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I. STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības 

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

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

programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” 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) maģistra studiju programma, kas tiek īstenota jau 10 gadus; 

2) programmā uzsvars ir vērsts uz to, kā uzņēmumiem darboties starptautiskā tirgū; 

3) absolventu pieprasījums darba tirgū. 

 

1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

BA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” (tālāk – Studiju programma) īstenošanas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt 

kvalitatīvu starptautiski konkurētspējīgu izglītību, sekmēt pētniecisko un jaunrades darbu 

veikšanu vadībzinātnes jomā. 

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus vadītājus ar nepieciešamajām 

zināšanām, iemaņām, padziļinātām prasmēm un kompetencēm uzņēmējdarbībā, īpaši pievēršot 

uzmanību starptautiskajai uzņēmējdarbībai, atbilstoši profesijas standartam Uzņēmumu un 

iestāžu vadītājs, kas sekmētu veiksmīgu uzņēmumu un iestāžu vadīšanu un to darbības 

ilgtspējīgu paplašināšanu, kā arī veicinātu jaunu konkurētspējīgu uzņēmumu dibināšanu. 

Programma izstrādāta, orientējoties uz pretendentiem ar iegūtu bakalaura grādu gan vadībzinību 

jomā, gan jo īpaši – citās zinātnēs, ja ir darba pieredze vadītāja amatā.  

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). 

Uzņēmumu konkurētspēju var nodrošināt vadītāju un uzņēmumu īpašnieku zināšanas par 

uzņēmumu konkurētspējīgās priekšrocības rašanās avotiem un tās paaugstināšanu ietekmējošiem 

faktoriem, ņemot par pamatu jaunākās teorētiskās atziņas un to efektīvu pielietojumu praksē. 

Izzināt un izprast šīs likumsakarības, apgūt metodes un paņēmienus, kā paaugstināt uzņēmumu 

vērtību, pamatojoties uz izcilu uzņēmumu darbību, ir šīs studiju programmas misija. 

Studiju programmas uzdevumi:  
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1. Nodrošināt studentiem iespēju apgūt plašu un padziļinātu zināšanu līmeni, prasmi 

radoši un kritiski domāt, novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības politiku, reģionālo un 

starptautisko vidi globalizācijas kontekstā. 

2. Nodrošināt studentiem atbilstošu prasmju iegūšanu, kas ļautu salīdzināt un pretstatīt 

dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības 

vidē. 

3. Nodrošināt studentiem studiju kursu apguvi, kas orientēti uz pētniecisko metožu 

pielietošanu, jaunrades darba veicināšanu, lai iegūtās zināšanas ļautu veikt padziļinātu 

pētniecību vadīšanas jautājumos. 

4. Nodrošināt studentiem iegūto zināšanu un prasmju spēju pielietot praksē, prast risināt 

dažādas kompleksas situācijas, problēmas un praktiskus uzdevumus, lai sekmētu 

profesionālās kompetences attīstību un atbilstošas konkurētspējīgas kvalifikācijas 

iegūšanu tālākas karjeras veidošanai. 

5. Nodrošināt studentu radošo spēju attīstību uzņēmējdarbībā, uzņēmumu vadīšanā un 

virzīt tā attīstību atbilstoši starptautiskā tirgus prasībām.  

6. Nodrošināt studentu prasmju attīstīšanu strādāt komandā, starpkultūru vidē un spēju 

sadarboties ar dažādām ieinteresētām pusēm. 

7. Orientēt studiju gala darbu izstrādi ar praktisku ievirzi, lai studenti tos varētu 

piemērot savā profesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas. 

8. Pilnveidot studējošo prasmi pastāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo 

zināšanu līmeni. 

9. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši 

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

Studiju laikā notiek profesionālās kompetences pilnveide, nostiprinot teorētiskās 

zināšanas. Pēc studiju programmas apguves studējošais saņem 2.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības diplomu par profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un 

iegūst kvalifikāciju „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”, kas atbilst 5.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. Absolvents var 

sevi apliecināt kā kvalificēts, radošs, profesionāli strādāt spējīgs vadītājs. 
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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 ekonomikas daudzveidīgās norises 

kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā. 

2. Prasme novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi vietējā un starptautiskajā tirgū. 

3. Patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas 

prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisko un jaunrades darbību, kas nodrošina radošo 

domāšanu. 

4. Prasme patstāvīgi teorētiskās zināšanas izmantot praktiskajā uzņēmējdarbībā un 

uzņēmumu vadīšanā, sekmējot inovatīvu risinājumu ieviešanu. 

5. Prasme strādāt komandā, spēja izprast dažādu grupu intereses, argumentēti izskaidrot 

viedokli, labas komunikācijas un konflikta vadīšanas prasmes. 

6. Spēja patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, nostiprinot 

teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvākās pieejas.  

7. Prasme analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt 

situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma vadīšanas jautājumus, pieņemot lēmumus, veikt 

augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. 

8. Demonstrēt uzņēmuma un projektu vadīšanas prasmes, nodrošinot uzņēmuma 

konkurētspējīgu darbību, paaugstinot tā pievienoto vērtību mainīgajos un globālās 

ekonomikas ilgtspējīgas attīstības apstākļos. 

9. Parādīt izpratni un ētisku atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

Studiju rezultāti sasniegti ar katrā studiju kursā izvirzītajiem uzdevumiem un īstenoto 

pārbaudes formu. Programmas apguve sagatavos nākamos absolventus uzņēmumu un to 

struktūrvienību vadīšanai, veidos izpratni par profesionālu un sabiedriski aktuālu problēmu 

atklāšanas un risināšanas nozīmīgumu, kā arī rosinās iesaistīšanos mūžizglītībā. 
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1.3. Studiju programmas plāns 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” (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) – 14 KP 

A 1. Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstība 6   Eksāmens 

 1. daļa. Ekonomika vadītājiem 2    

 2. daļa. Inovatīvā uzņēmējdarbība 2    

 3. daļa. Pētniecības metodes biznesā 2    

A 2. Uzņēmumu finanšu vadība 4   Eksāmens 

 1. daļa. Finanšu un vadības grāmatvedība 2    

 2. daļa. Finanšu vadība 2    

A  
3. Uzņēmējdarbība un tiesības 4 

  Eksāmens 

 1. daļa. Komercdarbības tiesiskā vide 2    

 2. daļa. Starptautiskās komerctiesības 2    

 Kopā 14    

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU KURSI – 14 KP 

A 
4. Uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas  

vadīšana  

2 6  
Eksāmens 

 
   1. daļa. Uzņēmuma darbības stratēģijas 

starptautiskajā vidē 

2   
 

 
2. daļa. Uzņēmējdarbības uzsākšana  

starptautiskajā  vidē  

 2  
 

 3. daļa. Starptautiskā mārketinga vadīšana  2   

 4. daļa. Uzņēmuma biznesa modeļi  2   

A 5. Projektu un risku vadīšana  6  Eksāmens 

 1. daļa. Starptautisko projektu vadīšana un finansēšana  4   

 2. daļa. Risku vadīšana projektos  2   

 Kopā 2 12   

IZVĒLES KURSI – 6 KP *) 

B 6. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 2   Eksāmens 

B 7. Starpkultūru saskarsme 2   Eksāmens 

B 8. Nodokļu politika Eiropas vidē 2   Eksāmens 

B 9. Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū 2   Eksāmens 

B 10.Korporatīvā sociālā atbildība 2   Eksāmens 

B 11. Radošā domāšana   2  Eksāmens 

B 12. Ilgtspējīgā līderība   2  Eksāmens 

 Kopā 4 2   

 13. Prakse  6  Aizstāvēšana 

    14. Valsts pārbaudījums – maģistra darbs   20          Aizstāvēšana 

 Kopā: 60 KP 20 20 20  
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Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” (bez iepriekšējas profesionālās kvalifikācijas) 2013./2014.ak.g. 

 Studiju kursa nosaukums 
Kredītpunktu skaits Zināšanu  

pārbaudes forma 1.sem. 2.sem.   3.sem. 4.sem. 5.sem 

STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN PRAKSĒ (OBLIGĀTĀ DAĻA) – 14 KP 

A 1. Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstība 6     Eksāmens 

 1. daļa. Ekonomika vadītājiem 2      

 2. daļa. Inovatīvā uzņēmējdarbība 2      

 3. daļa. Pētniecības metodes biznesā 2      

A 2. Uzņēmumu finanšu vadība 4     Eksāmens 

 1. daļa. Finanšu un vadības grāmatvedība 2      

 2. daļa. Finanšu vadība 2      

A  3. Uzņēmējdarbība un tiesības 4     Eksāmens 

 1. daļa. Komercdarbības tiesiskā vide 2      

 2. daļa. Starptautiskās komerctiesības 2      

 Kopā 14      

PĒTNIECISKĀ, JAUNRADES, PROJEKTĒŠANAS DARBA UN VADĪBZINĪBU KURSI – 14 KP 

A 4. Uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas vadīšana  2 6    Eksāmens 

 
1. daļa. Uzņēmuma darbības stratēģijas starptautiskajā 

vidē 

2     
 

 2. daļa. Uzņēmējdarbības uzsākšana starptautiskajā vidē   2     

 3. daļa. Starptautiskā mārketinga vadīšana  2     

 4. daļa. Uzņēmuma biznesa modeļi  2     

A 5. Projektu un risku vadīšana  6    Eksāmens 

 1. daļa. Starptautisko projektu vadīšana  un finansēšana  4     

 2. daļa. Risku vadīšana projektos  2     

 Kopā 2 12     

IZVĒLES KURSI – 6 KP *) 

B 6. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 2         2 Eksāmens 

B 7. Starpkultūru saskarsme 2     Eksāmens 

B 8. Nodokļu politika Eiropas vidē 2     Eksāmens 

B 9. Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū 2     Eksāmens 

B 10.Korporatīvā sociālā atbildība 2     Eksāmens 

B 11. Radošā domāšana   2    Eksāmens 

B 12. Ilgtspējīgā līderība   2    Eksāmens 

 Kopā 4 2     

PRAKSE – 32 KP 

 13. Prakse  6          Aizstāvēšana 

 14. Prakse    20 6        Aizstāvēšana 

  Kopā  6 20 6   

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS – 30 KP  

 15. Diplomdarbs     10  A    Aizstāvēšana 

    16. Maģistra darbs    4 16       Aizstāvēšana 

 Kopā    14 16  

 Kopā: 96 KP 20 20 20 20 16  
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Studiju programmas īstenošanas procesā studiju programmā 2013./2014.ak.g. ir 

veiktas šādas izmaiņas: apvienoti divi studiju kursi – „Starptautisko projektu vadīšana” un 

„Projektu finansēšana” vienā, izveidojot studiju kursu „Starptautisko projektu vadīšana un 

finansēšana” (4 KP apjomā). 

Nepārtraukti notiek studiju programmas pilnveidošana, veicot studiju programmas 

struktūras, satura, pasniegšanas metožu, apguves rezultātu iekšējo auditu gan programmas 

direktores, gan katedras vadītāja un visu iesaistīto docētāju līmenī. 2011./2012.ak.g. programmas 

veiktās izmaiņas saistītas ar starptautiskās uzņēmējdarbības jautājumu pastiprināšanu. Ņemot 

vērā būtisko iekšējā tirgus apjoma un pieprasījuma samazināšanu un Latvijas ekonomisko 

situāciju, uzņēmumiem, lai nodrošinātu konkurētspēju un turpmāko attīstību, strauji jāapgūst 

ārējie tirgi. To iespējams risināt šādos pamatvirzienos: 

1) nodrošinot eksportu; 

2) dibinot un atverot kopuzņēmumus ārvalstīs; 

3) piedāvājot uzņēmumiem franšīzes līgumus; 

4) veicinot patentētu tehnoloģiju licencēšanu; 

5) piedaloties stratēģiskajās apvienībās, veicinot klastera attīstību reģiona līmenī, piedaloties 

tirdzniecības misijās utt. 

Jānorāda, ka arī pakalpojumu jomām ir liels eksporta potenciāls, piemēram, veidojot 

stratēģiskās apvienības „Baltic Care” un apkalpojot Latvijas nerezidentus, tā veicinot iekšējā 

tirgus aktivizēšanos un pastiprinot multiplikatora efektu. 

Tā kā BA tiek īstenotas divas maģistra studiju programmas – „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” un „Inovatīvā uzņēmējdarbība”, pēc kuru absolvēšanas tiek iegūts vienāds maģistra 

grāds un kvalifikācija, lai veidotu atšķirīgu piedāvājumu un, atsaucoties uz reflektantu 

pieprasījumu, vienā programmā uzsvars ir vērsts uz inovāciju, otrā – virziens, kā uzņēmumiem 

darboties starptautiskā tirgū, kā konkurēt ar starptautiskajiem uzņēmumiem vietējā tirgū 

globalizācijas apstākļos. 

 

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 skatāmi arī BA mājas lapā: http://www.ba.lv/node/2594 

http://www.ba.lv/node/2594
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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 

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 
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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. 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, ir nepieciešami šādi izglītības līmeni 

apliecinoši dokumenti: 

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. 

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, 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. 

http://www.ba.lv/node/2472
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1.7.  Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 15 docētāji. 9 docētājiem (60%) ir doktora 

zinātniskais grāds, savukārt 4 minētās studiju programmas pasniedzēji (27%) pašlaik turpina 

studijas doktorantūrā. 12 docētājiem (80%) BA ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu 

studiju procesa kvalitāti, studiju programmai piesaistīti arī 3 docētāji (20%), 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 6 mēneši vai 2 gadi 6 mēneši. Programmas kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti (KP) vai 96 

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. 

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, semestra laikā pēc studiju 

kursu apguves un patstāvīgā darba uzdevumu nokārtošanas studenti kārto pārbaudījumus 

atbilstošajos studiju kursos.  

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 – studiju kursu 

ietvaros (piemēram, Edgars Ražinskis, SIA „Gandrs” valdes loceklis; tēma: „Sociālās 

atbildības pieeja uzņēmuma lēmumos un darbībā”; Linda, Kalniņa, SIA „Lursoft IT” 
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korporatīvo klientu konsultante; tēma: „Lursoft datu bāzes un analītiskie materiāli”; 

Maurizio dAmato, Politecnico di Bari, ITALY “Automated Valuation Modelling and 

Mortgage Lending”; Ligita Vasiliauskiene, Kaunas University of Technology, 

LITHUANIA, “Microeconomics and International Business Economics”). 

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 uzņēmējdarbība, Uzņēmuma biznesa 

modeļi); 

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

kursos Ekonomika vadītājiem, Starptautiskā mārketinga vadīšana); 

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: 



 13 

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. 

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.  

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.  

 

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 1600 apmērā 

(studentiem ar profesionālo kvalifikāciju) un Ls 1274 (studentiem bez profesionālās 

kvalifikācijas) par vienu pilna laika studiju gadu. Studentiem ir iespēja pretendēt uz studiju 

maksas atlaidēm.  

2013./2014. ak. g. vienam studentam piemēroja 5% atlaidi no pirmā semestra studiju 

maksas (citas augstskolas absolvents ar vidējo svērto atzīmi 8,0 un augstāk); diviem studentiem 

tika piemērota 10% atlaide no pilnās studiju maksas (BA absolvents), kas atspoguļo BA 

bakalaura absolventu lojalitāti. 

1.tabulā var redzēt studiju maksas sadalījumu visam studiju procesam (1,5 vai 2,5 

gadiem) studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kā arī studentiem bez iepriekš 

iegūtas profesionālās kvalifikācijas.   

 

1. 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. 1 600,00 2 276,59 1 274,00 1 812,74 

2014./2015. 800,00 1 138,30 1 274,00 1 812,74 

2015./2016.     637,00 906,37 

Kopā 2 400,00 3 414,89 3 185,00 4 531,85 

 

 

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

studējošo skatīt 2. tabulā. 
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2. tabula 

 

Izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2014.gadā 

Nr. 

p.k. 
Izmaksu pozīcija Summa, Ls 

Summa, EUR 

1 Atalgojums 844,78 1202,01 

2 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 203,50 289,55 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 16,03 22,81 

4 Pakalpojumi 201,48 286,68 

5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 38,70 55,07 

6 Grāmatas un žurnāli 18,00 25,61 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 40,00 56,91 

8 Augstskolas attīstība 79,17 112,65 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 79,17 112,65 

10 Augstskolas rezerves fonds 79,17 112,65 

KOPĀ 1600,00 2276,59  

 

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 3. tabulā. 

3.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  60 96 

2.  Kopējais maģistra studiju ilgums pilna laika studijās 5 gadi 

- Bakalaura grāds – ilgums (gadi) 

- Profesionālās izglītības maģistra grāds – ilgums (gadi) 

5 gadi un 6 mēn. 

4 

1 gads un 6 mēn. 

5 gadi un 6 mēn. 

3 

2 gadi un 6 mēn. 

3.  Programmu veido: 

- studiju kursi 

- prakse ārpus izglītības iestādes 

- prakse ārpus izglītības iestādes 

- diplomdarbs 

- valsts pārbaudījums 

 

34 

6 

 

 

20 

 

34 

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 

 

 

14 

 

14 

 

 

 

14 

 

14 
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2 KP) 

- prakse (ne mazāk kā 6 KP) 

- diplomdarbs 

- valsts pārbaudījums – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 

6 

6 

 

20 

6 

32 

10 

20 

 

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

uzņēmējdarbības vidi, uzņēmuma darbību un stratēģiju, lai attīstītu 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. 4.tabulu) un prakses norises laikā, izstrādājot patstāvīgos studiju darbus. 

4.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 Starptautiskā mārketinga vadīšana, Radošā domāšana, 

Pētniecības metodes biznesā, Korporatīvā sociālā 

atbildība 

1.2. Finanšu vadīšana, finanšu un vadības 

grāmatvedība  

Finanšu un vadības grāmatvedība, Finanšu vadība, 

Nodokļu politika Eiropas vidē, Risku vadīšana projektos 

1.3. Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, 

darba tiesiskās attiecības 

Radošā domāšana, Ilgtspējīgā līderība, Korporatīvā 

sociālā atbildība, Komercdarbības tiesiskā vide, 

Starptautiskās komerctiesības 

1.4. Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, 

loģistika, vadības informācijas sistēmas, 

kvalitātes sistēmu vadība, darba aizsardzība 

Risku vadīšana projektos, Starptautisko projektu vadīšana 

un finansēšana 

1.5. Komercdarbības likumdošana Komercdarbības tiesiskā vide, Starptautiskās 

komerctiesības, Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

2. Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās 

zināšanas 
2.1. Ekonomikas teorija Ekonomika vadītājiem 

2.2. Ekonomiski matemātiskās metodes Ekonomika vadītājiem 

3. Integrējošās zināšanas un prasmes 

3.1. Stratēģiskā vadīšana Uzņēmumu darbības stratēģijas starptautiskajā vidē, 

Uzņēmuma biznesa modeļi, Uzņēmējdarbības uzsākšana 

starptautiskajā vidē  

3.2. Starptautiskā komercdarbības vide Komercdarbības tiesiskā vide, Starptautiskās 

komerctiesības, Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

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, Starpkultūru 

saskarsme, Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū, kā 

arī tiek apgūtas visu studiju kursu realizācijas gaitā, 

veicot grupu darbus, prezentācijas u. tml. 
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Salīdzinot studiju programmu ar kvalifikācijas standartu, jāņem vērā, ka akreditējamā 

programma ir veidota uz četrgadīgas profesionālās studiju programmas un akadēmiskās 

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 programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana”). 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. 

1.11. Salīdzinājums ar LV un ES augstskolu studiju programmām 

5.tabulā salīdzināšanai ir izvēlēta Rīgas Ekonomikas augstskolas profesionālā maģistra 

studiju programma, kas nodrošina maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Studiju ilgums ir 2 

gadi jeb 4 semestri ar 80 KP, no kuriem 50 KP ir teorētiskā daļa, 10 KP ir prakse un 20 KP 

maģistra darbs. Salīdzinājumam – BA studiju programmā teorētiskai daļai ir paredzēti 34 KP un 

tās studiju ilgums ir 1 gads un 6 mēneši. BA studiju programmā ir iekļauts lielāks skaits studiju 

kursu, kas saistīti ar starptautisko uzņēmējdarbību. 

5. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programmas  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” salīdzinājums ar Rīgas Ekonomikas augstskolu 

Banku augstskola (Latvija) Rīgas Ekonomikas augstskola (Latvija) 

Profesionālā maģistra studiju programma 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” 

Profesionālā maģistra studiju 

programma „Uzņēmējdarbības vadība” 

1 gads un 6 mēneši un 2 gadi un 6 mēneši 1 gads un 6 mēneši 

Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings: 

Uzņēmējdarbība un ekonomika 
Inovatīvā uzņēmējdarbība  

Pētniecības metodes biznesā 

Uzņēmumu finanšu vadība: 

Finanšu un vadības grāmatvedība 

Finanšu vadība 
Uzņēmējdarbība un tiesības: 
Komercdarbības tiesiskā vide  
Starptautiskās komerctiesības  

 

Vadības ekonomika 

Uzņēmējdarbība 

Pētniecības metodes 

 

Finanšu grāmatvedība 

Finanšu ekonomika 

 

Tieslietas vadītājiem 

Uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas vadīšana: 

Uzņēmuma darbības stratēģijas starptautiskajā vidē  

Uzņēmējdarbības uzsākšana starptautiskajā vidē 

Starptautiskā mārketinga vadīšana 

Uzņēmuma biznesa modeļi 

 

Globālā ekonomika 

Stratēģiskā vadība 

Ārējo pārmaiņu vadīšana 

Starptautiskais mārketings 

E-stratēģijas 

Projektu un risku vadīšana:  
Starptautisko projektu vadīšana  
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Projektu finansēšana 

Risku vadīšana projektos 

 

Iekšējo pārmaiņu vadīšana 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

Nodokļu politika Eiropas vidē 

Starpkultūru saskarsme 

Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū 

Radošā domāšana  

Ilgtspējīgā līderība  

 

 

Biznesa ētika, Efektīva komunikācija 

 

Grupu darbs un dinamika  

Organizāciju psiholoģija 

Papildus studiju programma salīdzināta ar vienpadsmit tāda paša līmeņa programmām 

Latvijas augstskolās. BA priekšrocības un studiju procesa atšķirības ir šādas: BA nodrošina 

visiem studentiem prakses vietas, studiju un prakses iespējas ārvalstu augstskolās, profesionāļu 

piesaiste studiju kursos u.c. Salīdzinājums rāda, vai piedāvātā programma ir konkurētspējīga 

profesionālās izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā un ārvalstīs. Salīdzināšana dod arī 

priekšstatu par vērtējamās programmas konkurētspēju, nišas aizņemšanu profesiju klāstā. Varam 

secināt, ka pastāv kopīgas pazīmes: pēc mērķa, satura un organizācijas minētās programmas ir 

līdzīgas BA studiju programmai; lielākajai daļai programmu (konkrēti – astoņās) piešķirtā 

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

tiek realizētas profesionālās maģistra studiju programmas, kuru ilgums ir, sākot ar 1 gadu un 6 

mēnešiem. 

Studiju programma tika salīdzināta ar divām maģistra programmām (skat. 6.tabulu): 

Lahti University of Applied Sciences (Somija) un Fachhochschule Worms University of Applied 

Sciences (Vācija).  

BA maģistra studiju programma ir līdzīga pēc studiju ilguma ar 1 gadu un 6 mēnešiem un 

kredītpunktu apjoma ar 60 KP (90 ECTS), studiju kursu saturs līdzīgāks ar Lahti University of 

Applied Sciences, savukārt, Vācijas augstskolas specializācija ir starptautiskā tirdzniecība un 

atsevišķi studiju kursi ir tam veltīti. Salīdzinājums ar šīm programmām ir svarīgs, jo šīs 

augstskolas ir sadarbības partneri, kur būtu iespējams sadarbību attīstīt un radīt iespēju 

apmaiņas studiju programmas ietvaros studēt vienu semestri šajās augstskolās. 

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

praktisko jautājumu izskatīšanu, kas saistīts ar starptautisko uzņēmējdarbību, uz 

uzņēmējdarbības uzsākšanu starptautiskā vidē, vietējo uzņēmumu iziešanu starptautiskajos 

tirgos, kas sekmētu uzņēmumu konkurētspējas palielināšanu un veicinātu turpmāko to attīstību. 
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6. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programmas  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” salīdzinājums ar trim ārvalstu augstskolu programmām  

Banku augstskola (Latvija) Lahti University of 

Applied Sciences 

(Somija) 

Fachhochschule Worms 

University of Applied 

Sciences (Vācija) 

Profesionālā maģistra studiju 

programma „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” 

Master’s Programme in 

International of Business 

Management 

Master's Programme in 

International of Business 

Administration and Foreign 

Trade 

1 gads un 6 mēneši un  

2 gadi un 6 mēneši 

1 gads un 6 mēneši 1 gads un 6 mēneši 

Inovatīvā uzņēmējdarbība un 

mārketings: 

Uzņēmējdarbība un ekonomika 

Inovatīvā uzņēmējdarbība 

 

Pētniecības metodes biznesā 

 

Uzņēmumu finanšu vadība: 

 

Finanšu un vadības 

grāmatvedība 

Finanšu vadība 

Uzņēmējdarbība un tiesības: 

Komercdarbības tiesiskā vide  

Starptautiskās komerctiesības 

International Business 

Tools: 

International Economics 

 

 

Research Process and 

Research Methods 

International Business 

Tools: 

International Accounting 

and Finance 

 

International Business 

Tools: 

International contracts and 

Sales 

International Business 

Development: 

International Economics 

International 

Entreprenuership 

 

 

International 

Controlling&Finance: 

International Finance 

management 

International Corporate 

Finance and Value Investing 

Advanced International 

Controlling 

Uzņēmumu ilgtspējīgas 

konkurētspējas vadīšana: 

Uzņēmuma darbības stratēģijas 

starptautiskajā vidē  

Uzņēmējdarbības uzsākšana 

starptautiskajā vidē 

Starptautiskā mārketinga 

vadīšana 

Uzņēmuma biznesa modeļi 

International Business 

Development: 

Corporate Strategy 

 

Responsible Business 

Management 

International Marketing 

Managing International 

Operations 

International Business 

Development 

Strategies of Internalization 

 

 

 

International Marketing 

Management 

International Business Cases 

Projektu un risku vadīšana:  
 

Starptautisko projektu vadīšana  

Projektu finansēšana 

Risku vadīšana projektos  

Managing International 

Projects and Teams: 

International Projects 

Management 

International Projects 

Management 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

Nodokļu politika Eiropas vidē 

Starpkultūru saskarsme 

Patērētāju uzvedība 

starptautiskajā tirgū 

Radošā domāšana  

Ilgtspējīgā līderība 

 

Inter-culture 

Communication 

Managing Multicultural 

Teams 

Intelectual Property 

Management 

 

Intercultural Management 

 

Business Etnics& Corporate 

Compliance 

 Academic Writing E-Commerce 
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  Foreign Trade Consulting 

Selected problems of Foreign 

Trade 

Process&Logistic 

Management 

 

1.12.Informācija par studējošajiem 

1.12.1. Studējošo skaits 

Studentu skaita samazinājums pēdējos gados ir izskaidrojums ar vairākiem iemesliem: 

ekonomiskās situācijas un iedzīvotāju maksātspējas pasliktināšanās valstī, apgrūtināta pieeja 

kredīta līdzekļiem, studiju gada maksa augstāka nekā citās augstskolās un jaunās maģistra studiju 

programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” uzsākšana. 

2013./2014. ak. g. programmā studēja 28 studenti, ir vērojams neliels pieaugums. 

Studējošo skaitu maģistra studiju programmā beidzamajos trijos programmas realizēšanas 

gados var redzēt 7.tabulā. 

7. tabula 

Studējošo skaits studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana” 

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

        Kurss 2011./2012.        2012./2013. 2013./2014. 
      Pirmais 8 10 13 

      Otrais 3 8 12 

      Trešais 1 - 3 

      Kopā 12 18 28 

 

1.12.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

2013./2014. ak. g. maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” tika 

imatrikulēti 13 studenti, no kuriem 4 ir BA bakalaura studiju programmas „Finanses” absolventi.  

1.12.3. Absolventu skaits 

 

Laika periodā no 2006.gada līdz 2014.gadam studiju programmu absolvējis 351 students 

(skat. 1.attēlā). 2013/2014.ak.g. absolventu skaits bija tikai 11. Ir uzsākta studiju programmas 

tendenču analīze par beidzamajiem 3 gadiem, analizējot studējošo un absolventu skaita 

dinamiku, absolventu nodarbinātību. 
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1.attēls. Absolventu skaits maģistra studiju programmā 2005./2006.-2013./2014.ak.g. 

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 6 absolventu viedokli: 

1. 100% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte attaisnojusi 

izvēli studēt BA. 

2. 100% aptaujāto ieteiktu Banku augstskolu un maģistra studiju programmu 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” citiem studēt gribētājiem. 

3. Studenti norāda, ka Banku augstskolā ir augstas kvalifikācijas pasniedzēji un pārējais 

personāls, „akadēmiska” noskaņa, ērta un motivējoša vide, kur students var 

koncentrēties uz saviem mērķiem, individuāla pieeja studentam, augsta augstskolas 

reputācija. 

Studentu lojalitāte tiek vērtēta, analizējot to absolventu skaita dinamiku, kuri, iegūstot 

BA maģistra grādu, turpina studijas doktorantūrā.  

 

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, 
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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. 2013./2014. 

ak. g. aptaujas rezultāti ir šādi: kopumā studentu sagatavotība atbilst darba tirgus prasībām (88% 

gadījumos novērtēts ar izcili vai teicami). 


