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I. STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” realizācija angļu valodā tika uzsākta 2013./2014.ak.g., novērtējot Latvijas un 

ārvalstu studentu palielināto interesi studēt biznesa vadību angļu valodā. Studiju programma 

latviešu un angļu valodā tiek realizēta pēc viena un tā paša studiju plāna, atsevišķos gadījumos 

paredzot atšķirīgu pieeju, ņemot vērā studentu nacionālo sastāvu grupā. 

Būtiskākās studiju programmas stiprās puses: 

1. Studiju starptautiskā vidē; 

2. Prakse vietējos un starpatautiskos uzņēmumos. 

3. Iespējas piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos un biznesa nedēļās  

mārketingā, projektu vadīšanā u.c. jomās. 

4. Uzņēmējdarbības uzsākšana studiju laikā. 

5. Prakses vietu nodrošināšana ikvienam studentam dažādu nozaru uzņēmumos. 

6. Absolventu pieprasījums darba tirgū. 

 

1.1.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” (turpmāk tekstā – Studiju programma) īstenošanas mērķis ir nodrošināt iespēju 

apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, sekmējot 

personības tālāku attīstību, pievēršot uzmanību svešvalodu prasmju pilnveidošanai. Sagatavot 

tautsaimniecībai kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus uzņēmumu vai 

struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina 

profesionalitāti, kuri pierāda savu kompetenci, vadot procesus un risinot problēmas, kā arī 

pieņemot atbildīgus lēmumus.  

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Sniegt konkurētspējīgu augstāko profesionālo izglītību uzņēmējdarbībā un sagatavot 

studentus profesionālam darbam. 

2. Attīstīt studentu zinātniski pētnieciskā, jaunrades darba iemaņas un prasmes. 

3. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par ekonomiskās attīstības 

likumsakarībām, tautsaimniecības vidē notiekošiem procesiem, valsts un sabiedrības 

pārvaldi un uzņēmējdarbībai būtiskām funkcionālām sfērām. 

4. Veidot studentos prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības vadīšanā (mārketinga, ražošanas, 

personāla, finanšu vadīšanas u.c.) un spēt iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši 
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izvirzītajiem stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem, sekojot to īstenošanas gaitai, 

pieņemot lēmumus un veicot korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības 

optimizēšanai. 

5. Veicināt studējošo pilnveidošanos par brīvām, atbildīgām un radošām personībām, kuri 

ir attīstījuši sevī studēšanas prasmes, kas veicina studentu tālāku izaugsmi.  

6. Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas kompetences. 

7. Pilnveidot studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo zināšanu, 

prasmju un iemaņu līmeni. 

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

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

 

1.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Studiju programmā studiju rezultāti noteikti atbilstoši ES Mūžizglītības kvalifikāciju 

ietvarstruktūras 6. līmenim un profesiju standartā „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks” 

definētajām nepieciešamajām kompetencēm: 

1. Izprot aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības, orientējas tautsaimniecības 

vidē notiekošajos procesos un spēj tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt 

lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām. 

2.   Spēj uzņēmējdarbības vadīšanā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši izvirzītajiem 

stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem, sekot to īstenošanas gaitai, pieņemt 

lēmumus un veikt korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai. 

3.   Prot vadīt uzņēmuma vadības procesus, kontrolēt pakļauto struktūrvienību un 

personāla darbu, pārzina uzņēmuma funkcionālās sfēras (mārketinga, ražošanas, 

personāla, finanšu vadīšanas, loģistikas u.c.). 

4. Spēj veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, problēmas un 

risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī prot pieņemt lēmumus. 

5. Rīkoties ētiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un 

sabiedrību. 

6. Spēj uzņemties atbildību, prot strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu 

izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī risināt konflikta situācijas. 

7. Spēj pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto 

informāciju. 

8. Spēj komunicēt vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē. 
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1.3.  Studiju programmas plāns 

1. tabula 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programma  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” (angļu valodā)  2013./2014.ak.g. 

 

Nr. 

p.k. 

Studiju kursa nosaukums Kopā Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 

Vispārizglītojošie  

1.  Matemātika  6 6    ieskaite, 

eksāmens 

2.  Lietišķā angļu/vācu valoda 4 4    ieskaite, 

eksāmens 

3.  Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 6  4 2  ieskaite, 

eksāmens 

4.  Pētniecības darba metodoloģija 2 2    eksāmens 

5.  Vides pārvaldības, civilās un darba 

aizsardzības organizācija 
2   2  eksāmens 

Kopā: 20 12 4 4 0  

Nozares  

6.  Mikroekonomika 4 4    eksāmens 

7.  Informātika un datu analīze 

Informātika 2KP  

Vadības informatīvās sistēmas 2KP 

4 2  2   

eksāmens 

eksāmens 

8.  E-komercija 2    2 eksāmens 

9.  Vadībzinības 4 4    eksāmens 

10.  Finanšu grāmatvedība un nodokļi 

Finanšu grāmatvedība 4KP  

Nodokļi un nodokļu politika 4KP  

8  8    

eksāmens 

eksāmens 

11.  Statistika 4  4   eksāmens 

12.  Makroekonomika 2  2   eksāmens 

13.  Komerctiesības 

Tiesību zinības I un lietvedība 4KP 

Tiesību zinības II 2 KP  

Ievads starptautiskajās tiesībās 2 KP 

8 4  2 2   

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

Kopā: 36 14 16   4 2  

Nozares (profesionālās specializācijas) 

14.  Uzņēmējdarbības pamati 

Ievads biznesā 2KP  

Uzņēmējdarbība 4KP  

Kursa darbs 2 KP  

Biznesa plāns 2KP 

10 

 

 

 

8 

 

 

 

2    

eksāmens 

eksāmens 

aizstāvēšana 

aizstāvēšana 

15.  Mārketings un produktu attīstība 

Mārketings I 2KP 

Mārketings II 4KP 

Pārdošanas prasmes 2KP 

8 2  4 2  

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 
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Nr.  

p.k. 
Studiju kursa nosaukums Kopā 

Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

forma 
1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 

16.  Finanšu pakalpojumi 

Finanšu sistēma un audits 2KP  

Banku finanšu pakalpojumi /apdrošināšana 

2KP 

4  4    

eksāmens 

eksāmens 

 

17.  Lietišķā komunikācija un organizāciju 

psiholoģija 

Personības psiholoģija un socioloģija 2KP  

Lietišķā saskarsme/attiecības ar klientu 2KP  

Starpkultūru saskarsme 2 KP  

Vadības psiholoģija 2KP 

8 4 2 2   

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

18.  Uzņēmumu finanšu vadība 

Finanšu analīze 2KP  

Vadības grāmatvedība 2KP  

Finanšu vadība 2KP;  

Uzņēmējdarbības vērtēšana 2KP 

8  2 4 2  

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

19.  Projektu, pārmaiņu un inovāciju vadīšana 

Projektu vadīšana 4KP  

Pārmaiņu vadīšana 2KP  

Inovāciju vadīšana 2KP  

Lietišķais pētījums 2KP 

10   10   

eksāmens  

eksāmens  

eksāmens 

aizstāvēšana 

20.  Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana 

Stratēģiskā vadība 2KP  

Uzņēmējdarbība starptautiskajā vidē 2KP 

Cilvēkresursu vadīšana 2KP  

Iekšējais audits 2KP  

Kvalitātes vadīšana 2KP  

Loģistika 2KP 

12    12  

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

Kopā:  60 14 10  20 16  

Brīvās izvēles kursi (C) 

Kopā:  6 0 2 4 0 eksāmens 

Studiju darbi, prakse un valsts pārbaudījums 

Prakse 26  8 8 10 aizstāvēšana 

Valsts pārbaudījums – bakalaura darbs 12    12 aizstāvēšana 

Kopā: 160 40 40 40 40  

 

Studiju programmas realizācija gan latviešu, gan angļu valodā notiek pēc viena un tā 

paša studiju plāna. Studiju plāns skatāms arī BA mājas lapā: www.ba.lv 

Brīvās izvēles C daļas studiju kursus studējošais izvēlas no Senātā  apstiprinātā studiju 

kursa saraksta.   

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 iegūst Banku augstskolas studenti. Programmas 

studiju kursu un moduļu apraksti skatāmi BA mājas lapā: www.ba.lv 

 

http://www.ba.lv/
http://www.ba.lv/node/2588


 7 

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. 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. 

Prakses programmas 2. un 3. kursa studentiem 26 nedēļu praksei ir izveidotas saskaņā 

ar profesiju standartā „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks” definētajām nepieciešamajām 

kompetencēm. Papildus tika apstiprināta Prakses programma, ja students par prakses vietu 

izvēlas jaundibinātu komercsabiedrību. 

 Programmas direktors 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. 
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būtiskiem jautājumiem. Akadēmiskā gada laikā notiek tikšanās ar studentiem par aktuāliem 

jautājumiem.  

1.6. Studiju programmas uzsākšanas prasības 

Banku augstskolā pieteikties studijām var elektroniski, izmantojot vienoto valsts un 

pašvaldību portāla www.Latvija.lv/studijas sniegto e - pakalpojumu.  

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 bakalaura programmā, bija nepieciešami šādi izglītības līmeni 

apliecinoši dokumenti: 

1) dokuments par vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību; 

2) centralizētā eksāmena sertifikāti matemātikā, svešvalodā (angļu vai vācu) un 

latviešu valodā un literatūrā. 

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot ar 2004.gadu, centralizēto eksāmenu 

procentu vidējās vērtības no visām vērtējuma sadaļām tiek pielīdzinātas punktiem (piem., 85% 

atbilst 85 punktiem) un Augstskolas konkursa kopējais vērtējums tiek aprēķināts šādi: 

Vērtējums = (CEMatemātika x 0.6 + CELatv.valoda x 0.15 + CESvešvaloda x 0.25)/10  

Minimālā pieļaujamā procentu vidējā vērtība no visām vērtējuma sadaļām centralizētajā 

eksāmenā ir 21%. Uzņemšana pilna laika studijām notika konkursa kārtībā. Konkursa 

rezultātus noteica un apstiprināja Imatrikulācijas komisija. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.932 „Studiju uzsākšanas kārtība 

vēlākajos studiju posmos” tiesības turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” ir pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības banku un uzņēmējdarbības programmu absolventiem. BA uzsākt studijas 

vēlākajos studiju posmos var personas, kas kāda iemesla dēļ pārtraukušas studijas BA vai citā 

akreditētā augstskolā un vēlas tās turpināt. Iepriekš iegūtā izglītība tiek pielīdzināta 

programmas prasībām individuāli katrā gadījumā. 

Ārvalstu studenti studijām piesakās elektroniski, aizpildot mājas lapā pieejamo 

reģistrācijas formu, pieteikšanās notiek līdz katra gada 1.jūlijam. 

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

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 23 docētāji, lielākajai daļai no docētājiem 

ir liela profesionālā pieredze kādā no nozarēm. 8 docētājiem (35%) ir doktora zinātniskais 

grāds, savukārt, 8 minētās studiju programmas pasniedzēji (35%) pašlaik turpina studijas 

doktorantūrā. 19 docētājiem (83%) BA ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju 

procesa kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu praktisko pielietojumu 

uzņēmējdarbībā, studiju programmai piesaistīti arī 4 docētāji (17%), kam BA nav pamatdarba 

vieta, bet kas ir savā nozarē praktizējoši speciālisti. Visi programmā strādājošie docētāji ir ar 

pedagoģisku pieredzi augstskolā un prasmi augstā kvalitātē novadīt studiju kursus angļu 

valodā. 

Programmā ir iespēja studēt pilna laika studiju formā. Studiju ilgums ir ne mazāks kā 4 

gadi (8 semestri). Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti (KP). Viens kredītpunkts 

saskaņā ar Augstskolas likuma 1. pantu atbilst studējošā darba apjomam – 40 akadēmiskās 

stundas jeb viena studiju nedēļa, no tām pilna laika studijās dienas nodaļā 20 akadēmiskās 

stundas paredzētas darbam auditorijā un 20 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. Sesijas laikā tiek kārtoti pārbaudījumi studiju kursos, kas tiek 

īstenoti visa semestra laikā.  

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošajiem individuāla pieeja tiek 

nodrošināta trijos veidos: optimāls studentu skaits grupās (no 18 līdz 35 studentiem dienas 

nodaļas grupās); individuālie patstāvīgie darbi studiju kursa laikā; konsultācijas. Visu 

studiju kursu norisē ir paredzētas studentu regulāras individuālās konsultācijas (saskaņā ar 

apstiprināto konsultāciju grafiku) ar pasniedzēju, kurās tiek pārrunāti un izvērtēti konkrētā 

studenta sasniegumi, bet pastāv iespēja arī tikties ar pasniedzēju citā laikā, par to vienojoties 

individuāli. Studentiem ir iespēja tikties arī ar programmas direktori un studenti regulāri 

izmanto šo iespēju, lai pakonsultētos viņam interesējošā jautājumā vai atrisinātu savu 

problēmu. 

Studiju programmas realizēšanā docētāji izmanto:  

1) tradicionālās pasniegšanas metodes – lekcijas, seminārus, praktiskos darbus; 

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

komunikāciju prasmes – grupu darbus, diskusijas, lietišķās komunikācijas, 

starpkultūru saskarsmes, prezentācijas, situāciju analīzi, studiju ekskursijas; 
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3) studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba 

veicināšana – referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos; 

4) tikšanās ar uzaicinātājiem ekspertiem – nozares profesionāļiem un ārvalstu 

vieslektoriem – studiju kursu ietvaros (skat. 2. tabulu). 

Studiju programmā ir iekļauta profesionālo iemaņu apgūšana: praktiskie uzdevumi 

studiju kursu ietvaros; profesionāļu lekcijas; dalība projektos un profesionālā prakse 

uzņēmumos, kas ir saistīta un saturiski atbilst teorētiskai daļai.  

Studējošo patstāvīgo un grupu darbu apjoms vairumā kursu ir vairāk nekā 30% no 

studiju kursa kopējā apjoma (skat. studiju kursu izmantotās studiju metodes). 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 bakalaura darbus 

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

sadarbībā ar docētājiem. 

1.8. Vērtēšanas sistēma 

BA ievēro šādus vērtēšanas pamatprincipus: 

1) zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu 

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

prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

2) vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi. 

Pārbaudes darbu satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un 

profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. Novērtēšanas metodes izvēlētas 

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

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

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

1) iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2) iegūtās prasmes un iemaņas; 
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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 studentus ar studiju 

kursa aprakstu, akcentējot izvirzītās prasības.  

Eksāmenu prasības studiju kursā apstiprina atbilstošās katedras sēdē. Prakses pārskatu 

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

izveidotas aizstāvēšanas komisijas.  

Studenti studiju laikā izstrādā trīs studiju darbus: 

1) biznesa plānu studiju modulī „Uzņēmējdarbības pamati”; 

2) kursa darbu studiju modulī „Uzņēmējdarbības pamati”; 

3) lietišķo pētījumu jomās, kas saistītas ar studiju moduli „Projektu, pārmaiņu un 

inovāciju vadīšana”. 

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu: aizstāv 

bakalaura darbu. Bakalaura 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.  

Profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un uzņēmuma vadītāja 

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

bakalaura darbs.  

 

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. bakalaura līmeņa studijām bija noteikta 2420 EUR  

apmērā par vienu pilna laika studiju gadu. Studentiem bija iespēja pretendēt uz studiju maksas 

atlaidēm.  
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2. tabula 

Profesionālās bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadīšana" (angļu 

valodā) izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2014.gadā 

 

N.p.k. Izmaksu pozīcija 
% no kopējām 

izmaksām 

1. Atalgojums 51.00 

2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 14.00 

3. Komandējumi un dienesta braucieni 1.00 

4. Pakalpojumi 11.00 

5. Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 3.00 

6. Grāmatas un žurnāli 1.00 

7. Iekārtu iegāde un modernizēšana 2.50 

8. Augstskolas attīstība 5.50 

9. Zinātniski pētnieciskais darbs 5.50 

10. Augstskolas rezerves fonds 5.50 

KOPĀ 100.00 

  
 

 

 

1.10. Studiju programmas atbilstība normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

Diplomu par profesionālo bakalaura grādu un kvalifikāciju var saņemt studējošais, kas 

ir sekmīgi nokārtojis visas programmas prasības un aizstāvējis bakalaura darbu. Programmas 

saturs un tā sadalījums norādīts 3. un 4. tabulā. 

3. tabula 

Programmas saturs 

Nr. p.k.  Studiju programmas saturs KP % 

1. Studiju kursi 122 76.25 

2. Prakse 26 16.25 

3. Bakalaura darbs 12 7.50 

4. Kopā 160 100 

 

4. tabula 

Programmas satura sadalījums 

Nr. p.k.  Studiju programmas kursi KP % 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi 20 16.39 

2. Nozares studiju kursi 36 29.51 

3. Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi 60 49.18 

4. Izvēles kursi 6 4.92 

5. Kopā 122 100 
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Biznesa plāns, kursa darbs un lietišķais pētījums ir studiju kursu apguves laikā iegūto 

zināšanu un prasmju integrēta pielietošana un tiek izpildīti 160 stundu apjomā. Programma 

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

uzņēmuma darbību un stratēģiju, lai attīstu studentu spējas mērķtiecīgi izmantot zināšanas, 

prasmes un attieksmes uzņēmuma vadīšanas procesā, kā arī attīstītu pētniecības un praktiskās 

iemaņas un prasmes jauna uzņēmuma veiksmīgai dibināšanai. 

Lai noteiktu Programmas atbilstību profesijas standartam „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja 

vietnieks” (apstiprināts 2012.gada 3.janvārī), izmantota profesijas standartā lietotā darbam 

nepieciešamo zināšanu un prasmju struktūra, kas tiek iegūta atbilstošo studiju kursu un prakses 

norises laikā, izstrādājot patstāvīgos studiju darbus. 

Studiju kursu apraksti apliecina, ka programma nodrošina uzņēmumu un iestāžu 

vadītāja profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi (skat. 5. un 6. tabulu). 

Sekmīgi apgūta bakalaura otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ļauj turpināt 

izglītību maģistra studiju programmā. 

5.tabula 

Profesiju standartā „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks” norādīto prasību izpilde 

Apgūstamās 

prasmes 
Studiju kursi 

Kopīgās 

profesionālās 

prasmes 

Makroekonomika, Mikroekonomika, Informātika un datu analīze, Finanšu sistēma un audits, 

Banku finanšu pakalpojumi/apdrošināšana, Finanšu grāmatvedība, Nodokļi un nodokļu politika, 

Vadībzinības, Statistika, Tiesību zinības I un lietvedība, Tiesību zinības II, Lietišķā 

komunikācija un organizāciju psiholoģija, Projektu vadīšana, Mārketings I, Vides pārvaldība, 

civilās un darba aizsardzības organizācija 

Vispārējās 

prasmes un 

spējas 

Matemātika, Lietišķā komunikācija un organizāciju psiholoģija, Pētniecības darba metodoloģija, 

Projektu vadīšana, Vadībzinības, Cilvēkresursu vadīšana, Vides pārvaldība, civilās un darba 

aizsardzības organizācija, Informātika un datu analīze, Tiesību zinības I un lietvedība, Tiesību 

zinības II, Ievads starptautiskajās tiesībās, Svešvaloda, E-komercija 

Specifiskās 

prasmes 

profesijā 

Vadībzinības, Stratēģiskā vadība, Pētniecības darba metodoloģija, Projektu vadīšana, Inovāciju 

vadīšana, Pārmaiņu vadīšana, Vadības informatīvās sistēmas, Uzņēmējdarbības pamati, 

Uzņēmējdarbība starptautiskajā vidē,  Finanšu sistēma un audits, Finanšu analīze,  Finanšu 

vadība, Vadības grāmatvedība, Mārketings II, Klientu attiecību vadīšana,  Reputācijas vadība, 

Cilvēkresursu vadīšana, Vadības psiholoģija,   Tiesību zinības I un lietvedība, Tiesību zinības 

II, Ievads starptautiskajās tiesībās, Loģistika, Kvalitātes vadīšana, Iekšējais audits, Situāciju 

analīze 
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6. tabula 

Profesiju standartā „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks” norādīto prasību izpilde 

 

Nr. p.k. Zināšanas Studiju kursi  

1. Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras zināšanas 

1.1. Mārketinga vadīšana Mārketings I, Mārketings II, Klientu attiecību vadīšana, Reputācijas vadība, 

Pārdošanas prasmes, Mārketinga skaitliskās metodes 

1.2. Finanšu vadīšana, 

finanšu un vadības 

grāmatvedība  

Finanšu grāmatvedība, Nodokļi un nodokļu politika, Vadības grāmatvedība, 

Finanšu sistēma un audits, Banku finanšu pakalpojumi/apdrošināšana, 

Finanšu analīze, Finanšu vadība, Uzņēmējdarbības vērtēšana 

1.3. Cilvēkresursu 

vadīšana un vadības 

psiholoģija, darba 

tiesiskās attiecības 

Cilvēkresursu vadīšana, Sociālā uzņēmējdarbība, Vadībzinības, Personības 

psiholoģija un socioloģija, Vadības psiholoģija, Tiesību zinības I un 

lietvedība, Tiesību zinības II, Ievads starptautiskajās tiesībās, Reputācijas 

vadība  

1.4. Ražošanas/pakalpoju

mu organizēšana, 

loģistika, vadības 

informācijas 

sistēmas, kvalitātes 

sistēmu vadība, darba 

aizsardzība 

Informātika un datu analīze, Uzņēmējdarbības pamati, Sociālā 

uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbība starptautiskajā vidē, Loģistika, Vadības 

informatīvās sistēmas, Stratēģiskā vadība, Inovāciju vadīšana, Pārmaiņu 

vadīšana, Kvalitātes vadīšana, Iekšējais audits, E-komercija, Vides 

pārvaldība, civilās un darba aizsardzības organizācija 

1.5. Komercdarbības 

likumdošana 

Tiesību zinības I un lietvedība, Tiesību zinības II, Ievads starptautiskajās 

tiesībās, 

2. Teorētiskās ekonomikas zināšanas un vadības zinību izpratni un apguvi 

nodrošinošās zināšanas 
2.1. Ekonomikas teorija Makroekonomika, Mikroekonomika 

2.2. Ekonomiski 

matemātiskās 

metodes 

Matemātika, Statistika, Mikroekonomika, Mārketinga skaitliskās metodes 

Nr. p.k. Zināšanas Studiju kursi  

3. Integrējošās zināšanas un prasmes 

3.1. Stratēģiskā vadīšana Stratēģiskā vadība, Inovāciju vadīšana, Pētniecības darba metodoloģija, 

Projektu vadīšana, Pārmaiņu vadīšana, Iekšējais audits, Situāciju analīze 

3.2. Starptautiskā 

komercdarbības vide 

Stratēģiskā vadīšana, Uzņēmējdarbības pamati, Lietišķā 

saskarsme/attiecības ar klientiem, Starpkultūru saskarsme, Uzņēmējdarbība 

starptautiskajā vidē 

4. Vispārējās zināšanas un prasmes 
4.1. Valsts valoda Lietišķā saskarsme/attiecības ar klientu, Tiesību zinības I un lietvedība un 

visi citi studiju kursi 

4.2. Svešvaloda Lietišķā angļu/vācu valoda, Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda, 

Svešvaloda (otrā) 

4.3. Komunikāciju 

prasme 

Lietišķā saskarsme/attiecības ar klientiem, Vadības psiholoģija, 

Starpkultūru saskarsme, Personības psiholoģija un socioloģija, 

Vadībzinības, Cilvēkresursu vadīšana 
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1.11. Studiju programmas salīdzinājums ar LV un ES augstskolu studiju programmām 

7. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programmas  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” salīdzinājums ar piecām citām tāda paša līmeņa studiju 

programmām Latvijas augstskolās (KP) 
Studiju kursu 

atšifrējums 

Banku 

augstskola 

(BA) 

Rēzeknes 

augstskola 

(RA) 

Vidzemes 

augstskola 

(VA) 

SIA 

„Biznesa 

augstskola 

Turība” 

(Turība) 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

(LLU) 

Rīgas Pedagoģijas 

un izglītības 

vadības 

augstskola 

(RPIVA) 

Ekonomika 9 14 12 10 9,5 9 
Matemātika un 

metodes 
9 10 8 6 16,5 10 

Svešvaloda 10 4 4 9 2 6 
Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģijas 

6 3 4 6 4 9 

Finanses 21 18 12 9 15 12 
Tiesības un 

aizsardzība 
10,5 9 6 6 10 10 

Filozofija, 

socioloģija, 

psiholoģija 

12,5 10 10 8 8 7 

Vadība  20 18 20 13 17 25 
Uzņēmējdarbības 

vadība 
8,5 16 8 12 19 14 

Mārketings 6 8 8 4 9 8 
Specializācija    13   
Izvēles kursi B   12 14   
Patstāvīgie darbi 3,5 6 12 6 6 6 
Kopā 116 116 116 116 116 116 

 

Programma tika salīdzināta ar deviņām tāda paša līmeņa studiju programmām Latvijas 

augstskolās (skat. 7.tabulu). Salīdzinājums rāda, vai piedāvātā programma ir konkurētspējīga 

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

priekšstatu par akreditējamās programmas konkurētspēju, nišas aizņemšanu profesiju klāstā. 

Programmas saturs, apjoms un organizācija visās salīdzinātajās deviņās programmās ir 

līdzīgs BA studiju programmai. BA realizētajā ir ļoti spēcīgs finanšu un grāmatvedības, 

vadības un svešvalodu studiju kursu bloks. Savukārt, Latvijas Lauksaimniecības 

Universitātē uzsvars likts uz uzņēmējdarbību un matemātiku un metodēm, bet SIA „Biznesa 

augstskola Turība” ir atsevišķs studiju kursu bloks, kas paredzēts specializācijai un brīvajiem 

izvēles kursiem B daļā. 

BA priekšrocības un studiju procesa atšķirības ir šādas: specializēto studiju kursu 

process balstīts uz praktiskām nodarbībām, izmantojot situācijas analīzes metodi, 

konkrētu uzņēmumu reālus datus, mūsdienu tehnoloģijas iespējas, praktiķu un 
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profesionāļu piesaiste studiju kursos; nodrošinot visiem studentiem prakses vietas, 

studiju un prakses iespējas ārvalstu augstskolās u.c. 

Analīzes rezultātā var secināt, ka programmas mērķis un uzdevumi kopumā neatšķiras 

no citu līdzīgu programmu mērķiem un uzdevumiem Latvijā, jo profesionālās izglītības 

programmas tiek izstrādātas, pamatojoties uz vienu un to pašu profesijas standartu un otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.  

8. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programmas  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” salīdzinājums ar trim ārvalstu augstskolu programmām  
Studiju kursu atšifrējums 

(ECTS) 

Banku 

augstskola 

(Latvija) 

Budapeštas 

Biznesa Skola 

(Ungārija) 

Lietišķās vadības 

Universitāte 

(Vācija) 

Šauļu Universitāte 

(Lietuva) 

Ekonomika 13,5 22 10 18 
Matemātika un metodes 13,5 17 14 25,5 
Svešvaloda 15 0 12 13,5 
Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas 
9 12 6 18 

Finanses 31,5 21 28 42 
Tiesības un aizsardzība 15,5 7 4 16,5 
Filozofija, socioloģija, psiholoģija 19 5 6 31,5 
Vadība  30 17 23 49,5 (36) 
Uzņēmējdarbības vadība 13 15 10 43,5 (30) 
Mārketings 9 8 18 36 (30) 
Izvēles kursi B un izvēles kursi C 9 30+19 9 9 
Patstāvīgie darbi 5 7 28 0 
Prakse 39 30 30 6 
Bakalaura darbs 18 0 12 6 
Kopā 240 210 210 240 

 

Bakalaura programmas saturs ir salīdzināts ar trim citām programmām „Biznesa 

vadība” ārvalstīs (Budapeštas Biznesa Skola (Ungārijā), Lietišķās vadības Universitāte 

(Vācijā) un Šauļu Universitāte (Lietuvā) (skat. 8. tabulu). Salīdzinājumā ar citām trim ārvalstu 

augstskolām var secināt, ka ārvalstu augstskolu programmas ir atšķirīgas pēc kopējā 

kredītpunktu apjoma, prakses apjoma un specializācijas, daudzu studiju kursu apjomi ir 

līdzīgi. 

 Salīdzinājums rāda, ka piedāvātā programma ir konkurētspējīga profesionālās izglītības 

jomā un darba tirgū Latvijā un ārvalstīs. Salīdzināšana sniedz priekšstatu par programmas 

konkurētspēju, nišas aizņemšanu profesiju klāstā.  
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1.12. Informācija par studējošajiem 

1.12.1. Studējošo skaits 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” realizācija angļu valodā tika uzsākta 2013./2014.ak.g., novērtējot Latvijas un 

ārvalstu studentu palielināto interesi studēt biznesa vadību angļu valodā. 

Bakalaura 2013./2014.ak.g. programmā studēja 13 studenti jeb 0,89% no kopējā BA 

studentu skaita.  

1.12.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

2013./2014.ak.g. bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” (angļu 

valodā) tika imatrikulēti 13 pilna laika studenti. 1.kursa grupā studēja studenti no dažādām 

valstīm: 5 studenti no Latvijas, 5 studenti no Uzbekistānas, 3 studenti no Indijas. 

1.12.3. Absolventu skaits 

 

Tā kā programmas realizācija tika uzsākta 2013./2014. ak. g, tad šajā programmā vēl 

nav neviena absolventa. 

1.12.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

BA regulāri tiek aptaujāti 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. Aptauju rezultāti 

tiek analizēti katra akadēmiskā gada nobeigumā, tiek veiktas ikgadējās attīstības pārrunas, 

kuru laikā  docētāji tiek iepazīstināti ar aptauju rezultātiem, kā arī tiek pieņemti lēmumi par 

docētāju darbu ar studentiem konkrētos studiju kursos nākamajā akadēmiskajā gadā.   

 

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 iespēja piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. Savukārt, atsevišķu 

studentu individuālo problēmu uzklausīšana ir docētāju, programmas direktora un katedras 

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

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

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.  

Studenti piedalās sporta aktivitātēs, kuras nodrošina augstskola. BA studenti pārstāv 

augstskolu studentu Universiādē vai citās sacensībās pēc pašu iniciatīvas.  


