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I. STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” katru gadu tiek pilnveidota atbilstoši mūsdienu vajadzībām. 2013.gada 31. 

janvārī Banku augstskolas (turpmāk tekstā – BA) Padomes sēdē tika apspriesti maģistra 

studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” mērķi, kvalitāte un pilnveidošanas iespējas. 

Tā rezultātā tika aktualizēts studiju programmas mērķis, uzdevumi, studiju rezultāti. Padomes 

locekļi sniedza vērtīgus ieteikumus studiju programmas uzlabošanai, kas tika ņemti vērā, 

aktualizējot studiju programmu 2013./2014.ak.g. un pilnveidojot atsevišķus studiju kursus. 

Būtiskākās studiju programmas stiprās puses: 

1) studiju ilgums – 1,1 gads; 

2) gandrīz vienīgā maģistra studiju programma par inovācijām Latvijā; 

3) absolventu pieprasījums darba tirgū. 

 

1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

BA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” (tālāk – Studiju programma) īstenošanas mērķis ir nodrošināt profesionālā 

maģistra līmeņa studijas, pēc kuru apguves studējošais iegūtu tādu zināšanu, prasmju, 

kompetences un iemaņu līmeni, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspējīgu darbību, to 

patstāvīgu vērtības pieaugumu, pamatojoties uz tā darbības izcilību. Sagatavot 

konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, attīstot radošo domāšanu, spēju ģenerēt inovatīvās 

idejas un radīt jaunas vērtības. 

2013.gada maijā tika pilnveidoti studiju programmu mērķu formulējumi, lai pilnīgāk 

atspoguļotu maģistra studiju programmu atšķirību no BA un citu augstskolu programmām. 

Iepriekšminētie mērķi apstiprināti 2013.gada 21.maija Senāta sēdē (protokols Nr.5). 

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Nodrošināt studiju vienotību nozares teorētiskajā, zinātniski pētnieciskajā un 

profesionālajā darbībā. 

2. Piedāvāt studentiem obligātos studiju kursus, kuri padziļina zināšanas vadības 

nozarē, sniedz teorētiskas un metodoloģiskas atziņas un paredz tās pielietot 

praksē. 

3. Nodrošināt studentiem iespēju apgūt studiju kursus, kuri orientēti uz pētniecisko 

un jaunrades darbu, kā arī projektēšanas procesu attīstību un pilnveidošanu. 
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4. Attīstīt studentu prasmi studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbā 

un, lai to panāktu, plānot praktiskās nodarbības un studentu patstāvīgo darbu ārpus 

auditoriju nodarbībām, strādājot pēc speciāli izstrādātas prakses programmas. 

5. Nodrošināt studijas ar metodiskajiem materiāliem un mūsdienu prasībām 

atbilstošu infrastruktūru. 

6. Orientēt studentu studiju gala darbu izstrādi ar praktisku ievirzi, lai viņi tos varētu 

piemērot savā profesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas. 

7. Nodrošināt studentiem iespēju apgūt pētniecības darba iemaņas, patstāvīgi 

studējot literatūru un veicot pētījumus. 

1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Studiju programmā studiju rezultāti noteikti atbilstoši ES Mūžizglītības kvalifikāciju 

ietvarstruktūras 7.līmenim un profesiju standartā „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks” 

definētajām nepieciešamajām kompetencēm: 

1) demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumu konkurētspēju 

ilgtermiņā uz inovatīvo risinājumu bāzes, kuras nodrošina pamatu ilgtspējīgai 

biznesa līderībai, radošai domāšanai un pētniecībai;  

2) patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, 

lai veiktu pētniecisku un augsti profesionālu darbību jaunu zināšanu radīšanai un 

inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai; 

3) patstāvīgi un kritiski analizēt sarežģītas pētnieciskās un profesionālās problēmas 

uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā mainīgās vides apstākļos;  

4) pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas inovatīvas 

uzņēmējdarbības attīstībai un veikt profesionālo darbību, lietojot jaunas pieejas;  

5) demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi 

un sabiedrību; 

6) argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem uzņēmējdarbības aspektiem 

vietējā un starptautiskajā vidē inovatīvas uzņēmuma darbības veicināšanai;  

7) pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un profesionālo izaugsmi inovatīvas 

uzņēmējdarbības sekmēšanai; 

8) apliecināt prasmi vadīt, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi komandā un 

uzņemties atbildību par komandas darba rezultātiem. 

Pēc studiju programmas apguves studējošais saņem otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības diplomu par profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju 
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vadīšanā un iegūst kvalifikāciju „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”, kas atbilst piektajam 

profesionālās kvalifikācijas līmenim. Piešķirtā kvalifikācija apliecina, ka absolventi apguvuši 

prasmes noteikt un formulēt uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu 

atbilstoši uzņēmuma mērķiem, strādāt ar cilvēkiem un būt gataviem dažādām pārmaiņām ātri 

mainīgajā biznesa vidē. 

1.3.  Studiju programmas plāns 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” (ar profesionālo bakalaura grādu) 2013./2014. ak.g. 

 Studiju kursa nosaukums 
Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes forma 1.sem. 2.sem.   3. sem. 

STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN PRAKSĒ 

(OBLIGĀTĀ DAĻA) – 6 KP 

A 1. Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings 4   Eksāmens 

 1. daļa. Uzņēmējdarbība un ekonomika 2    

 2. daļa. Mārketinga komunikācija un pakalpojumu 

dizains 
2 

   

A 2. Finanšu vadība inovatīvā uzņēmumā 2   Eksāmens 

 1. daļa. Uzņēmumu finanšu vadība 1    

 2. daļa. Inovāciju finansēšana 1    

 Kopā 6    

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU KURSI – 10 KP 

A 3. Inovāciju vadīšana  4   Eksāmens 

 1. daļa. Inovāciju politika 1    

 2. daļa. Inovatīvā darbība uzņēmumā 1    

 3. daļa. Inovatīvo procesu vadīšana 2    

A 4. Stratēģiskā vadīšana 6   Eksāmens 

 1. daļa. Inovāciju stratēģiskā vadīšana  2    

 2. daļa. Inovatīvo projektu izstrāde un vadība 2    

 3. daļa. Risku vadība  1    

 4. daļa. Pētniecības metodes biznesā 1    

 Kopā 10    

IZVĒLES PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS KURSI – 2 KP 

B 5. Radošā domāšana *) 2   Eksāmens 

B 6. Ilgtspējīgā līderība *) 2   Eksāmens 

 Kopā 2    

PRAKSE – 6 KP 

 7. Prakse 2 4  Aizstāvēšana 

  Kopā 2 4   

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS – 20 KP 

    8. Maģistra darbs  16 4 Aizstāvēšana 

 Kopā  16 4  

 Kopā: 44 KP 20 20 4  
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” (bez profesionālā bakalaura grāda) 2013./2014.ak.g. 

 

 Studiju kursa nosaukums 
Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

forma 1.sem. 2.sem.   3.sem. 4.sem. 

STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN PRAKSĒ 

(OBLIGĀTĀ DAĻA) – 6 KP 

A 1. Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings 4    Eksāmens 

 1. daļa. Uzņēmējdarbība un ekonomika 2     

 2. daļa. Mārketinga komunikācija un pakalpojumu 

dizains 
2 

    

A 2. Finanšu vadība inovatīvā uzņēmumā 3    Eksāmens 

 1. daļa. Uzņēmumu finanšu vadība 1     

 2. daļa. Inovāciju finansēšana 1     

 Kopā 6     

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU KURSI – 10 KP 

A 3. Inovāciju vadīšana  4    Eksāmens 

 1. daļa. Inovāciju politika 1     

 2. daļa. Inovatīvā darbība uzņēmumā 1     

 3. daļa. Inovatīvo procesu vadīšana 2     

A 4. Stratēģiskā vadīšana 6    Eksāmens 

 1. daļa. Inovāciju stratēģiskā vadīšana  2     

 2. daļa. Inovatīvo projektu izstrāde un vadība 2     

 3. daļa. Risku vadība  1     

 4. daļa. Pētniecības metodes biznesā 1     

 Kopā 10     

IZVĒLES PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS KURSI – 2 KP 

B 5. Radošā domāšana *) 2    Eksāmens 

B 6. Ilgtspējīgā līderība *) 2    Eksāmens 

 Kopā 2     

PRAKSE – 32 KP 

 7. Prakse 2 4   Aizstāvēšana 

 8. Prakse   16 10  Aizstāvēšana 

  Kopā 2 20 10   

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS – 30 KP  

 9. Diplomdarbs    10  Aizstāvēšana 

    10. Maģistra darbs    20 Aizstāvēšana 

 Kopā   10   

 Kopā: 80 KP 20 20 20 20  

* studentam jāapgūst izvēles kurss 2 KP apjomā
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Jaunā maģistra studiju programma apstiprināta BA Senāta sēdē 2010.gada 23.martā. 

Studiju programmas īstenošanas procesā studiju programmā 2013./2014.ak.g. veiktas 

šādas izmaiņas: 

1. Programmu izmaiņu projekti izveidoti ar mērķi gatavoties ECTS kataloga izstrādei. 

2. Pārcelt studiju kursu „Risku vadība” no moduļa Finanšu un risku vadība inovatīvā 

uzņēmumā uz moduli Stratēģiskā vadīšana. 

3. Attiecīgi mainīt iepriekšējā moduļa nosaukumu no Finanšu un risku vadība inovatīvā 

uzņēmumā uz nosaukumu Finanšu vadība inovatīvā uzņēmumā. 

 

1.4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

BA ir izveidots visu studiju programmu kursu katalogs, kurš pieejams elektroniski gan 

latviešu, gan angļu valodā. ECTS kataloga viena no ļoti svarīgām sastāvdaļām ir programmas 

studiju kursi apraksti un to saturs. ECTS katalogs ir svarīgs instruments augstskolas 

akadēmiskajam un administratīvajam personālam, kā arī informē sabiedrību par realizētajām 

studiju programmām un kompetencēm, ko ieguvuši Banku augstskolas absolventi. Aktualizētie 

studiju kursu un moduļu apraksti 2013./2014.ak.g. skatāmi arī BA mājas lapā: 

http://www.ba.lv/node/2598 

 

1.5. Studiju programmas organizācija 

Programmu un tās direktoru apstiprina BA Senāts. Lēmumu par programmas 

apstiprināšanu, apturēšanu un izbeigšanu pieņem BA Senāts. Studiju programmas norisi vada 

programmas direktors, saziņu ar studentiem veic un programmas lietvedību kārto 

programmas koordinatore un sekretāre-lietvede. Programmas realizācija notiek aktīvā 

sadarbībā ar BA struktūrvienībām (Rektorāts, Studiju prorektors, Katedru vadītāji, Karjeras 

centrs, Studiju informācijas daļa, Informācijas tehnoloģiju daļa, Komunikācijas un mārketinga 

daļa, Nodrošinājuma daļa, Tehniskā daļa, Finanšu daļa, Bibliotēka, Biznesa inkubators). 

Studiju programmas vadīšanā tiek ievērots demokrātiskuma princips, ir skaidri noteiktas 

administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. 

Studiju programmā ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, 

prakses uzdevumi ir skaidri formulēti, instrukcijas un norādījumi ir publiski pieejami mājas 

lapā un BAISā un tiek kontrolēti: 

1. Prakses programmu izstrādā Karjeras centrs (turpmāk tekstā – KC) sadarbībā ar 

Vadībzinību katedras docētājiem un Programmas direktori, pamatojoties uz studiju 

programmas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Ir apstiprināta Prakses procesa 

http://www.ba.lv/node/2598
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organizēšanas kārtība, Prakses programma, Norādījumi prakses norisei, tipveida 

prakses līguma paraugs (par prakses vietas nodrošināšanu). 

2. Prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas, iegūstot studiju programmai 

un kvalifikācijai atbilstošu profesionālo pieredzi, un apgūts praktisko iemaņu 

kopums, kas nepieciešams Uzņēmumu un iestāžu vadītājiem.  

3. Prakses laikā students veic pētījumu organizācijā, kuru prakses noslēgumā prakses 

pārskata formā iesniedz BA. Prakses atskaites tiek uzglabātas KC vienu gadu pēc 

studiju programmas absolvēšanas, bet ne ilgāk par trim gadiem.  

4. Praktikanta sniegumu prakses laikā novērtē darba devējs, prakses pārskata 

recenzents un aizstāvēšanas komisija, kas izveidota ar rektora rīkojumu.  

5. Prakses vietas nodrošina KC. BA ir noslēgusi 85 ilgtermiņa prakses līgumus. 

Programmas vadība organizē informatīvos pasākumus studentiem. Tā, piemēram, 

programmu uzsākot, ir tikšanās ar programmas direktori, kurā studenti tiek iepazīstināti ar 

studiju programmas realizāciju, prasībām studiju kursu apguvē, vērtēšanas sistēmu u.c. 

būtiskiem jautājumiem. Akadēmiskā gada beigās notiek tikšanās par aktuāliem jautājumiem. 

Pirms katras došanās praksē tiek rīkota tikšanās ar programmas direktori un Karjeras centra 

prakses vadītāju. Pirms maģistra darba izstrādes uzsākšanas notiek izglītojošs seminārs, kurā 

tiek pārrunātas prasības darba izstrādei. Augstskolā tiek rīkoti arī citi metodiskie pasākumi pēc 

vajadzības. Aktualizējot studiju programmu, docētāji aktīvi iesaistās studiju programmas 

rezultātu apspriešanā, analizēšanā un sniedz savus priekšlikumus programmas pilnveidošanas 

jautājumos. 

1.6.  Studiju programmas uzsākšanas prasības  

Katru gadu aktualizētie un Senātā apstiprinātie Uzņemšanas noteikumi nosaka 

uzņemšanas prasības studijām konkrētā studiju programmā. Katru gadu aktualizētie un Senātā 

apstiprinātie Uzņemšanas noteikumi nosaka uzņemšanas prasības studijām konkrētā studiju 

programmā. Banku augstskolas mājas lapā pieejami uzņemšanas noteikumi 2014./2015.ak.g. 

http://www.ba.lv/node/2472 

Uzņemšana studiju programmā 2013./2014.ak.g. notika atbilstoši BA Uzņemšanas 

noteikumiem, kas bija apstiprināti 2012.gada 30. oktobra Senāta sēdē. Tiesības studēt BA ir 

katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas 

izdotu nepilsoņa pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.  

Lai uzsāktu studijas maģistra programmā, bija nepieciešami šādi izglītības līmeni 

apliecinoši dokumenti: 

http://www.ba.lv/node/2472
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1) dokuments par iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai 

vadībzinībās; 

2) vai dokuments par otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, 

finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo 

izglītību; 

3) vai dokuments par iegūtu profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs (kas nav 

minētas 1. punktā) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja 

amatā; 

4) vai dokuments par bakalaura akadēmisko grādu ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs 

gadu darba pieredze vadītāja amatā. 

Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība”, ar pretendentu tiek veiktas pārrunas, kurās pārbauda iepriekš iegūto 

zināšanu atbilstību izvēlētajai studiju programmai. 

Topošajiem maģistrantiem bez iepriekšējas profesionālās izglītības papildus tiek 

organizēti un piedāvāti sagatavošanas kursi. Studijas uzsākot, tiek veikta aptauja par 

apgūtajiem studiju kursiem bakalaura programmās, piemēram, mikroekonomika, 

makroekonomika, uzņēmējdarbība, mārketings, projektu vadīšana, finanšu vadība, inovāciju 

vadīšana un stratēģiskā vadīšana. Pēc iegūtās informācijas maģistrantiem, kuri nav apguvuši 

kādus no šiem studiju kursiem, patstāvīgi jāapgūst papildmateriāls, ko sagatavojuši docētāji un 

ievietojuši Moodle sistēmā, par to informējot katru studentu. Vienlaikus studentiem ir iespēja 

tikties ar docētāju konsultāciju laikā, kā arī docētāji papildus izsludina studentiem konsultāciju 

stundas pēc nodarbībām, ievietojot informāciju BAIS sistēmā. 

 

1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 12 docētāji. 5 docētājiem (42%) ir doktora 

zinātniskais grāds, savukārt 4 minētās studiju programmas pasniedzēji (33%) pašlaik turpina 

studijas doktorantūrā. 8 docētājiem (67%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai 

nodrošinātu studiju procesa kvalitāti, studiju programmai piesaistīti arī 4 docētāji (33%), kam 

BA nav pamatdarba vieta, bet kas ir savā nozarē praktizējoši speciālisti. 

Programmā ir iespēja studēt pilna laika studiju formā. Studiju ilgums ir ne mazāks kā 1 

gads 1 mēnesis vai 2 gadi. Programmas kopējais apjoms ir 44 kredītpunkti (KP) vai 80 

kredītpunkti (KP). Viens kredītpunkts saskaņā ar Augstskolas likuma 1. pantu atbilst studējošā 

darba apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa, no tām 8 akadēmiskās 

stundas paredzētas darbam auditorijā un 12 akadēmiskās stundas – patstāvīgajām studijām. 
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Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros – 1.semestra laikā pēc 

studiju kursu apguves un patstāvīgā darba uzdevumu paveikšanas studenti kārto pārbaudījumus 

atbilstošajos studiju kursos, 2.semestrī aizstāv prakses pārskatu un maģistra darbu. 

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošajiem individuāla pieeja tiek nodrošināta 

trijos veidos: mazs studentu skaits grupās; individuālie patstāvīgie darbi studiju kursa 

laikā; konsultācijas. Visu studiju kursu norisē ir paredzētas studentu regulāras individuālās 

konsultācijas (saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku) ar pasniedzējiem, kurās tiek 

pārrunāti un izvērtēti konkrētā studenta sasniegumi, bet pastāv iespēja arī tikties ar 

pasniedzējiem citā laikā, par to vienojoties individuāli. Studentiem ir iespēja tikties arī ar 

programmas direktori un studenti regulāri izmanto šo iespēju, lai pakonsultētos viņiem 

interesējošā jautājumā vai atrisinātu savas problēmas. 

Studiju procesā tiek izmantotas šādas studiju metodes:  

1)    lekcijas, semināri, praktiskie darbi; 

2)    metodes, kas veicina analītisko, kritisko, sistēmisko un radošo domāšanu, veido 

komunikāciju prasmes – grupu darbi, diskusijas, prezentāciju sniegšana, situāciju 

analīze; 

3)    studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba veicināšana 

– referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos, kuros studenti gūst 

starptautisku pieredzi un atzinību Eiropas valstu ietvaros; 

4)   tikšanās ar uzaicinātajiem ekspertiem – nozares profesionāļiem un ārvalstu 

vieslektoriem – studiju kursu ietvaros (piemēram, Linda, Kalniņa, SIA „Lursoft IT” 

korporatīvo klientu konsultante; tēma: „Lursoft datu bāzes un analītiskie materiāli”) 

Studiju process norisinās, pamatā balstoties uz „problem – based learning”, t.i., uz 

problēmsituāciju analīzēm un citiem pētāmiem materiāliem, lai attīstītu studentu teorijas 

pielietojuma spējas, diskusijas, argumentācijas prasmes, kā arī savu teorētisko atziņu 

prezentācijas prasmes, analizējot pētniecisko literatūru un nozares praktiskās problēmas. Tās 

studenti attīsta: 

1. praktiskajos darba uzdevumos daudzos studiju kursos, novērtējot un analizējot konkrētu 

uzņēmumu vadības problēmu cēloņus, nosakot un izvērtējot risinājumu alternatīvas 

(piemēram, studiju kursos Inovatīvā darbība uzņēmumā, Inovāciju stratēģiskā 

vadīšana); 

2. studiju kursos, kuros tiek izmantota situāciju analīzes metode (piemēram, studiju kursos 

Uzņēmējdarbība un ekonomika, Mārketinga komunikācija un pakalpojumu dizains); 
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3. patstāvīgajos studiju darbos, analizējot un izsakot priekšlikumus uzņēmuma 

efektivitātes paaugstināšanai. 

Katram studiju kursam tiek izvēlētas piemērotākās mācību metodes, lielāku uzmanību 

veltot praktiskām nodarbībām. Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar specializētām 

datorprogrammām (SPSS, MS Project u.c.) un interneta pieslēgumu. Liela daļa no programmas 

studiju kursiem un to materiāliem tiek sagatavoti elektroniskā veidā un ir pieejami studentiem 

Moodle sistēmā (e-platformā), kurai var pieslēgties gan augstskolā, gan ārpus tās. Atsevišķos 

studiju kursos pārbaudījumi tiek organizēti elektroniski.  

Studiju programmā studenti veic pētniecisko darbību, izstrādā maģistra darbus 

sadarbībā ar darbu vadītājiem, gatavo individuālos un grupu darbus studiju kursu laikā 

sadarbībā ar docētājiem. 

1.8. Vērtēšanas sistēma 

Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 

2001.gada 20.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.481 

„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas 

apguves vērtēšanas pamatprincipus un vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens), un BA 

2009.gada 10. novembra Senātā apstiprināto Studiju nolikumu.  

BA ievēro šādus vērtēšanas pamatprincipus: 

1) zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts 

prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

2) vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi. 

Pārbaudes darbu satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un 

profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. Novērtēšanas metodes izvēlētas 

tā, lai varētu izvērtēt studentu iegūto studiju rezultātu sasniegšanas rezultātu. 

Studentu sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 

balles (gandrīz viduvēji). Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji ir: 

1) iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2) iegūtās prasmes un iemaņas; 

3) attieksme pret mācīšanos; 

4) mācību sasniegumu attīstības dinamika. 
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Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite, kontroldarbs) un pārbaudes veidu (mutisks, 

rakstisks vai jaukts) nosaka docētājs. Galīgajā vērtējumā par studiju kursa apguvi var ietvert 

studenta darba novērtējumu visa studiju kursa laikā, ko veido uzkrājošo punktu sistēma, t.i., 

atsevišķu studiju darbu summētais vērtējums. Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: 

analītisks darbs, studentu grupas darbs, uzdevums, referāts, problēmas izpēte, publikācijas 

analīze, faktu materiālu apkopojums, izvērtējums u.c. 

Vērtēšanas kritēriji ir iekļauti studiju kursu aprakstos, kuri pieejami katram 

studējošajam Moodle sistēmā. Studiju kursu uzsākot, docētājs iepazīstina ar studiju kursa 

aprakstu, akcentējot izvirzītās prasības. Šobrīd izstrādes procesā ir studiju kursu studiju 

rezultātu vērtēšanas skalas metodika. 

Eksāmenu prasības studiju kursā apstiprina atbilstošās katedras vadītājs. Prakses 

pārskatu kvalitāti un uzbūvi, kā arī studentu prezentācijas prasmi vērtē kopā ar darba devējiem 

izveidotas aizstāvēšanas komisijas.  

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu: aizstāv 

maģistra darbu. Maģistra darbu aizstāvēšanā kā valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāji un 

komisijas locekļi tiek piesaistīti darba devēji un docētāji. Priekšlikumus par komisijas sastāvu 

sagatavo  programmu direktors un tos izskata un apstiprina Senātā.  

2013./2014.ak.g. diplomu ar izcilību saņēma trīs studenti: Salvis Praude, Jurģis 

Puškeiris un Santa Krūmiņa. 

Studenti veic pētījumus savos maģistra darbos un sasniedz izcilus rezultātus. Tā 

2013./2014.ak.g. ar vērtējumu 10 (izcili) savus maģistra darbus (skat. 1. tabulu) aizstāvēja pieci 

profesionālās maģistra studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” studenti.  

1. tabula 

Izcili aizstāvēto maģistra darbu tēmas  

  

Uzvārds, vārds 

 

Grupa 

 

Tēma 

1. Arcimoviča Ieva 
2MIU 

Publiskais atbalsts inovāciju ieviešanai 

lauksaimniecības attīstībai Latvijā 

2. Krūmiņa Santa 
2MIU8 

Klientu attiecību vadīšana biznesa konsultāciju 

uzņēmumā “Investīciju Risinājumu birojs” 

3. Liepiņš Eduards 2MIU Jaunu produktu ieviešanas analīze A/S “Aldaris” 

4. Puškeiris Jurģis 2MIU Attālināta darba un virtuālo komandu attīstības 

iespējas uzņēmumā Tieto Latvia 

5. Sausais Raimonds 2MIU Spēles metode kā procesa inovācija bankās 

 

Lai veicinātu BA studentu integrāciju un apriti starptautiskā līmenī, kas ir būtisks 

priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, BA ir aktīva 
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līdzdalībniece ES studentu apmaiņas programmā ERASMUS, sniedzot iespēju studentiem 

pieteikties stipendijai 3 līdz 10 mēnešu studijām BA sadarbības partneru augstskolās. Sakarā ar 

to, ka maģistra studiju ilgums ir 1,1 gads, tad Erasmus studijas netiek piedāvātas, bet ir iespēja 

pieteikties Erasmus praksei.  

Banku augstskola jau trešo gadu pēc kārtas rīko studentu pētniecisko darbu konferenci, 

kuras tēma 2014. gadā bija – “Latvijas ekonomikas izrāviena īstenošanas dimensijas un 

perspektīvas”. Šajā konferencē piedalījās trīs programmas absolventi ar pētījumiem dažādās 

jomās (skat.  2. tabulu). 

2. tabula 

Absolventu referāti 2014. gada 29.marta studentu konferencē 

  

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1. Korobovskis Aleksejs 2MIU5 Zinātnieku un uzņēmēju sadarbības problēmas un 

pilnveidošanas virzieni inovācijas procesā Latvijā  
 

2. Krūmiņa Santa 
2MIU8 

Klientu attiecību vadīšana biznesa konsultāciju 

uzņēmumā “Investīciju Risinājumu birojs” 

3. 

 

Vollenberga Kristīne 2MIU Biznesa procesu automatizācijas projektu ieguvumi un 

trūkumi uzņēmējdarbībā 

 

Docētāji un studenti (absolventi) darbojas kopējos pētniecības projektos, veidojot 

kopējas publikācijas. Piemēram, BA docente Elita Lielā  kopsadarbībā ar studenti Elīnu 

Miķelsoni sagatavoja publikāciju „Virtual idea management products: use tendencies and 

potentialities in Latvia and construction of basic application model” un piedalījās  THE 7th 

ANNUAL International scientific conference „Business and Uncertainty: Challenges for Emerging 

Markets”. 

 

1.9. Studiju programmas izmaksas 

BA ir valsts dibināta izglītības iestāde, kas darbojas pēc pašfinansēšanas principa, un 

tās finanšu resursu struktūru nosaka Senāts. 

Studiju maksa 2013./2014.ak.g. maģistra līmeņa studijām bija noteikta Ls 1760 apmērā 

(studentiem ar profesionālo kvalifikāciju) par visu programmu un Ls 1600 (studentiem bez 

profesionālās kvalifikācijas) par vienu pilna laika studiju gadu (skat. 3. tabulu). Studentiem ir 

iespēja pretendēt uz studiju maksas atlaidēm. 2013./2014.ak.g. vienam studentam piemēroja 

atlaides veidu „Atved draugu” 5%  no 2013./2014.ak.g. pirmā semestra maksas; vienam 

studentam – atlaides veids par „Sabiedrisko aktivitāti un publicitāti”  5% no 2013./2014.ak.g. 

pirmā semestra maksas; diviem studentiem – 5% atlaide no pirmā semestra studiju maksas 
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(citas augstskolas absolvents ar vidējo svērto atzīmi 8,0 un augstāk) un 12 studentiem – 5% 

atlaide no pirmā semestra studiju maksas (BA absolvents ar vidējo svērto atzīmi 8,0 un 

augstāk); vienam studentam – atlaides veids dalība korī „Monēta” 5% no 2013./2043.ak.g. 

pirmā semestra maksas; 18 studentiem – 10% atlaide no pilnās studiju maksas (BA 

absolvents), kas atspoguļo BA bakalaura absolventu lojalitāti. 

3.tabulā var redzēt studiju maksas sadalījumu pa gadiem studentiem ar iegūtu 

profesionālo kvalifikāciju, kā arī studentiem bez profesionālās kvalifikācijas.   

 

3.tabula 

Studiju maksa 

Akadēmiskais gads 

Ar iegūtu 

profesionālo 

kvalifikāciju 

(LVL) 

Ar iegūtu 

profesionālo 

kvalifikāciju 

(EUR) 

Bez iegūtas 

profesionālās 

kvalifikācijas  

(LVL) 

Bez iegūtas 

profesionālās 

kvalifikācijas  

(EUR) 

2013./2014. 1 760,00 2 504,25 1 600,00 2 276,59 

2014./2015.   1 600,00 2 276,59 

Kopā 1760,00 2 504,25 3 200,00 4 553,18 

 

BA ieņēmumu un izdevumu struktūru 2014.gadam un izmaksu aprēķinu uz vienu 

studējošo skatīt  4. tabulā. 

Izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2014.gadā 

4. tabula 

Nr. 

p.k. 
Izmaksu pozīcija Summa, Ls 

Summa, EUR 

1 Atalgojums 929,25 1322,20 

2 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
223,85 318,51 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 17,63 25,09 

4 Pakalpojumi 221,63 315,35 

5 
Materiāli, energoresursi, ūdens un 

inventārs 
42,57 60,57 

6 Grāmatas un žurnāli 19,80 28,17 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 44,00 62,60 

8 Augstskolas attīstība 87,09 123,92 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 87,09 123,92 

10 Augstskolas rezerves fonds 87,09 123,92 

KOPĀ 1760,00 2504,25 
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1.10. Studiju programmas atbilstība normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un uzņēmumu un 

iestāžu vadītāja kvalifikāciju var iegūt, ja sekmīgi nokārtoti: visi studiju kursi, aizstāvēts 

prakses pārskats un maģistra darbs vai visi studiju kursi, aizstāvēti divi prakses pārskati, 

diplomdarbs un maģistra darbs.  Programmas saturs un tā sadalījums norādīts 5. tabulā. 

Programma izveidota un tiek īstenota tā, lai studenti iegūtu vispusīgu priekšstatu par 

uzņēmējdarbības vidi, uzņēmuma darbību un stratēģiju, lai attīstu studentu spējas mērķtiecīgi 

izmantot zināšanas, prasmes un attieksmes uzņēmuma vadīšanas procesā, kā arī attīstītu 

pētniecības un praktiskās iemaņas un prasmes jauna uzņēmuma veiksmīgai dibināšanai.  

Lai noteiktu Programmas atbilstību profesijas standartam „Uzņēmumu 

vadītājs/vadītāja vietnieks” (apstiprināts 2012.gada 3.janvārī),  izmantota profesijas standartā 

lietotā darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju struktūra, kas tiek iegūta atbilstošo studiju 

kursu apguves (skat. 6. tabulu) un prakses norises laikā un, izstrādājot patstāvīgos studiju 

darbus. 

5. tabula 

Programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

Nr. 

p.k. 
Izglītības standarta izvirzītās prasības 

 (ar 

iepriekšēju 

profesionālo 

kvalifikāciju) 

 (bez 

iepriekšējas 

profesionālās 

kvalifikācijas) 
1.   Programmas apjoms ir vismaz 40 KP  44 80 

2.  Kopējais maģistra studiju ilgums pilna laika studijās 5 gadi 

- Bakalaura grāds – ilgums (gadi) 

- Profesionālās izglītības maģistra grāds – ilgums (gadi) 

5 gadi un 1 mēn. 

4 

1 gads un 1 mēn. 

5 

3 

2 

3.  Programmu veido: 

- studiju kursi 

- prakse ārpus izglītības iestādes 

- prakse ārpus izglītības iestādes 

- diplomdarbs 

- valsts pārbaudījums 

 

18 

6 

 

 

20 

 

18 

6 

26 

10 

20 

4.  Programmas obligāto saturu veido: 

- studiju kursi, kas nodrošina sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (ne mazāk kā 7 KP) 

- pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi (ne mazāk kā 5 KP) 

- brīvās izvēles pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (ne mazāk kā 

2 KP) 

- prakse (ne mazāk kā 6 KP) 

- diplomdarbs 

- valsts pārbaudījums – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 

 

 

7 

 

9 

 

2 

6 

 

20 

 

 

7 

 

9 

 

2 

32 

10 

20 

 

Salīdzinot studiju programmu ar kvalifikācijas standartu, jāņem vērā, ka akreditējamā 

programma ir veidota uz četrgadīgas profesionālās studiju programmas un akadēmiskās 
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bakalaura studiju programmas bāzes. Tas nozīmē, ka daļu profesijas standartā noteikto prasmju 

un zināšanu studējošie ir apguvuši pirms studiju uzsākšanas profesionālā maģistra studiju 

programmā (piemēram, bakalaura studiju programmās „Uzņēmējdarbības vadīšana” un 

„Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā”). Maģistra studiju programma nodrošina 

padziļinātu uzņēmējdarbības vadīšanas profesionālo prasmju un iemaņu apguvi, lai varētu 

izpildīt uzņēmumu un iestāžu vadītāja uzliktos pienākumus un uzdevumus. Profesionālais 

maģistra grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības, turpināt izglītību doktora studiju 

programmā. 

6.tabula 

Profesijas standarta „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks” norādīto prasību 

izpilde 

Nr. 

p.k. 

Zināšanas Studiju kursi  

1. Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras zināšanas 

1.1. Mārketinga vadīšana Mārketinga komunikācija un pakalpojumu dizains,  

Radošā domāšana, Pētniecības metodes biznesā 

1.2. Finanšu vadīšana, finanšu un vadības 

grāmatvedība  

Uzņēmumu finanšu vadība, Inovāciju finansēšana, Risku 

vadība 

1.3. Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, 

darba tiesiskās attiecības 

Radošā domāšana, Ilgtspējīgā līderība 

1.4. Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, 

loģistika, vadības informācijas sistēmas, 

kvalitātes sistēmu vadība, darba aizsardzība 

Risku vadība, Inovatīvo projektu izstrāde un vadība, 

Inovāciju vadīšana, Inovāciju politika,  

Inovatīvā darbība uzņēmumā, Inovatīvo procesu vadīšana 

2. Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās 

zināšanas 
2.1. Ekonomikas teorija Uzņēmējdarbība un ekonomika 

2.2. Ekonomiski matemātiskās metodes Uzņēmējdarbība un ekonomika 

3. Integrējošās zināšanas un prasmes 

3.1. Stratēģiskā vadīšana Inovāciju stratēģiskā vadīšana, Inovāciju vadīšana 

3.2. Starptautiskā komercdarbības vide Inovāciju stratēģiskā vadīšana, Ilgtspējīgā līderība 

4. Vispārējās zināšanas un prasmes 

4.1. Valsts valoda Visos studiju kursos 

4.2. Svešvaloda Tiek apgūta visu studiju kursu realizācijas gaitā, lasot 

literatūru un apgūstot informāciju svešvalodā 

4.3. Komunikāciju prasmes Radošā domāšana, Ilgtspējīgā līderība, kā arī tiek apgūtas 

visu studiju kursu realizācijas gaitā, veicot grupu darbus, 

prezentācijas u. tml. 

 

 

1.11. Salīdzinājums ar LV un ES augstskolu studiju programmām 

Latvijas augstskolās tiek realizētas profesionālās maģistra studiju programmas, kuru 

ilgums ir 1 gads (2 semestri), piemēram, Latvijas Universitātē ir divas profesionālās maģistra 

studiju programmas „Finanšu ekonomika” un „Grāmatvedība un audits”. 
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BA akreditētā maģistra studiju programma „Inovatīvā uzņēmējdarbība” tika salīdzināta 

ar piecām profesionālajām maģistra studiju programmām Latvijas augstskolās. Programmas 

saturs un organizācija minētajās programmās ir līdzīgs BA studiju programmai, jo piešķirtā 

kvalifikācija ir uzņēmumu un iestāžu vadītājs. Atšķirīgais ir studiju apjoms un ilgums, jo 

šobrīd Latvijā tiek realizētas profesionālās maģistra studiju programmas, kuru ilgums ir, sākot 

ar 1,5 gadu. Secinājums – lielākā daļa maģistru studiju kursi un to saturs ir jau iekļauti BA 

divās bakalaura studiju programmās „Uzņēmējdarbības vadīšana” un „Inovācijas un produktu 

attīstība uzņēmējdarbībā”. 

7. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programmas  

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” salīdzinājums ar Masačūsetas Tehnoloģisko institūtu 

Banku augstskola (Latvija) Masačūsetas Tehnoloģiskais institūts 

(ASV ) 

Profesionālā maģistra studiju programma 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

MIT Sloan Fellows Program in 

Innovation and Global Leadership  

1,1 gads vai 2 gadi 1 gads vai 2 gadi 

Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings: 

Uzņēmējdarbība un ekonomika 

Mārketinga komunikācija un pakalpojumu dizains  

Inovāciju vadīšana: 

Inovāciju politika 

Inovatīvā darbība uzņēmumā 

Inovatīvo procesu vadīšana 

Applied Economics for Managers 

Marketing Management  

Macro and International Economic 

Designing and Leading the Innovative 

Organization 

Global Markets, National Policies & the 

Competitive Advantages of Firms 

Finanšu un risku vadība inovatīvā uzņēmumā: 

Uzņēmumu finanšu vadība  

Inovāciju finansēšana  

Risku vadība  

Financial Accounting  

Financial Management 

Managing New Ventures 

 

Stratēģiskā vadīšana:  

Inovāciju stratēģiskā vadīšana 

Inovatīvu projektu izstrāde un vadība  

Pētniecības metodes biznesā  

 

Strategic Management 

Global Strategy and Organization 

Management of Supply Networks for 

Product and Services,  

Managing Technological Innovation, 

Communicating with Data,  

Introduction to System Dynamics 

Radošā domāšana  Leading Organizations 

Ilgtspējīgā līderība  

 

Leadership, Seminar in Leadership 

(includes NYC trip) 

 

BA maģistra studiju programma salīdzināta ar Masačūsetas Tehnoloģiskā Institūta ASV 

(Massachusetts Institute of Technology) Sloan biznesa skolas tehnoloģijas menedžmenta 

maģistra studiju programmu (skat 7. tabulu). Salīdzinājums rāda, ka ārvalstu augstskolas 

programma ir līdzīga pēc studiju kursu satura un tās ilgums ir viens gads. 
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Studiju programma tika salīdzināta ar trīs maģistra programmām (skat. 8.tabulu): 

Halmstadas Universitātes, Zviedrijā (Halmstad University) un Turku Ekonomikas augstskolas, 

Somijā (Turku School of Economics). BA maģistra programma ir līdzīga pēc apjoma ar 

Halmstada Universitātes maģistra programmu „Stratēģiskā vadīšana un līderība” (1 gads), bet 

pēc studiju kursu satura līdzīgāka ar abām pārējām maģistra programmām. 

8. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programmas  

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” salīdzinājums ar trim ārvalstu augstskolu programmām  

Banku augstskola 

(Latvija) 

Halmstadas 

Universitāte 

(Zviedrija) 

Halmstadas 

Universitāte 

(Zviedrija) 

Turku Ekonomikas 

augstskola (Somija) 

Profesionālā maģistra 

studiju programma 

„Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” 

Master’s Programme 

in Management of 

Innovation and 

Business Development 

Master's 

Programme (60 

credits) in 

Strategic 

Management and 

Leadership 

MBA programme 

Innovation and 

Entrepreneurship Studies 

Module: Global 

Innovation Management 

(GIM) 

1,1 gads vai 2 gadi 1,5 gads vai 2 gadi 1 gads 1,5 gads vai 2 gadi 

Inovatīvā uzņēmējdarbība 

un mārketings: 

Uzņēmējdarbība un 

ekonomika 

Mārketinga komunikācija 

un pakalpojumu dizains  

Inovāciju vadīšana: 

Inovāciju politika 

Inovatīvā darbība 

uzņēmumā 

Inovatīvo procesu vadīšana 

 

Management and 

Economics of 

Innovation  

 

Frontiers of Research 

in International 

Marketing  

 

Entrepreneurship and 

Innovation  

 

 

Business 

Management 

 

Entrepreneurship 

and Innovation 

 

New Challenges of global 

business, 

Perspective to the Finnish 

Innovation System, 

Different Perspectives on 

Entrepreneurship, 

Business Competence 

and Innovation, 

Innovation Marketing and 

Firm’s Growth 

 

Finanšu un risku vadība 

inovatīvā uzņēmumā: 

Uzņēmumu finanšu vadība  

Inovāciju finansēšana  

Risku vadība  

Growth and Company 

Development, 

Diffusion and 

Adoption or 

Innovations, 

Management of 

Change  

Growth and 

Business 

Development 

 

Risk Finance: Early Stage 

and Growth 

 

Stratēģiskā vadīšana: 

Inovāciju stratēģiskā 

vadīšana 

Inovatīvu projektu izstrāde 

un vadība  

Pētniecības metodes 

biznesā  

 

International 

Marketing Strategy,  

International 

Marketing 

Communication,  

Research Method,  

Frontiers of Research 

in Management of 

Innovation and 

Business 

Strategic 

Innovation 

Management 

 

Research Method 

International Business 

Strategies, 

Innovation and Global 

Growth, 

Managing International 

Innovation Development, 

Project Management and 

Innovation, 

Research Methods in 

International Innovation 
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Development Management,  

Statistical Inference 

Radošā domāšana  Multicultural 

Management  

 Introduction to the 

Philosophy of Science  

Ilgtspējīgā līderība Leadership 

Development  

Leadership 

development 

-------- 

   Foreign Language 

Maģistra studiju programma „Inovatīvā uzņēmējdarbība” pēc studiju ilguma un apjoma 

nav pielīdzināma analogai Latvijas augstskolas maģistru programmai, kuras piešķirtā 

kvalifikācija būtu uzņēmumu un iestāžu vadītājs. Šobrīd Rīgas Tehniskā universitāte realizē 

profesionālo maģistra studiju programmu „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, kuras studiju 

ilgums ir 1,5 gadi. 

BA maģistra studiju programmai uzsvars ir likts uz padziļinātu atsevišķu teorētisko un 

praktisko jautājumu izskatīšanu, kas saistīts ar uzņēmējdarbības inovatīvās vides sekmēšanu 

un inovatīvo risinājumu izstrādāšanu un realizēšanu, radošanās domāšanas attīstību, kā 

arī pētniecisko prasmju un iemaņu pilnveidošanu. 

 

1.12. Informācija par studējošajiem 

1.12.1. Studējošo skaits 

Programmas īstenošana tika uzsākta 2010.gada 16.oktobrī. Uzņemšana maģistra 

studiju programmā trīs akadēmiskos gadus tika īstenota gan rudenī, gan ziemā (skat. 1. attēlu). 

Pirmajos gados pieprasījums bija augsts, jo šī bija vienīgā maģistra programma, kuras studiju 

ilgums ir 1,1 gads. 2013./2014.ak.g. studentu samazinājums, iespējams, saistīts ar studiju 

maksas paaugstināšanos, kā arī ar salīdzinoši nelielo absolventu skaitu Banku augstskolas 

bakalaura programmās 2012./2013.ak.g. 
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1.attēls. Uzņemto studentu skaits maģistra studiju programmā 2010./2011.ak.g. – 

2013./2014.ak.g. 

Studiju programmā studē citu augstskolu bakalaura studiju programmu absolventi. 

Piemēram, 2013./2014. ak.g. studentu sadalījums pēc iegūtās bakalaura izglītības skatāms 2. 

attēlā. 

Studējošo skaitu maģistra studiju programmā visos trijos programmas realizēšanas 

gados var redzēt 9.tabulā. 

9. tabula 

Studējošo skaits studiju programmā “Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

2011./2012.ak.g. – 2013./2014.ak.g. (uz 15.10.2013.) 

 

        Kurss 2011./2012.        2012./2013. 2013./2014. 
      Pirmais 45 37 33 

      Otrais 27 56 75 

      Kopā 72 93 108 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.attēls. Imatrikulēto studentu sadalījums pēc iegūtās bakalaura izglītības (augstskolas 

nosaukums) 2013./2014.ak.g. rudenī 

 

1.12.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

2013./2014.ak. g. rudenī (uz 15.10.2013). saskaņā ar statistikas atskaiti) tika 

imatrikulēti 33 studenti, bet ziemas uzņemšana netika veikta.  

BA

59%

Turība

16%

RTU

16%

Vidzemes 

augstskola
9%
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1.12.3. Absolventu skaits 

Laika periodā no 2011./2012. – 2013./2014. ak.g. studiju programmu absolvējuši  148 

studenti (skat. 3.attēlā). 2013./2014. ak.g. absolventu skaits bija 49.   

 

3.attēls. Absolventu skaits maģistra studiju programmā no 2011./2012.ak.g. – 

2013./2014.ak.g. 

Absolventu skaits ir lielāks nekā uzņemto studentu skaits iepriekšējā gadā, jo studenti 

atjaunojas studijām no akadēmiskā pārtraukuma, lai pabeigtu studijas. 

Ir uzsākta studiju programmas tendenču analīze par beidzamajiem trīs gadiem, 

analizējot studējošo un absolventu skaita dinamiku, absolventu nodarbinātību. 

 

1.12.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

BA regulāri tiek aptaujāti topošie un esošie studenti par iespaidiem un apmierinātību ar 

BA, studiju procesu, infrastruktūru un administrēšanas jautājumiem. Studējošie pauž savu 

viedokli par docētāju darbu un studiju procesu kopumā – to apliecina veiktās aptaujas.  

2013./2014.ak.g. veiktajā aptaujā un izveidotajā  studentu aptaujas kopsavilkumā, kas 

veikts pirms maģistra darbu aizstāvēšanas, var konstatēt šādu 28 absolventu viedokli: 

1. 95% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte attaisnojusi 

izvēli studēt BA. 

2. 100% no aptaujātajiem ieteiktu Banku augstskolu un maģistra studiju programmu 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” citiem studēt gribētājiem. 

3. Studenti norāda, ka Banku augstskolā ir ļoti atsaucīgi, zinoši, profesionāli, saprotoši, 

radoši un pretimnākoši pasniedzēji un to pasniegšanas stils, kā arī augsts pasniedzēju 

zināšanu līmenis, augsta studiju kvalitāte un ļoti laba kopējā atmosfēra un vide. 
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Studentu lojalitāte tiek vērtēta, analizējot to absolventu skaita dinamiku, kuri, iegūstot 

BA maģistra grādu, turpina studijas doktorantūrā. 2013./2014. ak.g. doktorantūrā uzsāka 

studijas viens Banku augstskolas maģistra studiju absolvents. 

 

1.13. Līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

BA Satversmē ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: 

Satversmes sapulcē, Revīzijas komisijā, Akadēmiskajā šķīrējtiesā un Senātā. Studentu 

padomes pārstāvis tiek deleģēts darbam BA Ētikas komisijā. Tas nodrošina studentu aktīvu 

piedalīšanos visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, organizāciju un ārpus 

studiju darbu. BA studentiem tiek dota un atbalstīta iespēja piedalīties studiju procesa 

pilnveidošanā. Savukārt, atsevišķu studentu individuālo grūtību uzklausīšana ir docētāju, 

programmas direktora un katedras vadītāju kompetencē. 

Maģistra studentu anketēšana ir vērsta ar mērķi regulāri izzināt studentu apmierinātības 

līmeni, kā arī studentu vēlmes un ieteikumus. 

Arī darba devējs piedalās studiju procesa pilnveidošanā. Piemēram, prakses devējs 

katru gadu novērtē studentu kompetences prakses beigās, kas tiek apkopotas un analizētas. 

100% visi studenti tiek novērtēti. 2013./2014. ak.g. aptaujas rezultāti ir šādi: 

1) aptaujas rezultāti ir nedaudz pasliktinājušies salīdzinājumā ar 2012./2013. ak.g.; 

2) vislabāk novērtētas šādas prasmes: studentu attieksmes pret pienākumu; 

komunikāciju prasmes un prasme strādāt ar datoru;  

3) 16% studentiem analītiskās prasmes un spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus 

novērtētas ar 7 (labi);  

4) studentiem visvairāk ir jāpilnveido pārdošanas prasmes;  

5) kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (84% gadījumos novērtēts ar 

izcili vai teicami). 

BA darbojas studentu pašpārvalde. Studentu pašpārvaldei ir iespējas izteikt un 

aizstāvēt studentu viedokli Senātā un Satversmes sapulcē. BA Studentu padome (BASP) 

pārstāv BA studentu intereses visās augstskolas un valsts institūcijās. 2013./2014.ak.g. 

studējošo intereses Senātā pārstāvēja maģistra studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība”  

studente Zane Zablovska. 

 

 


