DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa
gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām
un priekšlikumiem.
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: “Fizioterapija”
Kurss: 1

Programmas direktors:
ārsts rehabilitologs,
lekt. Jeļena Civako

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).
1.1
54321-

Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
Novērtējiet
studiju
kursa 1.2
kur:
svarīguma pakāpi piecu baļļu
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
ļoti svarīgs
4 - augsts
svarīgs
3 - vidējs
vidēji svarīgs
2 - zems
nesvarīgs
1 – ļoti zems
nav vajadzīgs

1.3

Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām
(=).
A.tabula
Studiju kursa
Studiju kursa
Pasniegšanas
Izmaiņas kursa
nosaukums
svarīgums
līmenis
apjomā
A.daļa
1.Cilvēka ģenētikas pamati
2.Cilvēka anatomija 1.daļa
3.Datorzinību pamati
4.Bioķīmija
5.Terminoloģija latīņu
valodā
6.Cilvēka anatomija 2.daļa
7.Mikrobioloģija,
virusoloģija, parazitoloģija
8.Biomehānika
9.Biometrija
B.daļa
1.Fizioterapijas pamati
C.daļa
1.Profesionālā angļu
valoda
2.Veselības sporta teorija
un metodika

D.daļa
1.Medicīnas vēsture
2.Vides veselība
3.Uztura mācība

2

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 1.
kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams
Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 1.
2.
kopumā?
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa
gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām
un priekšlikumiem.
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: “Fizioterapija”
Kurss: 2

Programmas direktors:
ārsts rehabilitologs,
lekt. Jeļena Civako

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).

54321-

1.1.Novērtējiet
studiju
kursa 1.2.Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
svarīguma pakāpi piecu baļļu
5 - ļoti augsts
sistēmā, kur:
4 - augsts
ļoti svarīgs
3 - vidējs
svarīgs
2 - zems
vidēji svarīgs
1 – ļoti zems
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A.tabula
Studiju kursa
Studiju kursa
Pasniegšanas
Izmaiņas kursa
nosaukums
svarīgums
līmenis
apjomā
A.daļa
1.Cilvēka fizioloģija
2.Patoloģiskā fizioloģija
B.daļa
1.Fizioterapijas pamati
2.Infekciju slimības un
epidemioloģija
3. Masāža un mīksto audu
tehnika
4.Medicīniskā psiholoģija
5.Medicīniskās
tehnoloģijas
6.Logopēdijas pamati
7.Fizikālā medicīna
8.Klīniskā prakse
C.daļa
1.Profesionālā angļu
valoda
2.Filozofija
3.Sociālā pedagoģija

D.daļa
1.Medicīnas ētika
2.Imunoloģija un
endokrinoloģija
3.Sabiedrības veselība

2

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 1.
kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams
Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 1.
2.
kopumā?
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa
gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām
un priekšlikumiem.
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: “Fizioterapija”
Kurss: 3

Programmas direktors:
ārsts rehabilitologs,
lekt. Jeļena Civako

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).

54321-

1.1.Novērtējiet
studiju
kursa 1.2.Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
svarīguma pakāpi piecu baļļu
5 - ļoti augsts
sistēmā, kur:
4 - augsts
ļoti svarīgs
3 - vidējs
svarīgs
2 - zems
vidēji svarīgs
1 – ļoti zems
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A.tabula
Studiju kursa
Studiju kursa
Pasniegšanas
Izmaiņas kursa
nosaukums
svarīgums
līmenis
apjomā
A.daļa
B.daļa
1.Iekšīgo slimību
propedeitika
2.Iekšķīgās slimības

3.Vispārīgā ķirurģija
4.Ortopēdija un
traumatoloģija

5.Sievietes veselība
6.Klīniskās aprūpes
pamati
7.Ergoterapijas pamati
8.Fizioterapija pie
iekšķīgām slimībām
9.Fizioterapija ortopēdijā un
traumatoloģijā

10.Pirmā palīdzība
11.Pediatrija
12.Neiroloģija
13.Klīniskā farmakoloģija
14.Sporta medicīna

15.Fizioterapija neiroloģijā

16..Fizioterapija pediatrijā
C.daļa
1.Ekonomikas pamati

2.Estētika
3.Ētika
4.Politoloģija
5.Socioloģija
6.Sociālās drošības sistēma
Latvijā

D.daļa
1.Manuālās terapijas pamati

2

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 1.
kopumā?
2.
3.
4.
5.

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1.
2.

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes
Pietiekams
Nepietiekams
Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 1.
2.
kopumā?
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa
gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks
izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām
un priekšlikumiem.
Fakultāte: Dabaszinātņu un matemātikas
Studiju programma: “Fizioterapija”
Kurss: 4

Programmas direktors:
ārsts rehabilitologs,
lekt. Jeļena Civako

1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus
(sk.A.tabulu).

54321-

1.1.Novērtējiet
studiju
kursa 1.2. Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur:
svarīguma pakāpi piecu baļļu
5 - ļoti augsts
sistēmā, kur:
4 - augsts
ļoti svarīgs
3 - vidējs
svarīgs
2 - zems
vidēji svarīgs
1 – ļoti zems
nesvarīgs
nav vajadzīgs

1.3. Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits
attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A.tabula
Studiju kursa
Studiju kursa
Pasniegšanas
Izmaiņas kursa
nosaukums
svarīgums
līmenis
apjomā
1.Klīniskā prakse
neiroloģijā
NRC “Vaivari”

2.Klīniskā prakse
pediatrijā
Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca

3.Klīniskā prakse
ortopēdijā un
traumatoloģijā
Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca

4.Klīniskā prakse pie
iekšķīgām slimībām
P.Stradiņa klīniskā universitātes
slinmīca

5.Klīniskā prakse II
rehabilitācijas etapā“Līgatne”

6.Klīniskā prakse II
rehabilitācijas etapāNRC “Vaivari” Daugavpils
reģionālā filiāle

2

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma 1.
kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1.
2.

Pietiekams
Nepietiekams
Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

4.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 1.
2.
kopumā?
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!

