Savienības iestādes un to

-

Valodas un tulkošanas tiesības

funkcijas

-

Tiesību aktu sastādīšana

-

Juridisko tekstu tulkošanas iezīmes

regulējums

-

Juridiskā pētniecība

Eiropas Savienības tiesību aktu

-

Juridiskā terminoloģija

tulkošana (EN-LV)

-

Juridisko tekstu sastādīšana angļu valodā un

-

-

-

Eiropas

Savienības

tiesiskais

Eiropas Savienības tiesību aktu

to rediģēšana

tulkošana (DE-LV/FR-LV; izvēle:
vācu vai franču val.)
-

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Starptautisko

organizāciju

dokumentu tulkošanas īpatnības
(EN-LV)
-

Tiesību lingvistika
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-

Dokumentu

tulkošana

komerctiesībās (EN-LV)
-

tulkošana

Dokumentu
komerctiesībās

(DE-LV/FR-LV;

izvēle: vācu vai franču val.)
-

Datorizētā tulkošana

-

Tulkošanas darba organizācija un
vadība

-

Pētniecības darba principi un
metodes

Ierobežotās izvēles (B) daļa
-

Brīvās izvēles (C) daļa
-

Ierobežotas izvēles daļa (B) – 2 KP
-

Ievads valodu zinātnē

-

Ievads tiesību zinātnē

Brīvās izvēles (C) daļa – 5 KP
-

Juridisko tekstu tulkošana latviešu valodā

-

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija
-

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības
-

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības
politika

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Vides tiesības

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Intelektuālo
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īpašumtiesību

tirdzniecības

aspekti
Starptautiskās

-

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess
Alternatīvā strīdu risināšana

-

Prakse - 6 KP
Maģistra darbs – kopā 20 KP

Maģistra darbs – 20 KP

Ventspils Augstskolas programmas ilgums pilna laika studijās 1,5 gadi (3 semestri), tādēļ
programmas ilgums un apjoms kredītpunktos atšķiras no RJA piedāvātās programmas. Minētā
programma ietver arī priekšmetus, kuros tiek apgūta tulkošana citās valodās, ne tikai angļu un
latviešu, kā arī studiju praksi. Atšķirībā no RJA programmas, Ventspils Augstskolas programmā
nav izvēles kursu. Šajā programmā tiek sniegts ieskats tiesību zinātnes, tai skaitā, ES tiesību
priekšmetos, taču nav iespējams izvēlēties apgūt citus tiesību kursus starptautiskajās tiesībās, kā to
nodrošina RJA, tādējādi iztrūkstot plašākai tiesību kursu komponentei. Kopīgs abām programmām
ir par maģistra darbu iegūstamo KP skaits - 20.

19.10.2 Salīdzinājums ar François-Rabelais Tours Universitātes programmu juridiskajā
lingvistikā

François-Rabelais Tours Universitāte Francijā īsteno tiesību zinātņu maģistra studiju
programmu juridiskajā lingvistikā.
François-Rabelais

Tours

Universitātes Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju

maģistra studiju programma juridiskajā programma „Juridiskā lingvistika”
lingvistikā (LL.M)
Obligātie studiju kursi – 30 ECTS

Obligātā (A) daļa – 13 KP

-

Starptautiskās privāttiesības

-

Starptautiskās komerctiesības

-

ES tiesības

-

Ievadkurss/juridiskā rakstība

-

Eiropas konkurences tiesības

-

ES tiesības

-

Līgumu noslēgšanas tehnika

-

Valodas un tulkošanas tiesības

-

Juridiskā tulkošana vācu val.

-

Tiesību aktu sastādīšana

-

Juridiskā tulkošana angļu val.

-

Juridisko tekstu tulkošanas iezīmes

-

Juridiskā tulkošana spāņu val.

-

Juridiskā pētniecība

-

Juridiskā tulkošana itāļu val.

-

Juridiskā terminoloģija

-

Salīdzinošās

tiesības

un

salīdzinošā

juridiskā lingvistika
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-

Salīdzinošā juridiskā terminoloģija

-

un terminogrāfija
-

Juridisko tekstu sastādīšana angļu valodā
un to rediģēšana

Juridisko tekstu lasīšana un tulkošana
svešvalodā

-

Ārvalstu tiesības

Ierobežotas izvēles studiju kursi
-

Brīvās izvēles studiju kursi
-

Ierobežotas izvēles daļa (B) – 2 KP
-

Ievads valodu zinātnē

-

Ievads tiesību zinātnē

Brīvās izvēles (C) daļa – 5 KP
-

Juridisko tekstu tulkošana latviešu valodā

-

Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija
-

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības
-

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības
politika

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Vides tiesības

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības
aspekti

-

Starptautiskās

privāttiesības

starptautiskais civilprocess
-
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Alternatīvā strīdu risināšana

un

Prakse – 5 ECTS

-

Maģistra darbs – kopā 25 ECTS

Maģistra darbs – 20 KP

Abām programmām ir vienāds studiju ilgums un apjoms kredītpunktos – 2 semestri un 60
ECTS (40 KP). Tām abām piemīt starpdisciplinārs raksturs tiesību un valodniecības jomā, un abu
programmu noslēgumā absolvents iegūst maģistra grādu tiesībās. François-Rabelais Tours
Universitātes programmā nav paredzēti izvēles studiju kursi, savukārt obligātās daļas studiju kursos
paredzēta tulkošana arī citās valodās – vācu, spāņu un itāļu valodā. Tādējādi RJA programma piedāvā
plašāku izvēles studiju kursu klāstu tiesību jomā. Atšķirīgs ir par maģistra darbu iegūstamo
kredītpunktu apjoms – 25 un 30 ECTS -, kā arī tas, ka François-Rabelais Tours Universitātes
programmā ir iekļauta studiju prakse.

19.10.3 Salīdzinājums ar Ķelnes Universitātes Filozofijas fakultātes maģistra studiju
programmu Eiropas tiesību lingvistikā

Ķelnes Universitātes Filozofijas fakultāte Vācijā piedāvā maģistra studiju programmu
Eiropas tiesību lingvistikā. Programmā ir paredzēti divi moduļi atkarībā no tā, vai studenta
iepriekšējā izglītība iegūta Eiropas tiesību lingvistikā vai tiesību zinātnē.
Ķelnes Universitātes Filozofijas fakultātes Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju
maģistra studiju programma Eiropas tiesību programma „Juridiskā lingvistika”
lingvistikā
Obligātie studiju kursi – 74 ECTS

Obligātā (A) daļa – 13 KP

1.Modulis (iepriekšējs grāds Eiropas tiesību

-

Salīdzinošās

tiesības

un

salīdzinošā

juridiskā lingvistika

lingvistikā)
-

Ievadkurss/juridiskā rakstība

-

Franču, itāļu un spāņu valodas zinātne

-

ES tiesības

-

Valoda sociokulturālā kontekstā

-

Valodas un tulkošanas tiesības

-

Tiesību vēsture un salīdzinošās tiesības

-

Tiesību aktu sastādīšana

-

Atsevišķi

-

Juridisko tekstu tulkošanas iezīmes

publiskajās un Eiropas tiesībās

-

Juridiskā pētniecība

-

Ekonomikas tiesības

-

Juridiskā terminoloģija

-

Eiropas

-

Juridisko tekstu sastādīšana angļu valodā

temati

privāttiesības

starptautiskajās

un

līgumu

sastādīšana
-

un to rediģēšana

Mutisks pārbaudījums saistībā ar pirmo
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priekšmetu
-

Rakstisks pārbaudījums saistībā ar otro
priekšmetu

2. Modulis (iepriekšējs grāds tiesību zinātnē)

-

Franču, itāļu un spāņu valodas zinātne

-

Valoda sociokulturālā kontekstā

-

Atsevišķi

temati

starptautiskajās

publiskajās un Eiropas tiesībās
-

Ekonomikas tiesības

-

Eiropas

privāttiesības

un

līgumu

sastādīšana
-

Mutisks pārbaudījums saistībā ar pirmo
priekšmetu

-

Rakstisks pārbaudījums saistībā ar otro
priekšmetu

Izvēles studiju kursi – 14 ECTS

Ierobežotas izvēles daļa (B) – 2 KP

1.Modulis (iepriekšējs grāds Eiropas tiesību

-

Ievads valodu zinātnē

lingvistikā)

-

Ievads tiesību zinātnē

-

Citas romāņu valodas

-

Valsts kultūras studijas

2. Modulis (iepriekšējs grāds tiesību zinātnē)

-

Romāņu valodas zinātne studentiem ar
grādu tiesību zinātnē

-

Citas romāņu valodas

-

Valsts kultūras studijas

Brīvas izvēles studiju kursi

Brīvas izvēles (C) daļa – 5 KP

-

-

Juridisko

tekstu

tulkošana

latviešu

valodā
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Starptautisko

tiesību

sistēma

un

cilvēktiesības: attīstība un teorija
-

Starptautiskās

krimināltiesības

un

humanitārās tiesības
-

Starptautisko organizāciju tiesības

-

Eiropas cilvēktiesības attīstībā

-

Valstu atbildība starptautiskajās tiesībās

-

Bizness un cilvēktiesības

-

Integrācijas politekonomija

-

Integrācija un Eiropas Savienības tiesa

-

Eiropas Savienības ārpolitika un drošības
politika

-

Eiropas Savienības ārējās attiecības

-

Politikas īstenošana un sarunu vešana

-

Vides tiesības

-

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskās tirdzniecības tiesības

-

Salīdzinošās līgumu un komerctiesības

-

Intelektuālo īpašumtiesību tirdzniecības
aspekti

-

Starptautiskās

privāttiesības

un

starptautiskais civilprocess
Maģistra darbs – 32 ECTS

Alternatīvā strīdu risināšana

Maģistra darbs – 20 KP

Ķelnes Universitātes studiju programma ir četru semestru garumā, kopā tiek iegūti 120
ECTS, tādēļ abām programmām atšķirīgs ir studiju ilgums un apjoms. Savukārt kopīga ir pieeja
atšķirīgu studiju kursu piedāvāšanā studentiem ar iepriekšēju izglītību tiesību zinātnē un valodu
zinātnē, lai studenti varētu papildināt trūkstošās zināšanas attiecīgajās disciplīnās. Līdzīgs ir arī par
maģistra darbu iegūstamais kredītpunktu apjoms. RJA programma piedāvā plašu izvēles studiju
klāstu tiesībās, taču Ķelnes Universitātes studiju programmā iespējams izvēlēties studiju kursus
tikai valodu zinātnē. Šajā programmā tiek apgūtas arī citas valodas un tulkošana tajās, ne tikai angļu
valodā.
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19.10.4 Novērtējums

Veicot triju studiju programmu salīdzināšanu, var konstatēt gan kopīgas iezīmes, gan arī
atšķirības programmu satura un apjoma ziņā. Veiktais salīdzinājums liecina, ka RJA izstrādātā
studiju programma nodrošina tās absolventiem konkurētspējīgu izglītību juridiskās lingvistikas
jomā, jo atbilst līdzvērtīgām studiju programmām salīdzinātajās augstskolās, tomēr ietver arī tikai
RJA raksturīgas iezīmes.

19.11 Informācija par studējošajiem

Studējošo skaits. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. Absolventu skaits

Studējošo skaits
Pirmais studiju gads

5

Otrais studiju gads

-

Kopā

5

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto

0

studējošo skaits

Absolventu skaits

3

19.12 Studējošo aptauja un tās analīze

Laikā no 2016.gada 7.jūnija līdz 4.jūlijam tika veikta aptauja, lai noskaidrotu programmā
studējošo atsauksmes par studiju procesu RJA.
Uz jautājumu, cik lielā mērā studējošais ieteiktu studēt RJA draugam, kolēģim vai radiniekam,
novērtējot 10 ballu sistēmā, vidējais studējošo sniegtais vērtējums ir 7,3 balles. RJA studijās gūto
zināšanu atbilstība nākotnes karjerai ir novērtēta ar vidēji 4 ballēm (5 ballu skalā).
Savukārt RJA akadēmiskā personāla un viespasniedzēju zināšanas un pasniegšanas kvalitāti
35,9% studējošo novērtējuši kā ļoti labu, 49,6% kā labu, bet 12,8% kā apmierinošu (skalā, kur „ļoti
labi” ir visaugstākais, bet „neapmierinoši” – zemākais vērtējums).
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Komentāros par vērtīgākajām zināšanām un prasmēm, kas gūtas studiju procesā RJA, uzsvērtas
angļu valodas, sevišķi juridiskās terminoloģijas un argumentācijas prasmes, zināšanas par tiesību
sistēmu un likumiem vai normatīvajiem aktiem, pētniecības metodes, iemaņas darbā ar avotiem un
to analīzi, juridisko tekstu rakstīšanas prasmes, komandas darba un prezentācijas prasmes, loģiskā
un analītiskā domāšana. Kā vērtīga tiek arī atzīmēta kontaktu loka paplašināšana. Studējošie kā
pozitīvu elementu akcentē arī starp-kultūru komunikāciju – pieredzi saskarsmē ar ārvalstu
studentiem un pasniedzējiem, kas paplašina redzesloku un zināšanas par citām kultūrām un
valodām.
Studējošo atsauksmes liecina, ka studiju process un vide RJA ir kvalitatīva un spējīga
nodrošināt studējošo augstvērtīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kas būs noderīgas veiksmīgas
karjeras veidošanā. Tomēr ir iespējami arī atsevišķi uzlabojumi, uz ko studējošie norāda arī savās
atsauksmēs.
19.13 Absolventu aptauja un tās analīze
Laikā no 2016.gada 7.novembra līdz 12.decembrim tika veikta aptauja, lai apkopotu datus par
absolventu nodarbinātību pēc studiju pabeigšanas RJA.
Liela programmas absolventu daļa – 43,9% - šobrīd turpina studijas Latvijas un ārvalstu augstākās
izglītības institūcijās. Taču daļa absolventu strādā juridiskajā (34,7%), valsts (13,3%) kā arī
izglītības un akadēmiskajā (10,2%) sektorā.
Absolventi bija aicināti arī norādīt savus aptuvenos mēneša bruto ienākumus. 28,2% absolventu ir
norādījuši, ka saņem 501-1000 eiro, 23,9% saņem 1001-1500 eiro, savukārt 14,1% pelna 1501-2000
eiro. Aptuveni 25% aptaujāto atbildi uz šo jautājumu nesniedza.
Absolventu sniegtās atbildes norāda, ka RJA gūtā 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 63% absolventu bruto ienākumu apmērs mēnesī ir salīdzinoši augsts, ļaujot secināt, ka
RJA absolventu zināšanas darba devēji novērtē ļoti atzinīgi
19.14 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmu pārvaldības principi un studentu tiesības un pienākumi ir noteikti RJA
iekšējos normatīvajos aktos un Studentu iekšējās kārtības noteikumos. Studējošo līdzdalība studiju
procesa pilnveidošanā izpaužas tādā pašā veidā kā bakalaura līmeņa studentiem.30

30

Skat. augstāk 16.11.4. sadaļu un 17.11.4. sadaļu.
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20 Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Tiesības un finanses” raksturojums
Akadēmiskā maģistra studiju programma „Tiesības un finanses” ir starpdisciplināra studiju
programma, kas nodrošina augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu darbam tiesību un finanšu
jomā Latvijā, ES un citviet pasaulē, kā arī veikt starpdisciplinārus pētījumus.
Programmas īstenošanā tiek iesaistīti augsta līmeņa tiesību un finanšu jomas speciālisti
Latvijā, tajā skaitā, no SSE Riga, RTU Rīgas biznesa skolas un Banku augstskolas. Kā
viespasniedzēji tiek aicināti arī akadēmiskās un profesionālās jomas pārstāvji no ASV, Itālijas,
Anglijas, Beļģijas, Nīderlandes un Krievijas. Programma ir veidota sadarbībā ar Latvijas
vadošajiem uzņēmumiem finanšu jomā, identificējot nepieciešamību pēc izglītotiem nozares
speciālistiem un starpdisciplināras pētniecības. Šīs vajadzības ir inkorporētas studiju programmā.

20.1 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Tiesības un finanses” mērķis ir sagatavot augsti
kvalificētus speciālistus darbam starpdisciplinārajā tiesību un finanšu jomā Latvijā, ES un citviet
pasaulē. Programma sekmē tādu prasmju attīstību, kas speciālistiem nepieciešamas uzņēmējdarbībā,
darbā juridiskajā privātpraksē, finanšu institūcijās un valsts pārvaldē Latvijā, Eiropas Savienības
institūcijās un citviet pasaulē, kā arī akadēmiskajā darbā, tostarp starpdisciplināru pētījumu
veikšanai.
Studiju programmas uzdevumi:
1. Sniegt studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas tiesību un finanšu jomā un radīt abu
šo jomu un to savstarpējās saistības padziļinātu izpratni;
2. Attīstīt studējošo pētniecības iemaņas, lai patstāvīgi izstrādātu akadēmisku starpdisciplināru
pētījumu tiesību un finanšu jomā;
3. Pilnveidot studējošo prasmes un spējas, lai tie spētu veiksmīgi un atbilstoši visaugstākajiem
standartiem strādāt juridiskajā praksē un finanšu institūcijās, - spējas iegūt, apkopot, analizēt
un izmantot informāciju, spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus, iesaistīties sociāli atbildīgā
vidē u.tml.;
4. Nodrošināt studējošajiem pietiekamas uzstāšanās, komunikācijas un polemikas prasmes,
spējas strādāt komandā u.tml.;
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5. Sniegt studējošajiem pietiekamas zināšanas tālākām studijām un pētniecībai doktorantūras
programmā un mūžizglītības programmās.

20.2 Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Studiju programmā ir paredzēts:
1.

Būtiski uzlabot mutiskās un rakstiskās komunikācijas, prezentācijas un polemikas
prasmes, kā arī spējas strādāt komandā un to vadīt;

2.

Apgūt prasmes pētniecības metožu pielietošanas jomā un to, kā šīs metodes pielietot
praksē;

3.

Iegūt konkurētspējīgas zināšanas tiesību un finanšu jomā un ar tām saistītajās nozarēs;

4.

Apgūt spējas izmantot finanšu plānus, pārskatus un citus finanšu dokumentus un
vadības rīkus;

5.

Apgūt iemaņas organizēt un vadīt struktūrvienību un institūciju darbu;

6.

Apgūt zināšanas un prasmes, lai sagatavotu juridiskus dokumentus tiesību un finanšu
jomā.

20.3 Studiju programmas plāni. Studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms
kredītpunktos. Sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai
brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums

Studiju programma paredz divu veidu studiju plānus – 48 un 80 kredītpunktu apmērā:
-

viengadīga, 48 kredītpunktu (72 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.
Sadalījums pa studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles daļām, norādot apjomu

kredītpunktos, viengadīgajai maģistra studiju programmai ir šāds:
Studiju programmas daļa

Kredītpunktu skaits

Obligātā (A)

23 KP

Ierobežotas izvēles (B)

5 KP

Maģistra darbs

20 KP
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KOPĀ

48 KP

Sadalījums pa studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles daļām, norādot apjomu
kredītpunktos, divgadīgajai maģistra studiju programmai ir šāds:

Studiju programmas daļa

Kredītpunktu skaits

Obligātā (A)

23 KP

Ierobežotas izvēles (B)

5 KP

Brīvas izvēles (C)

32 KP

Maģistra darbs

20 KP

KOPĀ

80 KP

Studiju plāns I (48 kredītpunkti)
Šo kursu mērķis ir sniegt pamata zināšanas un prasmes Eiropas tiesībās un finansēs.
Studenti, kas studējuši tiesību zinātnes, iegūst pamata zināšanas ekonomikā, turpretim tie, kuri
studējuši finanšu vai ekonomikas zinātnes, iegūst nepieciešamos pamatus juridiskajā domāšanā un
izpratnē. Abu jomu speciālisti spēj apvienot šīs zināšanas un pielietot praksē.
A. Obligātā daļa. Pirmais semestris
Ievadkurss

1 KP

Juridiskā pētniecība

1 KP

Mikro- un makroekonomika

2 KP

Ievads tiesībās

1 KP

Finanšu grāmatvedība

2 KP

Eiropas Savienības tiesības

1 KP

Eiropas Savienības tiesiskais regulējums

1 KP

Monetārā politika

2 KP

Kopā:

11 KP
Otrajā semestrī studenti var izvēlēties savu specializācijas jomu. Šie specializētie kursi

papildina programmas pamatkursu daļu.
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A. Obligātā daļa. Otrais semestris
Uzņēmumu finanses

2 KP

Starptautiskā finanšu vadība (I un II)

2 KP

Starptautiskās komerctiesības

1 KP

Eiropas uzņēmumu tiesības

1 KP

Eiropas konkurences tiesības

1 KP

Investīciju kapitāla dinamika un vadība

2 KP

Bankrota tiesības

2 KP

Uzņēmumu apvienošana un iegāde

1 KP

Kopā:

12 KP
Katra studiju gada pirmā semestra sākumā, studenti balsojot, izvēlas tos piecus no desmit

piedāvātajiem izvēles kursiem, kurus tie vēlas apgūt. Organizēti tiek tikai tie pieci kursi, par kuriem
bijis visvairāk balsu, un tos apgūst visi programmas studenti kopīgi. Izvēles kursi nostiprina
obligātajos studiju kursos iegūtās pamatzināšanas.
Ierobežotas izvēles kursi
Tiesības un ekonomika

1 KP

Padziļinātas Eiropas uzņēmumu tiesības

1 KP

Padziļinātas Eiropas konkurences tiesības

1 KP

Biznesa vērtēšana

1 KP

Finanšu analīze

1 KP

Riska vadība

1 KP

Starptautiskā vadība un globalizācija

1 KP

Alternatīvā strīdu izšķiršana

1 KP

Līgumu sastādīšana

1 KP

Finanšu arhitektūra

1 KP

Kopā jāiegūst:

5 KP

2015./2016. akadēmiskajā gadā, pamatojoties uz studentu balsojumu, tika īstenoti šādi
studiju kursi:
- Padziļinātas Eiropas uzņēmumu tiesības
- Padziļinātās Eiropas konkurences tiesības
- Riska vadība
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- Līgumu sastādīšana
- Finanšu arhitektūra
Papildus jau minētajiem studiju kursiem studenti izstrādā maģistra darbu 20 kredītpunktu
apjomā.
Studiju plāns II (80 kredītpunkti)
Studenti apgūst tos pašus studiju kursus tādā pašā kredītpunktu apjomā, kā to paredz Studiju
plāns I. Taču papildus šiem priekšmetiem studenti apgūst studiju kursus 32 kredītpunktu apjomā (C
jeb brīvas izvēles daļa), kas tiek piedāvāti kādā no piecām maģistra studiju programmām
starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību jomā (ne vairāk kā četri kursi no vienas maģistra
studiju programmas), maģistra studiju programmā „Juridiskā lingvistika” (ne vairāk kā divi kursi no
šīs programmas) vai bakalaura studiju programmās „Tiesības un bizness” vai „Tiesības un
diplomātija” (ne vairāk kā divi kursi no bakalaura studiju programmām). Šie studiju kursi, to
apraksti un par tiem iegūstamie kredītpunkti ir norādīti attiecīgo programmu sadaļās.
20.4 Studiju kursu un studiju moduļu apraksti

I Obligātās daļas studiju kursi

Studiju kurss

Apraksts

Ievadkurss

Kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar tiesību
terminoloģiju, jēdzieniem, subjektiem un to praktisko
pielietojumu, sniedzot ieskatu studiju procesā un tādējādi
palīdzot studējošajiem izvēlēties izvēles kursus. Kursā
iekļauti šādi temati: juridisko tekstu rakstīšana, pētniecība,
studiju

prasmes,

ievads

starptautiskajās

publiskajās,

privātajās, ES tiesībās, kā arī cilvēktiesībās.
Juridiskā pētniecība

Kurss palīdz studējošajiem attīstīt pētniecības prasmes.
Uzsvars ir vērsts uz pētniecības stratēģijām elektroniskās
informācijas sabiedrībā, izmantojot RJA pieejamos plašos
resursus kā mācību bāzi. Studējošie apgūst šo resursu
praktisko izmantošanu saistībā ar pētījuma izstrādi. Kursa
elementi palīdz apgūt efektīvas pētījuma izstrādes prasmes
un veido kooperācijas platformu starp studentu kopumu un
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bibliotēkas personālu.
Mikro- un makroekonomika

Mikroekonomika

ir

individuālo

aģentu,

personu

(patērētāju), firmu (ražotāju) un individuālo preču un
pakalpojumu ekonomika. Savukārt makroekonomika ir
saistīta ar visu ekonomikas nozari kopumā – visiem
patērētājiem,

firmām,

precēm

un

pakalpojumiem.

Mikroekonomikas komponente iepazīstina studējošos ar
pieprasījuma, piedāvājuma un līdzsvara jēdzieniem, kamēr
makroekonomikas komponente tam pievieno fiskālās un
monetārās politikas konceptus. Gan mikroekonomikai, gan
makroekonomikai svarīgs ir tirgus līdzsvara un līdzsvara
trūkuma jēdziens, kā arī valsts valdības nozīme, iejaucoties
ekonomikas procesos.
Ievads tiesībās

Tiesības veidojas vēsturisko procesu un mūsdienu politikas
rezultātā, veidojoties kompleksai sistēmai, kas var tikt
pētīta no dažādiem skatpunktiem. Kursa ietvaros plašā
perspektīvā tiek aplūkota juridiskā metode, tiesību sistēma,
principi, attiecības, kā arī institucionālās, politiskās un
substantīvās tiesību komponentes, iekļaujot „spēlētāju”
interakciju visos līmeņos. Kurss piedāvā vispārīgu ievadu
jurisprudencē, kas palīdz tālākām studijām specifiskākās
disciplīnās, un iepazīstina ar praktiskajiem aspektiem
juridisko tekstu rakstīšanā un darbā ar tiem.

Finanšu grāmatvedība

Kursa mērķis ir attīstīt studējošo zināšanas un izpratni par
jēdzieniem

un

principiem,

kas

saistīti

ar

finanšu

grāmatvedību un tehniskajām prasmēm, tai skaitā, attīstīt
prasmes fundamentālu finanšu dokumentu izstrādāšanā.
Kursa ietvaros studējošie gūst vispārīgas zināšanas un
prasmes standartu izprašanā un piemērošanā, juridisku
personu

finanšu

dokumentu

sagatavošanā

un

šo

dokumentu analīzē un interpretācijā. Studējošie tiek
iepazīstināti ar nodokļu audita procesu, apstrīdēšanas
kārtību un tam atbilstošo regulējumu.
Eiropas Savienības tiesības

Kurss piedāvā izpratni par ES tiesību būtiskajiem
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jēdzieniem

un

konstitucionālajiem
Kursā

tiek

principiem,
un

aplūkota

fokusējoties

administratīvajiem
ES

vēsturiskā

uz

aspektiem.

attīstība,

tās

institucionālā struktūra un galvenie tiesību principi un
doktrīnas, tai skaitā, ES tiesību pārākuma, tiešās
iedarbības,

valsts

atbildības

principi,

prejudiciālo

jautājumu procedūra un izpilde. Kurss sniedz arī īsu
pārskatu par ES iekšējo tirgu un citiem aspektiem, kurus
studenti varēs detalizēti apgūt citu kursu ietvaros.
Eiropas

Savienības

regulējums

tiesiskais Pēdējos gados regulēšanas teorija un prakse kļuvusi par
multidisciplināru un aktuālu diskusiju objektu. Regulējošās
politikas spēlē svarīgu lomu gan ES, gan dalībvalstīs, tās
ietiekušās dažādās jomās un profesionālajās darbībās.
Tādējādi šodien regulēšana ir būtisks studiju priekšmets
studējošajiem, kas apgūst tiesības, biznesu, ekonomiku,
finanses un citas sociālās zinātnes. Kurss ilustrē būtiskākos
nozares jautājumus (piemēram, kāpēc regulēt, kas ir laba
regulēšana, kas ir pašregulācija, kādas ir dažādās
regulēšanas stratēģijas?) un piedāvā piemērus teorijas
piemērošanai reālajā pasaulē regulētajos tirgos. Kurss
koncentrējas uz šādiem piemēriem – enerģētikas sektoru,
industriju, kas piedāvā sabiedriskos pakalpojumus, un
finanšu sektoru.

Monetārā politika

Kurss ir iedalīts četrās daļās. Pirmā daļa ir veltīta tam, lai
iepazīstinātu studējošos ar banku darbības un finanšu
sistēmas ekonomikas pamatprincipiem. Tam seko Eiropas
Centrālās

bankas

institucionālās

struktūras,

mērķu,

stratēģijas un operāciju procesa izpēte. Trešā kursa daļa
koncentrējas

uz

monetārās

politikas

transmisijas

mehānismu. Ceturtā daļa aplūko banku darbības un banku
regulējuma pamatprincipus, fokusējoties uz ES normatīvo
regulējumu.
Uzņēmumu finanses

Kurss sastāv no divām daļām un koncentrējas uz
uzņēmumu finanšu pamatjautājumiem. Pirmajā daļā tiek
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analizēta kapitāla budžeta plānošana un novērtējuma rīki,
otrajā daļā – optimālā kapitāla struktūra un izmaksu
politika. Studējošie tiek iepazīstināti ar diskonta rīkiem un
to, kā novērtēt riskantus ieguldījumus. Apgūstot šos rīkus,
tos var piemērot, lai veiktu izvēli starp dažādām riskantām
investīcijām. Pēc tam tiek noskaidrots, kā izmantot
diskonta modeli, lai novērtētu akcijas un obligācijas. Tas ir
ciešā saistībā ar līdzsvarotu aktīvu novērtēšanu.
Kursa otrajā daļā tiek aplūkots, kā izvēlēties optimālo
kapitāla struktūru. Tiek analizēts, kā, ņemot vērā
informācijas asimetriju, parādu politika ietekmē firmas
vērtību. Visbeidzot, tiek aplūkota skaidrās naudas plūsmas
optimālu izmaksu politika.
Starptautiskā finanšu vadība (I un Kursa
II)

sākumā

tiek

aplūkota

salīdzinošo

izmaksu

priekšrocību teorija, pēc tam pievēršoties nacionālo un
ārvalstu procentu likmju ietekmei uz valūtas maiņas kursu
uz biznesa finansiālo veiksmi. Finanšu tirgus komplicētība
tiek izskaidrota, aplūkojot dažādus tehniskus līdzekļus, kas
palīdz nodrošināties pret „sliktu” valūtas maiņas kursu.
Tam seko Markovica teorijas principi, proti, priekšrocības
un ierobežojumi risku diversifikācijai. Analizēta tiek arī
riska ekspozīcija globālajos un Eiropas finanšu tirgos,
ievērojot riska vadības sarežģītību finanšu industrijā.
Kursa ietvaros tiek aplūkota vēsturiskā Bāzeles režīma
attīstība un vadības tehnikas četriem finanšu industrijas
sektoriem:

banku

darbībai,

apdrošināšanai,

aktīvu

pārvaldībai un nekustamajiem īpašumiem.
Starptautiskās komerctiesības

Kurss sniedz dziļāku ieskatu praktiskajos pārrobežu
komercdarījumos un to aspektos, piemēram, izstrādājot
starptautiskus līgumus, saskaroties ar dažāda veida līgumu
laušanu, kā arī to, kā efektīvi izmantot dažādus
starptautisku strīdu risināšanas veidus. Uzsvars ir likts uz
starptautisko preču tirdzniecību, tai skaitā, arī uz
starptautiskā transporta tiesībām. Kursa ietvaros studējošie
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apgūst, kā analizēt starptautiskus komercdarījumus un no
tiem izrietošos strīdus un kā piemērot atbilstošu tiesisko
regulējumu dažādās praktiskās situācijās.
Eiropas uzņēmumu tiesības

Kursā tiek aplūkoti visi uzņēmumu tiesību aspekti tā, kā tie
ir regulēti vai reflektēti ES tiesībās, speciālu uzmanību
pievēršot

uzņēmumu

tiesību

lomai

saistībā

ar

pamatbrīvībām (brīvu apriti) iekšējā tirgū. Kursā tiek
aplūkota uzņēmumu izveide, transfērs un likvidēšana, kā
arī valdes, padomes, dalībnieku un darbinieku tiesības un
pienākumi.
Kursā tiek analizētas attiecības ar publiskajām autoritātēm,
proti, saistībā ar nodokļu un audita jautājumiem. Kurss
pieskaras arī konkurences tiesībām, kad tiek aplūkota
uzņēmumu apvienošana un sadalīšana, kā arī pārrobežu
tiesvedībai maksātnespējas atzīšanas jautājumos. Būtiska
nozīme ir arī precedentu izpētei.
Eiropas konkurences tiesības

Kurss

ir

veidots,

lai

iepazīstinātu

ar

būtiskajiem

konkurences tiesību atzariem, sevišķi karteļu veidošanu,
dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, tiesisko
regulējumu

attiecībā

uz

valsts

uzņēmumiem

un

uzņēmumiem, kam piešķirtas speciālas vai ekskluzīvas
tiesības, kā arī

aplūkojot uzņēmumu apvienošanās

regulējumu un valsts atbalstu.
Investīciju kapitāla dinamika un Kurss ir sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā studējošie strādā
vadība

ar Moderno portfeļa teoriju, kā arī ar dažiem padziļinātiem
tematiem kā portfeļa deleģēšanu un riska vadību. Pēc plaša
ieskata gūšanas Standarta portfeļa teorijā studējošie tiek
iepazīstināti ar dažādiem rīkiem, kas tiek izmantoti, lai
izvēlētos un novērtētu investīcijas. Pēc tam kursā tiek
skaidrots, kā no līdzsvarotas aktīvu novērtēšanas modeļa
tiek atvasināti kritēriji. Tiek salīdzināti dažādi riski, kas
saistīti ar izpildes līdzekļiem. Visbeidzot, kursā tiek
analizēta riska vadības procesa izveide. Kursa otrā daļa ir
veltīta fondu industrijas arhitektūrai. Tā sākas ar ievadu
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dažādos investīciju līdzekļos. Uzsvars ir likts arī uz aktīvu
pārvaldības industrijas spēlētāju juridisko struktūru un
domicilizācijas stratēģijām. Studējošie analizē fondu
industrijas

pārvaldības

problēmas,

kā

arī

dažādas

investīciju stratēģijas alternatīvas. Šajā daļā būtiska ir
interakcija starp juridiskajiem un finanšu aspektiem.
Bankrota tiesības

Kurss piedāvā ievadu Eiropas maksātnespējas regulējumā.
Īpaša uzmanība ir veltīta maksātnespējas migrācijai (aktīvu
transfērs un aktivitātes ar mērķi uzsākt maksātnespējas
procesu citā dalībvalstī, kurā ir pusei labvēlīgāki
noteikumi).

Papildus

starptautisko

privāttiesību

jautājumiem (jurisdikcija, piemērojamais likums, atzīšana
un izpilde) kursā tiek aplūkotas materiālās maksātnespējas
tiesības dažādās ES dalībvalstīs. To darot, tiek veikts
salīdzinājums attiecībā uz actio pauliana, dalībniekiem un
dalībnieku aizdevumu subordināciju, kā arī reorganizācijas
procesa noteikumiem.
Uzņēmumu apvienošana un iegāde

Kurss piedāvā ieskatu uzņēmumu apvienošanas un iegādes
juridiskajos aspektos no praktiskas perspektīvas. Kursā
tiek aplūkotas uzņēmumu apvienošanas un iegādes
pamatstruktūras, iekļaujot konkurences un vērtspapīru
regulējumu, līgumu izstrādi un sarunu vešanu. Tiek
aplūkoti arī specifiski temati kā uzņēmumu transfērs un
pārrobežu apvienošanās. Kursa noslēgumā studentiem ir
jāanalizē precedenti.

I Ierobežotas izvēles daļas studiju kursi

Studiju kurss

Apraksts

Tiesības un ekonomika

Pēc neliela ieskata tiesību un ekonomikas metodoloģijā
kursā tiek izmantoti ekonomiskās analīzes standarta rīki,
lai strādātu ar dažādiem tiesību institūtu jautājumiem.
Īpašs uzsvars ir likts uz īpašuma, līgumu un negadījumu
tiesību ekonomiku. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus
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ar tiesību analīzes ekonomisko pieeju. Šī pieeja konfrontē
problēmas, identificējot, kā vislabāk veidot juridiskos
noteikumus, lai maksimizētu sociālo labklājību. Lai to
panāktu, tiek uzdoti šādi jautājumi: 1) kā juridiskie
noteikumi ietekmē indivīda un organizāciju uzvedību; 2)
kā

juridiskie

noteikumi

ir

savstarpēji

salīdzināmi

vispārējās sociālās labklājības paaugstināšanas kontekstā?
Padziļinātas

Eiropas

tiesības

uzņēmumu Kursā tiek aplūkoti visi uzņēmumu tiesību aspekti tā, kā tie
ir regulēti vai reflektēti ES tiesībās, speciālu uzmanību
pievēršot

uzņēmumu

tiesību

lomai

saistībā

ar

pamatbrīvībām (brīvu apriti) iekšējā tirgū. Kursā tiek
aplūkota uzņēmumu izveide, transfērs un likvidēšana, kā
arī valdes, padomes, dalībnieku un darbinieku tiesības un
pienākumi.
Kursā tiek analizētas attiecības ar publiskajām autoritātēm,
proti, saistībā ar nodokļu un audita jautājumiem. Kurss
pieskaras arī konkurences tiesībām, kad tiek aplūkota
uzņēmumu apvienošana un sadalīšana, kā arī pārrobežu
tiesvedībai maksātnespējas atzīšanas jautājumos. Būtiska
nozīme ir arī precedentu izpētei.
Padziļinātas Eiropas konkurences Kursā tiek aplūkoti dažādi temati, fokusējoties uz
tiesības

salīdzinošo tiesību un politikas analīzi. Studējošie apgūst
jautājumus par konkurences noteikumu demarkāciju,
konkurenci oligopolistiskos tirgos un par valsts un tirgus
regulēšanu. Kursā tiek analizēti mūsdienu aktuālie
jautājumi konkurences tiesību jomā, cita starpā, Microsoft
tiesvedība un Gazprom. Tiek aplūkotas attiecības starp
nacionālajām un ES konkurences tiesībām.

Biznesa vērtēšana

Kurss ir turpinājums kursam „Uzņēmumu finanses” ar
īpašu fokusu uz biznesa vērtēšanas problēmām. Kursa
sākumā studējošie tiek iepazīstināti ar jautājumiem, kas
saistīti ar kapitāla struktūru, informācijas asimetriju un
nodokļiem.

Pēc

tam

kursā

tiek

veltīta

uzmanība

dažādajiem kapitāla budžeta plānošanas un vērtēšanas
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aspektiem. Kursā tiek analizēts, kā izmaiņas kapitāla
struktūrā, kā arī privātie nodokļi ietekmē biznesa
vērtēšanu. Visbeidzot, tiek apgūts, kā biznesa plāns, un
finansiālais modelis savstarpēji mijiedarbojas, aplūkojot
nākotnes naudas plūsmas novērtēšanu. Dažādas pieejas
tiek izmantotas, lai novērtētu investīciju projektus. Kursam
ir praktiska ievirze, fokusējoties uz dažādiem praktiskiem
uzdevumiem.
Kurss iepazīstina ar jēdzieniem un principiem, kas tiek

Finanšu analīze

izmantoti finanšu dokumentu analīzē. Katra finanšu
dokumenta analīze būtībā prezumē, ka lēmuma pieņēmējs
uzticas dokumentos norādītajai informācijai. To ievērojot,
iesākumā tiek analizēti dažādie grāmatvedības standarti un
to mērķi. Pēc tam tiek aplūkoti un interpretēti dažādu
bilanču koeficienti, tam sekojot finanšu dokumentu
interpretācijai no analītiskas perspektīvas. Visbeidzot,
kritiski tiek analizētas mūsdienu finanšu analīzes pieejas
Grāmatvedības teorijas kontekstā.
Kursa noslēgumā studējošajiem būs izpratne par finanšu

Riska vadība

tirgu dinamiku un savstarpējo neatkarību. Studējošie
apgūst, kā aprēķināt, piemērot un interpretēt dažādus riska
līdzekļus, īpaši fokusējoties uz nodrošinājumu starptautiski
diversificētiem portfeļiem. Kursa mērķi ir izprast dažādas
riska koncepcijas, valūtas un patēriņa preču tirgu
dinamiku, cenu veidošanas principus un atvasinātos
finanšu instrumentus.
Starptautiskā
globalizācija

vadība

un Pēc

ievada

globālajā

tirdzniecībā,

biznesa

internacionalizācijā un globalizācijā un to politiskajā,
ekonomiskajā, sociālajā un tehniskajā kontekstā, kurss
pievēršas

Starptautiskā

biznesa

teorijai.

Tam

seko

starptautiskā biznesa stratēģisko izaicinājumu (portfolio
matrix)

un

starptautiskās

tirdzniecības

teorijas

(salīdzinošās izmaksas, tehnoloģiskās plaisas, produkta
dzīves cikls), kā arī starptautiskās vadības tehnikas
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(iekļūšana tirgū, organizācija, cilvēkresursi, efektivitāte).
Visbeidzot, tiek aplūkota starptautiskā vadība (jo sevišķi
iepirkumi, produkcija, finanses) un mārketinga funkcijas
(jo īpaši attiecībā uz produktu, cenu, komunikāciju un
sadali).
Alternatīvā strīdu izšķiršana

Kurss piedāvā ieskatu alternatīvās strīdu izšķiršanas
pamatprincipos un elementos, aplūkojot gan teorētiskos,
gan juridiskos un praktiskos aspektus. Kursā tiek aplūkotas
šķīrējtiesas būtiskās iezīmes un to loma plašākā strīdu
risināšanas kontekstā, salīdzinot to ar citām alternatīvās
strīdu izšķiršanas formām – tiesvedību, mediāciju un
sarunu vešanu.

Līgumu sastādīšana

Kursā tiek aplūkoti līgumu sastādīšanas principi un to
praktiskie aspekti, piedāvājot teorētisku pārskatu par
juridiskajām
sastādīšanā.

un

lingvistiskajām

Studējošie

apgūst,

pieejām
kā

izmantot

līgumu
gūtās

teorētiskās zināšanas, risinot praktiskus uzdevumus par
reālām situācijām, tai skaitā, izmantojot kā piemērus reālus
līgumus, kas šifrēti konfidencialitātes nolūkā. Kursa mērķi
ir veidot izpratni par starptautisko komercdarījumu
dažādajiem juridiskajiem un lingvistiskajiem aspektiem un
attīstīt spējas sagatavot starptautiskus komercdarījumus.
Finanšu arhitektūra

Kursa apguves rezultātā studentiem rodas izpratne par
finanšu rīkiem, kas tiek regulāri pieminēti diskusijās par
starptautisko politiku. Studentiem rodas arī izpratne par
galvenajiem

jēdzieniem

tiesību

un

finanšu

jomā.

Visbeidzot, studenti mācās kritiski analizēt finanses kā
zināšanu un jēdzienu sistēmu, un šīs zināšanas noder
biznesa pārrunās, apstrīdot ekonomistu pieņēmumus.
Kurss ir arī vērtīgs ievads tiesību un finanšu jomas
pētniecības tēmās.

20.5 Studiju programmas organizācija
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Studiju programmas organizācija ir programmas direktora un studiju daļas vadītāja pārziņā
un tā tiek organizēta tāpat kā pārējās akadēmiskās maģistra studiju programmas.31

20.6 Prasības, uzsākot studiju programmu

RJA uzņem studentus no Latvijas un ārvalstīm. Lai pieteiktos studijām maģistra studiju
programmā „Tiesības un finanses”, pretendentam jāiesniedz iesniegums, kam pievienots iepriekš
iegūtās izglītības diploms, motivācijas vēstule angļu valodā, kā arī pēdējo 3 gadu laikā kārtota
TOEFL vai IELTS oficiālais rezultāts:
- Zemākais kvalificējošais punktu skaits TOEFL ir 525 punkti (datorizētam testam – 196; Interneta
testam -69);
- Zemākais kvalificējošais punktu skaits IELTS ir 5.5 punkti;
Reflektanti, kas augstāko izglītību ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas
zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS kārtošanas.
Akadēmiskā programma „Tiesības un finanses” ir atvērta visiem interesentiem, kas ieguvuši
sociālo zinātņu bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs, vadībā vai citā
radniecīgā jomā, kas iegūts vismaz trīs gadu (48 KP programmā) vai četru gadu (80 KP
programmā) ilgās studijās, vai otrā līmeņa profesionālā bakalaura vai profesionālā maģistra grādu
tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs, vadībā vai citā radniecīgā jomā;
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.

20.7 Studiju programmas praktiskā īstenošana. Izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana

Studiju programmas īstenošana un izmantotās studiju metodes un formas ir tādas pašas kā
pārējām akadēmiskajām studiju programmām. 32 Atšķirībā no citām maģistra studiju programmām,
šī studiju programma, tāpat kā maģistra studiju programma Juridiskā lingvistika, ir organizēta
intensīvos moduļos. Nodarbības nav vienmērīgi noliktas visa kalendārā mēneša garumā, bet gan
tiek plānotas 4 dienas nedēļā 2-3 nedēļas pēc kārtas ar sekojošu 1-2 nedēļu pārtraukumu.
31

Skat. augstāk 18.7 sadaļu.

32

Skat. augstāk 18.9. sadaļu.
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20.8 Vērtēšanas sistēma. Izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība

Vērtēšanas metodes un kritēriji ir tādi paši kā citām akadēmiskajām studiju programmām.33

20.9 Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas
standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā

Valsts akadēmiskās izglītības standarta, kas noteikts Ministru kabineta 2014. gada 13. maija
noteikumos Nr.240, kas stājās spēkā 16.maijā, prasības akadēmiskajai maģistra studiju programmai
un RJA piedāvātās akadēmiskās maģistra studiju programmas „Tiesības un finanses” atbilstība tām
ir apkopota šeit:
Valsts akadēmiskās izglītības standarta RJA
prasības

akadēmiskā

maģistra

studiju

programma „Tiesības un finanses”

14. Tiesības turpināt akadēmiskās studijas Saskaņā ar RJA Uzņemšanas noteikumiem
maģistra studiju programmā ir arī pēc otrā un

imatrikulācijas

kārtību

visās

RJA

līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās ir iespējams
programmas

apguves,

ja

ir

izpildītas iestāties pēc otrā līmeņa profesionālās

attiecīgās maģistra studiju programmas augstākās izglītības programmas apguves.
uzņemšanas
atbilstošas

prasības,

kuras

priekšzināšanas

ietver
sekmīgai

maģistra studiju programmas apguvei.
15. Maģistra studiju programmas galvenais Maģistra studiju programma ir veidota tā,
mērķis ir nodrošināt zināšanu, prasmju un lai studējošie apgūtu abu specializācijas
kompetences kopumu atbilstoši Latvijas jomu pamatus un iegūtu prasmes, balstoties
izglītības

klasifikācijā

ietvarstruktūras

7.

līmeņa

prasmēm un kompetencei.

noteiktajām uz

teorētiskajām

zināšanām, starpdisciplinārus

zināšanām,

risināt

finanšu-juridiskus

uzdevumus.

16. Maģistra studiju programmas saturs Programma „Tiesības un finanses” sniedz

33

Skat. augstāk 18.10 sadaļu.
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nodrošina
sasniegšanu,

tādu
kas

studiju
ietver

rezultātu studentiem

padziļinātas

zināšanas

padziļinātu savstarpēji saistītajā tiesību un finanšu

teorētisko zināšanu iegūšanu un pētniecības jomā.

Studiju

iemaņu un prasmju attīstīšanu izvēlētajā patstāvīgajā
zinātnes vai mākslas jomā.

process

darbā

studentiem

ir

balstīts

(reserach

based),

iepriekš

gatavojoties

nodarbībām. Ievērojama studiju procesa
komponente

ir

praktiskie

nodrošina

iemaņas

piemērot

praktiski.

darbi,

iegūtās

kas

zināšanas

Pētniecības

darba

iemaņas īpaši tiek apgūtas Ievadkursā un
Juridiskās pētniecības kursā.
17. Maģistra studiju programmas apjoms ir RJA

maģistra

studiju

programmai

vismaz 40 kredītpunktu ar nosacījumu, ka „Tiesības un finanses” ir izstrādāti divi
tiek ievērots Augstskolu likumā noteiktais studiju plāni: studiju plāns I ir 48
kopējais bakalaura un maģistra studiju kredītpunktu apmērā, un tā ilgums ir 1,2
programmu ilgums pilna laika studijās. Ne gadi; studiju plāns II ir 80 kredītpunktu
mazāk kā 20 kredītpunktu no maģistra apjomā, un tā ilgums ir 2 gadi.
studiju programmas apjoma ir maģistra Maģistra darba apjoms studiju programmā
darba izstrāde

ir 20 kredītpunkti.

18. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs Pētnieciskā darba iemaņas studējošie iegūst
izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē, speciālos studiju kursos, kā arī visa studiju
kurā maģistrants veicis patstāvīgu pētījumu gada garumā. Maģistra darba rakstīšanu
un izdarījis zinātnē balstītus secinājumus reglamentē Maģistra darba vadlīnijas, un tā
vai izstrādājis pētniecībā balstītu radošo akadēmisko kvalitāti vērtē akadēmiskā
darbu.

komisija

publiskā

darba

aizstāvēšanas

procesā.

19. Pilna laika studijās ne mazāk kā 30 % Kontaktstundas sastāda 30 % no maģistra
no maģistra studiju programmas apjoma studiju programmas apjoma.
(izņemot praksei, ja tāda ir noteikta, un
maģistra darba izstrādei paredzēto apjomu)
veido kontaktstundas.
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20. Maģistra studiju programmas obligātajā Akadēmiskās maģistra studiju programmas
daļā, izņemot maģistra darba izstrādi, ietver piedāvā teorētisko atziņu izpēti 14 obligātās
attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares daļas

studiju

kursos

21

kredītpunkta

izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti un apjomā.
teorētisko

atziņu

aprobāciju

zinātņu Šai grupai atbilst studiju programmas kursi

nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas no ierobežotās izvēles daļas 9 kredītpunktu
aktuālo problēmu aspektā ne mazāk kā 12 apjomā,

ievadkursa

un

juridiskās

kredītpunktu apjomā, ja maģistra studiju pētniecības apguve no obligātās daļas 2
programmas apjoms ir 40 kredītpunktu, un kredītpunktu apjomā, kā arī maģistra darba
ne mazāk kā 24 kredītpunktu apjomā, ja izstrādē

demonstrētās

spējas

apgūtās

maģistra studiju programmas apjoms ir 80 teorētiskās atziņas pielietot praksē, veicot
kredītpunktu.

pētījumu.

21. Ja studējošais Vides aizsardzības Vides aizsardzības likumā un Civilās
likumā un Civilās aizsardzības likumā aizsardzības likumā noteiktās studiju kursu
noteiktās prasības nav apguvis zemāka satura prasības ir ietvertas zemāka līmeņa
līmeņa studiju programmā, viņš to apgūst studiju programmā.
papildus maģistra studiju programmai.
22. Maģistra grādu - izglītības zinātņu Maģistra

grāds

tiek

piešķirts

sociālo

maģistrs, humanitāro zinātņu maģistrs, zinātņu apakšnozarē tiesību zinātnes (kods
sociālo zinātņu maģistrs, dabaszinātņu 338380).
maģistrs,

inženierzinātņu

lauksaimniecības

zinātņu

maģistrs,
maģistrs,

veselības zinātņu maģistrs un vides zinātņu
maģistrs - piešķir attiecīgajām zinātnēm
radniecīgajā zinātņu nozaru grupā atbilstoši
Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām
izglītības tematiskajām grupām.

20.10 Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas
Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām

Salīdzinājumam RJA ir izvēlējusies Anglijā un Vācijā izstrādātas un īstenotas programmas.
Latvijā piedāvātās programmas ir veidotas vai nu finanšu, vai tiesību nozarē, bez RJA programmai
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raksturīgās starpdisciplinārās pieejas. Tādēļ salīdzinājumam nav izvēlēta neviena Latvijā īstenota
studiju programma.

20.10.1 Salīdzinājums ar Londonas Universitātes Karalienes Marijas Juridiskās
augstskolas maģistra studiju programmu starptautiskajās banku un finanšu
tiesībās

Londonas Universitātes Karalienes Marijas Juridiskā augstskola Anglijā īsteno maģistra
studiju programmu starptautiskajās banku un finanšu tiesībās.
Londonas

Universitātes

Karalienes Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju

Marijas Juridiskās augstskolas maģistra programma „Tiesības un finanses”
studiju

programma

starptautiskajās

banku un finanšu tiesībās
Obligātie studiju kursi
-

Ierobežotas izvēles studiju kursi – 90

Obligātā (A) daļa – kopā 23 KP
-

Ievadkurss

-

Juridiskā pētniecība

-

Mikro- un makroekonomika

-

Ievads tiesībās

-

Finanšu grāmatvedība

-

Eiropas Savienības tiesības

-

Eiropas Savienības tiesiskais regulējums

-

Monetārā politika

-

Uzņēmumu finanses

-

Starptautiskā finanšu vadība (I un II)

-

Starptautiskās komerctiesības

-

Eiropas uzņēmumu tiesības

-

Eiropas konkurences tiesības

-

Investīciju kapitāla dinamika un vadība

-

Bankrota tiesības

-

Uzņēmumu apvienošana un iegāde

Ierobežotas izvēles daļa (B) – kopā 5 KP

ECTS
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-

Banku tiesības

-

Tiesības un ekonomika

-

ES finanšu tiesības

-

Padziļinātas Eiropas uzņēmumu tiesības

-

Starptautiskās ekonomiskās tiesības

-

Padziļinātas Eiropas konkurences tiesības

-

Starptautiskās nodokļu tiesības

-

Biznesa vērtēšana

-

Starptautiskās tirdzniecības un

-

Finanšu analīze

investīciju strīdu risināšanas tiesības

-

Riska vadība

-

Ekonomisko noziegumu tiesības

-

Starptautiskā vadība un globalizācija

-

Finanšu un ārvalstu investīciju

-

Alternatīvā strīdu izšķiršana

tiesības attīstības valstu ekonomiskās

-

Līgumu sastādīšana

-

Starptautisko finanšu juridiskie
aspekti

-

Finanšu tirgus regulējums

-

Vērtspapīru tiesības

-

Korporatīvās maksātnespējas tiesības

-

ES nodokļu tiesības

-

Intelektuālais īpašums un finanses

-

Apdrošināšanas tiesības

-

Ētika biznesā un finansēs

-

Apdrošināšanas tiesību galvenie
principi (pusmodulis)

-

Jūras apdrošināšanas tiesības

-

Apdrošināšanas līgumi (pusmodulis)

-

Pārapdrošināšanas tiesības
(pusmodulis)

-

Regulēšanas principi (pusmodulis)

-

Ievads apdrošināšanas regulējumā
(pusmodulis)

-

Islāma tiesību elementi (pusmodulis)

-

Islāma finanšu un komerctiesības
(pusmodulis)

-

Finansējums pret nodrošinājumu
komercdarījumos

Brīvās izvēles studiju kursi

Brīvās izvēles (C) daļa – kopā 32 KP
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Tikai divgadīgajai studiju programmai

-

-

studiju kursi, kas tiek piedāvāti kādā no
piecām maģistra studiju programmām
starptautisko

tiesību

un

Eiropas

Savienības tiesību jomā
Maģistra darbs

Maģistra darbs – 20 KP

Londonas Universitātes Karalienes Marijas Juridiskās augstskolas programma ilgst vienu
gadu pilna laika studijās vai divus gadus nepilna laika studijās, šajā jomā tā ir samērojama ar RJA
programmu. Atšķirībā no RJA programmas, šajā programmā nav paredzēts dalījums obligātajos,
ierobežotas izvēles un brīvas izvēles studiju kursos. Londonas Universitātes Karalienes Marijas
Juridiskās augstskolas programmā studentiem ir jāizvēlas divi pilni moduļi no piedāvājuma (vai arī
vairāki pusmoduļi), katra moduļa apjoms ir 45 ECTS. Kopumā studentiem ir jāiegūst 90 ECTS, kas
ir vairāk par RJA programmā iegūstamo kredītpunktu apjomu. Abu programmu piedāvātie studiju
kursi saturiski pārklājas, piemēram, konkurences tiesību jomā.
20.10.2 Salīdzinājums ar Gētes Frankfurtes Universitātes Finanšu un tiesību institūta
tiesību zinātņu maģistra studiju programmu finansēs

Gētes Frankfurtes Universitātes Finanšu un tiesību institūts Vācijā īsteno tiesību zinātņu
maģistra studiju programmu finansēs.
Gētes Frankfurtes Universitātes Finanšu Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra studiju
un

tiesību

institūta

tiesību

zinātņu programma „Tiesības un finanses”

maģistra studiju programma finansēs
Obligātie studiju kursi – 40 ECTS

Obligātā (A) daļa – kopā 23 KP

-

ES tiesību pamatjautājumi

-

Ievadkurss

-

Ekonomikas principi

-

Juridiskā pētniecība

-

Komerciālās banku darbības

-

Mikro- un makroekonomika

-

Salīdzinošās uzņēmumu tiesības

-

Ievads tiesībās

-

Korporatīvā apdrošināšana

-

Finanšu grāmatvedība

-

Eiropas un starptautiskās

-

Eiropas Savienības tiesības

apdrošināšanas līgumu tiesības

-

Eiropas Savienības tiesiskais regulējums

-

Centrālās Bankas tiesības

-

Monetārā politika

-

Korporatīvo finanšu tiesības

-

Uzņēmumu finanses
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-

Biznesa nodokļu principi

-

Starptautiskā finanšu vadība (I un II)

-

Vienotā finanšu tirgus regulējums un

-

Starptautiskās komerctiesības

uzraudzība

-

Eiropas uzņēmumu tiesības

-

Finanšu pamatjautājumi

-

Eiropas konkurences tiesības

-

Grāmatvedība

-

Investīciju kapitāla dinamika un vadība

-

Monetārā politika un finanšu

-

Bankrota tiesības

regulējums

-

Uzņēmumu apvienošana un iegāde

-

Kapitāla tirgus un vērtspapīru tiesības

-

Līgumu sastādīšana

-

ES konkurences tiesības

-

Banku investīciju tiesības

-

Starptautisko nodokļu tiesību principi

-

Korporatīvās finanses

-

Finanšu intermediācija un riska
vadība

-

Apdrošināšana un riska vadība

-

Finanšu tirgi un institūcijas

-

Starptautiskā apdrošināšana

Ierobežotas izvēles studiju kursi
-

Brīvās izvēles studiju kursi
-

Ierobežotas izvēles daļa (B) – kopā 5 KP
-

Tiesības un ekonomika

-

Padziļinātas Eiropas uzņēmumu tiesības

-

Padziļinātas Eiropas konkurences tiesības

-

Biznesa vērtēšana

-

Finanšu analīze

-

Riska vadība

-

Starptautiskā vadība un globalizācija

-

Alternatīvā strīdu izšķiršana

-

Līgumu sastādīšana

Brīvās izvēles (C) daļa – kopā 32 KP
Tikai divgadīgajai studiju programmai

-

studiju kursi, kas tiek piedāvāti kādā no
piecām maģistra studiju programmām
starptautisko
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tiesību

un

Eiropas

Savienības tiesību jomā

Prakse – 5 ECTS

-

Maģistra darbs – 15 ECTS

Maģistra darbs – 20 KP

Gētes Frankfurtes Universitātes Finanšu un tiesību institūta tiesību zinātņu maģistra studiju
programma finansēs ilgst vienu gadu tāpat kā RJA programma. Atšķirībā no RJA programmas šajā
programmā nav paredzēts dalījums obligātajos, ierobežotas izvēles un brīvas izvēles studiju kursos.
Programmā studējošie izvēlas studiju priekšmetus 40 ECTS apjomā, un programmā ir paredzēta arī
prakse. Atšķirīgs, faktiski uz pusi mazāks ir arī par maģistra darbu iegūstamo kredītpunktu skaits –
20. Tomēr abu programmu piedāvātie priekšmeti saturiski pārklājas, piemēram, korporatīvo
finanšu, monetārās politikas un konkurences tiesību jomā.

20.10.3 Novērtējums

Veicot divu studiju programmu salīdzināšanu, var konstatēt gan kopīgas iezīmes, gan arī
atšķirības programmu satura un apjoma ziņā. Veiktais salīdzinājums liecina, ka RJA izstrādātā
studiju programma nodrošina tās absolventiem konkurētspējīgu izglītību tiesību un finanšu jomā, jo
atbilst līdzvērtīgām studiju programmām salīdzinātajās augstskolās, tomēr ietver arī tikai RJA
raksturīgas iezīmes.

20.11 Informācija par studējošajiem

Studējošo skaits. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. Absolventu skaits
Studējošo skaits
Pirmais studiju gads

7

Otrais studiju gads

44

Kopā

51

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto

7

studējošo skaits
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Absolventu skaits

13

20.12 Studējošo aptauja un tās analīze
Laikā no 2016.gada 7.jūnija līdz 4.jūlijam tika veikta aptauja, lai noskaidrotu programmā
studējošo atsauksmes par studiju procesu RJA.
Uz jautājumu, cik lielā mērā studējošais ieteiktu studēt RJA draugam, kolēģim vai radiniekam,
novērtējot 10 ballu sistēmā, vidējais studējošo sniegtais vērtējums ir 7,3 balles. RJA studijās gūto
zināšanu atbilstība nākotnes karjerai ir novērtēta ar vidēji 4 ballēm (5 ballu skalā).
Savukārt RJA akadēmiskā personāla un viespasniedzēju zināšanas un pasniegšanas kvalitāti
35,9% studējošo novērtējuši kā ļoti labu, 49,6% kā labu, bet 12,8% 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 juridiskās terminoloģijas un argumentācijas prasmes, zināšanas par tiesību
sistēmu un likumiem vai normatīvajiem aktiem, pētniecības metodes, iemaņas darbā ar avotiem un
to analīzi, juridisko tekstu rakstīšanas prasmes, komandas darba un prezentācijas prasmes, loģiskā
un analītiskā domāšana. Kā vērtīga tiek arī atzīmēta kontaktu loka paplašināšana. Studējošie kā
pozitīvu elementu akcentē arī starp-kultūru komunikāciju – pieredzi saskarsmē ar ārvalstu
studentiem un pasniedzējiem, kas paplašina redzesloku un zināšanas par citām kultūrām un
valodām.
Studējošo atsauksmes liecina, ka studiju process un vide RJA ir kvalitatīva un spējīga
nodrošināt studējošo augstvērtīgu zināšanu un prasmju apgūšanu, kas būs noderīgas veiksmīgas
karjeras veidošanā. Tomēr ir iespējami arī atsevišķi uzlabojumi, uz ko studējošie norāda arī savās
atsauksmēs.

20.13 Absolventu aptauja un tās analīze
Laikā no 2016.gada 7.novembra līdz 12.decembrim tika veikta aptauja, lai apkopotu datus par
absolventu nodarbinātību pēc studiju pabeigšanas RJA.
Liela programmas absolventu daļa – 43,9% - šobrīd turpina studijas Latvijas un ārvalstu augstākās
izglītības institūcijās. Taču daļa absolventu strādā juridiskajā (34,7%), valsts (13,3%) kā arī
izglītības un akadēmiskajā (10,2%) sektorā.
Absolventi bija aicināti arī norādīt savus aptuvenos mēneša bruto ienākumus. 28,2% absolventu ir
norādījuši, ka saņem 501-1000 eiro, 23,9% saņem 1001-1500 eiro, savukārt 14,1% pelna 1501-2000
eiro. Aptuveni 25% aptaujāto atbildi uz šo jautājumu nesniedza.
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Absolventu sniegtās atbildes norāda, ka RJA gūtā 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 63% absolventu bruto ienākumu apmērs mēnesī ir salīdzinoši augsts, ļaujot secināt, ka
RJA absolventu zināšanas darba devēji novērtē ļoti atzinīgi.

20.14 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studiju programmu pārvaldības principi un studentu tiesības un pienākumi ir noteikti RJA iekšējos
normatīvajos aktos un Studentu iekšējās kārtības noteikumos. Studējošo līdzdalība studiju procesa
pilnveidošanā izpaužas tādā pašā veidā kā bakalaura līmeņa studentiem.34

34

Skat. augstāk 16.11.4. sadaļu un 17.11.4. sadaļu.
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21 Kopīgās doktora studiju programmas „Starptautiskās un Eiropas tiesības”
raksturojums

2012.gada 17.augustā Kopenhāgenas Universitātes (turpmāk – KU) Juridiskā fakultāte un
RJA noslēdza līgumu par sadarbību doktora studiju nodrošināšanas jomā. Šī pašnovērtējuma
ziņojuma daļa sniedz pārskatu par kopīgo doktora studiju programmu tiesību zinātnē
„Starptautiskās un Eiropas tiesības” sadarbībā ar KU Juridisko fakultāti.

21.1 Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Kopīgās doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus
starptautisko un Eiropas tiesību jomā. Studiju programma sniedz padziļinātas zināšanas
starptautisko un Eiropas tiesību nozarē, kā arī tādās jomās kā juridiskā pētniecība un analīzes
metodoloģija, pētniecības organizēšana, pedagoģija un didaktika nolūkā nodrošināt Latvijas un
starptautiskā darba tirgū konkurētspējīgam zinātniekam nepieciešamās zināšanas un prasmes. RJA
mērķis ir kopīgi ar KU īstenot tādu doktorantūras programmu, kas ir konkurētspējīga ar citām
Eiropas universitātēm.
Studiju programmai ir šādi uzdevumi:
1.

Sniegt doktorantiem tādas zināšanas un prasmes, lai izpildītu promocijas darba prasības
atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem;

2.

Veicināt doktorantu kritisko domāšanu un izpratni par tiesību un politikas mijiedarbību
un tiesiskuma principa lomu starptautiskajās un Eiropas tiesībās;

3.

Sagatavot augsti kvalificētus starptautisko un Eiropas tiesību teorētisko bāzi apguvušus
tiesību zinātniekus, kas ir spējīgi konkurēt Latvijas un starptautiskā zinātniskā darba
tirgū, kā arī strādāt kā augsti kvalificēti speciālisti publiskajā un privātajā sektorā;

4.

Sagatavot kandidātus akadēmiskam darbam universitātē (tostarp lekciju lasīšanai,
studentu darbu vadīšanai bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī, studiju
programmu izstrādei un starptautisku pētniecisko projektu īstenošanai).
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21.2 Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Studiju programma ir piemērota gan doktorantiem, kas vēlas veidot karjeru pētniecības un
akadēmiskajā jomā, gan doktorantiem, kas vēlas strādāt, kā augsti kvalificēti speciālisti publiskajā
un privātajā sektorā starptautisko un Eiropas tiesību jomā.
Studiju programmas rezultātā doktorants:
1. Iegūst padziļinātas teorētiskās zināšanas Eiropas un starptautisko tiesību jomā;
2. Apgūst pētniecības metodes un to praktiskās pielietošanas iespējas;
3. Attīsta pētniecības plānošanas, datu apstrādes un prezentēšanas iemaņas;
4. Iegūts pedagoģiskās un didaktiskās prasmes, kas nepieciešamas universitātes līmeņa
pasniedzējam;
5. Iegūst mutiskās un rakstveida komunikācijas prasmes, prezentācijas spējas un polemikas
prasmes angļu valodā;
6. Izpilda promocijas darba izstrādes un sekmīgas aizstāvēšanas prasības, iegūstot tiesību
zinātņu doktora grādu;
7. Apgūst prasmes sastādīt mācību grāmatas, didaktiskos materiālus, mācību līdzekļus, kā arī
spējas veidot universitātes līmeņa studiju programmas un kursus.

21.3 Studiju programmas plāns. Studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms
kredītpunktos. Sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai
brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos. Īstenošanas plānojums

Doktorantūras studiju programma ir paredzēta 120 kredītpunktu apjomā, kas atbilst 180
ECTS kredītpunktiem.
Studiju kursu sadalījums studiju programmas obligātās un izvēles daļās, norādot apjomu
kredītpunktos, ir šāds:
Studiju programmas daļa

Kredītpunktu skaits

Obligātā (A)

96 KP

Brīvas izvēles (C)

24 KP

KOPĀ

120 KP
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Studiju kursu saraksts, norādot to apjomu kredītpunktos, ir šāds:

Studiju kursi

Kredītpunktu skaits

Obligātā daļa

Kopā 96 KP

Studiju kursi

Kopā 12 KP

Tiesību
teorija
metodoloģija

un

pētniecības

4 KP

Starptautiskās
privāttiesības
un
civilprocess Eiropas Savienībā vai Tiesību
normu piemērošana postsociālisma valstīs

4 KP

Doktorantu semināri

4 KP

Materiālu apkopošana un teorētiskās bāzes
izstrāde

12 KP

Pedagoģija un didaktika

12 KP

Promocijas darba rakstīšana

56 KP

Eksāmens specializācijā

4 KP

Brīvas izvēles daļa

Kopā 24 KP

Papildkursi (Kopenhāgenas Universitātes kursi)

Līdz 16 KP

Piedalīšanās konferencēs

Līdz 12 KP

Zinātniskās publikācijas

Līdz 12 KP

Pavisam kopā

120 KP

Izvēles daļas ietvaros doktorants pats var izraudzīties papildkursus Kopenhāgenas
Universitātē, kā arī plānot kredītpunktu iegūšanu ar līdzdalību zinātniskās konferencēs vai ar
publikācijām. Doktoranta individuālo studiju plānu apstiprina promocijas darba vadītāji.
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21.4 Studiju kursu un studiju moduļu apraksti

Studiju kurss

Apraksts

Doktorantu semināri

Ir ārkārtīgi svarīgi, ka doktorantūras studentiem ir
iespēja apspriest sava darba tēmu, gan arī ar
promocijas darba rakstīšanu saistītos jautājumus kopā
ar citiem doktorantūras studentiem un profesoriem.
Tas palīdz studentiem formulēt savu jautājumu
plašākā kontekstā, lai veiktu savu pētījumu dziļākos
segmentos, lai saskatītu sava darba metodoloģiskās
nepilnības un palīdzētu

rast

atbildes uz tiem

jautājumiem, kuri promocijas darba rakstīšanas gaitā
parādās kā problēmjautājumi.
Kursa forma ir šāda: katram doktorantam tiek lūgts
veikt prezentāciju par promocijas darba materiālo vai
metodisko daļu. Šai prezentācijai seko diskusija, kurā
students atbild uz jautājumiem par prezentāciju, kā arī
saņem komentārus no pārējiem studentiem un
profesoriem.
Vienā studiju gada laikā studentiem ir jāveic viena
prezentācija

un

jāapmeklē

divas

citu

studentu

prezentācijas (9 semināri 3 studiju gadu laikā).
Obligāti jālasa materiāli, kas saņemti iepriekš, un
aktīvi jāpiedalās diskusijās pēc prezentācijas. Tādējādi
visas nodarbības notiek, piemērojot uz pētniecību
balstītu studiju metodi, kurā diskusijas notiek,
pamatojoties uz iepriekš apgūtajiem materiāliem un uz
klātesošo studentu izteiktajām domām.
Starptautiskās privāttiesības un
civilprocess Eiropas Savienībā

Eiropas Savienības (ES) „četras brīvības” cenšas
garantēt preču, kapitāla, pakalpojumu un cilvēku brīvu
kustību 28 ES dalībvalstīs, lai nodrošinātu ES iekšējā
tirgus darbību.
Tomēr ES dalībvalstis joprojām ir saglabājušas lielāko
daļu no savām nesaskaņotajām privāttiesībām un
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komerctiesībām, neskatoties uz lielo daudzumu ES
privāttiesību un komerctiesību regulu, piemēram,
Briseles I regula (44/2001) par jurisdikciju un
spriedumu

atzīšanu,

un

izpildi

civillietās

un

komerclietās, Romas I regula (593/2008) par tiesību
aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, un Romas II
regula (864/2007) par tiesību aktiem, kas piemērojami
ārpus līgumiskām saistībām.
Lai gan daudzi no ES valstu normatīvajiem aktiem ir
saskaņoti, tajos atrodami arī vairāki „pārsteigumi”, kas
noved pie iekšējā tirgus funkcionēšanas traucējumiem.
Citu ES dalībvalstu spriedumu atzīšana un izpilde
mēdz būt sarežģīta. Dalībvalstu normatīvajos aktos par
mantošanu, gribu un testamenta grozījumiem pastāv
daudz neatbilstības. Patlaban, neskatoties uz vecākiem
(CISG) un neseniem (CECL) mēģinājumiem, nav pat
vienoti neatkarīgi noteikumi, kas regulētu visbiežāk
izmantotos darījumus, piemēram, preču pārdošanas
līgumus.
Šīs dažādās tiesību normas dalībvalstīs ir šķērslis
brīvai preču, pakalpojumu un cilvēku kustībai. No
otras puses, pastāv kulturāli, ekonomiski un vēsturiski
iemesli atšķirīgu noteikumu pastāvēšanai, piemēram,
kontinentālās un anglosakšu tiesībās vai kaimiņvalstu
starpā.
Tāpēc

vēl

virstiesības,
starptautisku

arvien
lai

ir

nepieciešamas

noteiktu,

elementu

kā

kuros

papildus

gadījumos

savienojošu

ar

faktoru

jāpiemēro vienoti noteikumi. Šīs virstiesības starptautiskās privāttiesības, risina tiesību normu
kolīzijas. Ekonomisko un personīgo faktoru izraisītās,
pastāvīgi augošās cilvēku migrācijas no ES perifērajas
uz centrālajām dalībvalstīm rezultātā, būs arvien
vairāk juridiska rakstura problēmas, kas izrietēs no
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dažādajiem noteikumiem katrā dalībvalstī un dažādu
starptautisko
piemērotas

privāttiesību
dalībvalstu

teorijām,

tiesās,

pat

kas
vienotās

tiek
ES

starptautisko privāttiesību regulācijas, t.i., Romas I un
Romas II regulu, ietvaros.
Šis kurss ir paredzēts, lai analizētu starptautisko
privāttiesību

teorētiskos

pamatus,

iespējamos

teorētiskos un metodoloģiskos risinājumus, kā arī šo
tiesību praktisko piemērošanu.
Tiesību normu piemērošana
postsociālisma valstīs

Kopš 90. gadu sākuma Eiropas Padomes dalībvalstu
skaits ir gandrīz dubultojies. Tā iemesls ir Padomju
Savienības sabrukums un citu bijušo sociālistisko
valstu transformācija. Priekšnosacījums tam, lai
pievienotos Eiropas Padomei, bija tiesiskuma un
cilvēktiesību standartu pieņemšana, tostarp Eiropas
Cilvēktiesību konvencijas ratifikācija. Jaunizveidotās
un atjaunotās valstis bija ar mieru pieņemt šos
standartus, tomēr tas notika bez pilnīgas izpratnes par
to, ko šie standarti nosaka un kā tos pareizi piemērot.
Tā rezultātā nav retums, ka cilvēktiesību standarti tiek
piemēroti nepareizā veidā sakarā ar "veco" izpratni par
dažādu interešu līdzsvaru, jo īpaši valsts (nevis
sabiedrības) interesēm piešķirot nesamērīgi lielu
svaru. Daudzās lietās Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir
norādījusi uz tādām kopīgām postsociālisma valstu
problēmām kā nepieņemami apstākļi ieslodzījuma
vietās, nepamatota personu aizturēšana, taisnīgas
tiesas trūkums, nesamērīga iejaukšanās privātajā
dzīvē, pārmērīgs brīvības ierobežojumus, tostarp vārda
brīvības un it īpaši preses brīvības ierobežojums.
Tajā pašā laikā visas postsociālisma valstis savās
tiesību sistēmās ir nostiprinājušas starptautisko tiesību
piemērojamību, un ir daudz piemēru, kad nacionālās
tiesas

aktīvi
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piemēro

starptautiskus

līgumus.

Konstitucionālo

tiesu

dibināšana

veicināja

starptautisku standartu ieviešanu praktizējošo juristu
ikdienas darbā un Strasbūras tiesas judikatūras plašu
izmantošanu. Šīs aktivitātes krietni pārsniedza dažu
"veco" demokrātiju tiesnešu entuziasmu attiecībā uz
Strasbūras tiesu prakses izmantošanu. Tomēr šī
darbība ir pelnījuši augstu novērtējumu no Eiropas
Cilvēktiesību tiesas rūpju pilnās nākotnes viedokļa.
Tiesību normu piemērošana postsociālisma valstīs ir
daudzslāņains process, un to nosaka dažādi faktori.
Kursa uzmanības centrā ir Eiropas tiesību normu
piemērošanas juridiskais rezultāts, kas tiek pētīts
plašākā

vēsturiskā,

sociālā

un

tiesībfilozofijas

kontekstā.
Tiesību teorija un pētniecības
metodoloģija

Kursa galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus ar
būtiskākajām

metodoloģiskajām

problēmām

un

izaicinājumiem tiesību pētniecībā starpdisciplinārā
kontekstā.
Šis kurss sniedz arī pārskatu par galvenajām pozīcijām
mūsdienu tiesību teorijās, koncentrējoties uz Eiropas
perspektīvām. Tas ļauj studentiem izprast ne tikai
principiālās
koncepcijām

atšķirības

starp

(formālisms,

galvenajām

tiesību

normatīvisms

un

pragmatisms), bet arī ļoti atšķirīgās metodoloģiskās
sekas katrai no tām. Eiropas stāstu varētu nosaukt par
„tiesību kultūru sadursmi,” kas vienlaikus noved arī
pie „juridisko metodoloģiju sadursmes”. Eiropas
Tiesas

judikatūra

un

tās

tiesiskā

pragmatisma

tradīcijas tiek apskatītas ar mērķi ilustrēt daudzas
svarīgas konceptuālas un metodoloģiskas dilemmas,
kas

pastāv,

piemēram,

starp

spriešanu

un

argumentēšanu, izejot no tiesību normām vai tiesību
principiem, starp „doktrīnās un konceptos orientētu”
vai „lietās balstītu” domāšanu, starp „no specifiskā uz
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plašāko” vai „no plašākā uz specifisko” domāšanu.
Tiesas lēmumu pieņemšanas stratēģijas un metodes
piedāvā ieskatus kā nonākt pie saskarsmes punktus
veidojošiem risinājumiem starp dažādām dalībvalstīm,
bet varētu arī novest pie pievēršanās izteiktākai
(re)konstruktīvisma
labākam

juridiskā

juridiskajai

metodoloģijai

pragmatisma

un

teorētiskajam

pamatojumam.

21.5 Studiju programmas organizācija

Doktora studiju programmu paredzēts īstenot pilna laika klātienes un nepilna laika klātienes
studiju formā. Pilna laika klātienes studiju ilgums ir 3 gadi, bet nepilna laika klātienes studiju
ilgums – 5 gadi. Mācību gadā ir 48 darba nedēļas (40 stundas nedēļā) pilna laika studijām un 36
darba nedēļas (40 stundas nedēļā) nepilna laika studijām. Puse no programmas studiju ilguma tiek
pavadīta RJA, Latvijā, otra puse – Kopenhāgenas Universitātē, Dānijā. Studiju programma tiek
īstenota angļu valodā.
Visi RJA profesori, kā arī citi vadošie mācībspēki ir iesaistīti studiju programmas
īstenošanā. Programmas īstenošanā RJA sadarbojas ar KU Juridiskās fakultātes profesoriem,
tādējādi nodrošinot pasniedzēju mobilitāti. RJA īstenotajos studiju kursos kā viesprofesori no KU ir
piesaistīti Mikael Rask Madsen un Iryna Marchuk.
KU nodrošina finansiālu atbalstu 1-3 doktorantūras programmas studentiem gadā, sedzot
visus ar studijām saistītos izdevumus visa studiju laika garumā, kā arī papildu izdevumus, kas
saistīti ar kursu apmeklēšanu ārpus Latvijas. Patlaban doktora studiju programma nav pieejama
studentiem par studiju maksu.

21.6 Prasības, uzsākot studiju programmu

Uzņemšana doktora studiju programmā ir atklāta un balstīta uz izsludinātā konkursa rezultātiem, kā
tas noteikts RJA un KU sadarbības līgumā. Studiju programma ir atvērta visiem interesentiem, kas
ieguvuši tiesību zinātņu maģistra grādu vai citu līdzvērtīgu kvalifikāciju, ja tā ietver pietiekamas
zināšanas vai darba pieredzi tiesību zinātņu jomā, kas ir iegūta vismaz piecus gadus ilgās studijās.
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Piesakoties studijām, pretendentam papildus jāiesniedz angļu valodas zināšanu apliecinājums,
motivācijas vēstule, pētniecības projekta apraksts un divas rekomendācijas vēstules. Pretendentu
atbilstību uzņemšanas prasībām izvērtē Uzņemšanas komisija (ekspertu komisija), tai ir tiesības arī
aicināt pretendentus uz interviju. Uzņemtie doktoranti tiek imatrikulēti doktora studiju programmā
ar RJA rektora rīkojumu.

21.7 Studiju programmas praktiskā īstenošana. Izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metožu izmantošana

Studiju programma sastāv no obligātās daļas, kuru veido obligātie studiju kursi,
pedagoģiskais darbs, eksāmens specializācijā un promocijas darba rakstīšana, kā arī izvēles daļas,
kuru veido izvēles kursi, līdzdalība zinātniskās konferencēs un zinātnisku publikāciju sagatavošana.
Studiju metodes ir vērstas uz neatkarīgas, kritiskas un radošas zinātniskas domāšanas
attīstīšanu, kā arī uz zinātniski pētniecisko iemaņu, problēmu risināšanas un komunikācijas iemaņu
attīstīšanu. Doktoranti apgūst akadēmisko plānošanu, kursu sagatavošanu un pasniegšanu, un tie
tiek regulāri iesaistīti mācībspēku sanāksmēs un citās RJA akadēmiskajās aktivitātēs visā studiju
laikā. Doktora studiju programmā ir iesaistīti četri RJA mācībspēki, kuriem ir Latvijas Zinātnes
padomes eksperta statuss: Džordžs Ulrihs, Franks Dīdrihs, Ineta Ziemele un Kristīne Krūma.
Promocijas darba plāns tiek izstrādāts un apstiprināts pirmā semestra laikā pēc studiju
uzsākšanas, un studiju procesa rezultāti tiek regulāri novērtēti, reizi pusgadā sagatavojot
pašnovērtējuma ziņojumus un veicot vismaz vienu prezentāciju gadā par pētniecības rezultātiem,
klātesot darba vadītājam, citiem mācībspēkiem un pārējiem doktorantiem (doktorantu seminārā).
Studiju programmas realizācijas specifiskā procedūra ir šāda:
1. Pēc uzņemšanas studiju programmā doktorantam tiek nozīmēts darba vadītājs no RJA
un no KU, savstarpēji saskaņojot, kurš būs primārā kontaktpersona akadēmiskajos
jautājumos visā studiju laikā;
2. 3 mēnešu laikā pēc programmas uzsākšanas doktorantam ir jāizstrādā un jāiesniedz
apstiprināšanai promocijas darba izstrādes plāns. Ja promocijas darba izstrādes plāns
netiek apstiprināts, studentam 3 mēnešu laikā ir jāiesniedz jauns plāns;
3. Doktoranta sekmes tiek izvērtētas ik pēc 6 mēnešiem, pamatojoties uz darba vadītājiem
iesniegto pašnovērtējumu. Ja pašnovērtējums netiek apstiprināts, doktorantam 3 mēnešu
laikā jāiesniedz atbilstošs pašnovērtējums;
4. Viena gada laikā pēc uzņemšanas studiju programmā doktorantam ir jāprezentē sava
pētījuma tēma ievadseminārā, kurā piedalās citi docētāji;
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5. Otrā studiju gada beigās pēc (pēc 30 mēnešiem nepilna laika studiju gadījumā)
doktorantam jāprezentē sava pētījuma rezultāti novērtējuma seminārā, kurā nozīmētais
recenzents, kas nav darba vadītājs, sniedz savu vērtējumu par darbu, kas paveikts līdz
attiecīgajam brīdim;
6. Atkarībā no darba plāna doktorantam var būt pienākums studiju laikā publicēt vienu vai
vairākus rakstus zinātniskajos izdevumos. Šie raksti var būt daļa no galējā promocijas
darba;
7. Pēc visu zinātniskā grāda iegūšanas prasību izpildes doktorants tiek pielaists pie
promocijas darba aizstāvēšanas Promocijas padomē.

21.8 Vērtēšanas sistēma. Izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība

Doktoranta sekmes programmas norises laikā tiek novērtētas dažādos veidos atkarībā no
veiktajām aktivitātēm.
Obligāto studiju kursu sekmes tiek novērtētas saskaņā ar gala pārbaudījuma formātu, kas ir
noteikts katram attiecīgajam kursam. Eksāmens specializācijā - starptautiskajās un Eiropas tiesībās
– ir jākārto 1. studiju gada beigās pilna laika klātienes programmā vai 2. studiju gada beigās nepilna
laika klātienes programmā.
Informācijas apkopošanas un teorētiskā pamatojuma izstrādes rezultātus novērtē darba
vadītāji. Pasniegšana un didaktiskā apmācība tiek novērtēta, pamatojoties uz atsevišķiem
novērtējumiem, ko veic studenti un darba vadītāji.
Izvēles kursi tiek novērtēti saskaņā ar attiecīgā kursa novērtēšanas nosacījumiem. To
atbilstību doktora studiju programmai un iegūtos kredītpunktus atzīst programmas direktors. Tāpat
arī kredītpunktus par zinātniskajām publikācijām un par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs
atzīst programmas direktors.
Reizi 6 mēnešos doktorantam jāsagatavo pašnovērtējuma ziņojums, ko novērtē darba
vadītāji. Otrā studiju gada beigās (30 mēnešus nepilna laika studiju gadījumā) doktorantam
jāprezentē sava pētījuma rezultāti novērtējuma seminārā. Speciāli nozīmēts recenzents sniedz savu
vērtējumu par paveikto darbu.
Pēc visu nepieciešamo kredītpunktu, ko noteiktajā kārtībā ir atzinis programmas direktors,
iegūšanas un pēc promocijas darba pabeigšanas, ko ir atzinuši darba vadītāji, doktorants tiek
pielaists pie promocijas darba aizstāvēšanas.
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Doktora grāds tiesību zinātnē tiek piešķirts pēc sekmīgas darba atklātas aizstāvēšanas
Promocijas padomē.

21.9 Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā

Doktorantūras programma izpilda valsts izglītības standartā izvirzītās prasības, ko noteic
Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums un citi normatīvie akti.
Attiecībā uz kopīgajām studiju programmām, kā to paredz Augstskolu likuma 55.1 pants,
kopīgā doktora studiju programma atbilst šādām prasībām:
Augstskolu likuma 55.1 pantā ietvertās

RJA un KU kopīgā doktora studiju

prasības

programma

1. Rakstveida vienošanās

2012.gada

17.augustā

Rīgas

Juridiskā

augstskola un Kopenhāgenas Universitātes
Juridiskā fakultāte parakstīja sadarbības
līgumu

par

kopīgas

doktora

studiju

programmas izveidi.
2. Vienādas augstākās izglītības līmeņa

Gan RJA, gan KU Juridiskā fakultāte īsteno

studiju programmu daļas

licencējamo

programmu

valsts

atzītu

doktora studiju programmu ietvaros. Abās
valstīs prasības attiecībā uz doktora studiju
programmām,

to

ilgumu,

apjomu

un

struktūru ir līdzīgas.
3.

Augstskolu

īstenošanā

iesaiste

programmas

Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu katra
augstskola ir līdzvērtīgi iesaistīta kopīgas
doktora studiju programmas izveidē un
īstenošanā. Katrai no augstskolām ir noteikti
uzdevumi
īstenošanā,
programmas

un

pienākumi
kas

programmas

izklāstīti

studiju

pašnovērtējuma

sadaļā.

Attiecībā uz studējošo iesaisti, pusi no
studiju laika doktoranti pavada RJA, otru
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pusi – KU Juridiskajā fakultātē.
4.

Vienotas

programmas

prasības

attiecībā

Noslēgtais

sadarbības

līgums

paredz

noslēguma

vienotas prasības attiecībā uz programmas

pārbaudījumiem, iegūstamo grādu un

īstenošanu un iegūstamo grādu. Studiju

studiju programmas daļas veido saturiski

programmas

vienotu

saturiski vienotas. Gadījumā, ja prasības

un

īstenošanu,

uz

secīgu

kopīgu

studiju

programmu:

daļas katrā augstskolā ir

kādā no studiju procesa komponentēm
atšķiras abās augstskolās, tad tiek piemērots
augstākais no standartiem, respektējot abu
valstu likumos noteiktās prasības.

5. Kopīga studiju programmas kvalitātes

Sadarbības līgums paredz kopīgas valdes

nodrošināšanas sistēma

izveidi, kas ir atbildīgā institūcija par
kopīgās doktora studiju programmu un tās
īstenošanu. Valde darbojas arī kā kvalitātes
kontroles

mehānisms.

Tās

pienākumos

ietilpst doktorantu skaita noteikšana katrā
akadēmiskajā gadā, Uzņemšanas komisijas
(ekspertu komisija) izveide, uzņemšanas
noteikumi un citi jautājumi.
6. Studējošo mobilitāte

Studējošo mobilitāte ir kopīgās studiju
programmas
Doktorantu

viens

no

mobilitāte

pamatmērķiem.
tiek

nodrošināta

studiju programmas ietvaros, doktorantiem
pusi no studiju laika pavadot RJA, bet otru
pusi – KU Juridiskajā fakultātē.
7. Akadēmiskā personāla mobilitāte

Kopīgās studiju programmas ietvaros RJA
īstenotajos studiju kursos tiek iesaistīti
viespasniedzēji no KU Juridiskās fakultātes
un RJA mācībspēki ir gatavi iesaistīties KU
piedāvātajos studiju kursos.

8. Noteikts grāds atbilstoši Latvijas

Sekmīgas

studiju

programmas

apguves

normatīvajos aktos noteiktajai sistēmai

rezultātā tiek iegūts doktora grāds tiesību
zinātnē (Doctor of Juridical Science) ar
specializāciju starptautiskajās un Eiropas
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tiesībās.
9. Noteikts diploma un tā pielikuma

Diploma un tā pielikuma saturs tiks

saturs

precizēts pēc Promocijas padomes izveides.

10. Apliecinājums, ka partnerinstitūcija

KU ir iesniegusi apliecinājumu, ka tā ir

ir atzīta attiecīgajā valstī

atzīta augstskola Dānijā ar tiesībām īstenot
doktora studiju programmu.

21.10 Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu
studiju programmām

Salīdzinājumam izvēlētas Latvijas Universitātes, Tartu Universitātes un Kopenhāgenas
Universitātes doktora studiju programmas tiesību zinātnē. Izvēlētās studiju programmas ļauj
salīdzināt kopīgo doktora studiju programmu ar līdzvērtīgām studiju programmām Latvijas, Baltijas
un Rietumeiropas kontekstā.

21.11 Salīdzinājums ar Latvijas Universitātes doktora studiju programmu
Abām studiju programmām kopīgs ir studiju ilgums pilna laika studijās – 3 gadi. Nepilna
laika studijas LU programmā ir par gadu īsākas – 4 gadi. Abās studiju programmās ir obligātie
studiju kursi, taču to proporcija LU programmā ir lielāka – 20 KP, salīdzinot ar 12 KP RJA
programmā. Abas programmas ietver pedagoģisko darbu, publikācijas, līdzdalību konferencēs un
promocijas darba izstrādi.
Atšķirīgs abām studiju programmām ir programmas apjoms – 144 KP LU programmā,
savukārt RJA programmā - 120 KP. Atšķiras arī obligāto prasību un izvēles iespēju samērs – RJA
programmā prasības attiecībā uz publikācijām, līdzdalību konferencēs un līdzdalību izvēles kursos
ir noteiktas, sniedzot doktorantiem lielāku rīcības brīvību kredītpunktu ieguvē un atbilstoši viņu
interesēm, piemēram, lielāku laiku veltot izvēles studiju kursu apguvei, zinātnisku publikāciju
sagatavošanai vai līdzdalībai konferencēs. Tas ļauj efektīvāk plānot laiku studiju programmas
galveno komponentu – promocijas darba izstrādi.
Būtiska atšķirība ir tā, ka starptautiskās un Eiropas tiesības ir tikai viena no piecām tiesību
nozarēm, kurās ir iespējama specializācija LU programmā. RJA programma tiek īstenota tieši šajā
tiesību nozarē angļu valodā, un tas noteic visas studiju programmas ievirzi, tai skaitā, studiju

305

kursus, un ievērojami lielāku detalizācijas pakāpi, kādā studiju gaitā tiek īstenotas visas aktivitātes
šajā nozarē.
21.12 Salīdzinājums ar Tartu Universitātes doktora studiju programmu
Abām programmām ir līdzīga kopējā studiju programmas struktūra. Viena trešdaļa no
studiju apjoma tiek veltīta obligāto kredītpunktu apguvei, bet divas trešdaļas – promocijas darbam.
Tartu programma ietver arī obligātos un izvēles studiju kursus, pedagoģisko darbu un brīvu izvēli
attiecībā uz kredītpunktu apguvi (pēdējais ir ļoti ierobežotā apmērā – 4 KP).
Tartu programmai atšķirīgs ir pilna laika studiju programmas ilgums un apjoms – 4 gadi un
160 KP (240 ECTS). Līdz ar to lielāks ir obligāto studiju kursu īpatsvars – 24 KP. Būtiska atšķirība
ir arī tā, ka Tartu programma nepiedāvā specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās, lai gan tā
paredz angļu valodas izmantošanu studiju procesā. Līdzīgi kā citas universitātes Lietuvā un
Igaunijā, Tartu programma ir vērsta uz nacionālo tiesību (galvenokārt civiltiesību un
krimināltiesību) apguvi. Ņemot vērā RJA programmas studiju procesa norisi angļu valodā, tas
norāda uz brīvu nišu potenciālo studentu piesaistīšanai RJA programmā no visa Baltijas reģiona.

21.13 Salīdzinājums ar Kopenhāgenas Universitātes doktora studiju programmu
Abām programmām kopīgs ir pilna laika studiju programmas ilgums un apjoms – 3 gadi un
120 KP (180 ECTS). Arī galvenie programmas komponenti – obligātie un izvēles studiju kursi,
promocijas darba rakstīšana, pedagoģiskais darbs un līdzdalība konferencēs ir līdzīgi.
Kopenhāgenas programma ietver studijas starptautiskajās un Eiropas tiesībās.
Atšķirīgs ir obligāto studiju kursu īpatsvars - 20 KP salīdzinājumā ar RJA programmas 12
KP. No šiem 20 KP pusei studiju kursu jābūt specializācijas jomā un pusei - citās jomās. Studiju
kursi tiek piedāvāti JurForsk sadarbības ietvaros, kas aptver 8 Dānijas universitātes un augstskolas,
un tiek piedāvāti dāņu un angļu valodā. Papildus minētajam Kopenhāgenas programma pieļauj
brīvas izvēles kursu apguvi 10 KP apmērā, kas var tikt apgūti Ziemeļvalstu universitātēs un ir
pieejami Kopenhāgenas programmas studentiem bez maksas. Kā obligāts elements ir iekļauta
prasība pēc pieredzes iegūšanas citā pētnieciskajā vidē ārvalstīs, kas RJA padara pievilcīgu dāņu
doktorantiem.

21.14 Novērtējums
RJA programma atšķiras no LU programmas un citām Latvijā īstenotajām programmām ar
tās specializāciju un līdz ar to iegūstamo zināšanu detalizācijas pakāpi starptautiskajās un Eiropas
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tiesībās, kā arī studiju valodu. Tartu universitātē un Baltijas valstīs kopumā doktora studiju
programmas ilgst 4 gadus un neietver specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās angļu
valodā. Līdz ar to RJA programmai ir iespēja piesaistīt doktorantus no Baltijas reģiona. Studiju
programmas organizācijas ziņā RJA programma ir līdzīga Kopenhāgenas Universitātes
programmai, kaut arī pastāv nelielas atšķirības specializācijas pakāpē starptautiskajās un Eiropas
tiesībās. Sadarbība ar Kopenhāgenas Universitāti paver iespējas RJA studentiem iekļauties
Ziemeļvalstu pētniecības tīklos un piedalīties Dānijā un Ziemeļvalstīs piedāvātajos mācību kursos.

21.15 Informācija par studējošajiem

Studējošo doktorantu skaits
Studējošo doktorantu skaits
Pirmais studiju gads

1

Otrais studiju gads

2

Trešais studiju gads

2

Kopā

5

21.16 Studējošo doktorantu aptauja un tās analīze
Kopīgā doktora studiju programma tika uzsākta 2013.gadā. Laikā no 2016.gada 7.jūnija līdz
4.jūlijam tika veikta aptauja, lai noskaidrotu programmā studējošo atsauksmes par studiju procesu
RJA.
Uz jautājumu, cik lielā mērā doktorants ieteiktu studēt RJA draugam, kolēģim vai
radiniekam, novērtējot 10 ballu sistēmā, vidējais doktorantu sniegtais vērtējums ir 8 balles. RJA
studijās gūto zināšanu noderīgums nākotnes karjerai ir novērtēts ar vidēji 9 ballēm.
Doktoranti norāda, ka, tā kā uz aptaujas aizpildīšanas brīdi vēl nav gūts pietiekams ieskats
studiju procesā, tai skaitā, apgūstamajos studiju kursos, jautājums par vērtīgākajām zināšanām un
prasmēm, kas gūtas studiju procesā RJA, un jautājums par RJA akadēmiskā personāla un
viespasniedzēju profesionālismu un pasniegšanas kvalitāti, nav detalizēti atbildēts. Tomēr kā
būtisks ieguvums ir minēta pieredze studiju kursa pasniegšanā.
Doktorantu atsauksmes liecina, ka vēl ir nepieciešams laiks, lai pilnvērtīgi varētu atbildēt uz
visiem aptaujā ietvertajiem jautājumiem par studiju programmas kvalitāti RJA. Tomēr kopumā
pirmie iespaidi par studiju procesu un infrastruktūru ir pozitīvi.
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21.17 Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Doktorantu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā ir balstīta uz tādiem pašiem principiem,
kā pārējiem studentiem.35 Papildus tam, doktoranti līdzdarbojas arī mācību procesā un sniedz savu
ieguldījumu gan mācību darbā, gan pētnieciskajā darbā, vadot studentu darbus. Doktoranti tiek
iesaistīti akadēmiskās apspriedēs un darba grupās, kas saistītas studiju procesa pilnveidošanu RJA.

22 Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā
Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā

Studiju programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības
telpas veidošanas rekomendācijām
Eiropas Augstākās izglītības telpas (EHEA) koncepcija tika izveidota vienlaikus ar Boloņas
procesa dekādes gadadienu. EHEA galvenais mērķis ir nodrošināt salīdzināmas, saderīgas un
koherentas augstākās izglītības sistēmas Eiropā. EHEA ietvaros izveidoti arī Standarti un vadlīnijas
kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā.36
RJA studiju virziens un studiju programmas ir izveidotas, ņemot vērā Boloņas deklarācijas
nostādnes par vienotu izglītības telpu Eiropā un EHEA standartus kvalitātes nodrošināšanas jomā.
Studiju programmas ir izstrādātas saskaņā ar Latvijas normatīvo regulējumu augstākās izglītības
jomā – Augstskolu likuma 55.pantu, Izglītības likumu, Valsts akadēmiskās izglītības standartu un
Valsts otrā līmeņa profesionālās izglītības standartu.
Veidojot studiju virzienu un studiju programmu struktūru, tiek ņemti vērā būtiskie ES
plānošanas dokumenti izglītības jomā, kas saistoši arī Latvijai (norādīti turpmāk).

“Eiropa 2020” - Eiropas Savienības desmit gadu izaugsmes stratēģija
Stratēģija “Eiropa 2020” ir izstrādāta, lai veicinātu izaugsmi, kas ir „gudra”, pateicoties
investīcijām izglītībā, pētniecībā un inovācijā, un sevišķu uzmanību pievēršot darbavietu izveidei

35

Skat. augstāk 16.11.4. sadaļu un 17.11.4. sadaļu.

36

http://www.ehea.info/Uploads/Documents/Standards-and-Guidelines-for-QA.pdf (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada

10.februārī).
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un nabadzības mazināšanai. Stratēģijas centrā ir pieci vērienīgi mērķi nodarbinātības, pētniecības,
izglītības, nabadzības izskaušanas un klimata un enerģētikas jomā.37
Divi no stratēģijas pieciem mērķiem paredz nodarbinātības paaugstināšanu dalībvalstīs
(jānodarbina 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem) un izglītības lomas palielināšanu (skolu
nebeigušo un izglītošanos pāragri pārtraukušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas,
vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība). Šie mērķi ir
pārveidoti valstu mērķos, savstarpēji papildinot cits citu, jo uzlabojumi izglītības sistēmā var
uzlabot nodarbinātību un mazināt nabadzību, pētniecības, attīstības un inovācijas iesaiste
ekonomikā, ko papildinātu efektīvāka resursu izmantošana, paaugstinās dalībvalstu konkurētspēju,
vienlaikus veidojot jaunas uzņēmējdarbības un darba iespējas.38

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2009.gada 26.novembra
secinājumi par izglītības nozīmes palielināšanu labi funkcionējošā zināšanu trijstūrī
(2009/C 302/03)39
Kā pausts šajos secinājumos, izglītība ir noteikta kā zināšanu trijstūra pamats, un visiem
trim trijstūra elementiem (izglītībai – pētniecībai – novatorismam) ir jābūt savstarpēji atbalstošiem
un pastiprinošiem.
Būtiskie secinājumu principi paredz, ka, lai izglītība varētu pildīt savu lomu zināšanu
trijstūrī, pētniecības un novatorisma mērķiem un iznākumiem ir jānodrošina atgriezeniskā saite
izglītībā, kur mācīšana un mācīšanās balstās uz spēcīgas pētniecības bāzes un kur mācīšanas un
mācīšanās vide ir pilnveidota un uzlabota, vairāk iekļaujot radošu domāšanu un novatorisku
attieksmi un pieeju. Pateicoties pētnieku un mācību spēku apmācībai, viņiem būtu jāspēj labāk
iedzīvināt inovāciju kultūru organizācijās, kurās tie strādā.

37

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_lv.htm (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada

10.februārī).
38

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_lv.htm (pēdējoreiz aplūkots 2013.gada

10.februārī).
39

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:LV:PDF (pēdējoreiz aplūkots

2013.gada 10.februārī).
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Padomes 2009.gada 12.maija secinājumi par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai
izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”) (2009/C 119/02)40
Secinājumi ietver vairākus stratēģiskos mērķus, tai skaitā, uzlabot izglītības un apmācības
kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot augsta līmeņa pasniegšanu. Tāpat visos izglītības un apmācības
līmeņos jāsekmē novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu: Partnerība starp
uzņēmējdarbības vidi un dažāda līmeņa un nozaru izglītības, apmācības un pētniecības iestādēm var
palīdzēt koncentrēties uz prasmēm un iemaņām, kas ir vajadzīgas darba tirgū, un atbalstīt
novatorismu un uzņēmējdarbības garu visās mācību formās.

Komisijas 2011.gada 20.septembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei,
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Atbalsts
izaugsmei un darbavietām – Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas
programma {SEC(2011) 1063 galīgā redakcija}41
Paziņojumā pausts, ka nav viena izcilības modeļa: Eiropai vajadzīgs plašs augstākās
izglītības iestāžu spektrs, un katrai no tām jātiecas uz izcilību atbilstoši tās uzdevumiem un
stratēģiskajām prioritātēm.
Savukārt stratēģiskie mērķi un risināmie jautājumi ir šādi:
1) Izglītības līmeņa uzlabošana, lai nodrošinātu absolventus un pētniekus, kas Eiropai vajadzīgi Eiropai augstākajā izglītībā ir jāiesaista plašāks sabiedrības loks;
2) Augstākās izglītības kvalitātes un atbilstības uzlabošana - darba devēju un darba tirgus iestāžu
iesaistīšana programmu izstrādē un īstenošanā, personāla apmaiņas atbalstīšana un praktiskas
pieredzes iekļaušana kursos;
3) Kvalitātes uzlabošana ar mobilitātes un pārrobežu sadarbības starpniecību - labāko studentu,
akadēmiķu un pētnieku piesaistīšana no valstīm ārpus ES un jaunu pārrobežu sadarbības veidu
izstrāde ir galvenie kvalitāti virzošie aspekti.
Komisija paredz arī U-Multirank izveidi – jaunu, ar sniegumu pamatotu klasifikācijas un
informācijas rīku augstāko iestāžu profilēšanai ar mērķi radikāli uzlabot augstākās izglītības nozares
pārredzamību. Papildinot pašreizējo klasifikāciju un darbības rādītāju datus, kas saistīti ar
pētniecību, un ļaujot lietotājiem izveidot personīgu daudzpusīgu klasifikāciju, šis neatkarīgi vadītais
rīks informēs par visu augstākās izglītības nozarē iesaistīto personu izvēli un lēmumu pieņemšanu.
40

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:LV:PDF (pēdējoreiz aplūkots

2013.gada 10.februārī).
41

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:LV:PDF (pēdējoreiz aplūkots

2013.gada 10.februārī).
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RJA studiju virziena un studiju programmu novērtējums šo dokumentu kontekstā
RJA īstenotā studiju virziena un studiju programmu īstenošana un to stratēģiskie mērķi
saskan ar EHEA standartos un ES dokumentos ietvertajiem.
Programmās būtiska loma tiek pievērsta pētniecisko iemaņu attīstīšanai un studentu
sagatavošanai turpmāku patstāvīgu pētījumu izstrādei un tālākām studijām doktorantūrā. Dažādos
pētniecības projektos un jaunu publikāciju sagatavošanā iesaistīts ir arī RJA akadēmiskais
personāls. Tādējādi pasniegšana RJA ir balstīta uz pētniecības bāzes.
RJA kā viespasniedzēji regulāri tiek aicināti praktizējoši jomas profesionāļi, tādējādi
veidojot saikni starp akadēmisko vidi un industriju. Darba devēju atsauksmes tiek ņemtas vērā,
pilnveidojot studiju programmas. Tas palīdz attīstīt tādas studējošo prasmes, kas nepieciešamas
darba tirgū.
RJA ir veiksmīga pieredze pārrobežu sadarbībā, iesaistot augsta līmeņa viespasniedzējus
studiju programmu īstenošanā. Arī ārvalstu studenti un doktoranti veido salīdzinoši lielu daļu
kopējā studējošo skaita. Sadarbībā ar Kopenhāgenas Universitāti ir izveidota kopīga doktorantūras
programma, kuras mērķis ir jaunu zinātnieku sagatavošana ES un starptautisko tiesību jomā.
RJA ir dalībniece arī U-Multirank veidotajā starptautiskajā augstākās izglītības iestāžu
rankinga sistēmā.

22.1 Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu
nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā
Nolūkā uzzināt atsauksmes par RJA studiju programmu absolventu iespējām darba tirgū, 35
darba devēji laikā no 2013.gada 28.novembra līdz 18.decembrim tika aicināti piedalīties RJA
veidotajā aptaujā.
67% darba devēju, kas atbildējuši uz aptaujas jautājumiem, šobrīd nodarbina RJA
absolventus, savukārt pie 33% darba devēju šobrīd RJA studenti iziet praksi.
Darba devēju sniegtās atsauksmes apliecina, ka RJA studiju programmu, sevišķi maģistra
studiju, absolventiem nākotnes perspektīvā ir iespējams veiksmīgi strādāt apgūtajā profesijā.42

42

Sīkāka informācija sniegta attiecīgajās sadaļās par studiju programmām.
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