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1. Studiju programmas apraksts 
 

PAI maģistra studiju programma „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” 

(turpmāk tekstā - Programma) tiek īstenota kā starpdisciplināra studiju programma sadarbībā 

ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas kultūras akadēmiju. Pašlaik šī ir vienīga 

profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Latvijā un arī Baltijā, kas 

nodrošina uzņēmumu vadīšanas specializāciju radošajās industrijās.  

Francijas vadošo kompāniju (SMBG), kas specializējas augstākās izglītības un 

profesionālās orientācijas jautājumos, izveidotā organizācija Eduniversal un tās Starptautiskā 

zinātniskā komiteja ierindojusi šo Programmu kā 41. labāko programmu pasaulē 

specializācijā "Kultūras un mākslas menedžments". 

Profesionālā maģistra studiju programma tik izveidota saskaņā ar LR Augstskolu 

likumu, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un LR profesiju 

klasifikatoru. 

Programma paredz profesionālā maģistra grāda uzņēmējdarbības vadībā un piektā 

līmeņa uzņēmuma vadītāja kvalifikācijas iegūšanu, akreditēta uz maksimālo termiņu līdz 

2019.gada 25.jūnijam.  

Studiju programmā ir iespēja studēt pilna laika studiju formā klātienē. Studiju 

ilgums ir 1,5 gadi vai 2,5 gadi. 

 Studiju programmas apguves laiks ir 1,5 gadi, ja iepriekš ir iegūts 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas 

zinātnēs un/ vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un 

mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības 

pieredze vadītāja amatā (tabula 1.3.1.). 

 Studiju programmas apguves laiks ir 2,5 gadi, ja iepriekš ir iegūts 

bakalaura akadēmiskais grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs vai citās 

zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 1.1. 1.Programmas starpdisciplināritāte 

 

Lai sekmētu uzņēmuma vadītāja integrālu attīstību, programma ir veidota kā 

starpdisciplināra studiju programma, nodrošinot sinerģiju starp vadībzinībām, 

uzņēmējdarbību, mākslu un tehnoloģijām. Programma pirmām kārtām sniedz fundamentālas 

zināšanas, kas kalpo par pamatu, un uz vispārējas bāzes pamata tiek attīstītas specializētas 

zināšanas.  

1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Programmas īstenošanas mērķis un uzdevumi atbilst valsts noteiktiem otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programmu stratēģiskajiem mērķiem, profesijas 

„Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks”  standartā noteikto pienākumu, uzdevumu, prasmju 

un spēju apguvei un augstskolas vīzijai, stratēģiskam mērķim un uzdevumiem. 

Programmas īstenošanas mērķis: sagatavot profesionālus, kvalificētus un 

konkurētspējīgus uzņēmumu vadītājus, kas radošo industriju sektorā dibina jaunus 

uzņēmumus vai ieņem vadošos amatus esošos uzņēmumos, un spēj nodrošināt uzņēmumu ar 

augstu jaunrades potenciālu un pievienoto vērtību ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanai 

nacionālā un starptautiskajā tirgū. 

Lai sasniegtu programmas mērķi, ir izvirzīti šādi Programmas uzdevumi: 

1. Attīstīt studentos sistēmisku izpratni par būtiskām zināšanām radošo industriju 

uzņēmējdarbības organizācijās, to ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko 

aspektu - vidi, tendencēm, raksturojumiem un vadīšanas veidu. 

2. Attīstīt / pilnveidot studentu kritiskās, analītiskās un mācīšanās prasmes un 

spējas vadīt savu mācīšanās procesu, mācīties strādāt komandā, un sadarboties 

 

Uzņēmēj- 

darbība 

Māksla un 

tehnoloģijas 

 

Menedž 

ments 

 

 

Saturs 
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ar dažādām ieinteresētajām pusēm. 

3. Attīstīt studentu spēju pielietot attiecīgās prasmes un zināšanas praksē atrisinot 

dažādu kompleksu situāciju problēmas radošo industriju vidē un uzņemties 

atbildību turpināt attīstīt savas zināšanas un prasmes. 

4. Palīdzēt studentiem apgūt atbilstošas  pētniecības metodes un spēju veikt 

padziļinātu pētniecību uzņēmuma vadīšanas un radošuma jautājumos. 

5. Veicināt radošo industriju uzņēmumu veidošanu, darbības pilnveidošanu un 

inovatīvu produktu, pakalpojumu un ideju attīstību, kam ir augstā tirgus 

vērtība. 

6. Attīstīt studentu radošās spējas uzņēmējdarbībā, uzņēmuma vadīšanā, kā arī 

prasmi attīstīt radošo potenciālu un veicināt radošo industriju produktu patēriņu 

sabiedrībā.  

1.2. Studiju programmas paredzamie rezultāti 

 

Studiju programmas rezultāti ir noteikti atbilstoši ES Mūžizglītības kvalifikāciju 

ietvarstruktūras 7.līmenim: 

1. Novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi, tās ekonomisko, sociālo un 

tehnoloģisko kontekstu, kā arī uzņēmējdarbības politiku un reģionālo attīstību.  

2. Salīdzināt un pretstatīt dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas 

uzņēmējdarbības vadīšanā un līderībā radošajās industrijās . 

3. Novērtēt un analizēt inovācijas teorijas, praksi un politikas aspektus, ar īpašu  

uzsvaru uz radošu industriju. 

4. Analizēt, sintezēt un kritiski vērtēt jautājumus, kas skar uzņēmējdarbību, 

politiku, un radošās industrijas vidi. 

5. Lasīt, analizēt un izvērtēt dažādus datu veidus un informāciju. Spēja izmantot 

un manipulēt ar dažādiem skaitliskiem datiem, lai atrisinātu matemātiski 

balstās problēmas, piemērot un interpretēt statistiskos datus. 

6. Vadīt radošās industrijas uzņēmumu, analizējot plānojot un kontrolējot 

uzņēmuma stratēģisko, finanšu, cilvēkresursu, mārketinga darbību, pārvaldīt 

uzņēmuma attīstības un resursu piesaistes politiku. 

7. Veikt patstāvīgu pētniecisku darbību, sagatavot precīzus un akurātus pētījuma 

ziņojumus, skaidras un pamatotas prezentācijas. 

8. Iegūt nepieciešamo ieguldījumu no citiem, lai sasniegtu kvalitatīvus rezultātus 

un spēt izprast dažādu  grupu intereses, labas komunikācijas prasmes un 



 6 

konfliktu vadīšana. 

9. Projektu vadīšanas prasmes, ieskaitot laika vadību, kritisko uzdevumu 

prioritizēšanu, tikšanos vadību un pašmācības izvērtēšanu. 

1.3.  Studiju programmas plāns 

Kopējais kredītpunktu skaits programmas pilnai apgūšanai noteikts 60 

kredītpunkti (KP) ar iepriekš iegūto profesionālo kvalifikāciju – pa 20 KP katrā 

mācību semestrī. Viens kredītpunkts, atbilstoši Augstskolu likumam, atbilst studējošā 

darba apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa. 

Tabula 1.3.1. 

 

Maģistra studiju programmas plāns pilna laika studijām studējošajiem ar 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura grādu 

 

Studiju kursi 1.gads (KP) 2.gads 

(KP) 

1. sem. 2.sem. 3.sem. 

1. Obligātā daļa  20 6 - 

2. Izvēles daļa  - 8 - 

3. Prakse - 6 - 

Maģistra darbs - - 20 

Studiju programmā KOPĀ: 20 20 20 

 

Kopējais kredītpunktu skaits programmas pilnai apgūšanai bez profesionālās 

kvalifikācijas noteikts 96 kredītpunkti (KP), kur kredītpunktu apjoma palielinājumu 

veido profesionālā prakse 26 KP un diplomdarbs 10 KP.  
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Tabula 1.3.2. 

Maģistra studiju programmas plāns pilna laika studijām studējošajiem ar 

bakalaura akadēmisko grādu 

 

Studiju kursi 1.gads (KP) 2.gads (KP) 3.gad

s (KP) 

1. sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 

1. Obligātā daļa  20 6 - - - 

2. Izvēles daļa  - 8 - - - 

3. Prakse - 6 20 6 - 

Maģistra darbs - - - - 20 

Diplomdarbs - - - 10 - 

Studiju programmā KOPĀ: 20 20 20 16 20 

 

Studiju programmas īstenošanas procesā studiju programma ir pilnveidota.  Par 

pamatu programmas pilnveidošanas darbībām ir kalpojusi uzkrātā pieredze programmas 

realizācijā, studentu, sadarbības partneru un darba devēju, kā arī akreditācijas komisijas 

ekspertu ieteikumi. 

Veiktās programmas pilnveidošanas darbības ir veicinājušas programmas satura 

kvalitātes palielināšanos un radošo industriju izglītības prasību pilnīgāku aptveršanu. 

Pilnveidošanas darbības aptver satura papildināšanu ar jaunu kursu (Biznesa ētiskums un 

ilgtspēja) un studiju kursu apvienošanu moduļos.  

Tabula 1.3.3. 

Studiju programmas saturs ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu  

 

Obligātie kursi 26 KP jeb 43.3% 

 

Izvēles kursi 8 KP jeb 13.3 % 

 

Profesionālā prakse 6 KP jeb 10 % 

 

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana 

 

20 KP jeb 33 % 
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Tabula 1.3.4.  

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

"Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās" 

Studiju kursi KP Pārbau

-dījums 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 

Studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi nozares teorijā un praksē (obligātā daļa) – 16 KP 

Ekonomika vadītājiem 2     Eks. 

Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana radošajās industrijās  2     Eks.  

Uzņēmumu veidošana un izaugsme  2     

Finanšu vadība 2     Eks. 

Starptautiskās komerctiesības 2     Eks. 

Intelektuālais īpašums 2     Eks. 

Cilvēkresursu pārvaldība 2      

Mārketinga vadīšana radošajās industrijās  2     Eks. 

Izvēles kursi – 4 KP* 

Stratēģiskā komunikācija un publiskās attiecības 

radošajā ekonomikā 

 2*    Eks 

Uzņēmumu vadīšana dizaina industrijā  2*    Eks. 

Uzņēmumu vadīšana mākslas industrijā  2*    Eks. 

Uzņēmumu vadīšana jauno mēdiju un filmu industrijā   2*    Eks. 

Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijā  2*    Eks. 

Informācijas tehnoloģijas un sistēmas  2*    Eks.  

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi – 12 KP 

Projektu vadīšana 2 2     

Inovāciju vadīšana pieredzes ekonomikā  2     

Biznesa pētniecība  2     Eks. 

Biznesa ētiskums un ilgtspēja  2*     

Starpkultūru biznesa saskarsme  2*     

Līderība  2*     

Informācijas tehnoloģijas un sistēmas  2*    Eks.  

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi – 2 KP 

Radošā domāšana 2     Eks. 

Prakse – 6 KP 

Prakse  6    Aizst. 

Prakse**   20** 6**  Aizst. 

Valsts pārbaudījumi – 20 KP 

Maģistra darbs   20  20** Aizst. 

Diplomdarbs    10**  Aizst. 

KOPĀ: 60/96** KP   20 20 20 16** 20**  

* Otrajā semestrī kopumā jāapgūst  izvēles kursi 8 KP apmērā 

** Tikai maģistrantiem bez profesionālās kvalifikācijas 

 

Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija (Uzņēmumu un iestāžu vadītājs 

5.līmenis) pilnībā atbilst studiju programmas nosaukumam “Uzņēmumu vadīšana radošajās 

industrijās”.   

Programmmas satura atbilstību nodrošina: 

1) studiju programmas studiju kursu saturs (dokuments tiešsaitē), kuru 

veido obligātie un izvēles kursi: studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi nozares 

teorijā un praksē (obligātā daļa) – 16 KP, pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba 

http://ba.lv/AccredDocs/Programma/BakalaursUV/Programma_nepilnaUV.pdf
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un vadībzinību kursi – 12 K, Pedagoģijas un psiholoģijas kursi – 2 KP, specializetie 

izvēles kursi – 12 KP, profesionālā prakse 6/26 KP un valsts pārbaudījumi 20/30 KP. 

Detalizētāku informāciju skatīt Pašnovērtējuma ziņojuma 1.3. punktā “Studiju 

programmas saturs” 

2)  lietotās mācību metodes – lekcijas, situāciju analīze, diskusija grupās, 

semināri, lomu spēles, Sokrāta metode, problēmas metode, projektu realizācija, spēles, 

industrijas ekskursijas, u.c.Katram studiju kursam tiek izvēlēta piemērotākā mācību 

metožu kombinācija un attiecība. Programmas apguves laikā, studiju kursa ietvaros, 

studenti tiek arī iesaistīti radošās industrijas projektu realizācijā. Detalizētāku 

informāciju skatīt Pašnovērtējuma ziņojumā Studiju kursu aprakstos.   

3) Docētāju kvalitatīvais sastāvs - deviņpadsmit studiju kursu īstenošanu 

nodrošina sešpadsmit pamatdocētāji, kā arī 4 palīgdocētāji. No programmas īstenošanā 

iesaistītajiem pamatdocētājiem 50% jeb astoņi docētāji ir BA akadēmiskais personāls,   

5 viesdocētāji, kuriem ir ne mazāk kā 3 gadu akadēmiskā pieredze un ne mazāk kā 6 

gadu profesionālā pieredze pasniegtā studiju kursa jomā,  2 LMA akadēmiskais 

personāls un 2 LKA akadēmiskais personāls.  Detalizētāku informāciju skatīt 

Pašnovērtējuma ziņojuma 3.3. punktā “Akadēmiskais personāls” 

Iegūstamās kvalifikācijas atbilstību studiju programmas nosaukumam apliecina 

Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā noteikto  zināšanu un prasmju apguves 

nodrošināšana programmas saturā, t.sk. zināšanas par komercdarbības būtiskām funkcionālām 

sfērām, teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas, 

integrējošas zināšanas un prasmes, vispārējās zināšanas un prasmes. Detalizētāku informāciju 

skatīt Pašnovērtējuma ziņojuma punktā “Studiju programmas atbilstība LR normatīvajiem 

dokumentiem". 

1.4. Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

Studiju programma tiek īstenota pēc moduļu principa.  Kopumā studentiem jāapgūst 6 

moduļi, kas veido KP kopsummu 34 KP, jāiziet profesionālā prakse 6 KP, ja ir iepriekš iegūta 

profesionālā kvalifikācija vai 32 KP bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kā arī 

jānokārto valsts pārbaudījums 20 KP apmērā studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo 

kvalifikāciju vai 30 KP  apmērā studentiem bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas. 

Detalizētu programmas moduļu izvērsumu skatīt 1.4.1.tabulā 
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Tabula 1.4.1 

Programmas moduļi un studiju kursi 

Studiju modulis Studiju kursi 

UZŅĒMĒJDARBĪBA, UZŅĒMUMU 

LOKĀLĀ UN STARPTAUTISKĀ 

EKONOMISKĀ VIDE 

Ekonomika vadītājiem 

Uzņēmumu veidošana un izaugsme 

Biznesa pētniecība 

 

RADOŠU UZŅĒMUMU VADĪŠANA 

 

Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana radošajās industrijās 

Cilvēkresursu pārvaldība 

Finanšu vadība 

Mārketinga vadīšana radošajās industrijās 

 

RADOŠUMA UN INOVĀCIJU 

VADĪŠANA 

 

Radošā domāšana 

Inovāciju vadīšana pieredzes ekonomikā 

Projektu vadība 

KOMERCDARBĪBAS 

STARPTAUTISKĀ TIESISKĀ VIDE 

Starptautiskās komerctiesības 

Intelektuālais īpašums 

KULTŪRAS, SOCIĀLIE UN 

TEHNOLOĢISKIE ASPEKTI 

UZŅĒMĒJDARBĪBĀ   

Starpkultūru biznesa saskarsme*  

Līderība* 

Biznesa ētiskums un ilgtspēja* 

Informācijas tehnoloģijas un sistēmas* 

 

RADOŠO INDUSTRIJU 

RAKSTUROJUMI UN TENDENCES  

Stratēģiskā komunikācija un publiskās attiecības radošajā 

ekonomikā* 

Uzņēmumu vadīšana dizaina industrijā* 

Uzņēmumu vadīšana mākslas industrijā* 

Uzņēmumu vadīšana jauno mēdiju un filmu industrijā* 

Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijās* 

 

Moduļu un kursu apraksti ir pieejami Banku augstskolas mājas lapā. 

1.5.  Studiju programmas organizācija 

Studiju programmas organizāciju vispārēji aptver divus pamatprocesus - akadēmisko 

organizāciju un administratīvo organizāciju. Abu šo procesu norisi vada programmas 

direktors, pamatojoties uz Nolikumu par studiju programmas direktoru un amata aprakstu. 

Administratīvā procesa organizēšanā primāri sadarbība notiek ar citām BA struktūrvienībām.  

Studiju programmas akadēmiskā procesa organizēšanā un īstenošanā cieša sadarbība ar 

programmas īstenošanas sadarbības partneriem - Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas 

Kultūras akadēmiju, kā arī citām organizācijām Latvijā un ārzemēs, kuru mērķi ir radošo 

industriju, radošā biznesa vai kvalitatīvas augstākās izglītības nodrošināšana. Programmas 
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sadarbības partneru vidū ir Britu Padome Latvijā, Ziemeļvalstu ministru padome Latvijā, 

Latvijas Modes palāta, Latvijas Dizaineru savienība, u.c. organizācijas.  Studiju akadēmiskā 

procesa organizēšanā un nodrošināšanā notiek cieša sadarbība ar darba devējiem, Programmas 

studentiem un absolventiem.  

Studiju programmas organizēšanā programmas direktors sadarbojas ar šādām Banku 

augstskolas struktūrvienībām: 

         Finanšu katedra, Vadībzinību katedra, Svešvalodu katedra, Uzņēmējdarbības 

un biznesa informātikas katedra – studiju metodiskais darbs, studiju kursu nodrošinājums 

ar akadēmisko personālu, tā profesionālā pilnveide. 

         Studiju informācijas daļa (SID): 

-         studentu sekmības reģistrācija, līgumu slēgšana, diplomu un to pielikumu 

sagatavošana; 

-         nodarbību, pārbaudījumu plānošana. 

         Karjeras centrs – sadarbība ar darba devējiem, prakšu nodrošinājums, prakses 

atskaišu aizstāvēšanas organizēšana. 

         Starptautisko studiju daļa – studiju apmaiņas programmu, ārzemju prakšu 

organizēšana, akadēmiskā personāla starptautiskā sadarbība. 

         Informācijas tehnoloģiju daļa – informācijas apmaiņas nodrošināšana starp 

struktūrvienībām un arī studējošiem. 

         Pārējās struktūrvienības - Saimniecības daļa (materiāli tehniskais 

nodrošinājums), Finanšu daļa, Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļa,  Bibliotēka. 

Studiju programmas īstenošanas iespējas nodrošina visas BA struktūrvienības. 

Studiju programmas vadīšanā tiek ievērots demokrātiskuma princips, skaidri noteiktas 

administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības. 

Studiju programmas saturs un īstenošana nodrošina studiju programmas ilgtspējīgu 

attīstību, atbilst četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem. 

Studiju programma atbilst četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem 

(personības, demokrātiskās sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšana, darba 

tirgus prasību apmierināšana, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana). 

Programma nodrošina personības attīstību:  

1) Starpdisciplinārā pieeja programmas realizācijā; 

2) individuālā pieeja studiju procesā; 

3) praktisko darbu pārsvars par teoriju; 

4) situāciju analīzes un problēmrisināšanas uzdevumi katrā kursā; 

5) programmā ir iekļauti studiju kursi Radošā domāšana un Līderība; 
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6) katrā kursā studenti veic prezentācijas, piedalās diskusijā, u.c. 

Demokrātiskas sabiedrības attīstīšana tiek nodrošināta ar studentu piedalīšanos 

lēmējinstitūcijās un pašpārvaldē. 

Zinātnes attīstība tiek nodrošināta ar studentu patstāvīgajiem darbiem un piedalīšanos 

zinātniskās konferencēs un starptautiskajos pētniecības projektos, publikāciju sagatavošanu, 

kā arī akadēmiskā personāla zinātnisko darbību. 

Darba tirgus prasību ievērošana tiek nodrošināta ar darba devēju iesaisti: 

1) programmas  vērtēšanā akreditācijas procesā, 

2) pilnveides ierosinājumu izteikšanā darba devēju tikšanās ietvaros; 

3) praktikantu snieguma novērtēšanā prakses vērtēšanā un dalībā prakses 

pārskatu aizstāvēšanas komisijās; 

4) absolventu iegūtās izglītības novērtēšanā praksē.  

Studiju process tiek īstenots atbilstoši studiju grafikam. Nodarbības tiek organizētas no 

ceturtdienas līdz svētdienai, reizi trīs nedēļās. Tas dod studentiem iespēju apvienot studijas ar 

darbu ne vien Latvijā, bet arī ārzemēs.  

 

Studiju programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana: 

1) Praktiskās iemaņas attīstošo mācību metožu pielietošanā (situāciju 

analīze, problēmanalīze, diskusija) studiju kursu ietvaros 

2) praktisko darbu veidā  studiju kursu apguves laikā;  

3) piesaistot industrijas praktiķus kā viesdocētājus, t.sk. no ārzemēm; 

4) profesionālās prakses ietvaros; 

5) Projektu vadības kursa ietvaros studentiem realizējot radošās industrijas 

projektu.  

Studentiem ir iespēja piedalīties dažādos nacionālos un starptautiskos pētījumos un 

projektos gan uzņēmumu vadīšanas, mārketinga, u.c. jomās. Strādājot šādās projektu grupās 

kopā ar daudzu dažādu valstu studentiem, viņiem ir iespēja gūt pieredzi gan profesionālā, gan 

saskarsmes jomā.   

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. Prakses mērķis ir atvasināts no programmas mērķiem un uzdevumiem - 

prakses laikā nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūstot studiju programmai un kvalifikācijai 

atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūt praktisko iemaņu kopumu, kas nepieciešamas 
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Uzņēmumu un iestāžu vadītājiem radošajā industrijā vai radošajā ekonomikā. Prakses ietvaros 

veikt pētījumu konkrētā organizācijā un izstādāt priekšlikumus organizācijas darbības 

efektivitātes paaugstināšanai. Prakses programmas saturs ir veidots atbilstoši definētajam 

prakses mērķim un Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā noteikto zināšanu un 

prasmju apguves nodrošināšanas nosacījumiem iegūt  kopīgās profesionālās prasmes, un 

specifiskās prasmes profesijā.  Prakses procesa organizēšanu un prakses pārbaudījuma 

organizēšanu veic BA karjeras centrs.  

Kopš 2012.gada 10.janvāra, kad tika apstiprināti MK noteikumi Nr.36 “Iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”, Latvijā 

pastāv normatīvā bāze iedzīvotāju iepriekš iegūto sasniegumu atzīšanai pašreizējo studiju 

kontekstā. Šis normatīvs akts atbalsta mūžizglītības attīstību un īstenošanu valstī. Balstoties 

uz augstāk minētiem MK noteikumiem, 2012.gadā Banku augstskola izstrādāja un Senāts 

apstiprināja iekšējo dokumentu „Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanu”. Studiju programmas struktūra un studiju rezultāti ir 

skaidri definēti, balstoties uz ECTS sistēmu. Tas ļauj izvērtēt studentu/ studēt gribētāju 

iepriekšējo formālo/ neformālo izglītību un darba pieredzi studiju programmas studiju 

rezultātu kontekstā, beigās pieņemot adekvātu optimālo lēmumu par studenta/ studēt gribētāja 

iepriekšējo sasniegumu atzīšanu. Šī iespēja ļauj cilvēkiem samazināt studiju laiku un 

izmaksas, un sasniegt vairāk viņu mūžizglītības procesā. 

Studējošiem tiek nodrošināta starptautiskā studiju vide: 6 studiju kursus vada ārzemju 

docētāji, grupā studē ārzemju studenti, kā arī Projektu vadība II ietvaros studentiem jāīsteno 

radošo industriju projekti starptautiskā vidē. Komandu darbi, situāciju analīze, simulācija, 

lomu spēles ir galvenās interaktīvas studiju metodes programmā. 

Programmas studentiem tiek nodrošināta iespēja papildus obligātajai programmai 

apmeklēt dažādus izglītojošus seminārus un lekcijas, kurus organizē Programmas sadarbības 

partneri, tostarp Latvijas Mākslas Akadēmija, Britu Padome Latvijā, Dānijas Kultūras Centrs, 

Dizaina Informācijas Centrs, Izstāžu zāle "Ķīpsala" u.c. 

Programmas direktores tikšanās ar  Programmas studentiem notiek ne retāk kā reizi 

mēnesī, kad noris studiju kursi. Tikšanās ietvaros tiek izrunāti aktuālie studiju programmas 

realizācijas jautājumi. Katra gada 1.septembrī notiek ievads studijās un informatīvs pasākums 

studentiem. Pirms katras došanās praksē studentu grupām ir ieplānotas tikšanās ar 

programmas direktori un Karjeras centra vadītāju. Pirms maģistra darba izstrādes uzsākšanas 

notiek seminārs un priekšaizstāvēšana, kurās tiek pārrunātas prasības darba izstrādei un 

stimulēts studenta progress darba izstrādē. Augstskolā tiek rīkoti arī citi metodiskie pasākumi 

pēc vajadzības. 
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1.6.  Prasības uzsākot studiju programmu 

Tiesības studēt BA ir katram Latvijas pilsonim un personām, kurām ir tiesības uz LR 

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

kuras ieguvušas vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.  

Lai uzsāktu studijas BA maģistra programmā, ir jāizpilda Uzņemšanas noteikumos 

noteiktās prasības, no kurām galvenās ir: 

 iepriekš ir iegūts profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds 

sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs un/ vai 2.līmeņa augstākā profesionālā 

kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar 

nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā; 

 iepriekš ir iegūts bakalaura akadēmiskais grāds sociālās, humanitārās 

un mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības 

pieredze vadītāja amatā. 

Uzņemšana studijām notiek konkursa kārtībā. Konkursa rezultātus nosaka un 

apstiprina Imatrikulācijas komisija. Lai veiksmīgi studētu programmā, potenciāliem 

studentiem brīvi jāpārvalda angļu valoda, kā arī līdz ar personu un iepriekšējo izglītību 

apliecinošiem dokumentiem ir jāiesniedz savs CV un ieteicamas arī divas rekomendācijas 

vēstules. Pirms uzņemšanas programmā ir obligātas pārrunas ar programmas direktori. 

Topošajiem maģistrantiem bez iepriekšējas profesionālās izglītības papildus tiek 

organizēti un piedāvāti sagatavošanas kursi. Studijas uzsākot, tiek veiktas aptaujas par katru 

studiju kursu, lai varētu savlaicīgi koriģēt un pilnveidot studiju procesa norisi 

Uzņemšanas noteikumi katru gadu tiek aktualizēti un apstiprināti Senātā. Banku 

augstskolas mājas lapā jau ir pieejami uzņemšanas noteikumi 2015./2016. ak.g. 

(www.ba.lv/bnode/2472). 

Saskaņā ar 2004.gada 16. decembra LR MK noteikumiem Nr. 932 „Studiju uzsākšanas 

kārtība vēlākajos studiju posmos” tiesības uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos ir 

personām, kas kāda iemesla dēļ ir pārtraukušas studijas BA vai citā akreditētā augstskolā un 

vēlas tās turpināt. Iepriekš iegūtā izglītība tiek pielīdzināta programmas prasībām individuāli 

katrā gadījumā. 

1.7.  Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Programmas īstenošanā tiek iesaistīts augsti profesionāls akadēmiskais personāls. 

Programmas docētāju piesaistes princips ir orientēties uz Banku augstskolas, kā arī 

Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas profesoriem, asociētiem 

profesoriem un docentiem – doktorantiem, kā arī ar atbilstošu izglītību ieguvušiem augsti 

http://www.ba.lv/bnode/2472
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kvalificētiem praktiķiem - ārzemju viesdocētājiem no Dānijas, Apvienotās karalistes, Vācijas, 

Šveices un Ungārijas, kuri ir apliecinājuši sevi praktiskajā darbībā, vienlaikus pārzinot 

augstskolas docētāja darba metodes, rada izpratni par reālo uzņēmējdarbības vidi un praktisko 

darbu.  

Akadēmiskā personāla profesionalitāte atbilst studiju programmas saturam: 

visiem docētājiem ir gan praktiskā pieredze pasniedzamajā jomā, gan atbilstoša akadēmiskā 

darba pieredze.  

Programmas studiju kursu īstenošanu nodrošina 16 pamatdocētāji, kā arī trīs 

pieaicinātie docētāji. No programmas īstenošanā iesaistītajiem pamatdocētājiem 50% jeb 

astoņi docētāji, ir tādi kuriem Banku augstskola ir darba vieta. 

Programmā ir iespēja studēt tikai pilna laika studiju formā. Studiju ilgums ir 1,5 vai 

2,5 gadi (3 vai 5 semestri). Nodarbības notiek studiju moduļu veidā pēc Flex MBA principa.  

Programmas kopējais apjoms ir 90 ECTS (60 KP) (1,5 gads) vai 144 ECTS (96 KP) 

(2,5 gadi), (1 ECTS = 1,5 KP). Viens kredītpunkts saskaņā ar Augstskolu likuma 1. pantu 

atbilst studējošā darba apjoma 40 akadēmiskajām stundām jeb vienai studiju nedēļai. 

Pamatojoties uz BA Satversmes 21. punktu 2012.gada 4.decembra Senāta sēdē (protokols Nr. 

10) apstiprināti grozījumi Nolikumā par BA docētāju atalgojumu un darba laika uzskaiti 

2012./2013.ak.g., kas nosaka 1 KP atbilstošo akadēmisko kontaktstundu skaitu maģistra 

studijās 8 kontaktstundas nodarbībām un 4 kontakststundas konsultācijām. 

Studiju gads sadalīts divos semestros. Semestra laikā pēc studiju kursu apguves un 

patstāvīgā darba uzdevumu nokārtošanas studenti kārto pārbaudījumus atbilstošajos studiju 

kursos.  

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja un 

atgriezeniskā saite. Individuālā pieeja tiek nodrošināta trijos veidos: mazs studentu skaits 

grupās (līdz 30); individuālie patstāvīgie darbi studiju kursa laikā; ārpus nodarbību 

konsultācijas pie docētājiem. Jebkura studiju kursa norisē ir paredzētas studentu regulāras 

individuālās konsultācijas (saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku) ar docētāju, kurās 

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

pasniedzēju citā laikā vai ar skype palīdzību, par to vienojoties individuāli.  

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 (case study), simulācijas spēles, atsevišķos studiju kursos 

vizītes uzņēmumos un iestādēs; 
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3. studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba 

veicināšana – referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos, 

kuros studenti gūst starptautisku atzinību Eiropas valstu ietvaros; 

4. tikšanās ar uzaicinātajiem ekspertiem – nozares profesionāļiem – studiju kursu 

ietvaros. 

5. prakse uzņēmumos un iestādēs Latvijā un ārzemēs. 

 

Studiju kursu apguve plānota četrās daļās: 

1) studijas pirms klātienes nodarbībām - studenta individuāls darbs lasot literatūru, 

veicot kādus sagatavošanās uzdevumus; 

2) klātienes nodarbības - lekcijas, semināri, situāciju analīzes, u.c. darbi; 

3) darbs pēc klātienes nodarbībām - individuālais un vai grupas darbs un gatavošanās 

eksāmenam; 

4) kursa noslēguma eksāmens  

Studentiem ir iespēja vismaz 1 semestrī studēt ārzemēs BA partnerskolā ERASMUS 

apmaiņas vai brīvās kustības formā (free mover). 

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem individuāla pieeja tiek nodrošināta 

trijos veidos:  

1) mazas studējošo grupas (10 līdz 20 studenti), kas faktiski nodrošina docētājam 

iespēju individuālai pieejai katram studentam; 

2) Individuālu patstāvīgu darbu mācīšanas metodes pielietošana, kas dod iespēju 

studentiem ar augstāku iepriekšējo zināšanu līmeni papildināt uzdevumu ar obligātu 

vai fakultatīvu papildus uzdevumu; 

3) Studiju kursos ietvertie obligātie konsultāciju laiki, kad studenti var individuāli 

konsultēties ar docētāju. 

Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar specializētām datorprogrammām 

(SPSS, MS Project u.c.) un bezvada interneta pieslēgumu visās BA telpās. 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 studiju kursu laikā studenti gatavo individuālos un grupu darbus, 

sadarbībā ar docētājiem veic pētniecisko darbību un sadarbībā ar darba vadītājiem izstrādā 

biznesa plānus, prakses pārskatus, projekta darbus, diplomdarbus un maģistra darbus. 

Atgriezeniskā saite tiek nodrošināta ar studentu aptaujām par studiju kursiem 

(anonīmas, elektroniskā veidā), ar individuāla studentu vai grupas vecākā viedokļa izteikšanu 
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vadībai, docētājam vai Programmas direktoram (mutiski vai rakstiski). Docētāji studiju kursu 

ietvaros studentiem sniedz atgriezenisko saikni par sasniegtajiem studiju rezultātiem (mutiski, 

rakstiski, elektroniski). BA vadība regulāri tiekas ar studentu pašpārvaldi par studiju 

pilnveides jautājumiem. 

Studentiem ir iespēja regulāri konsultēties ar docētājiem gan apstiprinātajā 

konsultāciju grafika laikā, gan īpaši, par to vienojoties individuāli. 

Plānoto studiju rezultātu sasniegšanu paredzētajā kvalitātē veicina: 

1) mazas studējošo grupas (10 līdz 20 studenti), kas faktiski nodrošina docētājam 

iespēju individuālai pieejai katram studentam; 

2) studiju kursu mācīšanas praktiskā metode un sasaiste ar industriju jau studiju 

procesa laikā; 

3) Programmas docētāju akadēmiskā un profesionālā pieredze.  

Programmas realizācijā pielietotās studiju metodes ir mūsdienīgas: 

1) Programmas realizācijā tiek pielietotas starpdisciplinārās pieejas 

metode, lai sekmētu uzņēmuma vadītāja integrālu attīstību:  

 programmas saturs ir starpdiciplinārs, tas aptver  vadībzinības, 

uzņēmējdarbības, mākslas un tehnoloģiskos aspektus; 

 grupas sastāvs tiek veidots starpdisciplinārs – tiek nodrošināta pašas 

studentu grupas studentu akadēmiskā un profesionālā starpdisciplinaritāte (2.kursa 

studējošo vidū ir biznesa, zinātnes, medicīnas, jurisprudences, u.c. virzienu 

pārstāvji), kas studiju procesa ietvaros praktisko darbu realizācijā veicina šo 

starpdisciplināro zināšanu apmaiņu studentu starpā, kas savukārt attīsta studentu 

prasmes sastrādāties dažādās vides un aptverot dažādus skatu punktus, nonākt pie 

iespējami labākā risinājuma konkrētajā situācijā.   

2) Studiju procesā tiek izmantotas šādas studiju metodes, t.sk. modernās 

metodes:  

 lekcijas, t.sk industrijas profesionāļu vieslekcijas; 

 situāciju analīze, problēmas metode; 

 semināri, diskusijas; 

 praktiskie darbi, patstāvīgie darbi grupās vai individuālie darbi; 

 radošās industrijas projekta realizācija studiju kursa “Projektu vadība” 

ietvaros. 

 pētnieciskā darba veicināšana – referātu, projektu izstrāde, līdzdalība 

starptautiskos projektos; 

 dalība industrijas profesionāļu darba sesijās; 
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 lomu spēles, u.c. 

3) Katram studiju kursam tiek izvēlēta piemērotākā mācību metožu 

kombinācija un attiecība. Programmas apguves laikā, studiju kursa ietvaros, studenti 

tiek arī iesaistīti radošās industrijas projektu realizācijā (detalizētāku informāciju skatīt 

Pašnovērtējuma ziņojumā un studiju kursu aprakstos).   

4) Studentiem e-studijas ir pieejamas BA iekšēja sistēmā BAIS, kur ir 

pieeja studiju kursa materiāliem, papildus literatūrai un uzdevumiem. Kā arī noteiktos 

studiju kursos pārbaudījumi tiek organizēti elektroniski (piem. Cilvēkresursu 

pārvaldībā, Projektu vadībā u.c.) Studentiem ir arī pieejamas e publikāciju datu bāzes. 

Problēmrisināšanas prasmes studentos tiek attīstītas lietojot dažādas mācību 

metodes – situāciju analīzi, diskusiju grupās, semināri, lomu spēles, Sokrāta metodi, 

problēmas metodi, projektu realizāciju, spēles un workshop. Katram studiju kursam tiek 

izvēlēta piemērotākā mācību metožu kombinācija un attiecība. Programmas apguves laikā, 

studiju kursa ietvaros, studenti tiek arī iesaistīti radošās industrijas projektu realizācijā. 

Detalizētāku informāciju skatīt ziņojumā Studiju kursu aprakstos 

Studiju programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana: 

1) Praktiskās iemaņas attīstošo mācību metožu pielietošanā (situāciju analīze, 

problēmanalīze, diskusija) studiju kursu ietvaros 

2) praktisko darbu veidā  studiju kursu apguves laikā;  

3) piesaistot industrijas praktiķus kā viesdocētājus, t.sk. no ārzemēm; 

4) profesionālās prakses ietvaros; 

5) Projektu vadības kursa ietvaros studentiem realizējot radošās industrijas projektu.  

Studentiem ir iespēja piedalīties dažādos nacionālos un starptautiskos pētījumos un 

projektos gan uzņēmumu vadīšanas, mārketinga, u.c. jomās. Strādājot šādās projektu grupās 

kopā ar daudzu dažādu valstu studentiem, viņiem ir iespēja gūt pieredzi gan profesionālā, gan 

saskarsmes jomā.   

Programmas studenti programmas realizācijas ietveros tiek iesaistīti dažādos 

starpdisciplināros radošos projektos.  
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Eiropas Kultūras galvaspilsētas „Rīga 2014” projekta „Vai Rīga jau gatava?” ietvaros 

kopā ar Latvijas Mākslas Akadēmiju tika organizētas Dizaina diplomandu dienas „Domāts. 

Darīts”.  Tā ietvaros 2014. gada 16. jūnijā tika rīkoti “Pieredzes dienas”, kuru īstenošanu 

veica Latvijas Mākslas Akadēmijas Dizaina nodaļas un Banku augstskolas maģistra 

programmas "Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās" studenti un akadēmiskais personāls. 

“Pieredzes dienas” mērķis bija ar dažādu pasākumu kopumu iepazīstināt apmeklētājus ar 

dizaina domāšanas procesiem, demonstrēt un apspriest dažādus dizaina pielietojuma 

rezultātus.  

„Pieredzes dienas” programma ietvēra dizaina komunikāciju rītu, dizaina pop-up 

veikalu, starptautiski atzītu dizaina praktiķu vieslekcijas un vakara noslēgumā Pecha Kucha 

prezentācijas. Dizaina pop-up veikalā  bija iespējams iegādāties Dizaina nodaļas studentu 

darbus, tostarp arī Dizaina diplomandu darbu ekspozīcijā izstādīto darbu daļu. „Pieredzes 

dienas” centrālais notikums bija starptautiski atzītu dizaina praktiķu vieslekcijas, kuras notika 

no plkst. 14.00 līdz 18.00. Šoreiz klausītājus aizrāva spilgtas dizaina nozares autoritātes – 

godalgotais flāmu dizainers, „Extremis” zīmola dibinātājs Dirks Veinants (Dirk Wynants, 

Beļģija), dizaina uzņēmuma „sieger design” izpilddirektors Kristiāns Zīgers (Christian 

Sieger, Vācija), pasaulslavenā dizainere un arhitekte, tādu vadošo dizaina zīmolu kā 

„Moroso”, „Kettal”, „Kartell” sadarbības partnere Patrīcija Urkjola (Patricia Urquiola, 

Spānija) un Alberto Zontone (Itālija). Vakarā plkst. 19.00 notika Pecha Kucha prezentāciju 

vakars, kurā auditorija tika iepazīstināta ar labākajiem Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina 

nodaļas diplomandu projektiem, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 

un RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes studentu aktuālākajiem pētījumiem un 

izstrādātajiem dizaina risinājumiem. Pecha Kucha ir prezentācijas formāts, kur katrs runātājs 

stāstījumu ilustrē ar 20 attēliem, katram no tiem veltot 20 sekundes laika.  
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2013./2014.akadēmiskajā gadā Banku augstskolas maģistra studiju programmas 

“Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” kopīgi ar LR  Kultūras Ministriju organizēja 

diskusiju „Kultūras telpas nozīme pilsētvides attīstībā” – Radošās darbības nedēļas 

RADI!2014 ietvaros! Diskusija tika organizēta atsaucoties uz sabiedrībā plaši izskanējušo 

viedokļu apmaiņu par kultūras telpas nepieciešamību, tās formu, saturu un pieejamību 

dažādām sabiedrības grupām, kas veicinātu radošo domāšanu un ekonomisko attīstību un 

pārneses efektu. Tā notika 2014.gada 15.maijā plkst. 15:00, Rīgas Dizaina un mākslas 

vidusskolas telpās (Lāčplēša ielā 55). Pasākums tika organizēts  divos prezentāciju ciklos, 

katru prezentāciju ciklu noslēdzot ar paneļdiskusiju, pirmajā prezentāciju ciklā tika izvērtēta 

esošā pieredze radošas kultūrtelpas veidošanā, savukārt, otra prezentāciju cikla ietvaros tika 

apzinātas laikmetīgās kultūrtelpas, kas atbilst mūsdienu sabiedrības vajadzībām, veidošanas 

priekšnosacījumi. 

 Diskusijas jautājumi: 

 Kā laikmetīgās kultūras telpa pilsētvidē veicina radošo domāšanu un 

ekonomisko attīstību (pārneses efektu)? 

 Kāds mūsdienās ir pilsētvides kultūras mantojuma objekta tēls un kādu mēs 

veidojam laikmetīgo kultūras objekta tēlu? Kāda ir radošo kvartālu 

loma pilsētvides tēla dažādošanā? 
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 Kāda ir mūsdienu pilsētvides kultūras telpas ietekme uz dzīves kvalitāti, 

dzīvesstilu, emocionālo inteliģenci, vērtību sistēmu, domāšanu, 

pieredzi? 

 Kāda ir kultūras objekta tēla, vizuālās identitātes, zīmola un komunikācijas 

stratēģijas veidošanas un uzturēšanas labā prakse? Kāda ir mūsdienu 

kultūras objekta tēla un zīmola mijiedarbe ar kultūras mantojumu? 

 Kā sekmēt jaunu partnerību veidošanu pilsētvides revitalizācijas veicināšanai. 

 

1.8.  Vērtēšanas sistēma 

Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 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. 
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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. 

BA studentu sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 

4 balles (gandrīz viduvēji).  

1.8. tabula 

    BA studentu sasniegumu novērtēšanas skalas 

BA novērtējums 

10 Izcili 

9 Teicami 

9 Teicami 

8 Ļoti labi 

7 Labi 

6 Gandrīz labi 

5 Viduvēji 

4 Gandrīz viduvēji 

1-3 Neapmierinoši 

Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite, kontroldarbs) un 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 summēto vērtējumu. Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: analītisks 

raksts, 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 

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

aprakstu, akcentējot izvirzītās prasības. 

Pastāvīgo darbu izstrādes prasības noteiktas „Metodiskajos norādījumos patstāvīgo un 

pētniecisko studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai”, kas ir pārskatīti katru gadu un ir 

pieejami BAISā.  

Eksāmenu prasības studiju kursā nepieciešamības gadījumā var būt izrunātas un 

apstiprinātas atbilstošās katedras sēdē. 



 23 

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 (2,5 gadu studenti - diplomdarbu un maģistra darbu). Diplomdarbu un 

maģistra darbu aizstāvēšanā kā valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāji un komisijas 

locekļi tiek pieaicināti darba devēji un docētāji. Priekšlikumus par komisijas sastāvu sagatavo 

programmas direktors un tos izskata un apstiprina Senātā. 

Profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un 5.līmeņa uzņēmuma 

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

pārskats un maģistra darbs (2,5 gadu studentiem – diplomdarbs un maģistra darbs).  

Ir nodrošinātas un tiek īstenotas iespējas veikt pētījumus kopā ar citu Latvijas un 

ārvalstu studiju programmu studējošiem un docētājiem. BA organizē ikgadējo studentu 

konferenci, kurā tiek prezentēti labākie darbi ar iespēju būt virzītiem starptautiskajai 

zinātniskajai konferencei un publicētiem, šādi veicinot docētāju un studentu sadarbību 

pētniecības jomā.  

Lai veicinātu BA studentu integrāciju starptautiskā līmenī, kas ir būtisks 

priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, BA ir aktīva 

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. Programmas studiju maksa tika noteikta 3900 

LVL. Katru gadu studentiem ir pieejamas dažādas studiju maksas atlaides (apstiprina BA 

senāts). Programmas izmaksas pozīcijas redzamas 1.9.1. tabulā.  
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 1.9.1. tabula 

Programmas mācību maksas % sadalījums pa izmaksu posteņiem  2013. gadā 

N.p.k. Izmaksu pozīcija % 

1.  Atalgojums 53 

2.  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 13 

3.  Komandējumi un dienesta braucieni 1 

4.  Pakalpojumi 13 

5.  Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 2 

6.  Grāmatas un žurnāli 1 

7.  Iekārtu iegāde un modernizēšana  2 

8.  Augstskolas attīstība 5 

9.  Zinātniski pētnieciskais darbs 5 

10.  Augstskolas rezerves fonds  5 

KOPĀ 100  

1.10.  Studiju programmas atbilstība profesiju standartam, 

profesionālās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem 

aktiem 

Lai noteiktu maģistra studiju programmas atbilstību standartam „„Uzņēmumu 

vadītājs/vadītāja vietnieks” un izvirzītām mērķim: sagatavot profesionālus un kvalificētus 

uzņēmumu un iestāžu vadītājus darbam radošo industriju uzņēmumos, kas spēj nodrošināt 

uzņēmuma ar augstu jaunrades potenciālu un pievienoto vērtību ilgtermiņa konkurētspēju 

starptautiskajā tirgū, tika izvērtēta maģistra studiju programmā norādīto studiju kursu 

atbilstība Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā nepieciešamo zināšanu un 

prasmju apguvei, kā arī ņemtas vērā programmas apguves uzsākšanai noteiktās prasības – 

bakalaura grāds, kas apliecina atsevišķu zināšanu apguvi nepieciešamā līmenī. 

Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija (Uzņēmumu un iestāžu vadītājs 

5.līmenis) pilnībā atbilst  studiju programmas nosaukumam “Uzņēmumu vadīšana radošajās 

industrijās”.   

Programmas satura atbilstību nodrošina: 

1) studiju programmas studiju kursu saturs (skat. 1.3.5.tabulu), kuru veido 

obligātie un izvēles kursi: studiju kursi, kuri nodrošina zināšanu apguvi nozares teorijā 

un praksē (obligātā daļa) – 16 KP, pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un 

vadībzinību kursi – 12 K, Pedagoģijas un psiholoģijas kursi – 2 KP, specializētie 

izvēles kursi – 12 KP, profesionālā prakse 6/26 KP un valsts pārbaudījumi 20/30 KP. 
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Detalizētāku informāciju skatīt Pašnovērtējuma ziņojuma punktā “Studiju 

programmas saturs” 

2)  lietotās mācību metodes – lekcijas, situāciju analīze, diskusija grupās, 

semināri, lomu spēles, Sokrāta metode, problēmas metode, projektu realizācija, spēles, 

industrijas ekskursijas, u.c.Katram studiju kursam tiek izvēlēta piemērotākā mācību 

metožu kombinācija un attiecība. Programmas apguves laikā, studiju kursa ietvaros, 

studenti tiek arī iesaistīti radošās industrijas projektu realizācijā. Detalizētāku 

informāciju skatīt Pašnovērtējuma ziņojumā Studiju kursu aprakstos.   

3) Docētāju kvalitatīvais sastāvs - deviņpadsmit studiju kursu īstenošanu 

nodrošina sešpadsmit pamatdocētāji, kā arī 4 palīgdocētāji. No programmas īstenošanā 

iesaistītajiem pamatdocētājiem 50% jeb astoņi docētāji ir BA akadēmiskais personāls,   

5 viesdocētāji, kuriem ir ne mazāk kā 3 gadu akadēmiskā pieredze un ne mazāk kā 6 

gadu profesionālā pieredze pasniegtā studiju kursa jomā,  2 LMA akadēmiskais 

personāls un 2 LKA akadēmiskais personāls.   

Iegūstamās kvalifikācijas atbilstību studiju programmas nosaukumam apliecina 

profesijas standartā „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks” noteikto  zināšanu un prasmju 

apguves nodrošināšana programmas saturā, t.sk. zināšanas par komercdarbības būtiskām 

funkcionālām sfērām, teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi 

nodrošinošās zināšanas, integrējošas zināšanas un prasmes, vispārējās zināšanas un prasmes 

(skat. 1.10.1. un 1.10.2.tabulu). 

Tabula 1.10.1. 

 

Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā norādīto prasību izpilde 

 

 Zināšanas Studiju kursi 

1. Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras 

1.1. Mārketinga vadīšana Mārketinga vadīšana radošajās industrijās, Stratēģiskā 

komunikācija un publiskās attiecības radošajā 

ekonomikā, Inovāciju vadīšana 

 

1.2. Finanšu vadīšana, finanšu un vadības 

grāmatvedība 

Finanšu vadība 

1.3. Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, 

darba tiesiskās attiecības 

Cilvēkresursu pārvaldība, Uzņēmumu stratēģiskā 

vadīšana radošajās industrijās, Uzņēmumu veidošana 

un izaugsme, Intelektuālais īpašums 

1.4. Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, 

loģistika, vadības informācijas sistēmas, 

kvalitātes sistēmu vadība, darba aizsardzība 

Uzņēmumu veidošana un izaugsme, Mārketinga 

vadīšana radošajās industrijās, Projekta vadība, 

Informācijas tehnoloģijas un sistēmas Uzņēmumu 

stratēģiskā vadīšana radošajās industrijās, Uzņēmumu 

vadīšana dizaina industrijā, Uzņēmumu vadīšana 

mākslas industrijā, Uzņēmumu vadīšana jauno mēdiju 

un filmu industrijā, Uzņēmumu vadīšana izpildītāj 

mākslas industrijā 
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1.5. Komercdarbības likumdošana Starptautiskās komerctiesības 

Intelektuālais īpašums 

2. Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas 

2.1. Ekonomikas teorija Ekonomika vadītājiem, Uzņēmumu veidošana un 

izaugsme 

2.2. Ekonomiski matemātiskās metodes Biznesa pētniecība 

3. Integrējošās zināšanas un prasmes 

3.1. Stratēģiskā vadīšana Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana radošajās industrijās, 

Uzņēmumu veidošana un izaugsme, Mārketinga 

vadīšana, Stratēģiskā komunikācija un publiskās 

attiecības radošajā, Biznesa ētiskums un ilgtspēja, 

ekonomikā, Uzņēmumu vadīšana dizaina industrijā, 

Uzņēmumu vadīšana mākslas industrijā, Uzņēmumu 

vadīšana jauno mēdiju un filmu industrijā, Uzņēmumu 

vadīšana izpildītāj mākslas industrijā 

3.2. Starptautiskā komercdarbības vide Starptautiskās komerctiesības 

Intelektuālais īpašums, Starpkultūru biznesa saskarsme 

4. Vispārējās zināšanas un prasmes 

4.1. Valsts valoda Mārketinga vadīšana, Projektu vadība 

4.2. Svešvaloda Stratēģiskā komunikācija un publiskās attiecības 

radošajā ekonomikā, Starpkultūru biznesa saskarsme 

4.3. Komunikāciju prasme Stratēģiskā komunikācija un publiskās attiecības 

radošajā ekonomikā Starpkultūru biznesa saskarsme, 

Mārketinga vadīšana, Projektu vadība, Līderība 

 

Apgūstamās prasmes, kuras paredz profesijas standarts, sagrupētas 1.10.2. tabulā 

Tabula 1.10.2. 

Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā norādīto prasību izpilde 

Apgūstamās prasmes Studiju kursi 

Kopīgās profesionālās 

prasmes 

Ekonomika vadītājiem, Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana radošajās industrijās, 

Biznesa pētniecība, Starptautiskās komerctiesības, Finanšu vadība, 

Uzņēmumu veidošana un izaugsme, Cilvēkresursu pārvaldība, Projektu 

vadība, Biznesa ētiskums un ilgtspēja 

Vispārējās prasmes un spējas Starpkultūru biznesa saskarsme, Radošā domāšana, Informācijas tehnoloģijas 

un sistēmas,  Līderība 

Specifiskās prasmes profesijā Mārketinga vadīšana radošajās industrijās, Stratēģiskā komunikācija un 

publiskās attiecības radošajā ekonomikā, Inovāciju vadīšana pieredzes 

ekonomikā, Intelektuālais īpašums, Uzņēmumu vadīšana dizaina industrijā, 

Uzņēmumu vadīšana mākslas industrijā,  Uzņēmumu vadīšana jauno mēdiju 

un filmu industrijā, Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijā 

 

Programmas piedāvājums nodrošina Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas 

standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi. Darba devēju pārstāvji tiek aicināti piedalīties 

prakses pārskatu un maģistra darbu aizstāvēšanas komisijās, Banku augstskolas Karjeras 

centrs periodiski veic darba devēju aptauju par Banku augstskolas absolventu atbilstību darba 

tirgus prasībām.  
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Tabula 1.10.3. 

Maģistra studiju programmas atbilstība 2.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam 

N.p.k. Izglītības standartā izvirzītās prasības Studiju programma paredz 

1. Maģistra studiju programmas apjoms  

(ne mazāk kā 40 KP) 

60/96* 

2. Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi 

nozares teorijā un praksē  

(ne mazāk kā 7 KP) 

20 

3. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi  

(ne mazāk kā 5 KP) 

12 

4. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi  

(ne mazāk kā 2 KP) 

2 

5. Prakse  

(ne mazāk kā 6 KP) 

6/32* 

6. Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darbs (ne 

mazāk kā 20 KP) 

20/30* 

* Tikai maģistrantiem bez iepriekšējās profesionālās kvalifikācijas 

Realizētā profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Uzņēmumu 

vadīšana radošajās industrijās” pilnībā atbilst LR MK noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

1.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam 

studiju virzienam  Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības valsts 

atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Programmas salīdzināšana ar citām līdzīgām studiju programmām dod iespēju izvērtēt 

tās saturu, konstatēt profilējošo kursu īpatsvaru un apjomu. Salīdzinājums rāda, vai piedāvātā 

programma ir konkurētspējīga profesionālās izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā un 

ārvalstīs. Salīdzinājums veikts ar citu Latvijas augstskolu programmām, kas pēc satura, 

iegūstamā grāda un profesionālās kvalifikācijas ir Programmai. Lai noskaidrotu programmas 

konkurētspēju starptautiskajā tirgū, tiek veikt programmas salīdzinājums ar ārzemju skolu 

līdzīgām programmām. 

Programmas pilnveides nolūkā ir apspriestas un salīdzinātas attīstības tendences 

pēdējos 3 gados, ir izanalizētas atšķirības no citām līdzīgām studiju programmām reģionā, 

primāri Baltijas reģionā un Eiropā. Tika konstatēts, ka Baltijas valstu augstskolas nepiedāvā 
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šādas programmas. Iespējami līdzīgas programmas piedāvā ISM University of Management 

and Economics, Lithuania, programmā „Starptautiskā vadība”, kurā ietverti divi studiju kursi 

„Creative Industries” un „Creative Advertising” (katrs 4 KP apjomā). Salīdzinājums ir 

pieejams pašnovērtējuma ziņojumā. 

Ir izanalizēts līdzīgo programmu piedāvājums ārpus Baltijas. Eiropas Savienībā 

kopumā tiek realizētas ne vairāk kā desmit programmai līdzīgas programmas, kuras atšķiras ar 

attiecīgā reģiona radošo industriju vides specifikas integrēšanu programmās un attiecīgo 

valstu likumdošanas prasībām attiecībā uz izglītības nodrošināšanas saturu. Kā līdzīga 

programma ir identificēta Eseksas Universitātes biznesa skolas (The School of 

Entrepreneurship and Business of the University of Essex) maģistra programma „Radošo 

industriju vadīšana” (Creative Industry Management), Lielbritānija ar kuru pašreiz notiek 

sarunas ar iespējamu dubultdiploma veidošanu. 

Salīdzinājuma ietvaros ar citu augstskolu programmām ticis konstatēts, ka studiju 

programmas mērķi un studiju rezultāti atšķiras no citu līdzīgu studiju programmu mērķiem un 

studiju rezultātiem esošajā AII vai atbilstošajā reģionā -programma ir unikāla ne vien Latvijā, 

bet arī Baltijā, tās nozīmību reģiona kontekstā apliecina programmas ierindošana pasaules 

TOP 50 biznesa augstskolu realizēto programmu vidū grupā “Kultūras un Mākslas 

vadīšana” , kuru veikusi Eduniversal zinātniskā padome 21.10.2013. 

Eiropas Savienībā kopumā tiek realizētas ne vairāk kā desmit programmai līdzīgas 

programmas, kuras atšķiras ar attiecīgā reģiona radošo industriju vides specifikas integrēšanu 

programmās un attiecīgo valstu likumdošanas prasībām attiecībā uz izglītības nodrošināšanas 

saturu.  

Vadoties pēc iegūstāmas profesionālās kvalifikācijas pēc programmas apguves 

(Uzņēmumu un iestāžu vadītājs), salīdzinājums tiek veikts ar: 

 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas 

akreditēto profesionālā maģistra studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība” (tabula 

1.11.1.) 

 Biznesa augstskolas „TURĪBA” akreditēto profesionālā maģistra studiju 

programmu „Uzņēmējdarbības vadība” (tabula 1.11.2.) 
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Tabula 1.11.1. 

Salīdzinājums ar Rīgas Starptautiskās ekonomikas un  

biznesa administrācijas augstskolas profesionālā maģistra studiju programmu 

„Uzņēmējdarbības vadība” 

 

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskolas piedāvātā 

studiju programma 

Banku augstskolas piedāvātā studiju programma 

Studiju kursi KP Studiju kursi KP 

Ekonomikas teorijas aktualitātes 5 Ekonomika vadītājiem 2 

  Uzņēmumu veidošana un izaugsme 2 

 

 

 

 

Vadībzinības 

 

 

 

 

3 

Cilvēkresursu pārvaldība 

Uzņēmumu vadīšana dizaina industrijā* vai 

Uzņēmumu vadīšana jauno mēdiju un filmu 

industrijā* vai 

Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas industrijā* 

vai 

Uzņēmumu vadīšana izdevējdarbības industrijā* 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Biznesa (projekta) vadība 2 Projektu vadība 4 

 

 

Stratēģiskā vadībzinība 

 

 

3 

Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana radošajās 

industrijās 

2 

Stratēģiskā komunikācija un publiskās attiecības 

radošajā ekonomikā * 

2 

Finanses un grāmatvedība 3  

 

Finanšu vadība 

 

2 Uzņēmuma finanses* vai Vadības 

grāmatvedība* 

3 

Nauda un bankas 2 

Finanšu pārvaldība 3 

Komerctiesības. Publiskās tiesības 2 Starptautiskās komerctiesības 2 

  Intelektuālais īpašums 2 

Skaitliskās metodes 4 Biznesa pētniecība 2 

Inovācijas* 2 Inovāciju vadīšana 2 

Tirgzinība* vai Loģistika* 3 Mārketinga vadīšana radošajās industrijās 2 

Sociālā psiholoģija* vai Sociālā 

antropoloģija* 

2 Radošā domāšana 2 

  Līderība 2 

Loģistika* 3 Starpkultūru biznesa saskarsme 2 

Informācijas tehnoloģijas*  4 Informācijas tehnoloģijas un sistēmas* 2 

Prakse 6 Prakse 6 
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Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 

KOPĀ: 57 KOPĀ: 60 

* izvēles studiju kursi 

 

Tabula 1.11.2. 

Salīdzinājums ar Biznesa augstskolas „TURĪBA” profesionālā maģistra studiju 

programmu „Uzņēmējdarbības vadība” 

Biznesa augstskolas „TURĪBA” studiju 

programma 

Piedāvātā Banku augstskolas studiju programma 

Studiju kursi KP Studiju kursi KP 

Reģionālā ekonomika* 4 Ekonomika vadītājiem 2 

  Uzņēmumu veidošana un izaugsme 2 

Stratēģiskā vadīšana  

 

2 

 

Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana radošajās 

industrijās 

2 

Prognozēšana 2 Stratēģiskā komunikācija un publiskās attiecības 

radošajā ekonomikā * 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmumu vadīšana dizaina industrijā* vai 

Uzņēmumu vadīšana jauno mēdiju un filmu 

industrijā* vai 

Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas 

industrijā* vai 

Uzņēmumu vadīšana izdevējdarbības industrijā* 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Finanšu vadība, 

Izmaksu vadības teorija (ABC modelis) 

4 

 

4 

Finanšu vadība 3 

Projektu vadīšana 4 Projektu vadība 4 

Mārketinga vadīšana 4 Mārketinga vadīšana radošajās industrijās 2 

Inovācijas 4 Inovāciju vadīšana 2 

Uzņēmējdarbības psiholoģija 2 Cilvēkresursu pārvaldība 2 

ES tiesības 2 Starptautiskās komerctiesības 2 

Komerctiesības* 4 Intelektuālais īpašums 2 

Zinātniskās pētniecības darbs 4 Biznesa pētniecība 2 

  Starpkultūru biznesa komunikācija 2 

Kontrolings 2   

Optimizācijas teorija 4 Biznesa ētiskums un ilgtspēja* 2 

Risku analīze un vadīšana 4   

Vadības informācijas sistēmas 2 Informācijas tehnoloģijas un sistēmas* 2 

Prakse 18 Radošā prakse 6 
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Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 

KOPĀ: 80 KOPĀ: 60 

* izvēles studiju kursi 

Salīdzinātajās profesionālajās maģistra studiju programmās atšķiras atsevišķi studiju 

kursi, kas ir izskaidrojams ar Banku augstskolas profesionālās augstākās izglītības maģistra 

studiju programmas „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” unikālo piedāvājumu 

Latvijā.  

Šobrīd šī ir vienīga profesionālā maģistra programma Latvijā, kas piedāvā uzņēmumu 

un iestāžu vadītāju sagatavošanu tieši radošajās industrijās.  

Studiju programmas izstrādes un īstenošanas gaitā tika izpētīts līdzīgo programmu 

piedāvājums ārvalstīs. Atšķirībā no Latvijas un Baltijas valstīm kopumā, Eiropas un pasaules 

attīstītākās valstīs maģistra studiju programmu, orientētas uz uzņēmumu vadītāju 

sagatavošanu radošajās industrijās, un piedāvājuma klāsts ir plašs, taču pašnovērtējuma 

ierobežotā apjoma dēļ salīdzināšanai tika izvēlēta tikai viena augstskolas programma.  

Studiju programma „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” tika salīdzināta ar 

divām augstākminētām ārvalstu augstskolu maģistra studiju programmām: 

 ISM Vadības un ekonomikas Universitātes (ISM University of 

Management and Economics) maģistra programma „Starptautiskā vadība” (Master of 

Science in International Management) – Lietuva (tabula 1.11.3.). 

 Eseksas Universitātes Uzņēmējdarbības un biznesa skolas (The 

School of Entrepreneurship and Business of the University of Essex) maģistra 

programma „Radošo industriju vadīšana” (Creative Industry Management) – 

Lielbritānija (tabula 1.11.4.) 

Tabula 1.11.3. 

Salīdzinājums ar  

ISM Vadības un ekonomikas Universitātes profesionālā maģistra studiju 

programmu „Starptautiskā vadība” 

 

ISM Menedžmenta un ekonomikas Universitāte 

(Lietuva) 

Banku augstskolas piedāvātā studiju programma 

Studiju kursi KP Studiju kursi KP 

Pārējās mikroekonomika 4  

Ekonomika vadītājiem 

 

2 Baltijas valstu ekonomika un ekonomikas 

politika 

4 

Stratēģiju analīzes pamati 4 

 

Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana radošajās 

industrijās 

2 
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Starptautiskais bizness: situācija un attīstība 4 Komercdarbības starptautiskā tiesiskā vide 

Uzņēmumu veidošana un izaugsme 

Projektu vadība 

Cilvēkresursu pārvaldība 

Inovāciju vadīšana 

Informācijas tehnoloģijas un sistēmas 

 

2 

 

2 

 

4 

3 

2 

2 

ES un firma: lobēšana 4 

Starptautiskā firma 4 

Globālā uzņēmējdarbība 4 

Multinacionālā uzņēmuma vadīšana 4 

Vadīšanas atšķirības: kultūra un 

daudzveidība 

 

Jaunā biznesa dibināšana 4 

Starptautiskā saskarsme 4  

Starpkultūru biznesa saskarsme 

 

2 Radošā līderība un lietišķā saskarsme 4 

Finanšu teorija 4 Finanšu vadība 3 

Multivariativā statistika 4 

 

Pētījuma metodoloģija 

 

4 

Biznesa pētniecība 2 

Informācijas tehnoloģijas un sistēmas* 2 

Radošā reklāma: līdzekļi, ietvars un 

veiksmes stāsti 

4  

Mārketinga vadīšana radošajās industrijās 

 

2 

Patērnieciskums kā gandarījums un laime 4 

 

 

 

 

 

Radošās industrijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Intelektuālais īpašums 2 

Uzņēmumu vadīšana jauno mēdiju un filmu 

industrijā* 

2 

Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas 

industrijā* 

2 

Uzņēmumu vadīšana mākslas industrijā* 2 

Uzņēmumu vadīšana dizaina industrijā* 2 

Prakse 6 

Popkultūras hiper realitāte: tēla ražošana * 

vai  

Ķermeņa, pops - kultūras un skaistuma 

industrijas* 

4 Radošā domāšana 2 

Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 

KOPĀ: 80 KOPĀ: 60 
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Tabula 1.11.4. 

Salīdzinājums ar Eseksas Universitātes Uzņēmējdarbības un biznesa  

skolas profesionālā maģistra studiju programmu „Radošo industriju vadīšana” 

 

Eseksas Universitātes Uzņēmējdarbības un 

biznesa skola (Lielbritānija) 

Banku augstskolas piedāvātā studiju programma 

Studiju kursi KP Studiju kursi KP 

 

 

Uzņēmējdarbības teorija 

 

 

8 

Ekonomika vadītājiem 2 

Finanšu vadība  3 

Projektu vadība 4 

Informācijas tehnoloģijas un sistēmas 2 

 

Uzņēmējdarbības politika, kultūra un 

reģionālās ekonomikas attīstība 

 

8 

Uzņēmumu veidošana un izaugsme 2 

Starptautiskās komerctiesības  2 

Cilvēkresursu pārvaldība 3 

 

 

 

Radošās industrijas: vide, tendences un 

raksturojumi 

 

 

 

8 

Stratēģiskā komunikācija un publiskās 

attiecības radošajā ekonomikā 

2 

Intelektuālais īpašums 2 

Uzņēmumu vadīšana dizaina industrijā* 2 

Uzņēmumu vadīšana mākslas industrijā* 2 

Uzņēmumu vadīšana jauno mēdiju un filmu 

industrijā* 

2 

Uzņēmumu vadīšana izpildītājmākslas 

industrijās* 

2 

 

Inovācijas un radošā biznesa vadība 

 

8 

Inovāciju vadīšana 2 

Radošā domāšana 2 

Starpkultūru saskarsme 2 

 

 

Radošo uzņēmumu vadīšana 

 

 

8 

Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana radošajās 

industrijās 

2 

Mārketinga vadīšana radošajās industrijās 2 

Prakse 6 

 

Biznesa pētījuma metodes 

 

8 

Biznesa pētniecība 2 

Informācijas tehnoloģijas un sistēmas 2 

Maģistra darbs 16 Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana 20 

KOPĀ: 64 KOPĀ: 60 

Salīdzinātajās profesionālajās maģistra studiju programmās atšķiras atsevišķi studiju 

kursi vai arī Banku augstskolas studiju programmas „Uzņēmumu vadīšana radošajās 

industrijās” dažas studiju tēmas ir izdalītas ārvalstu programmu piedāvātas atsevišķos studiju 

kursos, bet pēc satura un struktūras piedāvātas studiju programmas ir līdzīgas. 
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1.12.  Informācija par studējošajiem 

2012./2013. ak.g. programmā tika uzņemti 20 studenti un 1 klausītājs. 2013./2014. 

ak.g. programmā tika uzņemti 15 studenti un 2 klausītāji (t.sk. 1 ārzemju klausītājs). Kopējais 

studējošo skaits 2013/.2014.ak.g. ir 39 studenti. 

 

2012./2013.ak.g. studijas absolvēja 10 cilvēki. 

1.13. Studējošo aptaujas un analīze 

BA studenti regulāri tiek aptaujāti par apmierinātību ar studiju procesu, infrastruktūru 

un administrēšanas jautājumiem. Studējošie pauž savu viedokli par docētāju darbu un studiju 

procesu kopumā – to apliecina veiktās aptaujas. Ar aptauju rezultātiem var iepazīties 

programmas direktora birojā. 

Lai pastāvīgi zinātu programmas studentu apmierinātības līmeni ar studiju procesu, un, 

lai varētu savlaicīgi veikt studiju procesa īstenošanas pilnveidi, regulāri programmas direktors 

veic studējošo mutiskās aptaujas. 

Studentu aptaujas apkopojums par maijā realizētajiem studiju kursiem rāda, ka 

studenti augstu novērtē augstskolas docētāju darba sniegumu. Docētāju darbu kopumā kā 

teicamu un ļoti labu vērtē 81% studējošo. 

1.1.13.attēls 

Docētāju darba vērtējums kopumā 

 

Studenti īpaši ir novērtējuši docētāju zināšanu līmeni un pieredzi kursa tematikā 

– 91% studējošo piekrituši apgalvojumam, ka docētājs ir zinošs un pieredzējis kursa 

tematikā.  
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1.1.13.attēls 

Docētāju zināšanu līmeņa un pieredzi kursa tematikā novērtējums 

 

 

 

1.14. Absolventu aptaujas un analīze 

 

Lai uzlabotu studiju procesa kvalitāti un paaugstinātu absolventu konkurētspēju darba 

tirgū, programmā „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” notiek sadarbība ar augstskolas 

absolventiem, t.sk. tiek veiktas absolventu aptaujas.  

Aptaujas rezultāti rāda, ka pēc absolventu atzinumiem piedāvātā studiju programma: 

 tika gaidīta izglītības sistēmā jau vairākus gadus un ir aktuālā darba tirgū; 

 pilnībā atbilst pašreizējām darba tirgus prasībām; 

 programma sniedz pietiekošu profesionālo ievirzi profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai; 

 programma ir interesenta ar studiju laikiem un ilgumu (izvēlētie studiju laiki 

apmierina darba devējus). 

Absolventu anketu analīzes rezultātā var secināt, ka kā pilnveidojamā darbība, varētu 

būt dubultdiploma programmas izveidošana (aptaujā šo kā ieteikumu minēja 2 absolventi). 

1.15.  Līdzdalība studiju procesā 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 iespēja piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. 
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Savukārt, atsevišķu studentu individuālo grūtību uzklausīšana ir docētāju, programmas 

direktora un katedras vadītāju kompetencē. 

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

katru gadu novērtē studentu kompetences prakses beigās, ko apkopo un analīzē BA karjeras 

centrs.  

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.  

 

Programmas direktore        Dita Danosa 


