Gadagrāmata 2011
1. Pamatinformācija
1.1. Juridiskais statuss
Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts ir Laterāna Pontifikālās universitātes
(Roma, Itālija) filiāle Latvijā, kuras dibinātājs ir Latvijas Katoļu bīskapu konference.
Atbilstoši Latvijas likumdošanai Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts darbojas
kā privāta augstākās izglītības iestāde.
1.2. Darbības virziens
Laterāna Pontifikālās Universitātes (LPU) filiāle RARZI pētnieciskajā darbībā
īsteno Atklāsmē, Baznīcas maģistērija mācībā un katoliskajā akadēmiskajā tradīcijā
balstīto LPU pētniecisko uzstādījumu, ko izsaka nosaukums “Jaunā antropoloģija
III gadu tūkstotim”, un kas paredz cilvēka universāla tēla atjaunošanu mūsdienu
kultūrā.
RARZI atzīst, ka mūsdienu izglītības būtisks trūkums ir zināšanu segregācija un
funkcionālisms, kas izveidojies pārāk šauras un vienpusīgas specializācijas
rezultātā. Tāpēc RARZI par savu galveno prioritāti uzskata tādu izglītības modeli,
kurā studiju procesā ietverto priekšmetu daudzveidība būtu saskaņota ar mērķi
attīstīt integrālu skatījumu uz cilvēku. Šodien Latvijā tas ir sevišķi nozīmīgs, lai
mazinātu totalitāro režīmu laikā cilvēka apziņai nodarīto „antropoloģisko
kaitējumu”, atklājot Kristu kā patiesā, jaunā cilvēka pirmtēlu.
RARZI izglītības virziena balsts ir kristīgās filozofiskās un teoloģiskās
antropoloģijas tradīcija, kura piedāvā dziļu un daudzpusīgu cilvēka personas un
sabiedrības skaidrojumu, kā arī refleksiju par pamatvērtībām, kas ļauj īstenoties
cilvēka dabas potenciālam. Šādam antropoloģiskam uzstādījumam ir pakārtotas
dažādo humanitāro zinātņu ─ teoloģijas, filozofijas, ētikas, psiholoģijas,
pedagoģijas, sociālās mācības, kultūras un reliģiju vēstures studijas. Šo studiju
mērķis ir veicināt Baznīcas un kultūras dialogu, sekmējot ētisko un kultūras vērtību
līdzsvaru sabiedrībā.
1.3. Gada ievērojamāko notikumu hronika
Martā iznāk priesterības gadam veltītās ekumēniski teoloģiskās konferences
„Kristus vārdā esam sūtīti” (2Kor5,20) referātu krājums, kas apkopots reliģiski
zinātniskajā žurnālā Terra Mariana Nr.2/43.
6.-7.05. notiek katoļu studentu dienas, kuras organizē RARZI sadarbībā ar RTI (Rīgas
Teoloģijas institūts). Studentu dienu ietvaros notiek zinātniska konference, kā arī
sporta spēles, koncerts un sadraudzības pasākumi.
13.-15.08. RARZI prezentē savu darbību Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas svētku svinībās Aglonā un rīko publisko diskusiju par aktuālām
reliģiskām tēmām.
23.-25.09. notiek seminārs katehētiem „Garīgais impulss”, ko organizējot, RARZI
zināmā mērā atgriežas pie sava sākotnējā uzdevuma – gatavot katehētus.

30. septembrī Laterāna Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātes Asociēto
institūtu komisija pieņem lēmumu par RARZI humanitāro zinātņu bakalaura un
maģistra programmu gala pārbaudījumu norisi.
28.-30. oktobrī uzsākta skolotāju tālākizglītības programmas „Morāles aspekti
audzināšanas darbā vispārizglītojošā skolā” īstenošana. Skolu rudens brīvdienās
īstenots viens no trijiem šīs programmas moduļiem.
28. oktobrī uzsāktas nodarbības itāļu valodas apguvē. Tās tiek piedāvātas RARZI
docētājiem, studentiem un citiem interesentiem kā papildus iespēja uzlabot savas
valodu prasmes.
24.-27. oktobrī - RARZI piedalās Apvienotā Pasaules Latviešu zinātnieku III
kongresa un letonikas IV kongresa rīkošanā un norisē kopā ar latviešu Biedrību, IZM,
LU un citām Latvijas augstskolām, īpaši reliģijzinātņu sekcijas sēžu rīkošanā un
vadīšanā.
25.-26. novembrī notika pastorālajam darbam veltīta starptautiska ekumēniski
teoloģiska konference „Tas ir jaunas žēlastības laiks”, ko rīko RARZI sadarbībā ar
RTI un Lutera akadēmiju.
13. decembrī - starptautisko ekspertu vizīte RARZI, tikšanās ar docētājiem,
studentiem un darba devējiem. Eksperti veica RARZI īstenotā studiju virziena
izvērtēšanu Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros. Eksperti pozitīvi novērtēja
RARZI darbību.
17. decembrī notika humanitāro zinātņu bakalaura programmas reliģijā izlaidums. 15
programmas absolventu saņēma bakalaura diplomus.
2. Studijas
2.1. Aktualitātes studiju procesā 2011./2012. studiju gadā
2011./2012. gadā RARZI pirmoreiz sāka īstenot jaunu 2011. gada 26. maijā
licencētu studiju programmu Profesionālais maģistrs reliģijā ar kvalifikāciju
pastorālais konsultants, kurā tika uzņemti 17 studenti. Programma studiju gada laikā
saņēma pozitīvu ekspertu atzinumu Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās
izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai"
vienošanās Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros 2011. gada 13.
decembrī kopā ar pārējām studiju programmām tā tika atzīta par ilgtspējīgu un
ieklasificēta I kategorijā. 2012. gada 31. maijā ar IZM Akreditācijas komisijas
lēmumu Profesionālā maģistra studiju programma ar kvalifikāciju pastorālais
konsultants tiek akreditēta uz 6 gadiem.
2012. gada 28. jūlijā IZM akreditācijas komisija apstiprināja izmaiņas
realizējamajās studiju programmās, saskaņā ar kurām humanitāro zinātņu bakalaura
studiju programmas realizēšanas laiks tiek pagarināts par trīs mēnešiem (t.i. kopā 3
gadi 3 mēneši), Profesionālās maģistra studiju programmas ar kvalifikāciju
skolotājas apjoms tika samazināts par 4 krp (tagad 96 krp), lai novērstu neatbilstību
Augstskolu likuma 1.p., saskaņā ar kuru nepilna laika studijās viena gada laikā apgūst
mazāk kā 40 krp. IZM akreditācijas komisija apstiprināja izmaiņas maģistra studiju

programmu uzņemšanas noteikumos, saskaņā ar kuriem RARZI īstenotajās maģistra
studiju programmās var iestāties arī reflektanti ar bakalaura grādu teoloģijā vai
reliģijā (Profesionālajā maģistra studiju programmā ar kvalifikāciju skolotājs arī ar
augstāko pedagoģisko izglītību vai izglītības bakalaura grādu), kas iegūts arī ne
Vatikāna izglītības kongregācijas atzītās mācību iestādēs. Jaunajā 2012./2013.
akadēmiskajā gadā maģistra studiju programmās studenti tiks uzņemti saskaņā ar
jaunajiem noteikumiem.
2.2. Vispārīga informācija par studiju procesu 2011./2012. studiju gadā
2011./2012. Studiju gadā RARZI nepilna laika klātienes studiju formā tika
realizētas 5 studiju programmas:
 akadēmiskā bakalaura studiju programma Humanitāro zinātņu bakalaurs
reliģijā (Baccalaureato in Scienze Religiose) kods: 43221, apjoms 120 krp (3
gadi), reflektantiem ar vidējo (speciālo) izglītību vai augstāko izglītību;
 profesionālā maģistra studiju programma "reliģija" ar kvalifikāciju filozofijas,
ētikas un kristīgās mācības skolotājs (Licenza in Scienze Religiose) kods:
47141, apjoms 100 krp (2 gadi 6 mēn.), reflektantiem ar bakalaura grādu
reliģijā vai teoloģijā, kas iegūts Vatikāna izglītības kongregācijas atzītās
mācību iestādēs (uzņemšanas prasības mainītas kopš 2012. gada 28. jūlija);
 profesionālā maģistra studiju programma "reliģija" ar kvalifikāciju pastorālais
konsultants (Licenza in Scienze Religiose) kods: 47141, apjoms 96 krp (2 gadi
3 mēn.) reflektantiem ar bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā, kas iegūts
Vatikāna izglītības kongregācijas atzītās mācību iestādēs (uzņemšanas
prasības mainītas kopš 2012. gada 28. jūlija);
 otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programma "reliģija" ar
kvalifikāciju ētikas un kristīgās mācības skolotājs kods: 4614104, apjoms 80
krp (3 gadi), reflektantiem ar augstāko pedagoģisko izglītību vai augstāko
izglītību citā jomā, ja apgūti pedagoģijas un psiholoģijas pamatkursi 40 krp
apjomā.
Humanitāro zinātņu bakalaura programmā un profesionālajā maģistra
programmā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs
nodarbības notika piektdienu vakaros no plkst. 17.30 līdz 20.50 un sestdienās no 9.00
līdz 16.15. Profesionālajā maģistra studiju programmā ar kvalifikāciju pastorālais
konsultants nodarbības notika trešdienu un ceturtdienu vakaros no plkst. 17.00 līdz
20.20. Otrā līmeņa profesionālajā programmā nodarbības notika skolēnu brīvdienās
četras reizes gadā oktobrī, janvārī, martā un jūnijā. Viens studiju kredītpunkts atbilst
40 akadēmiskajām stundām, no kurām 8 ir kontaktstundas, bet 32 – patstāvīgā darba
stundas.
Studiju sasniegumu vērtēšanā RARZI studiju programmās tiek ievēroti
pamatprincipi, kas norādīti LR MK 2001. gada 20. novembrī apstiprinātajos
noteikumos Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

valsts standartu” un LR MK 2002. gada 3. janvāra noteikumos Nr.2 „Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu”:
• zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība - atbilstoši izvirzītajam programmas
mērķim un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts
prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai;
• vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas obligātā satura apguvi;
• programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai eksāmens,
minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti;
• ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir 10
ballu skalā;
• studiju kursa docētājs nosaka pārbaudījuma formu un izpildes veidu (rakstiski,
mutiski, kombinēti), kā arī zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšanas procentuālo
sadalījumu, ievērojot docējamā studiju priekšmeta specifiku;
• docētājs studiju kursa apguves sākumā nosaka gala pārbaudījuma formu, veidu
un prasības, kuras nedrīkst mainīt studiju kursa apguves gaitā;
• Gala pārbaudījumā un profesionālajās programmās valsts pārbaudījumā, kura
sastāvdaļa ir maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana, izstrādātos darbus (bakalaura,
maģistra darbus) vērtē komisija, kuras sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri
komisijas locekļi;
• profesionālajās programmās vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares
profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji;
• noslēguma darbus vērtē saskaņā ar Institūta Padomes apstiprināto Nolikumu
par studentu patstāvīgajiem darbiem;
• prakse tiek vērtēta atbilstoši prakses Nolikumam un katras atsevišķās prakses
noteikumiem;
• iegūtais vērtējums par studiju kursu tiek ierakstīts pārbaudījuma protokolā un
ievadīts RARZI informatīvajā sistēmā.
2.3. Uzņemšanas statistika
2011. gada 26. augustā RARZI uzņemšanas komisija, balstoties uz reflektanta
iepriekšējā izglītībā iegūtajiem rezultātiem un pārrunām ar pretendentu, Humanitāro
zinātņu bakalaura programmā tika uzņemti 24 studenti, Profesionālajā maģistra
programmā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants -17 studenti.
2.4. Studējošo skaita statistika
Kā norāda studējošo skaita statistika (sk. .. attēlu), vislielākais studējošo skaits
ir akadēmiskajā bakalaura studiju programmā Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā
- RARZI pamatstudiju programma, kas dod bāzes izglītību studijām RARZI
profesionālajās maģistra studiju programmās. 2009./2010. studiju gadā studējošo
skaits šajā studiju programmā bija lielāks, jo 2009. gadā piecgadīgā profesionālā
bakalaura studiju programma tika reorganizēta par trīsgadīgo akadēmisko

programmu, tādējādi profesionālā bakalaura studiju programmas 4. un 5. kursa
studenti tika ieskaitīti akadēmiskās bakalaura studiju programmas 3. kursā. Šis fakts ir
saistīts arī ar lielo absolventu skaitu 2009./2010. studiju gadā. (sk. attēlu.)

1. attēls. Studējošo skaita dinamika pēdējos trīs studiju gados
Studējošo skaita dinamikas rādītāji ļauj secināt, ka nedaudz mazinās interese
par profesionālajām studiju programmām ar skolotāja kvalifikāciju, kas saistīts ar to,
ka daudzi skolotāji kristīgās mācības skolotāja kvalifikāciju ir jau ieguvuši
iepriekšējos gados, samazinās skolēnu skaits, tiek slēgtas skolas, kā arī ar to, ka ne
visu vispārizglītojošo skolu vadība atbalsta kristīgās mācības stundas savās skolās.
Toties jaunā Profesionālā studiju programma ar kvalifikāciju pastorālais konsultants
ir izraisījusi studentu interesi, kaut gan pastorālais konsultants ir jauna profesija
Latvijā. Tā paver darba iespējas kapelānu dienestā un garīgajā aprūpē Baznīcas, valsts
un nevalstiskajās organizācijās.
2011./2012. akadēmiskajā gadā ir gandrīz divkāršojies vīriešu skaits studiju
programmās, sevišķi bakalaura programmā un profesionālajā maģistra studiju
programmā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants (sk. 2. attēlu).

2.attēls. Sieviešu un vīriešu skaita dinamika RARZI studiju programmās
pēdējos trijos gados

3. attēls. Studentu sadalījums pa kursiem pēdējos trijos gados

4. attēls. Absolventu skaita dinamika pēdējos trijos studiju gados
Studējošo aptauju rezultāti 2011./2012. studiju gadā
Kā katru gadu arī 2011./2012. studiju gadā notika studējošo aptauja, kurā
studenti varēja novērtēt 4 ballu skalā un komentēt katra studiju kursa saturu,
pasniegšanu, noderīgumu un saistību ar citiem studiju kursiem. Studenti tika lūgti
izvērtēt un sniegt ieteikumus dažādās studiju jomās – studiju administrēšanā,
eksaminācijā, kā arī citos studiju aspektos.

5. attēls. 1. Kursa (bakalaura) studiju kursu izvērtējuma apkopojums

6.attēls. 2. kursa (bakalaura) studiju kursu izvērtējuma apkopojums

7.attēls. Prof. maģistra programmas ar kvalifikāciju skolotājs studiju kursu
izvērtējuma apkopojums

8. attēls. Prof. maģistra programmas ar kvalifikāciju pastorālais konsultants kursu
izvērtējuma apkopojums

2.5. Tālākizglītība, profesionālā pilnveide un kursi klausītājiem
2011. gadā RARZI ir uzsākta tālākizglītības kursu realizācija vispārizglītojošo skolu
skolotājiem „Morāles jautājumi audzināšanas darbā skolā”. Kursu programma sastāv
no 3 moduļiem, katrs 12 stundu apjomā. Kopā kursu nodarbības ietver 36
kontaktstundas. Kursu programma tika realizēta institūtā, skolu rudens brīvdienās un
guva lielu atsaucību ( 70 klausītāji).
Divu dienu tālākizglītības seminārs tika organizēts draudžu katehētiem .
Lai paaugstinātu Institūta docētāju profesionālo kvalifikāciju tika uzsākts
profesionālās pilnveides kurss „Inovācijas augstskolu didaktikā”, kas tiek realizēts
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.
2.6. Zinātne
Noslēdzot doktorantūras studijas, doktora disertāciju aizstāvēja un psiholoģijas
doktora grādu ieguva RARZI studiju programmu direktore Ingrīda Trups-Kalne.
Doktorantūras studijas turpina Terēze Druka ( Sv. Rakstu ekseģēzē), pr. Andris
Ševelis (Dogmatiskā teoloģija), Inese Augškalne ( Pedagoģija) Imants Medvedskis
(Morālteoloģija).
2011.gadā tika izdots RARZI reliģiski zinātniskā žurnāla Terra Mariana 2(43)
izdevums, kas publicēja priesterības gadam veltītās ekumēniski teoloģiskās
konferences referātus.
RARZI docētāju publikācijas:

Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ. (2011). Morāles intuitīvo pamatu atšķirības
respondentiem ar augstiem un zemiem morālās spriešanas spēju rādītājiem. Latvijas
Universitātes raksti, Psiholoģija. 768. (197.-213.lpp.)
Augškalne, I., Garjāne, B. (2011) Pasaules uzskats pilsoniskai sabiedrībai mūsdienu
izglītībā. Pedagoģija: teorija un prakse VI: Izglītība un pilsoniskā sabiedrība.
Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 78.-93.lpp.
Kiope. M. “About Perception of “the Eternal Latvia”. Research Experience of
Relations between National Identity and Concept of Time” // An article prepared
for publication in the international collective monography of Czech Science
Academy Modern History Institute, 2011, 20 pages
Kiope, M. “Sirdsapziņas estētika” // Publikācija rakstu krājumam, kas veltīts
gruzīnu filozofam M. Mamardašvili, 20 lpp.
Kiope, M. “Klātbūtne pašiem sev” // LU Zinātniskie Raksti. Filosofija. 2011. gada
rudens, 14 lpp.
Kiope, M. “The Latvian National identity question in the context of relationship
between the intellectuals and society” // Ethnicity, FSI, 20 lpp.
RARZI docētāju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs
Pr. A. Stepanovs. 2011.gadā 25.oktobrī Letonikas 4. Kongresā par tēmu “Jēzus
Kristus tēls Latvijas katoļu Baznīcas vajāšanu laikā (1940-1991). Analīze un
perspektīva jaunajai Jēzus Kristus pasludināšanai.
Brudere, B. „Iepazīt Dieva žēlsirdību un kļūt žēlsirdīgiem. Iespēja, aicinājums
vai izaicinājums? Svētās Terēzes no Lizjē pieredze.” Ekumeniski teoloģiskā
konference „Šis ir jaunas žēlsirdības laiks.” Rīga, 2011.g. 25.-26.novembris.
Augškalne, I. RTU 52. starptautiskā zinātniskā konference 2011. gada oktobrī
– referāts „Profesionālo skolu audzēkņu pasaules uzskata kvalitatīvie parametri”
Trups-Kalne, I., Dimdiņš, Ģ. (2011). Moralitātes, politiskās ideoloģijas un
reliģiozitātes mijsakarību psiholoģiskie aspekti. Apvienotais pasaules latviešu
zinātnieku 3. kongress un letonikas 4. kongress, sekcija I. Kultūra un nacionālā
identitāte. Reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija. Rīga, 2011. gada 24. –
27. oktobris.
Trups-Kalne, I., Dimdins, G. (2011). Development of a Latvian social
conservatism scale. 11th European conference on Psychological Assessment, Riga,
31.08.–03.09.2011.
Trups-Kalne, I., Dimdins, G. (2011). Relation between moral competence,
moral foundations, and political ideology, European Association of Social
Psychology the 16th General Meeting, 12-16 July 2011.

Trups-Kalne, I., Dimdins, G. (2011). “Binding” moral foundations mediate
relation between political ideology and moral competence. The 12th European
Congress of Psychology, Istanbul 2011, 4-8 July.
Kiope, M. Starptautiskā Baltijas Studiju 9. konference, Filozofijas, ētikas un
folkloras sekcijas zinātniskā vadītāja, Zviedrijā, Stokholmā, Sederstremas
Universitātē, (Soderstrom Hogskol), 12.06.2011.- 15.06.2011
Совместная конференция Института этнологии и антропологии
РАН, Франко-Российского исследовательского центра, РГГУ и Ассоциации
по изучению национальностей ASN) «Через 20 лет после 1991 года:
реорганизация пространства и идентичности», Maskava, 29. septembris – 1
oktobris, 2011. Referāts sekcijā Theme Hist-Mem 3 (2): «Возможно ли
общественное согласие в контексте проблем памяти и идентичноости?
Двадцатилетний опыт осмысления в Латвии.»
KIOPE, M.

Kiope, M. Apvienotais III Pasaules latviešu zinātnieku kongress un IV Letonikas
kongress 2011. gada 24.–27. oktobris, Rīga. Referāts reliģijzinātņu sekcijā “S.
Ladusāna, SJ nācijas audzināšanas projekts”
Kiope, M. Starptautiskā konference “National Minorities and Identity” (III
mezinárodní vědecká konference Národnostní menšiny a identita pod záštitou
Magistrátu hlavního města Prahy), Prāgā, 20101 gada 14.-16. novembris. Referāts:
„Religious identity as the key to cultural idetity“
Lietaviete, I. RPIVA starptautiskā interdisciplinārā konference „Krīze un tās pārvarēšanas
iespējas”.4.-5.03.2011.
Referāta tēma: „Reliģiskā kopinga mehānismu iespējas krīzes pārvarēšanā”
Bibliotēka
2011. gadā RARZI atjaunoja sadarbības līgumu ar RTI par kopīgu bibliotēkas resursu
izmantošanu. Tika atjaunota arī EBSCO datu bāzes abonēšana, kas ļauj docētājiem un
studentiem iepazīties ar jaunākajām starptautiskajām publikācijām. Metodiskajā
centrā Klostera ielā 4 tika atjaunota bibliotēkas programma "LIIS", atjaunots kopējais
bibliotēkas katalogs. Papildināts grāmatu un periodisko izdevumu krājums:
571 jaunas grāmatas (331 - pirktas, 240 - dāvinātas), 90 jauni periodikas materiāli (37
- pirkti, 53 - dāvināti).

2.7. Starptautiskā sadarbība
2011. gadā RARZI turpināja sadarbību ar Laterāna Pontifikālajai universitātei
afiliētajiem institūtiem, Vācijas katoļu fondiem, Amerikas Bīskapu konferenci, Itālijas
bīskapu konferenci un Pāvesta fondu dažādu izglītojošu un pastorālu projektu
realizēšanā.
2011. gadā RARZI pievienojās ERASMUS Universitāšu hartai, kas stājas spēkā ar
2012./13. studiju gadu un ļauj attīstīt studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti.

Noslēgti sadarbības līgumi ar Katehētu Koledžu (Baranaviči, Baltkrievija) un
Ružomberokas Katoļu universitāti (Slovākijā).
2011. gadā institūtā kā vieslektori lekcijas lasīja: prof. Andris Jerumanis, Dr.theol.,
Lugano teoloģijas fakultāte (Šveice) – Fundamentālteoloģija, Starpreliģiju dialogs;
Roberts Lapko, Dr.theol., Ružomberokas katoļu universitāte (Slovākija); Antons
Tyrols, Dr.theol., Ružomberokas Katoļu universitāte – Vecās Derības ekseģēze.
2.8. Kvalitātes vadība un iekšējais audits
2011. gadā RARZI tika aktualizēta kvalitātes vadības sistēma, izstrādāta kvalitātes
vadības shēma un plāns, atbilstoši kuram organizēti studiju procesa un rezultātu
kvalitātes kontroles pasākumi.
3. Personāls
RARZI docētāji 33 (100%)

Kopā

Kopā
KOPĀ
RARZI

Ievēlēti RARZI – 22 (66,7%)
Doktori
Maģistri un licenciāti
Prof. Z. Stankevičs, Dr. theol.
Lekt. S. Ivanovs, Mag. theol.
Asoc. prof. S. Kalvāne, Dr. philol.
Lekt. O. Jabloņskis, Mag. theol.
Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol.
Lekt. L. Ērgle. Mag. rel.paed.
Asoc. prof. M. Kiope, Dr. phil.
Lekt. I. Augškalne, Mag. paed.
Asoc. prof. M.V. Zilgalve, Dr. psych.
Lekt. D. Staņko, Mag. psych.
Doc. A. Stepanovs, Dr. theol.
Lekt. V. F. Plenne, Mag. hist.
Doc. Ž. Narkeviča, Dr. phil.
Lekt. I. Ošmjanska, Mag. theol.
Doc. I. Puce, Dr. theol., Mag. soc.
Lekt. T. Druka, Lic. Theol.
Lekt. I. Trups-Kalne, Dr. psych.
Lekt. A. Ševels, Lic. theol.
Lekt. I. Medveckis, Mag.theol.
Lekt. I. Lietaviete, Mag. psych.
Lekt. I. Mičule, Mag. paed.
Lekt. p.i. L. Paula, Dipl.paed.
9 (40,9 % no RARZI ievēlētajiem)
Viesdocētāji – 11 (33,3 %)
Doktori
Maģistri un licenciāti
Viesprof. P. Kļaviņš, Dr. theol. (RTI)
Vieslekt. E. Cakuls, Lic.theol. (RTI)
Viesprof. J. Jalinskis, Dr. Iur.Can. (RTI)
Vieslekt. A. Kravalis, Lic. theol (LKA)
Viesprof. A.M. Jerumanis, Dr. theol.
(Lugāno universitāte)
Vieslekt. J. Plaudis, Mag. philol. (LU)
Viesprof. L. Rutka, Dr. psych. (LU)
Viesdoc. M. Kravale, Dr. paed., Mag.
psych. (DU)
Viesdoc. A. Priede, Dr.hist.eccl. (LU)
Pasn. G. Līdums, Dr. theol.
Pasn. I. Poudžiunas, Dr. psych.
8
Doktori – 17 (51,5 % no visiem RARZI
Maģistri un licenciāti - 16
strādājošiem docētājiem)

Pārējais RARZI personāls sastāv no 8 darbiniekiem, daļa no kuriem strādā nepilnu
(0,25-0,5) slodzi un nodrošina RARZI administratīvo un saimniecisko funkciju.
4. Komunikācija ar sabiedrību
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Institūta komunikāciju ar sabiedrību notiek galvenokārt ar interneta portāla katolis.lv
un institūta mājas lapas rarzi.lv starpniecību.
2011. gadā RARZI mājas lapa tika pārveidota un, iegūstot jaunu izskatu, pavēra
iespēju operatīvāk un vispusīgāk atspoguļot Institūta dzīvē aktuālos notikumus,
ievietot dokumentus, pievienot saites uz citām interneta vietnēm, kas nozīmīgas
katoļu izglītībai.
Institūts sadarbojas ar izdevumu „Katoļu baznīcas vēstnesis”, publicējot tajā
izglītojošu un aktuālu informāciju, kā arī piedalās ikgadējā Katoļu kalendāra
veidošanā.
5. Plāni nākamajam gadam
Strādāt pie projekta par Katoļu izglītības centra izveidi O.Vācieša ielā 6.
Atzīmēt RARZI 20 gadu jubileju, sarīkojot starptautisku zinātnisku konferenci.
Turpināt darbu studiju virziena (reliģija un teoloģija) akreditēšanai.
Uzsākt jaunu programmu mūžizglītībai, veidojot to savstarpēji kombinējamu moduļu
veidā
Attīstīt starptautisko sadarbību, izmantojot ERASMUS programmas piedāvātās
mobilitātes iespējas, attīstot studentu, mācībspēku, darbinieku mobilitāti.
Attīstīt sadarbību ar Sophia universitāro institūtu (Itālija).

