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1.PĀRSKATS PAR 2015./2016.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

STUDIJU VIRZIENĀ „VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO 

ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA” PILNVEIDEI 
 

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

2015./2016.ak.g. tika realizētas sešas studiju programmas: 

 bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” (latviešu un angļu valodā); 

 bakalaura studiju programma „Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā”; 

 maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana”; 

 maģistra studiju programma „Inovatīvā uzņēmējdarbība”; 

 maģistra studiju programma „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” (angļu 

valodā); 

 starpaugstskolu doktora studiju programma „Biznesa vadība”. 

Banku augstskolā ir nepieciešamais akadēmiskais personāls studiju virziena īstenošanas 

nodrošināšanai – kā lekciju, semināru, praktisko nodarbību, tā arī citu pedagoģisko un 

zinātnisko darbību izpildei. 2015./2016.ak.g. BA kopumā bija nodarbināti 44 akadēmiskajos 

amatos ievēlēti docētāji un 62 pieaicināti docētāji, kuriem BA nav pamatdarba vieta. Saskaņā 

ar Augstskolu likuma 3. pantu, augstskolā strādā viens ārvalstu profesors, viens asociētais 

profesors un viens ārvalstu viesdocents.  

2015./2016.ak.g. BA bija ievēlēts 23 docētāji ar doktora zinātnisko grādu, kas veido 

52,3% no kopējā akadēmiskā personāla sastāva. Pieaudzis docētāju skaits ar doktora grādu 

(2015./2016.ak.g. bija 47,7%). Studijas doktorantūrā turpina un pie saviem promocijas 

darbiem aktīvi strādā vēl 9 BA docētāji. 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir aktīva: gan 

piedalīšanās BA, profesionālo asociāciju vai citu organizāciju īstenotajos projektos, gan 

zinātniski pētnieciskajās un profesionālajās konferencēs. Docētāju sagatavotās zinātniskās 

publikācijas un mācību literatūra skatāma datu bāzēs. Pētniecības darba rezultātu publicēšana 

notiek starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos.  

2015./2016. ak.g studiju virzienā strādājošie docētāji sagatavojuši un publicējuši šādus 

rakstus: 

1. Tambovceva T., Atstāja Dz., Dimante Dž., “Raising environmental awareness 

through education”, International Journal of Continuing Engineering Education and 

Life-Long Learning, Vol. 26. No3., Inderscience Publishers, 2016 

2. Tambovceva T., Dimante Dž., Atstāja Dz., Benders J “Development of Business 

Education for Circular Economy in Latvia”, International Scientific Conference "New 
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Challenges of Economic and Business Development 2016: Society, Innovations and 

Collaborative Economy", proceedings, Latvijas Universitāte, Rīga, 2016 

3. Atstaja D.,Baltaca B., Strautmanis J. (2016)  „Social Responsibility Education in 

Latvia” Social Responsibility Education Across Europe, Springer International 

Publishing, Switzerland, 

4. Kovaļova, J., Atstaja, D. (2015) „ The  Economic  Efficiency  of  the  Measures  of  

Labor Safety ” RTU  Zinātnisko  rakstu  15. Sērijas “Tehnogēnas vides drošība” 7. 

Sējums ISSN 2255-6923 Rīga:  RTU izdevniecība, Volume 7, Issue 1, Pages  12 - 16,  

ISSN 2255-8705,DOI: 10.1515/ste-2015-0002, January 2016. EBSCO 

http://www.degruyter.com/view/j/ste.2015.7.issue-1/ste-2015-0002/ste-2015-0002.xml 

5. Titova S., Fomins A., Mavļutova I. „Pension System in Changing Economic 

Environment: Case of in Latvia”, Procedia Economics and Finance, Volume 39, Pages 

1-878 (2016), 3rd global conference on business, economics, management and 

TOURISM , Edited by Andreea Iluzia IACOB,  pp. 219-228. 

6. Grasis. J “Trust Regulation in the Czech Republic: the Model Law for Introduction of 

the Trust Instrument in the Republic of Latvia?”, European Integration Realities and 

Perspectives (EIRP) International conference Proceedings, Vol 11, Danubius 

University of Galati, Rumānija, 2016. EBSCO, 

7. Innuse G., Pūle B.„The impact of labour tax costs on the company strategic decision 

making and internal action plan to control tax payment in the company”, Proceedings 

of the 24th International Academic Conference, Barcelona, Spain, International 

institute of Social and Economic Sciences, 2016, 

8. Pētersone, M., Ketners, K. (2016)  „Development of Revenue Authority Organization 

Principles which are Based on Process Management” Proceedings of the 2016 

International Conference "Economics Science for Rural Development": New 

Dimensions in the Development of Society. Marketing and Sustainable Consumption. 

Finance and Taxes No 43, Latvija, Jelgava, 21.-22. aprīlis, 2016. Jelgava: LLU, 2016, 

343.-351.lpp. ISBN 978-9984-48-225-5. ISSN 1691-3078. e-ISSN 2255-9930. ISI 

WOS, AGRIS, CAB, EBSCOHost http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=3749 

9. Ieviņš J., Malahova J., Ketners K. (2016) „Possibilities of Labour Protection 

Improvement In Micro- And Small Enterprises.” Proceedings of the 2016 International 

Conference "Economics Science for Rural Development": Integrated and Sustainable 

Regional Development. Production and Co-operation in Agriculture No 42, Latvija, 

Jelgava, 21.-22. aprīlis, 2016. Jelgava: LLU, 2016, 72.-78.lpp. ISBN 978-9984-48-
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224-5. ISSN 1691-3078. e-ISSN 2255-9930.ISI WOS, AGRIS, CAB, EBSCOHost  

http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=3748 

10. Malahova J., Jemeļjanovs V., Ketners K. (2016) „Possibilities of Fire Safety 

Improvement in Regional Social Care Institutions.  Proceedings of the 2016 

International Conference "Economics Science for Rural Development": Integrated and 

Sustainable Regional Development. Production and Co-operation in Agriculture No 

42, Latvija, Jelgava, 21.-22. aprīlis, 2016. Jelgava: LLU, 2016, 120.-125.lpp. ISBN 

978-9984-48-224-5. ISSN 1691-3078. e-ISSN 2255-9930. ISI WOS, AGRIS, CAB, 

EBSCOHost http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=3748  

11. Pētersone, M., Krastiņš, A., Ketners, K. (2016) „Implementation of Lifelong 

Learning for Improving Customs Education System in Latvia and the World” 

International Journal of Education and Learning Systems, 2016 (1), 27-36 lpp. Science 

Direct http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011301 

12. Pētersone, M., Krastiņš, A., Ketners, K. (2016) „In -Service Training System 

Organization Improvement at Customs Administrations.” Eurasian Studies in Business 

and Economics. Springer International Publishing Switzerland: Springer International 

Publishing, 2016, 201.-216.lpp. ISBN 978-3-319-27569-7. e-ISBN 978-3-319-27570-

3. Doi:10.1007/9783319275703 

13. Mavlutova. I., Sarnovics, A. „How to Attract investments to Agricultural Enterprises 

in Latvia: Manager’s Perspective.” Business Challenges in Changing Economic 

Landscape -Vol.2. – Edited by M. Bilgin, H. Danis, E.Demir, U.Can, Proceedings of 

the14th  Eurasia Business and Economic Society  Conference-Springer,  2016, ISSN 

2364-5067, ISBN: 978-3-319-22593-7, DOI 10.1007/978-3-319-22593-7,  p.133-154 

Library of Congress: 2015954180  

14. Sarnovics, A., Mavlutova. I., Peiseniece, L., Berzina, S. „Financial Literacy 

Enhancement as a Task of Financial Education for Latvian Population” Business 

Challenges in Changing Economic Landscape -Vol.2. – Edited by M. Bilgin, H. 

Danis, E.Demir, U.Can, Proceedings of the 14th  Eurasia Business and Economic 

Society  Conference-Springer,  2016, ISSN 2364-5067, ISBN: 978-3-319-22593-7, 

Library of Congress: 2015954180, p.365-390 

15. Mavrenko T., Cooperative Savings and Credit Unions in Latvia”, Credit Cooperative 

Institutions in European Countries, Springer International Publishing, Switzerland, 

2016 
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16. Volkova T., “Design concepts for promoting socially responsible solutions”, 

International Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 

2016: Society, Innovations and Collaborative Economy, LU, 2016 WOS 

17. Volkova T., “Design Thinking as a Business Tool to Ensure Continuous Value 

Generation” Journal of Intellectual Economics 10, Lietuva, 2016,  

Banku augstskola piedāvā saviem studentiem arī ārvalstu docētāju vieslekcijas. 

Ārvalstu mācībspēki lasa lekcijas BA studentiem, piedalās BA rīkotajās zinātniski 

pētnieciskajās konferencēs, vieslektoru nedēļās un biznesa nedēļās. Kā viens no 

starptautiskās sadarbības veicinošiem faktoriem ir vieslektoru lekcijas BA. Studentiem tā ir 

lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas un informāciju par biznesa sfēras aktualitātēm un 

attīstību ārzemēs, kā arī iepazīties ar katrai valstij raksturīgajām kultūras un uzņēmējdarbības 

vides atšķirībām. (skat. 1. attēlu).  

 

 

1.attēls. Partneraugstskolu docētāju mobilitāte Banku augstskolā 2013./2014. – 2015./2016.ak.g. 

 

Regulāra sadarbība ar partneru augstskolām ārvalstīs notiek visās Banku augstskolas 

studiju programmās. Sadarbība ir orientēta uz studentu un docētāju apmaiņu. BA tradīciju 

rīkot starptautisko viesdocētāju nedēļu iedibināja 2009.gada rudenī un tā guvusi plašu 

atsaucību gan no studentu, gan no augstskolas docētāju un viesdocētāju puses. Starptautiskās 

vieslektoru nedēļas sniedz neatsveramu pieredzi gan studentiem, gan pasniedzējiem, veidojot 

ciešāku sadarbību ar ārvalstu augstskolām. 
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BA ir valsts dibināta izglītības iestāde, kas darbojas pēc pašfinansēšanas principa, un 

finanšu resursu struktūru nosaka BA Senāts. BA saimnieciskās darbības rezultāti atspoguļoti 

2015. gada pārskata ziņojumā un revidentu atzinumā. 1.tabulā atspoguļota Banku augstskolas 

ieņēmumu un izdevumu struktūra 2015. gadā. 

                                                                                                               1. tabula 

Banku augstskolas ieņēmumu un izdevumu struktūra 2015. gadā 

1. Banku augstskolas ieņēmumi: 100 % 

1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11.20% 

1.2. ieņēmumi no studiju maksas 62.03% 

1.3. ieņēmumi no telpu nomas 2.16% 

1.4. finansējums no starptautiskām programmām (Erasmus+ u.c.) 12.71% 

1.5. ieņēmumi no viesnīcu pakalpojumiem 4.11% 

1.6. pārējie ieņēmumi 7.79% 

2. Banku augstskolas izdevumi: 100% 

2.1. atalgojums 47.32% 

2.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11.53% 

2.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 1.30% 

2.4. pakalpojumu samaksa 15.16% 

2.5. grāmatu un žurnālu iegāde 0.61% 

2.6. stipendijas 11.35% 

2.7. kapitālie izdevumi 2.80% 

2.8. nodokļu maksājumi 1.49% 

2.9. Transferti Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledžai 8.44% 

 

Esošie pieejamie resursi ļauj kvalitatīvi īstenot studiju virzienu un ir atbilstoši attiecībā uz 

studiju saturu un ļauj veiksmīgi organizēt studiju procesu.  

BA ir izveidota darba grupa, regulāri Vadības sēdēs tiek apspriesti stratēģiskie 

jautājumi. BA attīstība tiek regulāri plānota, ir izstrādāta perspektīva finanšu programma, 

rīcības plāns un pilnais izmaksu modelis katrai studiju programmai, kas ļauj plānot 

programmas un BA budžetu, kas nodrošina ilgtspējīgu šis programmas pastāvēšanu. BA, 

garantējot programmas realizāciju un tās mērķu sasniegšanu, nodrošinot studiju virzienu 

stabilitāti un iespējamo dažādu risku pārvarēšanu, regulāri izstrādā pasākumus riska 

samazināšanai. Tā tiek nodrošināta ilgtspējīga augstskolas finansēšanas programma. Finanšu 
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resursu izmantošana tiek regulāri kontrolēta un katru gadu tiek izskatīti priekšlikumi par 

izmaksu optimizāciju un esošo finanšu resursu efektīvu izmantošanu.  

Virzienā īstenotās studiju programmas sedz savas izmaksas, tādēļ var secināt, ka finanšu 

resursi ir pietiekami studiju programmu īstenošanas un attīstības nodrošināšanai.  

Studiju maksa tiek segta no studējošo personīgajiem vai juridisko personu līdzekļiem. 

Studiju maksu jāveic četras reizes gadā, līdz ar to studiju pārtraukšanas gadījumā studenti ir 

samaksājuši tikai par faktiski notikušo studiju procesu. 

Studējošie var izmantot studiju un studējošā kredītus LR Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā.  

Kopējais Banku augstskolas finansējums pētniecībai pēdējos 8 gadus līdz šim brīdim 

ir bijis 14000 eiro gadā. Galvenokārt tas ir ticis izmantots atlīdzību veikšanai par docētāju 

dalību zinātniskajās konferencēs un zinātniskajām publikācijām. 

2015./2016. akadēmiskā gadā bibliotēkas krājums papildināts par 657 grāmatu 

eksemplāriem.  

 Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, Banku augstskola 2015.gadā daļu no ēkas 

Rīgā, K.Valdemāra ielā 161 apgaismojuma spuldzēm nomainīja pret LED spuldzēm, un 

ieguldījumi prognozējoši atmaksāsies ~ 1,5 gadu laikā. 

Banku augstskola kopumā ir noslēgusi 88 ilgtermiņa līgumus ar darba devējiem par 

studentu prakšu nodrošināšanu. 2015./2016.ak.g. noslēgti jauni ilgtermiņa sadarbības līgumi 

ar šādiem darba devējiem – Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centrs”, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, SIA „Bioorganic Earthworm Compost”. 

Lai veidotu plašāku starptautisko sadarbību, kas ir nozīmīga studiju virziena attīstībai, 

augstskolā tiek realizēti vairāki projekti. 2. tabulā apkopoti Banku augstskolas realizētie 

projekti. 

2.tabula 

Banku augstskolas realizētie projekti 

Nr. Projekta nosaukums Īstenošanas laiks Projekta apraksts/tēmas 

1.  „Internationalization through student 

and academic staff mobility in 

Business administration programs” 

(EEZ un Norvēģijas finanšu 

instruments) 

2015-2017 Studentu un akadēmiskā personāla 

mobilitāte, sadarbība pētniecības jomā, 

apmācību metožu pilnveidošanā 

 

2.  „Partnerships to ensure risk 

management in practice” 

(Erasmus+ Stratēģiskās partnerības) 

2015-2017 Riska vadības simulācijas rīka izstrāde, 

testēšana, aprobācija, metodoloģijas 

izstrāde; Riska vadības studiju kursa 

pilnveidošana. 

Starptautisks projekts, partneri no 

Nīderlandes, Lietuvas  un Latvijas 

3. 1

. 

„StartUp – Start, run and grow your 

business” 

(EK COSME programma) 

2016-2018 Atbalsts jaunajiem, topošajiem uzņēmējiem 

uzņēmējdarbības uzsākšanā, sadarbība ar  

Banku augstskolas Biznesa inkubatoru, 

pieredzes apmaiņa ar pieredzējušiem 
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Nr. Projekta nosaukums Īstenošanas laiks Projekta apraksts/tēmas 

uzņēmējiem Eiropā. 

 

2015./2016.ak.g. sadarbības partneru augstskolās ārzemēs studēja un veica praksi 

uzņēmumos 83 Banku augstskolas studenti, no kuriem 13 studenti piedalījās ārvalstu prakses 

apmaiņā. Salīdzinot ar iepriekšējo akadēmisko gadu mobilitātes programmā studējošo skaits 

ir nedaudz krities, kas izskaidrojams ar demogrāfisko situāciju valstī kopumā un ietekmē visu 

augstskolu skaitliskos rādītājus kopējā studējošo skaita ziņā.  

2015./2016.ak.g. noslēgti deviņi jauni sadarbības līgumi Erasmus Plus programmas 

ietvaros (skat. 3. tabulu). 

3.tabula 

Ziņas par noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem (2015./2016.) 

Valsts Augstskola/ koledža Līgumu, projektu 

skaits 

Beļģija Odisee vzw 1 

Haute Ecole Leonard de Vinci 

ECAM 

1 

Nīderlande HAN University of Applied Sciences 1 

Polija Gdansk University of Technology 1 

Ungārija University of West Hungary, Faculty 

of Economics 

1 

Zviedrija Uppsala University 1 

Horvātija University college EFFECTUS 1 

Lielbritānija Southampton Solent University 1 

Indija AIMS Institute of Higher Education 1 

  Kopā: 9 

 

Katru gadu notiek studiju virzienu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un 

plānu apspriešana. 2016.gadā no februāra līdz maijam studiju jautājumu sēdēs programmu 

direktori sniedza pārskatu par programmu realizāciju un norisinājās diskusijas par 

programmas realizāciju. Diskusiju rezultātā tika saņemti priekšlikumi studiju programmas 

pilnveidei.



2.PĀRSKATS PAR 2015./2016. AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PILNVEIDEI 

 
2.1. STUDIJU PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” IEGŪSTAMAIS 

GRĀDS, PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” (turpmāk tekstā – Studiju programma)  iegūstamais grāds ir profesionālais grāds 

uzņēmējdarbības vadīšanā un iegūstamā kvalifikācija – uzņēmuma vadītājs.  

Studiju programmas 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.  

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

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

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

Studiju programmas uzdevumi:  

1. 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 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. 
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8. Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāko pilnveidi atbilstoši 

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

Būtiskākās studiju programmas stiprās puses: 

1. Iespēja studentiem studēt un iziet praksi starptautiskajā vidē līdzvērtīgās 

programmās. 

2. Iespēja piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos un biznesa 

nedēļās saistībā ar mārketingu, projekta vadību u.c. jomām. 

3. Uzņēmējdarbības uzsākšana studiju laikā. 

4. Prakses vietu nodrošināšana nozaru uzņēmumos. 

5. Absolventu pieprasījums darba tirgū. 

 

2.2.STUDIJU PROGRAMMĀ „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” 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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2.3. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” 

 

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 2016./2017.ak.g. http://www.ba.lv/wp-

content/uploads/2014/06/ba_uznemsanas_noteikumi_2016_2017_ak_g.pdf 

Uzņemšana studiju programmā 2015./2016.ak.g. notika atbilstoši BA Uzņemšanas 

noteikumiem, kas tika apstiprināti 2014.gada 10. oktobra Senāta sēdē, protokols Nr. 9. 

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. 

2.3.1. tabula 

Vidējās izglītības mācību priekšmetā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas konkursa 

punktiem 

Atzīme 10 ballu sistēmā 
Atzīme 5 

ballu sistēmā 

Konkursā 

iegūtie punkti 

10 (izcili) un 9 (teicami) 5 (teicami) 100 punkti 

8 (ļoti labi)  80 punkti 

7 (labi) 4 (labi) 60 punkti 

6 (gandrīz labi)  50 punkti 

5 ( viduvēji) un 4 (gandrīz viduvēji) 3 (viduvēji) 40 punkti 
(Grozīts ar Senāta sēdes 10.06.2014. prot. Nr.6)  

 

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  

http://www.latvija.lv/studijas
http://www.ba.lv/wp-content/uploads/2014/06/ba_uznemsanas_noteikumi_2016_2017_ak_g.pdf
http://www.ba.lv/wp-content/uploads/2014/06/ba_uznemsanas_noteikumi_2016_2017_ak_g.pdf
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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 studiju 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. 

 

2.4. BAKALAURA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PLĀNS 

 

Pamatojoties uz studiju programmas veikto auditu, Padomes un akadēmiskā personāla 

ieteikumiem, 2015.gada martā-maijā studiju programmas plāns tika pilnveidots. Veiktās 

izmaiņas saistītas ar to, ka atbilstoši jaunajām likumdošanas normām bija jāprecizē studiju 

kursa nosaukums, studiju programmā iekļauti jauni aktuāli studiju kursi, piemēram, 

mārketinga skaitliskās metodes, zināšanu vadīšana. Aktualizētais studiju plāns skatāms arī BA 

mājas lapā: http://www.ba.lv/augstskola/ects-katalogs/ 

2.4.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programma  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” 2015./2016.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 

http://www.ba.lv/augstskola/ects-katalogs/
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Nr. 

p.k. 

Studiju kursa nosaukums Kopā Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

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

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 dokumentu pārvaldība 

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 4 KP 

Pārdošanas prasmes 2KP 

Mārketinga skaitliskās metodes 2KP* 

10 2  4 4 

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

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 2KP  

Vadības psiholoģija 2KP 

8 4 2 2  

 

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

18.  Uzņēmumu finanšu vadība  

Finanšu analīze 2 KP  

Vadības grāmatvedība 2 KP 

Finanšu vadība 2 KP 

6  2 4  

 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

19.  Projektu, pārmaiņu un inovāciju vadīšana 

Projektu vadīšana 4KP  

Pārmaiņu vadīšana 2KP  

Inovāciju vadīšana 2KP 

Lietišķais pētījums 2KP 3.gadā 

10   10  

 

eksāmens  

eksāmens  

eksāmens 

aizstāvēšana 

20.  Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana 

Stratēģiskā vadība 2 KP  

Uzņēmējdarbība starptautiskajos tirgos 2KP 

Cilvēkresursu vadīšana 2KP 

Zināšanu vadīšana 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  
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Programmas plānos pēdējā aktualizēšana un apstiprināšana tika veikta Banku 

augstskolas 2015.gada 21.maija Senāta sēdē. Studiju programmā 2015./2016.ak.g. (nepilna 

laika studijas) nav veiktas izmaiņas. 

Brīvās izvēles C daļas studiju kursus studējošais izvēlas no no 2015.gada 29.jūnija 

(protokols Nr. 7) Senāta sēdē apstiprinātā studiju kursa saraksta: sociālā uzņēmējdarbība, 

reputāciju vadība, situāciju analīze, e-komercija, mārketinga skaitliskās metodes, otrā 

svešvaloda (vācu, krievu), pašnodarbināto personu grāmatvedība un nodokļi, uzņēmējdarbības 

uzsākšana, starptautiskā biznesa nedēļa, sports un sabiedriskās aktivitātes. 

Studiju kurss „Uzņēmējdarbības uzsākšana” ir C daļas brīvās izvēles kurss 2KP 

apjomā, kurš augstskolā parādījies līdz ar BA Biznesa inkubatora izveidi. Otro reizi tas tika 

organizēts 2015./2016.ak. gada I semestrī. Diemžēl neviens no šīs programmas studentiem to 

neapmeklēja šajā gadā. 

 Kurss domāts studentiem, kuri pabeiguši 1.kursu (2.kurss vai vecāki), un kuriem ir 

vēlme kļūt par uzņēmējiem un darboties BA Biznesa inkubatorā. Studiju kursā iesaistās 

studenti ar patstāvīgu biznesa ideju, kursa gaitā to pilnveidojot, kā arī attīstot savas zināšanas 

par uzņēmējdarbību. Kursa noslēgumā katrs tā dalībnieks prezentē savu izstrādāto biznesa 

plānu, kas kalpo par pamatu uzņemšanai inkubatorā. 

 2.4.2.tabula 

Pieaicinātie vieslektori-eksperti studiju kursā „Uzņēmējdarbības uzsākšana”  

 Vieslektors (vārds, uzvārds), iestādes, 

uzņēmuma nosaukums,  

ieņemamais amats 

 

Tēma 

1.  Sabīne Koklačova, 

Uzņēmēja, “Bungala” un citu 

uzņēmumu īpašniece un vadītāja 

Uzņēmējdarbības izaicinājumi un 

pieredze jaunam cilvēkam 

2.  Kristofers Ritovs, 

Uzņēmējs, „Kontaktu vēstniecība” 

dibinātājs, māju būvniecības uzņēmuma 

partneris 

Uzņēmējdarbības un ārējo tirgu 

apgūšanas izaicinājumi 

3.  Edgars Ražinskis, 

SIA „25 Wolves” vadītājs, uzņēmējs 

Uzņēmuma vadīšanas izaicinājumi 

jaunam cilvēkam 

4.  Normunds Vucāns, 

BA absolvents, BA Biznesa inkubatora 

absolvents, start-up uzņēmumu eksperts 

Uzņēmējdarbības uzsākšana un 

izaicinājumi  

5.  Mārtiņš Muižnieks 

Jaunais uzņēmējs, strēlnieks.lv 

Dzīvesveida uzņēmējdarbības 

pieredze 

 Studiju kursa lielāko laika daļu aizņēma klātienes tikšanās ar praktizējošiem 

uzņēmējiem, nozares ekspertiem, pārstāvjiem no uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām.  

Kopumā ar studentiem tikās pieci pieaicināti vieslektori-eksperti no praktiskās vides. 
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BA Biznesa inkubatorā tika uzņemti astoņi studenti ar septiņām idejām (vienā projektā 

darbojas divi studenti) (skat. 2.4.2. tabulu).    

 

2.5. BAKALAURA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 
 

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. 

Programmas vadība organizē informatīvos pasākumus studentiem. Tā, piemēram, 

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

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

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

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

Prakses vadītāju. Pirms bakalaura darba izstrādes uzsākšanas notiek izglītojošs seminārs, kurā 

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

pēc vajadzības. Aktualizējot studiju programmu, docētāji aktīvi iesaistās studiju programmas 

rezultātu apspriešanā, analizēšanā un sniedz savus priekšlikumus programmas pilnveidošanas 

jautājumos. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 35 docētāji, lielākajai daļai no docētājiem 

ir liela profesionālā pieredze kādā no nozarēm. 14 docētājiem (49%) ir doktora zinātniskais 

grāds, savukārt septiņi minētās studiju programmas pasniedzēji (24%) pašlaik turpina studijas 

doktorantūrā. 30 docētājiem (90%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai 

nodrošinātu studiju procesa kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu 

praktisko pielietojumu uzņēmējdarbībā, studiju programmai piesaistīti arī pieci docētāji 

(17%), kam BA nav pamatdarba vieta, bet kas ir savā nozarē praktizējoši speciālisti. 

Programmā ir iespēja studēt pilna un nepilna laika studiju formā. Studiju ilgums ir ne 

mazāks kā 4 gadi (8 semestri) un 5 gadi (10 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 
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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 izpildes studenti kārto pārbaudījumus 

atbilstošajos studiju kursos. Sesijas laikā tiek kārtoti pārbaudījumi studiju kursos, kas tiek 

īstenoti visa semestra laikā. Nepilna laika studijās akadēmiskais studiju gads arī ir sadalīts 

divos semestros, kuru laikā studentiem iespējams apmeklēt lekcijas, praktiskos darbus un 

kārtot pārbaudījumus. 

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 viņiem interesējošos jautājumos vai atrisinātu savas 

problēmas. 

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 

(piemēram, uzņēmumu un organizāciju apmeklēšana: Altum, Nordea bankas 

Latvijas filiāle, Organizatorisks atbalsts  Fonda “DOTS” Sociālais forums;  BCT 

un System Logistics (Kundziņsala); Rīgas Brīvostas pārvalde; Latvijas Republikas 

Saeima un Finanšu ministrija u.c.); 

3) studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba 

veicināšana – referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos, kas 

gūst starptautisku atzinību Eiropas valstu ietvaros (Starptautiskā Mārketinga 

nedēļa Rīgā un biznesa nedēļas sadarbības augstskolās, Euroweek u.c.); 

4) tikšanās ar uzaicinātājiem ekspertiem – nozares profesionāļiem un ārvalstu 

vieslektoriem Starptautiskās vieslektoru nedēļas laikā, kas norisinājās 2015. gada 

23.-26. novembrī – studiju kursu ietvaros (skat. 2.5.1. tabulu). 

 

 



18 

 

2.5.1.tabula 

Ārvalstu pasniedzēju vieslekcijas 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds 

 

Grupa 

 

Tēma 

1.  Constance Perrin-Joly, University 

Paris 13, France 

1V Survey Methodology : How Doing 

an Interview  

2. Merlin Bettina,  

Hochschule Heilbronn, Germany 

1V Elevator Pitch  

 

3. Miltiadis Chalikias,  Piraeus 

University of Applied Science , Greece 

2V Business Statistics  

 

4. Slawomir Czech, University of 

Economics in Katowice, Poland 

2V Financialization and its Impact on 

Real Economy and Society  

 

5. Barbara Ebersberger, Fachhochschule 

bfi Vienna, Austria 

2V Managing Intercultural Conflict  

 

6. Emmanuelle Lafuma, University Paris 

13, France 

2V Legal European Framework that 

Governs Posted Workers  

7. Tecla Goossens, Hanze University 

Groningen, the Netherlands 

3V Business Ethics  
 

8. Daniel Marco Stefan Kleber, 
University of Applied Sciences 

Kaiserslautern, Zweibrücken, Germany 

3V Marketing  

 

9. Helmut Zsifkovics, Austria 

 

4V Principles of Lean Management in 

Small and Medium-Sized 

Companies  

 Piemērs, kā studiju kursā „Mārketings II” 3V grupā veiksmīgi tiek  integrēti 

starptautiskie projekti. Pirmie divi projekti īstenoti iepriekšējos gados. 

Trešais projekts 2015./16.ak.gadā tika īstenots sadarbībā ar UC Leuven-Limburg, 

Beļģija. Projekta partneraugstskola piedāvāja veikt pakalpojumu mārketinga uzdevumu divām 

nekomerciālajām organizācijām: VTTL (reģionālā galda tenisa apvienība) un  ACV 

(apvienība jauniešu nodarbinātībai). 

Visi uzdevumi bija grupu darbi, kas tika veikti, strādājot virtuālās komandās. 

Darba/komunikācijas instrumenti bija: Skype & Google Drive. Kā mācību metodes tika 

izmantota smadzeņu  vētra ‘Lego Serious Play’ un empātiju kartes izveide. 

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.  

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 
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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 91 ilgtermiņa prakses līgumu. 

2015.gada 29.janvarī Vadībzinību katedras sēdē apstiprināta precizētā Prakses 

programma 4. kursa studentiem 10 nedēļu praksei saskaņā ar profesiju standartā „Uzņēmumu 

vadītājs/vadītāja vietnieks” definētajām nepieciešamajām kompetencēm. Papildus 

2014./2015.ak.g. tika apstiprinātas Prakses programmas 2. un 3. kursa, kā arī 4. kursa 

studentiem, ja students par prakses vietu izvēlas jaundibinātu komercsabiedrību. 

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. 

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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Pārbaudes darbu satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un 

profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. Novērtēšanas metodes 

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

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

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

1) iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2) iegūtās prasmes un iemaņas; 

3) attieksme pret mācīšanos; 

4) mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite, kontroldarbs) un pārbaudes veidu (mutisks, 

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

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

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

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

analīze, faktu materiālu apkopojums, izvērtējums u.c. 

Vērtēšanas kritēriji ir iekļauti studiju kursu aprakstos, kuri pieejami katram 

studējošajam Moodle sistēmā. Studiju kursu uzsākot, docētājs iepazīstina 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. 2015./2016.ak.g. astoņi izcilākie studenti ar sekmēm virs 8.50 apskatāmi 

2.5.2. tabulā. 
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2.5.2.tabula 

Izcilākie 2015./2016.ak.g. studenti 

Vārds Uzvārds Grupa Vidējā atzīme 

Jānis Briška 2V 9.15 

Karīna Sidorova 2V 9.00 

Kristaps Ronis 2Vv 8.92 

Anna Soldatova 3V 8.80 

Agnese Batenko 3Vv 8.73 

Ilze  Irbēna 2Vv 8.64 

Agnija Tračuma 1V 8.50 

Aigars Āboliņš 3Vv 8.50 

 

Studenti veic pētījumus savos bakalaura darbos un sasniedz izcilus un teicamus 

rezultātus. Tā 2016.gada jūnijā ar vērtējumu 9 (teicami ) un 10 (izcili) savus bakalaura darbus 

(skat.2.5.3.tabulu) aizstāvēja deviņi profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” 4V, 4Vv un 4Vv5 grupu studenti. Kopumā aizstāvējās 51 

students ar šādu vērtējuma sadalījumu: 10 (izcili) – 1 students (2%); 9 (teicami) – 8 studenti 

(16%); 8 (ļoti labi) – 23 studenti (45%); 7 (labi) – 12 studenti (24%) un 6 (gandrīz labi) - 7 

studenti (13%). 

2.5.3.tabula 

Teicami un izcili aizstāvēto bakalauru darbu tēmas  

 Uzvārds, vārds Grupa Darba tēma 

1. Kiziks Jānis 4V Jauna produkta iespēju tirgū novērtēšana (9) 

2. Ločmelis Edijs 4V Finansējuma piesaistes iespējas uzņēmuma "Mazie darbi" 

izveidošanai un attīstībai Latvijā (9) 

3. Skukovska Madara 4V Komunikācijas nozīme patērētāju apmierinātības 

paaugstināšanā (9) 

4. Avlaseviča Ina 4Vv Skaistumkopšanas uzņēmuma SIA "Randan" biznesa modeļa 

izpēte un pilnveide (9) 

5. Lazareva Linda 4Vv Dažādības vadības izpēte un attīstības iespējas Latvijas 

pakalpojumu uzņēmumā „X” (10) 

6. Lubavs Oskars 4Vv Stratēģiskā partnerība un tās nodrošināšana uzņēmuma "X" 

konkurētspējas paaugstināšanai (9) 

7. Muravjova Daiga 4Vv Klientu apkalpošanas pilnveide būvmateriālu tirdzniecības 

uzņēmumā (9) 

 Uzvārds, vārds Grupa Darba tēma 

8. Štrēma Linda 4Vv Pārākās atsaucības klientu vajadzībām nodrošināšana un 

pilnveidošana uzņēmumā SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" 

9. Mihailovs Dmitrijs 4Vv5 Veterinārās klīnikas „Klivet” pakalpojumu pilnveides 

iespējas (9) 

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

ārvalstu studiju programmu studējošajiem. Lai veicinātu studentu aktivitāti pētnieciskā darbā, 

liela uzmanība tiek pievērsta BA studentu dalībai starptautiskajās biznesa nedēļās, veicot 
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lietišķos pētījumus, izstrādājot projektus, kuri gūst starptautisku atzinību Eiropas valstu 

ietvaros: 

1. Sadarbības augstskolu biznesa un mārketinga Networking rīkotajās starptautiskajās 

biznesa nedēļās 2015./2016.ak.g. piedalījās seši studenti no 3. un 4. kursa sešās 

biznesa nedēļās: a) Elīna Burmeistere un Kristaps Dīriņš – Austrijā, Vīnē, 

biznesa nedēļas tēma „Realisation of a Marketing Research Project for the bfi 

Vienna”; b) Ieva Čūriška un Kitija Dadzīte – Vācijā, Nirnbergā, biznesa nedēļas 

tēma „Tourism Marketing”; c) Linda Kanaviņa – Beļģijā, Lēvenē, biznesa 

nedēļas tēma „Icon Test – I contest, a challenge for creative European 

marketers”; d) Marta Cakule – Lielbritānijā, Sauthemptonā, biznesa nedēļas tēma 

„Have You got ehat it Takes to Market a British Cruise Brand to an 

International Audience”; e) Marta Cakule – Vācijā, Cvaibrukenā, biznesa 

nedēļas tēma „International Insurance”; f)  Marta Cakule – Nīderlandē, 

Roterdamā, biznesa nedēļas tēma „Risk Management”. 

2. BA rīkotajā biznesa nedēļā 2016. gada pavasarī piedalījās 19 studenti no 3. kursa, 

kā arī vēl 24 dalībnieki (sadarbības partneru augstskolu studenti no International 

Business Academy, Dānijā; University College Leuven Limburg,  Beļģijā; 

University of Applied Sciences bfi Vienna, Austrijā; The Hague University, 

Nīderlandē; Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau-Reinhold-Würth-

Hochschule, Vācijā). Mārketinga nedēļas tēma: B2B e-mārketinga plāns 

uzņēmuma "Gandrs" pakalpojumam korporatīvajiem pasākumiem. Mārketinga 

nedēļas dalībniekiem tika dots uzdevums: Noteikt B2B e-mārketinga plānu 

"Gandrs" pakalpojumam korporatīvajiem pasākumiem. Izstrādāt idejas komandas 

veidošanas pasākumiem uzņēmumiem. Motivēt studentus sadarboties komandās, 

lai nodrošinātu iegūt vienotu izpratni par tēmu "Produktu un pakalpojumu 

attīstība". 

Studentiem vieslekciju par digitālā mārketinga principiem un praktisko pieeju 

lasīja SIA „Infinitum 8” pārstāvis (AdWords administrators) Juris Baltačs, bet 

vadošā mārketinga pasniedzēja šajā biznesa nedēļā bija BA docente Brigita 

Baltača.   

Mārketinga nedēļā par uzvarētājiem tika atzītas divas komandas. Pirmo vietu 

izcīnīja gan 7.komanda četru cilvēku sastāvā, kuru pārstāvēja viens students no 

Beļģijas – Alexander Norré, studente no Dānijas – Anne Dalum, studente no 

Nīderlandes – Leontine Van de Ruit un viens BA students – Rihards Krēvics, gan 

4.komanda sešu cilvēku sastāvā, kuru pārstāvēja viens students no Austrijas – 
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Dieter Pozar, students no Nīderlandes – Glenn Plum, students no Beļģijas – Luïs 

Van de Pontseele, studente no Vācijas – Luisa Wichter un divas BA studentes – 

Linda Knāviņa un Elīna Leijere.  

Strādājot šādās starptautiskās projektu grupās kopā ar daudzu dažādu valstu 

studentiem, ir iespēja gūt pieredzi gan profesionālā, gan starpkultūru saskarsmes jomā.  

Akadēmiskais personāls un viņu vadībā arī studējošie iesaistās uzņēmumu 

pasūtītos pētījumos, kuros jāmeklē risinājumi konkrētām uzņēmumu problēmām. Tā, 

piemēram, pirmā pētījuma grupa, kuras sastāvā bija 3. kursa dienas grupas studenti (Ieva 

Čūriška, Kitija Dadzīte, Ilze Lapko un Elīna Leijere) piedalījās lietišķajā pētījumā „VAS 

Latvijas Pasts iespējas paplašināt pakalpojumu klāstu, izmantojot pakomātus un citus 

netradicionālos sūtījumu nodošanas un piegādes kanālus”. Lietišķais pētījums tapis pēc 

„Latvijas Pasts” iniciatīvas jau otro gadu pēc kārtas ar mērķi noskaidrot, kādas ir VAS 

„Latvijas Pasts” iespējas paplašināt sūtījumu nodošanas, piegādes un saņemšanas klāstu, 

izmantojot pakomātus un partneru (piemēram, diennakts degvielas uzpildes staciju, preses 

tirdzniecības vietu utt.) pakalpojumu sniegšanas tīklus. Pētījuma vadītāja bija docente Elita 

Lielā. Šis pētījums veidots kā starpdisciplinārs, jo tika izstrādāts kopā ar bakalaura studiju 

programmas „Finanses” studentiem. 

Savukārt otra pētījuma grupa no 3. kursa dienas grupas studentiem (Rihards Krēvics, 

Edgars Cunskis, Andis Gvelzis, Didzis Kauliņš un Jurģis Celmiņš) piedalījās lietišķajā 

pētījumā „Patērētāju attieksme pret atlaidēm”. Lietišķais pētījums tapis pēc Swedbank 

iniciatīvas ar mērķi izpētīt patērētāju uzvedību un lēmuma pieņemšanas procesu, lai pēc tam 

varētu analizēt un noteikt attiecības un citas sakarības, kas pastāv starp patērētāju un atlaidi, 

tādējādi uzzināt, kā visefektīvāk uzrunāt un motivēt patērētāju izmantot atlaides. Aptaujā 

piedalījās 319 studenti no 9 dažādām augstskolām. Pētījuma vadītāja bija docente Brigita 

Baltača. 

Trešā pētījuma grupa, kuru veidoja 3. kursa vakara grupas studenti (Ritvars 

Kozlovskis, Ričards Kanders, Roberts Skurba, Edgars Trubačs, Vanda Kanaviņa, Laura 

Kinkste, Anete Ezerkalne, Nikolajs Bodrovs, Mareks Flugrāts, Edgars Ozolnieks un Mārtiņš 

Pureniņš) piedalījās lietišķajā pētījumā „Dokumentu vadības sistēmas pārdošanas kanālu un 

klientu (institūciju un publisko vai privāto uzņēmumu) veiktās izvēles faktoru novērtējums”.  

Lietišķais pētījums tapis pēc uzņēmuma AS „RIX Technologies” iniciatīvas ar mērķi novērtēt  

uzņēmuma iespējas palielināt izveidotā produkta – dokumentu vadības sistēmas „Namejs” 

klientu skaitu dažādos korporatīvo klientu segmentos (valsts pārvaldes institūcijas, 

pašvaldības, lielie uzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi) un identificēt būtiskākos tās 
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izvēles parametrus, kā arī pārdošanas kanālu efektivitāti. Kopumā tika analizēti 409 

respondenti. Pētījuma vadītāji bija lektors Jānis Hermanis un docente Valentīna Pavlovska. 

Pēc profesores Dzintras Atstājas iniciatīvas tika  izvēlēta pētījuma tēma „Atbildīgā 

būvniecība un ekociemata dizains”. Tajā bija iesaistīta ceturtā pētījuma grupa, kuras sastāvā 

bija četri 3.kursa dienas grupas studenti (Laila Bergsone, Alla Dimitrijeva, Lita Klaucāne un 

Paula Rozīte). Lietišķais pētījums tapis ar mērķi izpētīt videi draudzīgus būvniecības 

risinājumus jauna ekociemata izveidošanai, raksturot un pamatot jauna ekociemata 

uzņēmējdarbības modeli, kā arī izstrādāt priekšlikumus un rekomendācijas sabiedrības 

izglītošanai par videi draudzīgu apbūvi, ekoloģisku dzīvesveidu un ekociematiem. Pētījuma 

vadītāja bija profesore Dzintra Atstāja. 

Programmā studējošie regulāri piedalās dažādos konkursos: piemēram, „Bizness 24h” 

Biznesa simulācijas spēļu konkursā 2016. gadā.  Šoreiz piedalījās divi 1. kursa studenti 

(Bruno Bergmanis un Gunārs Grūtups), trīs 2. kursa studenti (Zaiga Romanovska, Karīna 

Sidorova un Sintija Trankale). Organizatoriskā darbā aktīvi iesaistījās 1. kursa studenti – 

Amanda Briģe, Arnis Žilvinskis, Dāvis Juris Martini, kā arī 2. kursa studenti – Airita Mileika-

Plūme un Marta Pranka, 3. kursa studente Inga priedīte un 4. kursa studente Marta Cakule. 

Akadēmiskais personāls un viņu vadībā arī studējošie iesaistās projektos, kas tiek 

finansēti no Eiropas struktūrfondiem un citiem fondiem. Tā, piemēram, NORDPLUS 

Horizontal programmas projekta "Business Startups in Baltic region” (projekta vadītāja 

profesore Dzintra Atstāja) īstenošanā aktīvi iesaistījās programmas „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” studenti Marta Cakule, Jēkabs Dambergs, Anna Soldatova. 2015.gada aprīlī 

projekta ietvaros Banku augstskolā tika organizēta intensīvā nedēļa „Sustainability, 

environmental friendly and green economy”. Studenti no Dānijas, Nīderlandes, Francijas, 

Itālijas, Igaunijas, Čehijas, Slovākijas, Turcijas, Dienvidkorejas un Latvijas dalījās pētījumu 

pieredzē un diskutēja par zaļās ekonomikas un ekoloģiski ievirzīto uzņēmējdarbības uzsācēju 

atbalsta instrumentu veidošanu. Savukārt 2015.gada novembrī programmas „Inovācijas un 

produktu attīstība uzņēmējdarbībā” studenti Sigita Permina, Paula Rozīte un Katrīna Zelle 

projekta ietvaros piedalījās Starptautiskā biznesa nedēļā Frederikshavnā, Dānijā.  

Banku augstskola 2016.gada februārī uzsāka Eiropas Komisijas finansētas 

programmas „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” projekta „StartUp – Start, run and grow your 

business” īstenošanu. "Erasmus jaunajjem uzņēmējiem” ir pieredzes apmaiņas programma, 

kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, 

mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada mazos uzņēmumus visā Eiropas Savienībā. 

Projekta īstenošanā 2016.gada pavasarī iesaistījās programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” 

4.kursa studente Marta Cakule, piedaloties projekta apmācību seminārā Briselē. 
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2.5.4.tabula 

Studentu referāti 2016. gada 7.jūnijā studentu konferencē 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1. Gvelzis Andis 

Kauliņš Didzis 

Celmiņš Jurģis 

Krēvics Rihards 

Cunskis Edgars 

3V „Patērētāju attieksme pret atlaidēm” (vad. Brigita Baltača) 

2. Čūriška Ieva 

Dadzīte Kitija 

Lapko Ilze 

Leijere Elīna 

3V „Latvijas Pasta iespējas paplašināt pakalpojumu klāstu, 

izmantojot pakomātus un citus netradicionālos sūtījumu 

nodošanas un piegādes kanālus” (vad. Elita Lielā) 

3. Liepiņa Laura 4Vv „Uzņēmējdarbības uzsākšana un finansējuma piesaistīšanas 

iespējas” (vad. Baiba Brigmane) 

4. Ločmelis Edijs 4V „Finansējuma piesaistes iespējas uzņēmuma "X" 

izveidošanai un attīstībai Latvijā” (vad.  Baiba Brigmane) 

5. Knāviņa Linda 

Soldatova Anna 

Bērziņa Krista 

Rubenis Rūdolfs 

3V „Biznesa attīstīšanas iespējas ārpus sezonas periodā 

uzņēmumā „Sofijas laivas”” (vad. Kristaps Lešinskis) 

6. Dzērve Gvido 

Zdanovska Linda 

Venžega Kristīne 

Krievāne Egita 

Sondore Liāna 

3Vv „Risku vadības praktiskā piemērošana loģistikas nozarē” 

(vad. Māris Krastiņš) 

Akadēmiskā gada noslēgumā tradicionāli tiek rīkota studentu pētniecisko darbu 

konference, kurā tiek dota iespēja prezentēt savus pētnieciskos darbus un iepazīstināt plašāku 

auditoriju ar saviem atklājumiem. Šogad, rīkojot starptautisko studentu pētniecisko darbu 

konferenci „Mainīgā pasaule: jaunu risinājumu meklējumos – 2016”, kas ir RISEBA un 

Banku augstskolas sadarbības projekts, dalībniekiem bija iespēja izvēlēties divus līdzdalības 

scenārijus – piedāvāt zinātnisku publikāciju un prezentēt to pirmajā konferences dienā 

6.jūnijā, kas notika RISEBA, vai sagatavot pārskatu par pētniecisko darbu otrajā konferences 

dienā 7.jūnijā, kas notika Banku augstskolā. Studentu konferencē ar saviem referātiem 

uzstājās programmas 3. un 4.kursa studenti (skat. 2.5.4. tabulu). 

Lai veicinātu BA studentu integrāciju un apriti 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.  

2015./2016.ak.g. sadarbības partneru augstskolās Francijā (USTL Universite des 

Sciences et Technologies de Lille, FRANCE) un Portugālē (Portucalense University) ārzemēs 
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studēja trīs bakalaura studiju programmas studenti. Savukārt, praksi veica trīs augstskolas 

studenti – Portugālē, uzņēmumos “Descomplik, LDA” un “Portowalkers”. 

 

2.6.STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTU NODARBINĀTĪBAS PERSPEKTĪVAS 

 

Vadības virziena studiju programmas turpmāko sešu gadu perspektīvā būs pieprasītas 

un šo programmu absolventiem ir plašas iespējas strādāt savā specialitātē. Šāds vērtējums 

atbilst LR Labklājības ministrijas regulāri veikto pētījumu datiem par reģistrēto bezdarbnieku 

skaitu ar augstāko izglītību sadalījumā pa profesiju grupām. Dati liecina (skat. 2.6.1. tabulu), 

ka uzņēmējdarbības speciālistu perspektīvas ir labas, jo bezdarbnieku īpatsvars šajā grupā ir 

diezgan zems, turklāt jāņem vērā, ka bezdarbnieku īpatsvaru lielu daļu veido iedzīvotāji 

vecumā no 50 un vairāk.   

Profesionālo organizāciju pārstāvju un darba devēji secinājumi, ka Vadības virziena 

studiju programmu absolventiem ir labas izredzes atrast darbu, atbilst tautsaimniecības 

attīstības tendencēm. 

Latvijas Darba devēju konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” 

veidotajā 2016.gada darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību programmu TOPā 

Banku augstskolas bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” ieņem 

augsto 6. vietu starp 540 studiju programmām. Darba devēju ieteiktāko augstskolu topa 

pieciniekā Banku augstskola 2016.gadā iekļuvusi jau piekto gadu pēc kārtas. 

2.6.1.tabula 

2016.gada 31.augustā uzskaitē esošo bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību sadalījumā pa 

profesiju grupām (top 10) 

Izglītības profesijas nosaukums 
 

Bezdarbnieku 

skaits 
% no 

kopskaita 

EKONOMISTS 1752 13,3 

DIREKTORS /VADĪTĀJS (uzņēmumu, struktūrvienību, nodaļu utt.) 1547 11,8 

INŽENIERIS (Būvinženieri, Elektroinženieri, mehānikas, 

elektronikas utt.) 1470 11,2 

SKOLOTĀJS (vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, 

pamatskolas, pirmsskolas utt). 1221 9,3 

SPECIĀLISTI (sabiedrisko attiecību, personāla, loģistikas, vides 

aizsardzības, dizaina, banku utt.) 817 6,2 

JURISTS 675 5,1 

GRĀMATVEDIS 325 2,5 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS (KOMERCDARBĪBAS) SPECIĀLISTS 285 2,2 

FILOLOGS 285 2,2 

TEHNOLOGS (pārtikas un dzērienu, šūšanas, tekstilmateriālu, 

kokapstrādes utt.) 228 1,7 

Kopējais bezdarbnieku ar augstāko izglītību skaits 13149 
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Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas dati – informācijas sistēma BURVIS – 

Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma. 

 

2.7. IEPRIEKŠĒJO STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJĀ (JA TĀDA BIJUSI) VAI 

STUDIJU PROGRAMMAS LICENCĒŠANAS IETVAROS KONKRĒTAJAI STUDIJU 

PROGRAMMAI SAŅEMTO IETEIKUMU IEVIEŠANA (JA TĀDI IR BIJUŠI) 

 

Pamatojoties uz ekspertu izteiktajiem aizrādījumiem un ieteikumiem, veikti šādi 

uzlabojumi:  

1. Moodle sistēmas ieviešana un izmantošana informācijas apmaiņā starp docētājiem 

un studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu un veicināja studiju 

kvalitātes paaugstināšanos. 

2. Lai mazinātu studentu atbirumu nākamajos studiju gados bakalaura studiju 

programmās, Banku augstskola pilnveidoja atlases kritērijus un Uzņemšanas 

noteikumos veica izmaiņas, nosakot  stingrākus pretendentu atlases nosacījumus. 

3. Lai veicinātu arī turpmāk studentu vēlmi jau studiju procesā iesaistīties jauna 

uzņēmuma dibināšanā, Banku augstskola izveidoja biznesa inkubatoru. 

4. Novērsts aizrādījums par studiju kursu apjomu 1KP un 1,5KP apmērā. 

5. Noslēgti līgumi ar turpināšanas iespējām programmu likvidācijas, reorganizācijas 

vai citu izmaiņu gadījumā saskaņā ar likumdošanas prasībām. 

6. Lai pilnīgāk atspoguļotu šo bakalaura un maģistra studiju programmu atšķirību, tika  

pilnveidoti studiju programmu mērķu formulējumi. 

7. Šobrīd pastāv starpaugstskolu sadarbība doktorantūras programmas līmenī, turpinās 

darbs, lai attīstītu šādu sadarbību arī maģistra, bakalaura un 1. līmeņa  programmās. 

 
2.8.1. PIELIKUMS 

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

 

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

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

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 8.2.1. un 8.2.2. tabulā. 

2.8.2.1. 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 

Kopā 160 100 

 

2.8.2.2. 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 

Kopā 122 100 

 

2.8.2.3.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 dokumentu pārvaldība, 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 dokumentu 

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

Specifiskās 

prasmes 

profesijā 

Vadībzinības, Stratēģiskā vadīšana, 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 dokumentu 

pārvaldība, Tiesību zinības II, Ievads starptautiskajās tiesībās, Loģistika, Kvalitātes vadīšana, 

Situāciju analīze 
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2.8.2.4. tabula 

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

Nr.  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 

dokumentu pārvaldība, Tiesību zinības II, Ievads starptautiskajās tiesībās, 

Reputācijas vadība  

1.4. Ražošanas/pakalpojumu 

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 dokumentu pārvaldība, 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 

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 dokumentu 

pārvaldība un visi citi studiju kursi 

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

Svešvaloda (otrā) 

4.3. Komunikāciju prasmes Lietišķā saskarsme/attiecības ar klientiem, Vadības psiholoģija, 

Starpkultūru saskarsme, Personības psiholoģija un socioloģija, 

Vadībzinības, Cilvēkresursu vadīšana 

 

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. 
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Studiju kursu apraksti apliecina, ka programma nodrošina uzņēmumu un iestāžu 

vadītāja profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi (skat. 2.8.2.3. un 2.8.2.4. 

tabulu). Sekmīgi apgūta bakalaura otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma 

ļauj turpināt izglītību maģistra studiju programmā. 

 
2.8.3. PIELIKUMS 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

 

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

tās finanšu resursu struktūru nosaka Senāts (skat. 2.8.3.1. tabulu). 

2.8.3.1.tabula 

Banku augstskolas finanšu resursus veido: % 

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  

 ieņēmumi no studiju maksas  

 ieņēmumi no telpu nomas   

 ieņēmumi no viesnīcas pakalpojumiem  

 ieņēmumi no projektu īstenošanas  

(Erasmus+, ULMA u.c.)   

 pašu ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem   

 pārējie pašu ieņēmumi  

2,89% 

70.97% 

2,47% 

4,70% 

 

14,78% 

3,24% 

0,95% 

Banku augstskolas izdevumus veido: % 

 atalgojums  

 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

 komandējumu un dienesta braucienu izdevumi   

 pakalpojumu samaksa   

 materiālu, energoresursu un inventāra iegāde  

 preses abonēšana   

 stipendijas  

 kapitālie izdevumi   

 nodokļu maksājumi  

52,49% 

12,81% 

0,42% 

14,04% 

1,92% 

0,08% 

13,02% 

3,59% 

1,63% 

Studiju maksa 2015./2016.ak.g. bakalaura līmeņa studijām bija noteikta EUR 1900,00 

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

atlaidēm.  

BA ieņēmumu un izdevumu struktūru 2016.gadam un izmaksu aprēķinu uz vienu 

studējošo skatīt 2.8.3.2.tabulā.  
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2015./2016.ak.g. vienam studentam piemēroja atlaidi EUR 30,00 apmērā par 

Augstskolas Sagatavošanas kursu pabeigšanu; vienam studentam – 10% atlaidi no pirmā 

semestra maksas par uzvaru „Junior Achievement Latvia” konkursā; vienam studentam – 

atlaides veids „Atved draugu” 5% apmērā no 2015./2016.ak.g. pirmā semestra maksas; trim 

studentiem – atlaides veids „Lojalitāte”, piemērot atlaidi 10% no pilnās studiju maksas par 

UK absolvēšanu; diviem studentiem – 16% un 17%  atlaidi no 2015./2016.ak.g. studiju 

maksas par  projekta Bizness 24h organizēšanu; vienam studentam – 12% atlaidi no 

2015./2016.ak.g. studiju maksas par aktīvu dalību Banku augstskolas Ziemassvētku balles 

organizēšanā, BASP organizatoriskajā darbā un tā vadīšanā, jaunu sponsoru piesaisti Banku 

augstskolai; vienam studentam – 10% atlaidi no 2015./2016.ak.g. studiju maksas par aktīvu 

dalību Banku augstskolas Ziemassvētku balles organizēšanā, BASP organizatoriskajā darbā 

un tā vadīšanā; vienam studentam – 2% atlaidi no 2015./2016.ak.g. studiju maksas par 

aktīvu dalību Banku augstskolas  mārketinga materiālu un kampaņas izstrādē; vienam 

studentam – atlaides veids „Radinieks” 10% apmērā no 2015./2016.ak.g. studiju maksas par 

augstskolā vienlaicīgi studējošiem radiniekiem; četriem studentiem – par Augstskolas 

pārstāvēšanu sporta sacensībās 5% apmērā no 2015./2016.ak.g. studiju maksas; diviem 

studentiem – atlaides veids dalība korī „Monēta” 5% apmērā no 2015./2016.ak.g. studiju 

maksas; vienam studentam – „Sociālā atlaide” 10% apmērā no 2015./2016.a.k. gada 

maksas. 

2.8.3.2.tabula 

Profesionālās bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadīšana" izmaksu 

aprēķins uz 1 studentu 2016.gadā 

Nr. 

p.k. 
Izmaksu pozīcija 

Summa, EUR 

1 Atalgojums 1026,89 

2 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 235,27 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 18,53 

4 Pakalpojumi 232,92 

5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 44,75 

6 Grāmatas un žurnāli 20,80 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 46,25 

8 Augstskolas attīstība 91,53 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 91,53 

10 Augstskolas rezerves fonds 91,53 

KOPĀ 1900,00  
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2.8.4. PIELIKUMS 

Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 

Programma tika salīdzināta ar deviņām tāda paša līmeņa studiju programmām Latvijas 

augstskolās (skat.2.8.4.1.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 

2.8.4.1. 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 

. 

Programmas saturs, apjoms un organizācija visās salīdzinātajās deviņās programmās ir 

līdzīgs BA studiju programmai. BA realizētajā programmā 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 augstskolā Turība” ir atsevišķs studiju kursu bloks, kas paredzēts 

specializācijai un brīvajiem izvēles kursiem B daļā. 
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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 

profesionāļu piesaiste studiju kursos; nodrošinot visiem studentiem prakses vietas, 

studiju un prakses iespējas ārvalstu augstskolās u.c. 

2.8.4.2. 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 

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.  

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. 2.8.4.2. 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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2.8.5. PIELIKUMS 

Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

2.8.5.1. PIELIKUMS 

Studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas veidiem, formām, 

valodām, filiālēm 

Studiju programma tiek īstenota tikai latviešu valodā. 2015./2016.ak.g. programmā 

studēja 222 studenti jeb 11% no kopējā BA studentu skaita. Pēdējos gados studentu skaits 

samazinājies vairāku faktoru ietekmē: vidusskolu un ģimnāziju absolventu skaita 

samazinājums Latvijā; ekonomisko faktoru ietekmē samazinājies neklātienes studiju formas 

pieprasījums; jaunās BA bakalaura studiju programmas “Inovācijas un produktu attīstība 

uzņēmējdarbībā” uzsākšana 2009. gadā. 

2.8.5.1.tabula 

Studējošo skaits studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana” 

2015./2016. ak. g. (uz 15.10.2015.) 

        Kurss         Pilna laika        Nepilna laika 
      Pirmais 42  

      Otrais 39  

      Trešais 37  

      Ceturtais 60  

      Piektais - 1 

      Kopā 178 1 

 

Analizējot studiju formu izvēli, redzams, ka studenti 2015./2016. ak.g. deva 

priekšroku tikai pilna laika studijām, ko apliecina 2.8.5.1. tabulas dati.  

2.8.5.2. PIELIKUMS 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

2014./2015.ak.g. bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” tika 

imatrikulēti kopā 42 pilna laika studenti, kas ir tikpat kā iepriekšējā gadā, jo 2014./2015.ak.g. 

1.kursā tika imatrikulēti 43 studenti. 

2.8.5.3. PIELIKUMS 

Absolventu skaits 

 

Laika periodā no 2004.gada līdz 2016.gadam studiju programmu absolvējuši 2063 

pilna un nepilna laika studenti (skat. 2.8.5.1.attēlu). 2015./2016.ak.g. absolventu skaits bija 

52, tas palielinājies salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem gadiem vairāk nekā par 36%. 

Tiek veikta studiju programmas tendenču izpēte, analizējot studējošo un absolventu 

dinamiku, absolventu nodarbinātību. 
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2.8.5.1.attēls. Absolventu skaits bakalaura studiju programmā 2004.-2016.g. 

8. 6. PIELIKUMS 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

 

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

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

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

Studentu aptauju kopsavilkums un salīdzinājums par pēdējiem trim gadiem par 

docētāju vadītajiem studiju kursiem katedru un bakalaura programmu griezumā 

Katedras 

1. 
Ievad-
info 

2. 
Saprotamī
-ba 

3. Intereses 
padziļināšana 

4. Lekciju 
aktualitāte 

5. 
Komunikā
-cija 

6. Laika 
precizi- 
tāte 

7. 
Konsultāciju 
pieejamība 

8. Vēlme 
turpināt 
sadarbību 

2012./2013.ak.g. 

UBI 3,6 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2 

Vad_zin 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6 3,4 

Fin_kat 3,6 3,3 3,2 3,4 3,3 3,4 3,5 3,2 

Sveš_kat 3,7 3,5 3,3 3,6 3,4 3,5 3,6 3,4 

Bak_vid 3,7 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,3 

2013./2014.ak.g. 

UBI 3,7 3,4 3.0 3,4 3,3 3,5 3,5 3,2 

Vad_zin 3,7 3,4 3,1 3,3 3,3 3,5 3,5 3,2 
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Fin_kat 3,8 3,4 3,2 3,6 3,4 3,6 3,6 3,3 

Sveš_kat 3,8 3,6 3,4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,5 

Bak_vid 3,7 3,5 3,2 3,5 3,4 3,6 3,6 3,3 

2014./2015.ak.g. 

UBI 3,8 3,6 3,4 3,5 3,4 3,6 3,7 3,5 

Vad_zin 3,6 3,5 3,3 3,4 3,4 3,5 3,8 3,4 

Fin_kat 3,6 3,2 3,0 3,4 3,2 3,4 3,6 3,1 

Sveš_kat 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 

Bak_vid 3,7 3,4 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,3 

 
2.8.7. PIELIKUMS  

Aptaujas rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

 

2015./2016.ak.g. veiktajā 51 topošā studiju programmas absolventa aptaujā (kas 

notika pirms bakalaura darbu aizstāvēšanas) un izveidotajā aptaujas kopsavilkumā, var 

novērot šādu 4. kursa pilna laika studentu viedokli: 

1. 80% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte attaisnojusi 

izvēli studēt BA. 

2. 84% no aptaujātajiem ieteiktu bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” citiem studēt gribētājiem. 

3. 78% no aptaujātajiem atzīst, ka viņus apmierināja iespēja īstenot karjeras mērķus 

studiju laikā. 

4. Studenti augstu novērtē pasniedzēju profesionalitāti un personāla pieejamību, 

iespēju piedalīties starptautiskajās aktivitātēs un augstskolas organizētajos vietēja 

mēroga pasākumos. Ir kritika par IT nodrošinājuma kvalitāti. 

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

BA bakalaura grādu, turpina studijas maģistrantūrā. Tā, piemēram, 2011./2012.ak.g. BA visu 

bakalaura studiju programmu 71 absolvents uzsāka studijas maģistrantūrā; 2012./2013.ak.g. – 

93 absolventi un 2013./2014.ak.g. – 63 absolventi, kas uzsāka studijas sešās maģistra studiju 

programmās, ko piedāvā BA, bet 2014./2015.ak.g. – tikai 40 un 2015./2016.ak.g. – bija 

neliels pieaugums – 49 Šie absolventi bija izrādījuši lojalitāti savai augstskolai. 
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2.8.8. PIELIKUMS 

Studējošo pašpārvalde un 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. 

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. Tajā ir ievēlēti un pārstāvēti vairāki bakalaura studiju 

programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” studenti. Par BASP priekšsēdētāju tika ievēlēta 4V 

grupas studente Marta Cakule. BASP darbojas arī Arvis Žilvinskis, Amanda Briģe un Dāvis 

Juris Martini no 1V grupas, Marta Pranka un Airita Mileika-Plūme no 2V grupas, kā arī Inga 

Priedīte no 3Vv grupas. 2015./2016.ak.g.Marta Cakule un Arvis Žilvinskis ir ievēlēti kā 

studentu pārstāvji Satversmē, savukārt Senātā studējošo intereses pārstāv Marta Cakule un 

Airita Mileika-Plūme. Akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlēta Inga Priedīte, bet Ētikas komisijā 

darbojas Marta Cakule. 

 Banku augstskolas studentu pašpārvalde ciešā sadarbībā ar Banku augstskolu, Nordic 

Training International un Swedbank organizēja Biznesa simulācijas spēļu konkursu „Bizness 

24h”, kurā pieteicās 450 jaunieši no visiem Latvijas novadiem un Rīgas, kam interesē 

uzņēmējdarbība. Dalībniekiem ir iespēja iejusties īstā biznesa vidē un varbūt pat pārbaudīt 

kādas savas mazās idejas potenciālu. Tajā aktīvi piedalījās programmas 1. un 2.kursa studenti. 

Studenti (Bruno Bergmanis un Arnis Žilvinskis no 1V grupas, Jānis Briška no 2V 

grupas, Inga Priedīte no 3V grupas, Eduards Alberts Vīksna no 4V grupas) piedalījās un 

pārstāvēja BA izstādē „Skola 2016”. 

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

augstskolu studentu Latvijas XXVI Universiādē vai arī pārstāvējuši BA cita veida sporta 

sacensībās 2015./2016.ak.g.  Piemēram, basketbola komandu pārstāv Eduards Alberts Vīksna 

no 4V  grupas un Artūrs Jermakovs no 1Vv grupas. Ar florbolu nodarbojas Klāvs Andersons 

un Rihards Puķāns no 2V grupas un Dāvis Juris Martini  un Ēriks Elksnis no 1V grupas, bet 

pludmales volejbolu spēlē – Sintija Ilona Trankale no 2V grupas, Nellija Tinusa no 3V un 

Juris Broks no 4V grupas.  
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Studenti aktīvi piedalās BA jauktajā korī „Monēta”, piemēram, 2Vv grupas students 

Matīss Gžibovskis, 4V grupas students Eduards Alberts Vīksna kopā ar kori uzstājās 

18.novembra pasākumā pie Brīvības pieminekļa, SPORTLAND Baltijas valstu Ziemassvētku 

pasākumā ''Latvijas leģendas kultūrā un sportā'', Arēnā Rīga, Inta Teterovska koru grupas  

koncertu ciklā ''Tev mūžam dzīvot, Latvija!'' Rīgas Sv.Pētera baznīcā, jaukto koru skatē 

Lielajā aulā, iegūstot 1. pakāpes diplomu, koncertā „Manas ģimenes ceļš” Šlokenbekas muižā, 

kora 5. gadu jubilejas koncertā „Laika nospiedums”, Koka Rīgā. 

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

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

100% visi studenti tiek novērtēti. 2015./2016. ak. g. 83 studentu aptaujas rezultāti ir šādi: 

1) vislabāk novērtētas prasmes: studentu attieksme pret pienākumu; izrādītā 

iniciatīva un prasme strādāt ar datoru;  

2) 27% daļa studentiem analītiskās prasmes un 25% spēja pieņemt patstāvīgus 

lēmumus novērtētas ar 7 (labi), bet diviem studentiem šīs prasmes novērtētas ar 

viduvēji;  

3) 20% no studentiem nebija iespējams novērtēt pārdošanas prasmes;  

4) kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (81% gadījumu novērtēts ar 

izcili, teicami un 19%  ar labi). 
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3.PĀRSKATS PAR 2015./2016. AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMAS „INOVĀCIJAS UN PRODUKTU ATTĪSTĪBA 

UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” PILNVEIDEI 

 
3.1. STUDIJU PROGRAMMAS „INOVĀCIJAS UN PRODUKTU ATTĪSTĪBA 

UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” IEGŪSTAMAIS GRĀDS, PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA, 

MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Inovācijas un 

produktu attīstība uzņēmējdarbībā”  (turpmāk tekstā – Studiju programma)  iegūstamais grāds 

ir profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un iegūstamā kvalifikācija – uzņēmumu un 

iestāžu vadītājs.  

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Inovācijas un 

produktu attīstība uzņēmējdarbībā” (turpmāk tekstā – Studiju programma) īstenošanas mērķis 

ir nodrošināt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

kompetences, ar specializāciju mārketingā, īpašu uzmanību pievēršot  inovācijām un produktu 

attīstībai, sagatavot radošas personības, kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus 

uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, 

kas apliecina profesionālu pieeju darbam, kuri apliecina savu kompetenci, vadot procesus un 

risinot problēmas, pieņemot atbildīgus lēmumus, nodrošinot inovācijas procesu. 

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

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

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

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Nodrošināt topošo uzņēmuma vadītāju sagatavotības augstu kvalitāti. 

2. Attīstīt studentu pētnieciskā darba prasmes un kompetences. 

3. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par inovatīva uzņēmuma 

vadīšanu, ņemot vērā ekonomiskās attīstības likumsakarības, tautsaimniecības vidē 

notiekošos procesus, valsts un sabiedrības pārvaldi. 

4. Veidot studentos prasmes un kompetences uzņēmuma, inovācijas un produktu 

attīstības vadīšanā, iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 

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

kuri ir attīstījuši sevī studēšanas un pilnveidošanās prasmes, kas veicina studentu 

tālāku izaugsmi.  

6. Attīstīt studentos mūsdienu darba tirgū pieprasītas vispārējās kompetences. 

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

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

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 

Būtiskākās studiju programmas stiprās puses: 

1. Specializācija inovācijās un mārketinga jomā. 

2. Iespēja studentiem studēt un iziet praksi starptautiskajā vidē līdzvērtīgās 

programmās. 

3. Iespēja piedalīties starptautiskajos pētniecības projektos un biznesa 

nedēļās saistībā ar specializāciju. 

4. Uzņēmējdarbības uzsākšana studiju laikā. 

5. Prakses vietu nodrošināšana nozaru uzņēmumos, īpašu vērību pievēršot 

inovatīviem uzņēmumiem. 

6. Absolventu pieprasījums darba tirgū. 

 

3.2.STUDIJU PROGRAMMĀ „INOVĀCIJAS UN PRODUKTU ATTĪSTĪBA 

UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” 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. Prot informāciju savākt, atlasīt un apkopot atbilstoši izvirzītajiem operatīvajiem un 

stratēģiskajiem mērķiem. 

2. Spēj veikt profesionālos pienākumus, analizējot ekonomiski – finansiālos procesus 

mikro, makro līmenī un vadīt identificētos riskus. 

3. Prot pielietot teorētiskās zināšanas, lai īstenotu praktiskas uzņēmējdarbības 

inovatīvās idejas. 

4. Izprot vadīt procesus uzņēmuma līmenī, kontrolēt pakļauto struktūrvienību un 

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

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

5. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un īstenot tos atbilstoši mainīgajai ārējai un 

iekšējai videi. 

6. Prot strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un risināt konflikta 

situācijas. 

7. Komunikācijas prasmes vietējā un starptautiskajā inovatīvajā uzņēmējdarbības 

vidē. 

 



41 

 

3.3.UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ „INOVĀCIJAS UN PRODUKTU 

ATTĪSTĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”  

 

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 2016./2017.ak.g. http://www.ba.lv/wp-

content/uploads/2014/06/ba_uznemsanas_noteikumi_2016_2017_ak_g.pdf 

Uzņemšana studiju programmā 2015./2016.ak.g. notika atbilstoši BA Uzņemšanas 

noteikumiem, kas tika apstiprināti 2014.gada 10. oktobra Senāta sēdē, protokols Nr. 9. 

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: 

3) dokuments par vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību; 

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

latviešu valodā. 

3.1. tabula 

Vidējās izglītības mācību priekšmetā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas konkursa 

punktiem 

Atzīme 10 ballu sistēmā 
Atzīme 5 

ballu sistēmā 

Konkursā 

iegūtie punkti 

10 (izcili) un 9 (teicami) 5 (teicami) 100 punkti 

8 (ļoti labi)  80 punkti 

7 (labi) 4 (labi) 60 punkti 

6 (gandrīz labi)  50 punkti 

5 ( viduvēji) un 4 (gandrīz viduvēji) 3 (viduvēji) 40 punkti 
(Grozīts ar Senāta sēdes 10.06.2014. prot. Nr.6)  

 

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. 

http://www.latvija.lv/studijas
http://www.ba.lv/wp-content/uploads/2014/06/ba_uznemsanas_noteikumi_2016_2017_ak_g.pdf
http://www.ba.lv/wp-content/uploads/2014/06/ba_uznemsanas_noteikumi_2016_2017_ak_g.pdf


42 

 

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

vēlākajos studiju posmos” tiesības turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmā „Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” 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. 

 

3.4.PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMAS „INOVĀCIJAS UN PRODUKTU ATTĪSTĪBA 

UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” PLĀNS 

 

Pamatojoties uz studiju programmas veikto auditu, Padomes un akadēmiskā personāla 

ieteikumiem, 2015.gada martā-maijā studiju programmas plāns tika pilnveidots (3.4.1. 

tabula). Veiktās izmaiņas saistītas ar to, ka atbilstoši jaunajām likumdošanas normām bija 

jāprecizē studiju kursa nosaukums, studiju kursa modulim mainīts nosaukums, tāpat studiju 

programmā iekļauti jauni aktuāli studiju kursi, piemēram, mārketinga skaitliskās metodes. 

Aktualizētais studiju plāns skatāms arī BA mājas lapā: http://www.ba.lv/augstskola/ects-

katalogs/ 

3.4.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programma  

„Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” 

2015./2016.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. Pētnieciskā 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 

Nr.  

p.k. 
Studiju kursa nosaukums Kopā Kredītpunktu skaits 

Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

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 

http://www.ba.lv/augstskola/ects-katalogs/
http://www.ba.lv/augstskola/ects-katalogs/
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10. Finanšu grāmatvedība un nodokļu politika 

Finanšu grāmatvedība 4KP  

Nodokļi un nodokļu politika 4 KP 

8  8    

eksāmens 

eksāmens 
11. Uzņēmumu finanses 2 2    eksāmens 
12. Statistika 4  4   eksāmens 
13. Makroekonomika 2  2   eksāmens 
14. Komerctiesības 

Tiesību zinības I un dokumentu pārvaldība 4KP 

Tiesību zinības II 2 KP 

6 4 2    

eksāmens 

eksāmens 
Kopā: 36 12 20 2 2  

Nozares (profesionālās specializācijas)  

15. Uzņēmējdarbība un inovāciju politika 

Uzņēmējdarbība 4 KP  

Inovāciju pamati 2KP 

Inovāciju politika 2KP  

Kursa darbs 2KP  

Biznesa plāns 2 KP  

12 

 

 

 

10 

 

 

 

2    

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

aizstāvēšana 

aizstāvēšana 

16. Mārketings un produktu attīstība 

Mārketings I 2KP  

Produktu attīstība un pilnveidošana 2 KP 

Klientu apkalpošana un attiecību vadīšana 2KP  

Zīmola veidošana un vadīšana 2 KP  

Pakalpojuma dizains 2 KP 

Mārketinga skaitliskās metodes 2KP* 

Lietišķais pētījums 2 KP 3.gadā 

14 2  8 4  

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

aizstāvēšana 

17. Finanšu pakalpojumi 

Finanšu sistēma un audits 2KP  

Banku finanšu pakalpojumi/apdrošināšana 2 KP 

4  2 2   

eksāmens 

eksāmens 

18. Lietišķā komunikācija un organizāciju psiholoģija 

Personības psiholoģija un socioloģija 2KP 

Lietišķā un starpkultūru saskarsme 2KP  

Līderība un radošo spēju attīstība 2KP 

6 4  2   

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

19. Uzņēmumu finanšu vadība 

Finanšu analīze 2 KP  

Vadības grāmatvedība 2 KP 

Finanšu vadība 2 KP  

6  2 4   

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

20. Projektu, pārmaiņu un inovāciju vadīšana 

Inovatīvu projektu vadīšana 4KP  

Pārmaiņu vadīšana 2KP  

Inovatīvo procesu vadīšana 2KP  

8   6 2  

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

21. Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana 

Stratēģiskā vadība 2 KP  

Uzņēmējdarbība starptautiskajā vidē 2KP 

Cilvēkresursu vadīšana inovatīvajos uzņēmumos 

2KP 

Kvalitātes vadīšana 2KP 

8    8  

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

 

eksāmens 

22. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 2    2 eksāmens 

Kopā: 60 16 6 22 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  

 

Programmas plānos pēdējā aktualizēšana un apstiprināšana tika veikta Banku 

augstskolas 2015.gada 21.maija Senāta sēdē. Studiju programmā 2015./2016.ak.g. (nepilna 

laika studijas) nav veiktas izmaiņas. 
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Brīvās izvēles C daļas studiju kursus studējošais izvēlas no 2015.gada 29.jūnija 

(protokols Nr. 7) Senāta sēdē apstiprinātā studiju kursu saraksta: sociālā uzņēmējdarbība, 

reputāciju vadība, situāciju analīze, e-komercija, mārketinga skaitliskās metodes, otrā 

svešvaloda (vācu, krievu), pašnodarbināto personu grāmatvedība un nodokļi, uzņēmējdarbības 

uzsākšana, starptautiskā biznesa nedēļa, sports un sabiedriskās aktivitātes. 

Studiju kurss „Uzņēmējdarbības uzsākšana”  ir C daļas brīvās izvēles kurss 2KP 

apjomā, kurš augstskolā parādījies līdz ar BA Biznesa inkubatora izveidi. Otro reizi tas tika 

organizēts 2015./2016.akadēmiskā gada I semestrī. Šo studiju kursu apmeklēja Kaspars 

Lisovskis no 3. kursa, kura biznesa ideja bija florbola turnīra organizēšana Jelgavā. 

Inkubatorā Kaspars nolēma neiet, jo tas viņam nebūtu nepieciešams, kā arī pati ideja vairāk 

saistās ar hobiju, dzīvesveidu un tās attīstīšana vēl ir neskaidra. 

  3.4.2.tabula 

Pieaicinātie vieslektori-eksperti studiju kursā „Uzņēmējdarbības uzsākšana”  

  

Vieslektors (vārds, uzvārds),  

iestādes, uzņēmuma nosaukums,  

ieņemamais amats 

 

Tēma 

6.  Sabīne Koklačova, 

Uzņēmēja, “Bungala” un citu 

uzņēmumu īpašniece un vadītāja 

Uzņēmējdarbības izaicinājumi un 

pieredze jaunam cilvēkam 

7.  Kristofers Ritovs, 

Uzņēmējs, „Kontaktu vēstniecība” 

dibinātājs, māju būvniecības uzņēmuma 

partneris 

Uzņēmējdarbības un ārējo tirgu 

apgūšanas izaicinājumi 

8.  Edgars Ražinskis, 

SIA „25 Wolves” vadītājs, uzņēmējs 

Uzņēmuma vadīšanas izaicinājumi 

jaunam cilvēkam 

9.  Normunds Vucāns, 

BA absolvents, BA Biznesa inkubatora 

absolvents, start-up uzņēmumu eksperts 

Uzņēmējdarbības uzsākšana un 

izaicinājumi  

10.  Mārtiņš Muižnieks 

Jaunais uzņēmējs, strēlnieks.lv 

Dzīvesveida uzņēmējdarbības 

pieredze 

 

Kurss domāts studentiem, kuri pabeiguši 1.kursu (2.kurss vai vecāki), un kuriem ir 

vēlme kļūt par uzņēmējiem un darboties BA Biznesa inkubatorā. Studiju kursā iesaistās 

studenti ar patstāvīgu biznesa ideju, kursa gaitā to pilnveidojot, kā arī attīstot savas zināšanas 

par uzņēmējdarbību. Kursa noslēgumā katrs tā dalībnieks prezentē savu izstrādāto biznesa 

plānu, kas kalpo par pamatu uzņemšanai inkubatorā. 

 Studiju kursa lielāko laika daļu aizņēma klātienes tikšanās ar praktizējošiem 

uzņēmējiem, nozares ekspertiem, pārstāvjiem no uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām. Ar 

studentiem tikās pieci pieaicināti vieslektori-eksperti no praktiskās vides (skat. 3.4.2. tabulu). 
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Kopumā studiju kursā pieteicās 24 studenti no citām programmām ar 24 idejām.  BA 

Biznesa inkubatorā tika uzņemti astoņi studenti ar septiņām idejām (vienā projektos darbojas 

divi studenti).  

   
3.5. PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMAS „INOVĀCIJAS UN PRODUKTU ATTĪSTĪBA 

UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

 

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. 

Programmas vadība organizē informatīvos pasākumus studentiem. Tā, piemēram, 

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

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

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

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

Prakses vadītāju. Pirms bakalaura darba izstrādes uzsākšanas notiek izglītojošs seminārs, kurā 

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

pēc vajadzības. Aktualizējot studiju programmu, docētāji aktīvi iesaistās studiju programmas 

rezultātu apspriešanā, analizēšanā un sniedz savus priekšlikumus programmas pilnveidošanas 

jautājumos. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 33 docētāji, lielākajai daļai no docētājiem 

ir liela profesionālā pieredze kādā no nozarēm. 12 docētājiem (40%) ir doktora zinātniskais 

grāds, savukārt septiņi minētās studiju programmas pasniedzēji (23%) pašlaik turpina studijas 

doktorantūrā. 29 docētājiem (96%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai 

nodrošinātu studiju procesa kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu 

praktisko pielietojumu uzņēmējdarbībā, studiju programmai piesaistīti arī četri docētāji 

(13%), kam BA nav pamatdarba vieta, bet kas ir savā nozarē praktizējoši speciālisti. 

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

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

Studiju programmas realizēšanā docētāji izmanto:  

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

6) metodes, kas veicina analītisko, kritisko, sistēmisko un radošo domāšanu, 

veido komunikāciju prasmes – grupu darbus, diskusijas, lietišķās komunikācijas, 

starpkultūru saskarsmes, prezentācijas, situāciju analīzi, studiju ekskursijas 

(piemēram, LIAA, Dalība dizaina domāšanas darbnīcā "Kā atpazīt un pielietot 

dizainu?"); 

7) studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba 

veicināšana – referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos, kas 

gūst starptautisku atzinību Eiropas valstu ietvaros (mārketinga biznesa nedēļas 

sadarbības augstskolās); 

8) tikšanās ar uzaicinātājiem ekspertiem – nozares profesionāļiem un ārvalstu 

vieslektoriem Starptautiskajā vieslektoru nedēļas laikā, kas norisinājās 2015. gada 

23.-26. novembrī – studiju kursu ietvaros (skat. 3.5.1. tabulu). 

3.5.1. tabula 

Ārvalstu pasniedzēju vieslekcijas 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds 

 

Grupa 

 

Tēma 

1.  Constance Perrin-Joly, University 

Paris 13, France 

1IPA Survey Methodology: How Doing an 

Interview  

2. Merlin Bettina,  

Hochschule Heilbronn, Germany 

1IPA Elevator Pitch  

 

3. Miltiadis Chalikias,  Piraeus 

University of Applied Science , Greece 

2IPA Business Statistics  
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4. Slawomir Czech, University of 

Economics in Katowice, Poland 

2IPA Financialization and its Impact on 

Real Economy and Society  

 

5. Barbara Ebersberger, Fachhochschule 

bfi Vienna, Austria 

2IPA Managing Intercultural Conflict  

 

6. Emmanuelle Lafuma, University Paris 

13, France 

2IPA Legal European Framework that 

Governs Posted Workers  

7. Tecla Goossens, Hanze University 

Groningen, the Netherlands 

3IPA Business Ethics  
 

8. Daniel Marco Stefan Kleber, 
University of Applied Sciences 

Kaiserslautern, Zweibrücken, Germany 

3IPA Marketing  

 

Studentiem var tikties arī ar programmas direktori un studenti regulāri izmanto šo 

iespēju, lai pakonsultētos viņiem interesējošos jautājumos vai atrisinātu savas problēmas. 

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. 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: 

6. 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). 

7. 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.  

8. 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.  

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

recenzents un aizstāvēšanas komisija, kas izveidota ar rektora rīkojumu.  

10. Prakses vietas nodrošina KC. BA ir noslēgusi 91 ilgtermiņa prakses līgumu. 

2015.gada 29.janvarī Vadībzinību katedras sēdē apstiprināta precizētā Prakses 

programma 4. kursa studentiem 10 nedēļu praksei saskaņā ar profesiju standartā „Uzņēmumu 

vadītājs/vadītāja vietnieks” definētajām nepieciešamajām kompetencēm. Papildus 

2014./2015.ak.g. tika apstiprinātas Prakses programmas 2. un 3. kursa, kā arī 4. kursa 

studentiem, ja students par prakses vietu izvēlas jaundibinātu komercsabiedrību. 
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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. 

Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 

2001.gada 20.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa 

profesionālās izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas apguves vērtēšanas 

pamatprincipus un vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens), un BA 2009.gada  

10. novembra Senātā apstiprināto Studiju nolikumu.  

BA ievēro šādus vērtēšanas pamatprincipus: 

3) 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; 

4) vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi. 

Pārbaudes darbu satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un 

profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. Novērtēšanas metodes 

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

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

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

1) iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2) iegūtās prasmes un iemaņas; 

3) attieksme pret mācīšanos; 

4) mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite, kontroldarbs) un pārbaudes veidu (mutisks, 

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

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

atsevišķu studiju darbu summēto vērtējumu. Studenta patstāvīgais rakstu darbs var būt: 
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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: 

4) biznesa plānu studiju modulī „Uzņēmējdarbība un inovāciju politika”; 

5) kursa darbu studiju modulī „Uzņēmējdarbība un inovāciju politika”; 

6) lietišķo pētījumu jomās, kas saistītas ar studiju moduli „Mārketings un produktu 

attīstība”. 

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 uzņēmumu un iestāžu 

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

pārskats un bakalaura darbs. 2015./2016.ak.g. diplomu ar ļoti labām, teicamām un izcilām 

sekmēm saņēma viens students – Līvis Lāma. 2015./2016.ak.g. izcilākie desmit studenti ar 

sekmēm virs 8,5 apskatāmi 3.5.2. tabulā. 

3.5.2.tabula 

Izcilākie 2015./2016.ak.g. studenti 

Vārds Uzvārds Grupa Vidējā atzīme 

Katrīna Zelle 3IPA 9.06 

Māra Lieplapa 1IPA 8.83 

Lita Klaucāne 3IPA 8.81 

Alla Dimitrijeva 3IPA 8.69 

Sigita Permina 3IPA 8.69 

Paula Rozīte 3IPA 8.62 

Linda Krēsliņa 1IPA 8.61 

Kristīne  Cīrule 3IPAv 8.60 

Kārlis Pūle 3IPA 8.50 

Pēteris Gredzens 2IPA 8.50 

 

Studenti veic pētījumus savos bakalaura darbos un sasniedz teicamus rezultātus. Tā 

2016.gada jūnijā ar vērtējumu 10 (izcili) un 9 (teicami) savus bakalaura darbus aizstāvēja četri 

profesionālās bakalaura studiju programmas „Inovācijas un produktu attīstība 
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uzņēmējdarbībā” 4IPAv grupas studenti (skat. 3.5.3. tabulu). Kopumā aizstāvējās 17 studenti 

ar šādu vērtējumu sadalījumu: 10 (izcili) – 1 students (6%); 9 (teicami) – 3 studenti (18%); 8 

(ļoti labi) – 8 studenti (47%); 7 (labi) – 4 studenti (24%) un 6 (gandrīz labi) – 1 students (5%). 

3.5.3.tabula 

Izcili un teicami aizstāvēto bakalaura darbu tēmas  

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

Dreimane Baiba 4IPAv Mobilās demonstrāciju laboratorijas "TehnoBuss Latvija" 

pilnveides iespējas Latvijā (9) 

Lāma Līvis 4IPAv Mazie un vidējie uzņēmumi – Latvijas konkurences 

priekšrocības pamats (9) 

Muzikante 

Agate 

4IPAv Zīmola veidošana jaunam apakšveļas uzņēmumam Latvijā 

(10) 

Tirkovska 

Monta 

4IPAv Uzņēmuma darbības snieguma vadīšana un tā 

pilnveidošanas virzieni "SIA CIRCLE K BUSINESS 

CENTRE" (9) 

 

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

ārvalstu AII studiju programmu studējošiem. Lai veicinātu studentu aktivitāti pētnieciskā 

darbā, liela uzmanība tiek pievērsta BA studentu dalībai starptautiskajās biznesa nedēļās, 

veicot lietišķos pētījumus, izstrādājot projektus, kuri gūst starptautisku atzinību Eiropas valstu 

ietvaros: 

1. Sadarbības augstskolu biznesa un mārketinga Networking rīkotajās starptautiskajās 

biznesa nedēļās 2015./2016.ak.g. piedalījās četrpadsmit studenti no 2. un 3. kursa 

sešās biznesa nedēļās: a) Monta Ivonna Masa un Ance Magdalēna Ķepiņa – 

Austrijā, Vīnē, biznesa nedēļas tēma „Realisation of a Marketing Research 

Project for the bfi Vienna”; b) Pēteris Gredzens, Ilvars Feldmanis un Sigita 

Permina – Beļģijā, Lēvenē, biznesa nedēļas tēma „Icon Test – I contest, a 

challenge for creative European marketers”;  c) Katrīna Zelle, Edgars 

Ozolnieks un Ieva Lisovska – Spānijā, Valensijā, biznesa nedēļas tēma “Design a 

Strategic Marketing Plan for a Winery in Valencia”; d) Kaspars Lisovskis un 

Renāte Veraļjeva – Vācijā, Nirnbergā, biznesa nedēļas tēma „Tourism 

Marketing”; e) Lita Klaucāne – Lielbritānijā, Sauthemptonā, biznesa nedēļas 

tēma „Have You got ehat it Takes to Market a British Cruise Brand to an 

International Audience”; f) Evelīna Kalvāne, Laila Bergsone un Alla 

Dimitrijeva – Nīderlandē, Roterdamā, finanšu biznesa nedēļā. 

2. NPH Nordplus Horizontal 2014 – 10153 projekta „Business Startups at Baltic 

Region” ietvaros šī projekta noslēgumā tika organizēta starptautiskā biznesa 
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nedēļa, kurās piedalījās trīs partneri (Lietuva, Latvija, Dānija). Tā, piemēram, 

2015.gada novembrī piedalījās trīs studentes no 3. kursa – Paula Rozīte, Sigita 

Permina un Katrīne Zelle – projekta vadītāja profesore Dzintra Atstāja. Biznesa 

nedēļās tēma bija „International Conference on Maritime Business and 

Sustainability”. Mājas  uzdevums bija aplūkot visu pieejamo informāciju par 

Latvijas ostās un izveidot kopīgu prezentāciju, kurā iekļauta valsts jūrniecības 

sektorā esošās situācijas apskats. Biznesa nedēļas laikā bija uzdevums veidot 

prezentācijas par lielākajām Dānijas ostām.   

Strādājot šādās starptautiskās projektu grupās kopā ar daudzu dažādu valstu 

studentiem, ir iespēja gūt pieredzi gan profesionālā, gan starpkultūru saskarsmes jomā  

Akadēmiskais personāls un viņu vadībā arī studējošie iesaistās uzņēmumu pasūtītos 

pētījumos, kuros jāmeklē risinājumi konkrētām uzņēmumu problēmām. 2015./2016.ak.g. tika 

veikti  vairāki pētījumi. 

3. kursa četri dienas grupas studenti (Henrijs Lapiņš, Kaspars Lisovskis, Norberts 

Millers un Kārlis Pūle) piedalījās lietišķajā pētījumā „Latvijas studentu uzskati par 

uzņēmējdarbību”. Lietišķais pētījums tapis pēc Swedbank iniciatīvas jau vairākus gadus pēc 

kārtas. Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijas augstskolu studentu nostāju par savu 

uzņēmumu un savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, tās veicināšanai izmantojamās metodes, 

galvenos iemeslu, kāpēc uzsākt vai neuzsākt uzņēmējdarbību, kā arī uzņēmējdarbības 

veicināšanas galvenos ietekmējošos faktorus. Aptaujā piedalījās 382 studenti no dažādām 

augstskolām. Pētījuma vadītājs bija asoc. profesors Jānis Strautmanis. 

Savukārt otra pētījuma grupa no 3. kursa dienas un vakara grupas studentiem (Sabīne 

Greize, Katrīna Zelle, Agnija Greize, Sigita Permina un Ieva Lisovska ) piedalījās lietišķajā 

pētījumā „Patērētāju attieksme pret atlaidēm”. Lietišķais pētījums tapis pēc Swedbank 

iniciatīvas, ar mērķi noskaidrot Vidzemē dzīvojošo patērētāju attieksmi pret atlaidēm, to 

ietekmi uz pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesu un saprast, kā atlaides veids un lielums 

ietekmē patērētāju izvēli par labu konkrētam uzņēmuma produktam. Pētījuma vadītāja bija 

docente Brigita Baltača. 

Trešā pētījuma grupa no 3. kursa dienas grupas studentiem (Linda Knāviņa, Krista 

Bērziņa, Anna Soldatova un Rūdolfs Rubenis) piedalījās lietišķajā pētījumā „Biznesa 

attīstīšanas iespējas uzņēmumā „Sofijas laivas””. Lietišķais pētījums tapis pēc uzņēmuma 

„Sofijas laivas” īpašnieka iniciatīvas ar mērķi atklāt un izpētīt jaunus atpūtas pakalpojumus, 

kā arī sniegt priekšlikumus esošo pakalpojumu pilnveidošanai uzņēmumam „Sofijas laivas”. 

Aptaujā piedalījās 440 respondenti. Tika veiktas nozaru ekspertu intervijas. Pētījuma vadītājs 

bija docents Kristaps Lešinskis. 
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Ceturtā pētījuma grupa no 3. kursa dienas grupas studentiem (Laila Bergsone, Alla 

Dimitrijeva, Lita Klaucāne un Paula Rozīte) piedalījās lietišķajā pētījumā „Atbildīgā 

būvniecība un ekociemata dizains”. Lietišķais pētījums tapis pēc profesores Dzintras Atstājas 

iniciatīvas ar mērķi atklāt un izpētīt ekociematus, eko dzīvesveidu, ekodizainu, videi 

draudzīgus celtniecības materiālus, kā arī, kādu ietekmi tas atstāj uz cilvēku. Tika veikta 

nozaru ekspertu intervija. Pētījuma vadītāja bija profesore Dzintra Atstāja. 

Piektā pētījuma grupa no 3. kursa dienas grupas studentiem (Armands Jansons, 

Evelīna Kalvāne, Jānis Kuģenieks un Kristīne Cīrule) piedalījās lietišķajā pētījumā 

„Kvalitātes vadības sistēmas novērtējums un rekomendācijas Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestā”. Lietišķais pētījums tapis pēc Neatliekamā medicīniskā palīdzības 

dienesta iniciatīvas ar mērķi izvirzīt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai un 

atspoguļot problēmu cēloņus, kā arī rast risinājumus to novēršanai. Pētījuma vadītāja bija 

profesore Dzintra Atstāja. 

Programmā studējošie regulāri piedalās dažādos konkursos, piemēram, „Bizness 24h” 

Biznesa simulācijas spēļu konkursā 2016. gadā.  Šoreiz piedalījās četri 1. kursa studenti 

(Māra Lieplapa, Linda Krēsliņa, Sintija Boldiševica un Rihards Breicis) un trīs 2. kursa 

studenti (Pēteris Gredzens, Ivars Feldmanis un Monta Ivonna Masa). 

Akadēmiskais personāls un viņu vadībā arī studējošie iesaistās projektos, kas tiek 

finansēti no Eiropas struktūrfondiem un citiem fondiem. Tā, piemēram, NORDPLUS 

Horizontal programmas projekta "Business Startups in Baltic region” (projekta vadītāja 

profesore Dzintra Atstāja) īstenošanā aktīvi iesaistījās programmas „Inovācijas un produktu 

attīstība uzņēmējdarbībā” studenti Sigita Permina, Paula Rozīte, Katrīna Zelle, Līvis Lāma un 

Zane Raščevska. 2015.gada novembrī programmas „Inovācijas un produktu attīstība 

uzņēmējdarbībā” studenti Sigita Permina, Paula Rozīte un Katrīna Zelle projekta ietvaros 

piedalījās Starptautiskā biznesa nedēļā Frederikshavnā, Dānijā.  

3.5.4.tabula 

Studentu referāti 2016. gada 7.jūnijā studentu konferencē 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1. Millers Norberts 

Pūle Kārlis 

Lapiņš Henrijs 

Lisovskis Kaspars 

3IPA „Latvijas studentu uzskati par uzņēmējdarbību” (vad. Jānis 

Strautmanis) 

2. Lisovska Ieva 

Zelle Katrīna 

Greize Agnija 

Greize Sabīne 

Permina Sigita 

3IPA/ 

3IPAv 

„Patērētāju attieksme pret atlaidēm” (vad. Brigita Baltača) 
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3. Kuģenieks Jānis 

Cīrule Kristīne 

Jansons Armands 

Kalvāne Evelīna 

3IPA/ 

3IPAv 

„Kvalitātes vadības sistēmas novērtējums un 

rekomendācijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienestā” (vad. Dzintra Atstāja) 

4. Dambergs Jēkabs 4IPAv „Ārvalstu tiešo investoru darbības analīze Latvijā” (vad. 

Kristaps Lešinskis) 

5. Dimitrijeva Alla 

Klaucāne Lita 

Bergsone Laila 

Rozīte Paula 

3IPA „Atbildīga būvniecība un ekociemata dizains” (vad. Dzintra 

Atstāja) 

 

Akadēmiskā gada noslēgumā tradicionāli tiek rīkota Studentu zinātniskā konference, 

kurā tiek dota iespēja prezentēt savus pētnieciskos darbus un iepazīstināt plašāku auditoriju ar 

saviem atklājumiem. Šogad, rīkojot starptautisko studentu pētniecisko darbu konferenci 

„Mainīgā pasaule: jaunu risinājumu meklējumos – 2016”, kas ir RISEBA un Banku 

augstskolas sadarbības projekts, dalībniekiem bija iespēja izvēlēties divus līdzdalības 

scenārijus – piedāvāt zinātnisku publikāciju un prezentēt to pirmajā konferences dienā 

6.jūnijā, kas notika RISEBA, vai sagatavot pārskatu par pētniecisko darbu otrajā konferences 

dienā 7.jūnijā, kas notika Banku augstskolā. Studentu konferencē ar saviem referātiem 

uzstājās programmas 3. un 4. kursa studenti (skat. 3.5.4. tabulu). 

Lai veicinātu BA studentu integrāciju un apriti 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.  

2015./2016.ak.g. sadarbības partneru augstskolās Lielbritānijā (Manchester 

Metropolitan University); Francijā (Ipag Business School; BBA INSEEC ECE Lyon); 

Ungārijā (Budapest Business School) un Portugālē (Polytechnic Insitute of Coimbra, 

Universidade Portucalense) – ārzemēs studēja astoņi bakalaura studiju programmas studenti. 

Savukārt, praksi veica viens augstskolas students – Horvātijā / Kreativni odjel d.o.o./. Jau otro 

gadu bakalaura programmu absolventiem tika  piedāvāta jauna programma Erasmus Plus 

(neseno absolventu prakse), tā, piemēram,  2015.gada programmas absolvents Māris Vimba 

izmantoja šo iespēju un bija praksē no 2015.gada septembra līdz  decembrim Maltā 

uzņēmumā „DHL International Ltd”. 
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3.6. STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTU NODARBINĀTĪBAS 

PERSPEKTĪVAS 

 

Vadības virziena studiju programmas turpmāko sešu gadu perspektīvā būs pieprasītas 

un šo programmu absolventiem ir plašas iespējas strādāt savā specialitātē. Šāds vērtējums 

atbilst LR Labklājības ministrijas regulāri veikto pētījumu datiem par reģistrēto bezdarbnieku 

skaitu ar augstāko izglītību sadalījumā pa profesiju grupām. Dati liecina (skat. 3.6.1. tabulu), 

ka uzņēmējdarbības speciālistu perspektīvas ir labas, jo bezdarbnieku īpatsvars šajā grupā ir 

diezgan zems, turklāt jāņem vērā, ka bezdarbnieku īpatsvara lielu daļu veido iedzīvotāji 

vecumā no 50 gadiem un vairāk.   

Profesionālo organizāciju pārstāvju un darba devēju secinājumi, ka Vadības virziena 

studiju programmu absolventiem ir labas izredzes atrast darbu, atbilst tautsaimniecības 

attīstības tendencēm. 

3.6.1.tabula 

2016.gada 31.augustā uzskaitē esošo bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību sadalījumā pa 

profesiju grupām (top 10) 

Izglītības profesijas nosaukums 
Bezdarbnieku 

skaits 
% no 

kopskaita 

EKONOMISTS 1752 13,3 

DIREKTORS /VADĪTĀJS (uzņēmumu, struktūrvienību, nodaļu utt.) 1547 11,8 

INŽENIERIS (Būvinženieri, Elektroinženieri, mehānikas, 

elektronikas utt.) 1470 11,2 

SKOLOTĀJS (vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, 

pamatskolas, pirmsskolas utt). 1221 9,3 

SPECIĀLISTI (sabiedrisko attiecību, personāla, loģistikas, vides 

aizsardzības, dizaina, banku utt.) 817 6,2 

JURISTS 675 5,1 

GRĀMATVEDIS 325 2,5 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS (KOMERCDARBĪBAS) SPECIĀLISTS 285 2,2 

FILOLOGS 285 2,2 

TEHNOLOGS (pārtikas un dzērienu, šūšanas, tekstilmateriālu, 

kokapstrādes utt.) 228 1,7 

Kopējais bezdarbnieku ar augstāko izglītību skaits 13149 
 Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas dati – informācijas sistēma BURVIS – 

Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēma. 
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3.7. IEPRIEKŠĒJO STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJĀ (JA TĀDA BIJUSI) VAI 

STUDIJU PROGRAMMAS LICENCĒŠANAS IETVAROS KONKRĒTAJAI STUDIJU 

PROGRAMMAI SAŅEMTO IETEIKUMU IEVIEŠANA 

(JA TĀDI IR BIJUŠI) 

 

Pamatojoties uz ekspertu izteiktajiem aizrādījumiem un ieteikumiem, veikti šādi 

uzlabojumi:  

8. Moodle sistēmas ieviešana un izmantošana informācijas apmaiņā starp docētājiem 

un studējošajiem, kas uzlaboja informācijas aprites tempu un veicināja studiju 

kvalitātes paaugstināšanos. 

9. Lai mazinātu studentu atbirumu nākamajos studiju gados bakalaura studiju 

programmās, Banku augstskola pilnveidoja atlases kritērijus un Uzņemšanas 

noteikumos veica izmaiņas, nosakot  stingrākus pretendentu atlases nosacījumus. 

10. Lai veicinātu arī turpmāk studentu vēlmi jau studiju procesā iesaistīties jauna 

uzņēmuma dibināšanā, Banku augstskola izveidoja biznesa inkubatoru. 

11. Novērsts aizrādījums par studiju kursu apjomu 1KP un 1,5KP apjomā. 

12. Noslēgti līgumi ar turpināšanas iespējām programmu likvidācijas, 

reorganizācijas vai citu izmaiņu gadījumā saskaņā ar likumdošanas prasībām. 

13. Lai pilnīgāk atspoguļotu šo bakalaura un maģistra studiju programmu 

atšķirību, tika  pilnveidoti studiju programmu mērķu formulējumi. 

14. Šobrīd pastāv starpaugstskolu sadarbība doktorantūras programmas līmenī, 

turpinās darbs, lai attīstītu šādu sadarbību arī maģistra, bakalaura un 1. līmeņa 

programmās. 

3.8.1. PIELIKUMS 

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: http://www.ba.lv/augstskola/ects-

katalogs/ 

 

 

 

 

http://www.ba.lv/augstskola/ects-katalogs/
http://www.ba.lv/augstskola/ects-katalogs/
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3.8.2. PIELIKUMS 

Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

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 3.8.2.1. un 3.8.2.2. tabulā. 

3.8.2.1. 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 

Kopā 160 100 

 

3.8.2.2. 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 

Kopā 122 100 

 

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. 

3.8.2.3.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, Komerctiesības, Lietišķā komunikācija un organizāciju psiholoģija, 

Inovatīvu projektu vadīšana, Mārketings I, Vides pārvaldības, civilās un darba aizsardzības 

organizācija 

Vispārējās  

prasmes un 

spējas 

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

Inovatīvu projektu vadīšana, Vadībzinības, Cilvēkresursu vadīšana inovatīvajos uzņēmumos, Vides 

pārvaldības, civilās un darba aizsardzības organizācija, Informātika un datu analīze, Tiesību zinības I 

un dokumentu pārvaldība, Tiesību zinības II, Svešvaloda, E-komercija 
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Apgūstamās  

prasmes 
Studiju kursi 

Specifiskās  

prasmes  

profesijā 

Vadībzinības, Stratēģiskā vadība, Pētniecības darba metodoloģija, Inovatīvu projektu vadīšana, 

Inovatīvo procesu vadīšana, Pārmaiņu vadīšana, Vadības informatīvās sistēmas, Uzņēmējdarbība un 

inovāciju politika, Vadības grāmatvedība, Finanšu sistēma un audits, Finanšu analīze, Finanšu 

vadība, Produktu attīstība un pilnveidošana, Klientu apkalpošana un attiecību vadīšana, Zīmolu 

veidošana un vadīšana, Pakalpojumu dizains, Reputācijas vadība, Intelektuālā īpašuma aizsardzība, 

Cilvēkresursu vadīšana inovatīvajos uzņēmumos, Vadības psiholoģija un socioloģija, Līderība un 

radošo spēju attīstība, Tiesību zinības I un dokumentu pārvaldība, Tiesību zinības II, Loģistika, 

Kvalitātes vadīšana, Iekšējais audits, Situāciju analīze 

 

3.8.2.4. 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, Produktu attīstība un pilnveidošana, Klientu apkalpošana un attiecību 

vadīšana, Zīmolu veidošana un vadīšana, Pakalpojumu dizains, Reputācijas vadība, 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

1.2. Finanšu vadīšana, 

finanšu un vadības 

grāmatvedība  

Uzņēmumu finanses, Finanšu grāmatvedība, Nodokļi un nodokļu politika, Vadības 

grāmatvedība, Finanšu sistēma un audits, Banku finanšu pakalpojumi/Apdrošināšana, 

Finanšu analīze, Finanšu vadība 

1.3. Personāla vadīšana un 

vadības psiholoģija, 

darba tiesiskās 

attiecības 

Cilvēkresursu vadīšana inovatīvajos uzņēmumos, Vadībzinības, Personības 

psiholoģija un socioloģija, Vadības psiholoģija, Līderība un radošo spēju attīstība, 

Tiesību zinības I un dokumentu pārvaldība, Tiesību zinības II, Reputācijas vadība, 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

1.4. Ražošanas/pakalpojumu 

organizēšana, loģistika, 

vadības informācijas 

sistēmas, kvalitātes 

sistēmu vadība, darba 

aizsardzība 

Informātika un datu analīze, Uzņēmējdarbība un inovāciju politika, Sociālā 

uzņēmējdarbība, Loģistika, Vadības informatīvās sistēmas, Stratēģiskā vadība, 

Inovatīvo procesu vadīšana, E-komercija, Vides pārvaldības, civilās un darba 

aizsardzības organizācija, Kvalitātes vadīšana, Pārmaiņu vadīšana, Iekšējais audits 

1.5. Komercdarbības 

likumdošana 

Tiesību zinības I un dokumentu pārvaldība, Tiesību zinības II, Intelektuālā īpašuma   

aizsardzība 

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 

3. Integrējošās zināšanas un prasmes 

3.1. Stratēģiskā vadīšana Stratēģiskā vadība, Inovatīvo procesu vadīšana, Pētniecības darba metodoloģija, 

Inovatīvo projektu vadīšana, Pārmaiņu vadīšana, Iekšējais audits, Kvalitātes vadīšana, 

Situāciju analīze 

3.2. Starptautiskā 

komercdarbības vide 

Stratēģiskā vadība, Uzņēmējdarbība un inovāciju politika, Sociālā uzņēmējdarbība, 

Lietišķā un starpkultūru saskarsme, Intelektuālā īpašuma aizsardzība, 

Uzņēmējdarbība starptautiskajā vidē 

4. Vispārējās zināšanas un prasmes 

4.1. Valsts valoda Lietišķā un starpkultūru saskarsme, Tiesību zinības I un dokumentu pārvaldība un 

visi citi studiju kursi 

4.2. Svešvaloda Lietišķā angļu/vācu valoda, Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda, Svešvaloda (otrā) 

4.3. Komunikāciju prasmes Lietišķā un starpkultūru saskarsme, Vadības psiholoģija, Līderība un radošo spēju 

attīstība, Personības psiholoģija un socioloģija, Vadībzinības, Cilvēkresursu vadīšana 

inovatīvajos uzņēmumos 
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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. 3.8.2.3. un 3.8.2.4. 

tabulu). Sekmīgi apgūta bakalaura otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma 

ļauj turpināt izglītību maģistra studiju programmā. 

3.8.3. PIELIKUMS 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

 

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

tās finanšu resursu struktūru nosaka Senāts (skat. 3.8.3.1.tabulu). 

3.8.3.1. tabula 

Banku augstskolas finanšu resursus veido: % 

 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  

 ieņēmumi no studiju maksas  

 ieņēmumi no telpu nomas   

 ieņēmumi no viesnīcas pakalpojumiem  

 ieņēmumi no projektu īstenošanas  

(Erasmus+, ULMA u.c.)   

 pašu ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem   

 pārējie pašu ieņēmumi  

2,89% 

70.97% 

2,47% 

4,70% 

14,78% 

 

3,24% 

0,95% 

Banku augstskolas izdevumus veido: % 

 atalgojums  

 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

 komandējumu un dienesta braucienu izdevumi   

 pakalpojumu samaksa   

 materiālu, energoresursu un inventāra iegāde  

 preses abonēšana   

 stipendijas  

 kapitālie izdevumi   

 nodokļu maksājumi  

52,49% 

12,81% 

0,42% 

14,04% 

1,92% 

0,08% 

13,02% 

3,59% 

1,63% 
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Studiju maksa 2015./2016.ak.g. bakalaura līmeņa studijām bija noteikta EUR 1900,00 

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

atlaidēm. BA ieņēmumu un izdevumu struktūru 2016.gadam un izmaksu aprēķinu uz vienu 

studējošo skatīt 3.8.3.2.tabulā. 

2015./2016.ak.g. diviem studentiem piemēroja atlaidi EUR 30,00 apmērā par 

Augstskolas Sagatavošanas kursu pabeigšanu; diviem studentiem – 10% atlaidi no pirmā 

semestra maksas par uzvaru „Junior Achievement Latvia” konkursā; vienam studentam – 

atlaides veids „Atved draugu” 5% apmērā no 2015./2016.ak.g. pirmā semestra maksas; 

diviem studentiem – atlaides veids dalība korī „Monēta” 5% apmērā no 2015./2016.ak.g. 

studiju maksas; vienam studentam – atlaides veids „Radinieks” 10% apmērā no 

2015./2016.ak.g. studiju maksas par augstskolā vienlaicīgi studējošiem radiniekiem; vienam 

studentam – par Augstskolas pārstāvēšanu sporta sacensībās 5% apmērā no 2015./2016.ak.g. 

studiju maksas. 

3.8.3.2. tabula 

Profesionālās bakalaura studiju programmas 

"Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā" izmaksu aprēķins uz 1 studentu 

2016.gadā 

Nr.  

p. k. 
Izmaksu pozīcija 

Summa, EUR 

1 Atalgojums 1026,89 

2 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 235,27 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 18,53 

4 Pakalpojumi 232,92 

5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 44,75 

6 Grāmatas un žurnāli 20,80 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 46,25 

8 Augstskolas attīstība 91,53 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 91,53 

10 Augstskolas rezerves fonds 91,53 

KOPĀ 1900,00  
 

3.8.4. PIELIKUMS 

Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu 

Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 

Programma tika salīdzināta ar deviņām tāda paša līmeņa studiju programmām Latvijas 

augstskolās (skat. 3.8.4.1. tabulu). Salīdzinājums rāda, vai piedāvātā programma ir 

konkurētspējīga profesionālās izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā un ārvalstīs. 
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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 

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

izvēles kursiem B daļā. 

3.8.4.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programmas  

„Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” 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 22 18 12 9 15 12 
Tiesības un 

aizsardzība 
8,5 9 6 6 10 10 

Filozofija, 

socioloģija, 

psiholoģija 

11,5 10 10 8 8 7 

Vadība  20 18 20 13 17 25 
Uzņēmējdarbības 

vadība 
6,5 16 8 12 19 14 

Mārketings 10 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 

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 

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

un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.  

BA programma salīdzināta ar trim ārvalstu studiju programmām „Biznesa vadība” 

(skat. 3.8.4.2. tabulu). Salīdzinājums rāda, ka ārvalstu augstskolu programmas ir atšķirīgas pēc 

apjoma, bet daudzu studiju kursu apjomi ir līdzīgi. Lielākā atšķirība ir prakses apjomā un 

specializācijā, piemēram, Šauļu Universitātē viena no specializācijām ir mārketinga vadība. 

3.8.4.2. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programmas  

„Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” salīdzinājums ar  

trim ārvalstu augstskolu programmām (ECTS) 

Studiju kursu 

atšifrējums 

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 21 28 42 

Tiesības un aizsardzība 13 7 4 16,5 

Filozofija, socioloģija, psiholoģija 17 5 6 31,5 

Vadība  30 17 23 49,5 (36) 

Uzņēmējdarbības vadība 12 15 10 43,5 (30) 

Mārketings 15 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 

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.  

3.8.5. PIELIKUMS 

 

Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

 

3.8.5.1. PIELIKUMS 

Studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas veidiem, formām, 

valodām, filiālēm 

 

2015./2016.ak.g. programmā studēja 72 studenti jeb 4,4% no pilna laika BA studentu 

skaita. Tā kā šī bakalaura studiju programma “Inovācijas un produktu attīstība 

uzņēmējdarbībā” tika uzsākta 2009./2010. akadēmiskajā gadā, tad pirmais izlaidums bija 

2012./2013.akadēmiskā gada jūnijā. Programmas studentu skaits katru gadu pamazām pieaug, 

bet pēdējā gadā nedaudz samazinājies (skat. 3.8.5.1. tabulu).   
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Programmai studiju forma ir tikai viena – pilna laika studijas dienā I un II kurss, bet 

pilna laika vakara studijas III un IV kursā, kas īstenota latviešu valodā. 

3.8.5.1. tabula 

Studējošo skaits studiju programmā “Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” 

2012./2013. -2015./2016.ak.g. (uz 15.10.2015) 

        Kurss       

2012./2013. 

        

2013./2014. 

2014./2015. 2015./2016. 

      Pirmais 29 39 18 14 

      Otrais 30 24 30 15 

      Trešais 18 25 20 27 

      Ceturtais 16 14 22 16 

       Kopā 93 102 90 72 

 
3.8.5.2. PIELIKUMS 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

2015./2016.ak.g. bakalaura studiju programmā „Inovācijas un produktu attīstība 

uzņēmējdarbībā” pirmajā kursā tika imatrikulēti kopā 14 pilna laika studenti. 

3.8.5.3. PIELIKUMS 

Absolventu skaits 

 

Pirmajā izlaidumā 2012./2013.ak. gada jūnijā programmu absolvēja 16 studenti, bet 

2013./2014. ak. gadā – 11 studenti, 2014./2015. ak. gadā – 21 students, 2015./2016.ak. gadā – 

17 studenti. Tiek veikta studiju programmas tendenču izpēte, analizējot studējošo un 

absolventu dinamiku, absolventu nodarbinātību. 

3.8.6. PIELIKUMS  
Aptaujas rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

 

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

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

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

Studentu aptauju kopsavilkums un salīdzinājums par pēdējiem trim gadiem par 

docētāju vadītajiem studiju kursiem katedru un bakalaura programmu griezumā 

Katedras 

1. 
Ievad-
info 

2. 
Saprotamī
-ba 

3. Intereses 
padziļināšana 

4. Lekciju 
aktualitāte 

5. 
Komunikā
-cija 

6. Laika 
precizi- 
tāte 

7. 
Konsultāciju 
pieejamība 

8. Vēlme 
turpināt 
sadarbību 

2012./2013.ak.g. 

UBI 3,6 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2 

Vad_zin 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6 3,4 

Fin_kat 3,6 3,3 3,2 3,4 3,3 3,4 3,5 3,2 

Sveš_kat 3,7 3,5 3,3 3,6 3,4 3,5 3,6 3,4 
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Bak_vid 3,7 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,5 3,3 

2013./2014.ak.g. 

UBI 3,7 3,4 3.0 3,4 3,3 3,5 3,5 3,2 

Vad_zin 3,7 3,4 3,1 3,3 3,3 3,5 3,5 3,2 

Fin_kat 3,8 3,4 3,2 3,6 3,4 3,6 3,6 3,3 

Sveš_kat 3,8 3,6 3,4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,5 

Bak_vid 3,7 3,5 3,2 3,5 3,4 3,6 3,6 3,3 

2014./2015.ak.g. 

UBI 3,8 3,6 3,4 3,5 3,4 3,6 3,7 3,5 

Vad_zin 3,6 3,5 3,3 3,4 3,4 3,5 3,8 3,4 

Fin_kat 3,6 3,2 3,0 3,4 3,2 3,4 3,6 3,1 

Sveš_kat 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 

Bak_vid 3,7 3,4 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,3 

 

3.8.7. PIELIKUMS 
Aptaujas rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

2015./2016.ak.g. veiktajā visu 17 topošo studiju programmas absolventu aptaujā (kas 

notika pirms bakalaura darbu aizstāvēšanas) un izveidotajā aptaujas kopsavilkumā, var 

novērot šādu 4. kursa pilna laika studentu viedokli: 

1. 80% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte attaisnojusi 

izvēli studēt BA. 

2. 53% aptaujātie ieteiktu bakalaura studiju programmu „Inovācijas un produktu 

attīstība uzņēmējdarbībā” citiem studēt gribētājiem. 

3. 65% aptaujāto apmierināja iespēja īstenot karjeras mērķus studiju laikā. 

4. Aptaujātie ļoti novērtē pasniedzēju augsto profesionalitāti un pieredzi, ERASMUS 

studiju iespējas, pasniedzēju un personāla pieejamību un atsaucību. Ir kritika par 

IT nodrošinājuma kvalitāti. 

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

BA bakalaura grādu, turpina studijas maģistrantūrā. Tā, piemēram, 2011./2012.ak.g. BA visu 

bakalaura studiju programmu 71 absolvents uzsāka studijas maģistrantūrā; 2012./2013.ak.g. – 

93 absolventi un 2013./2014.ak.g. – 63 absolventi, kas uzsāka studijas sešās maģistra studiju 
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programmās, ko piedāvā BA, bet 2014./2015.ak.g. – tikai 40 un 2015./2016.ak.g. – bija 

neliels pieaugums – 49 absolventi, kas bija izrādījuši lojalitāti savai augstskolai. 

 

3.8.8. PIELIKUMS 

Studējošo pašpārvalde un 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 tika dota iespēja piedalīties studiju procesa pilnveidošanā. 

Savukārt, atsevišķu studentu individuālo problēmu uzklausīšana ir docētāju, programmas 

direktora un katedras vadītāju kompetencē. 

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.  

Banku augstskolas studentu pašpārvalde ciešā sadarbībā ar Banku augstskolu, Nordic 

Training International un Swedbank organizēja Biznesa simulācijas spēļu konkursu „Bizness 

24h”, kurā pieteicās 450 jaunieši no visiem Latvijas novadiem un Rīgas, kam interesē 

uzņēmējdarbība. Dalībniekiem ir iespēja iejusties īstā biznesa vidē un varbūt pat pārbaudīt 

kādas savas mazās idejas potenciālu. Tajā aktīvi piedalījās programmas 1. un 2.kursa studenti. 

Studentes Evelīva Kalvāne un Lita Klaucāne no 3IPA grupas piedalījās un pārstāvēja BA 

izstādē „Skola 2016”. 

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

augstskolu studentu Latvijas XXVI Universiādē vai arī pārstāvējuši BA cita veida sporta 

sacensībās 2015./2016.ak.g. Piemēram, basketbola komandu pārstāv Kristaps Kalniņš no 

4IPAv grupas, ar florbolu nodarbojas 3IPA grupas studenti Armands Jansons un Kaspars 

Lisovskis, ar pludmales volejbolu – Kristīne Cīrule no 3IPA grupas.  

Studenti aktīvi piedalās BA jauktajā korī „Monēta”, piemēram, 4IPAv grupas studenti 

– Baiba Dreimane un Līvis Lāma, 3IPAv grupas studente Paula Rubene kopā ar kori uzstājās 

18.novembra pasākumā pie Brīvības pieminekļa, SPORTLAND Baltijas valstu Ziemassvētku 

pasākumā ''Latvijas leģendas kultūrā un sportā'', Arēnā Rīga, Inta Teterovska koru grupas  

koncertu ciklā ''Tev mūžam dzīvot, Latvija!'' Rīgas Sv.Pētera baznīcā, jaukto koru skatē 

Lielajā aulā, iegūstot 1. pakāpes diplomu, koncertā „Manas ģimenes ceļš” Šlokenbekas muižā, 

kora 5. gadu jubilejas koncertā „Laika nospiedums”, Koka Rīgā. 
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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. 

100% visi studenti tiek novērtēti. 2015./2016.ak.g. 43 studentu aptaujas rezultāti ir šādi: 

5) vislabāk novērtētas prasmes: studentu attieksmes pret pienākumu, studentu 

izrādītā iniciatīva un prasme strādāt ar datoru;  

6) 18% no studentiem analītiskās un 21% komunikāciju prasmes novērtētas ar 7 

(labi);  

7) 35% no studentiem konkrētajās prakses vietās nebija iespējams novērtēt 

pārdošanas prasmes;  

8) kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (79% gadījumos novērtēts ar 

izcili vai teicami, 19% novērtēts ar labi un tikai vienu studentu nebija iespējams 

novērtēt). 
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4.PĀRSKATS PAR 2015./2016. AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU 

PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PILNVEIDEI 
 

4.1. STUDIJU PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” IEGŪSTAMAIS 

GRĀDS, PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI  

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” tiek īstenota kopš 2005. gada. Programma realizācijas laikā tiek pilnveidota 

atbilstoši mūsdienu vajadzībām, veicot programmas mērķu, uzdevumu, struktūras, satura, 

pasniegšanas metožu un apguves rezultātu auditu, kvalitātes un pilnveidošanas iespējas. Tiek 

veikts studiju programmas audits programmas direktora, katedras vadītāju, visu iesaistīto 

docētāju līmenī, kā arī uzklausot padomes locekļu – darba, prakses devēju, studentu un 

absolventu ieteikumus. Studiju programmas pilnveidē, pamatojoties uz didaktisko koncepciju, 

tiek ņemtas vērā darba tirgus vajadzību prognozes un studējošo intereses. Pilnveidojot 

programmu, veiktās izmaiņas apstiprinātas Banku augstskolas Senāta sēdēs. 2014./2015.ak.g. 

tika veiktas izmaiņas studiju programmā, bet 2015./2016.ak.g. izmaiņas netika veiktas. 

Banku augstskola piedāvā divas uzņēmējdarbības virziena profesionālās maģistra 

studiju programmas latviešu valodā. Būtiskākās studiju programmas stiprās puses: 

1) maģistra studiju programma, kas tiek īstenota jau vairāk nekā 10 gadus; 

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

3) absolventu pieprasījums darba tirgū. 

Studiju laikā notiek profesionālās kompetences pilnveide, nostiprinot teorētiskās 

zināšanas. Pēc studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” (tālāk – Studiju programma) 

apguves studējošais saņem 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu par 

profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un iegūst 

kvalifikāciju „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”, kas atbilst 5.profesionālās kvalifikācijas 

līmenim. Piešķirtā kvalifikācija apliecina, ka absolventi apguvuši prasmes noteikt un formulēt 

uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, 

strādāt ar cilvēkiem un būt gataviem dažādām pārmaiņām ātri mainīgajā biznesa vidē. 

Absolvents var sevi apliecināt kā kvalificēts, radošs, profesionāli strādāt spējīgs vadītājs. 

Studiju programmas īstenošanas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu 

starptautiski konkurētspējīgu izglītību, sekmēt pētniecisko un jaunrades darbu veikšanu 

vadībzinātnes jomā. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus vadītājus ar 

nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, padziļinātām prasmēm un kompetencēm 

uzņēmējdarbībā, īpaši pievēršot uzmanību starptautiskajai uzņēmējdarbībai, atbilstoši 

profesijas standartam Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, kas sekmētu veiksmīgu uzņēmumu un 
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iestāžu vadīšanu un to darbības ilgtspējīgu paplašināšanu, kā arī veicinātu jaunu 

konkurētspējīgu uzņēmumu dibināšanu. Programma izstrādāta, orientējoties uz pretendentiem 

ar iegūtu bakalaura grādu gan vadībzinību jomā, gan jo īpaši – citās zinātnēs, ja ir darba 

pieredze vadītāja amatā.  

Studiju programmas mērķis apstiprināts 2013.gada 21. maija Senāta sēdē (protokols 

Nr. 5). Uzņēmumu konkurētspēju var nodrošināt vadītāju un uzņēmumu īpašnieku zināšanas 

par uzņēmumu konkurētspējīgās priekšrocības rašanās avotiem un tās paaugstināšanu 

ietekmējošiem faktoriem, ņemot par pamatu jaunākās teorētiskās atziņas un to efektīvu 

pielietojumu praksē. Izzināt un izprast šīs likumsakarības, apgūt metodes un paņēmienus, kā 

paaugstināt uzņēmumu vērtību, pamatojoties uz izcilu uzņēmumu darbību, ir šīs studiju 

programmas misija. 

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Nodrošināt studentiem iespēju apgūt plašu un padziļinātu zināšanu līmeni, prasmi 

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

un starptautisko vidi globalizācijas kontekstā. 

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

pretstatīt dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas vietējā un starptautiskajā 

uzņēmējdarbības vidē. 

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

pielietošanu, jaunrades darba veicināšanu, lai iegūtās zināšanas ļautu veikt 

padziļinātu pētniecību vadīšanas jautājumos. 

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

risināt dažādas kompleksas situācijas, problēmas un praktiskus uzdevumus, lai 

sekmētu profesionālās kompetences attīstību un atbilstošas konkurētspējīgas 

kvalifikācijas iegūšanu tālākas karjeras veidošanai. 

5. Nodrošināt studentu radošo spēju attīstību uzņēmējdarbībā, uzņēmumu vadīšanā 

un virzīt tā attīstību atbilstoši starptautiskā tirgus prasībām.  

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

spēju sadarboties ar dažādām ieinteresētām pusēm. 

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

piemērot savā profesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas. 

8. Pilnveidot studējošo prasmi pastāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo 

zināšanu līmeni. 

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

tautsaimniecības, starptautiskā tirgus un tehnoloģiju attīstībai. 
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 4.2.STUDIJU PROGRAMMĀ „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PAREDZĒTIE 

STUDIJU REZULTĀTI 

 

Studiju programmā studiju rezultāti noteikti atbilstoši ES Mūžizglītības kvalifikāciju 

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

definētajām nepieciešamajām kompetencēm. Programmas absolvents: 

1) spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas 

daudzveidīgās norises kopsakarībām, attīstības tendencēm globalizācijas 

kontekstā; 

2) prot novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi vietējā un starptautiskajā tirgū; 

3) spēj patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu 

risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisko un jaunrades darbību, kas 

nodrošina radošo domāšanu; 

4) spēj patstāvīgi teorētiskās zināšanas izmantot praktiskajā uzņēmējdarbībā un 

uzņēmumu vadīšanā, sekmējot inovatīvu risinājumu ieviešanu; 

5) spēj strādāt komandā, spēj izprast dažādu grupu intereses, argumentēti 

izskaidrot viedokli, labas komunikācijas un konflikta vadīšanas prasmes; 

6) spēj patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, 

nostiprinot teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvākās 

pieejas;  

7) prot analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski 

novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma vadīšanas jautājumus, pieņemot 

lēmumus, veikt augsti kvalificētas profesionālas funkcijas; 

8) spēj demonstrēt uzņēmuma un projektu vadīšanas prasmes, nodrošinot 

uzņēmuma konkurētspējīgu darbību, paaugstinot tā pievienoto vērtību 

mainīgajos un globālās ekonomikas ilgtspējīgas attīstības apstākļos; 

9) parāda izpratni un ētisku atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi 

un sabiedrību. 

Studiju rezultāti sasniegti ar katrā studiju kursā izvirzītajiem uzdevumiem un īstenoto 

pārbaudes formu. Programmas apguve sagatavos nākamos absolventus uzņēmumu un to 

struktūrvienību vadīšanai, veidos izpratni par profesionālu un sabiedriski aktuālu problēmu 

atklāšanas un risināšanas nozīmīgumu, kā arī rosinās iesaistīšanos mūžizglītībā. 

Pēc teorētiskā kursa beigām maģistrants dodas 6 nedēļu praksē (6KP), kuras laikā 

studenti izpilda prakses programmu izvēlētajās prakses vietās un  izstrādā prakses pārskatu. 

Ņemot vērā to, ka lielākā daļa maģistru jau atrodas darba attiecībās, tad līgums par praksi tiek 
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slēgts ar viņu esošajiem darba devējiem, bet nepieciešamības gadījumā studentiem tiek 

piedāvātas prakses vietas. BA ir noslēgusi ilgtermiņa sadarbības līgumus ar darba devējiem, 

izveidojot datu bāzi, no kuras studentiem tiek piedāvātas prakses vietas. Prakses mērķis ir 

sekmēt programmā apgūto teorētisko zināšanu izmantošanu profesionālo pienākumu 

veikšanā. 

Prakses saturā ir iekļauta studējošā iepazīšanās ar prakses organizācijas pārvaldes 

struktūru un darbības principiem, kā arī vidi, kurā uzņēmums darbojas. Prakses programmas 

trīs individuālie uzdevumi studentam tiek piedāvāti no prakses programmā uzskaitītajiem 

uzdevumiem saskaņā ar izvēlēto maģistra tēmu. 

Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu, kuru augstskola slēdz ar darba devēju par 

prakses vietas nodrošināšanu. Prakses līgumā ir ietverts prakses mērķis, uzdevumi, prakses 

norises plānojums, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, kā arī pušu pienākumi un atbildība.  

Karjeras centrs studentiem organizē semināru un iepazīstina studējošos ar pieejamo 

informāciju BAIS par prakses norisi, prakses programmu, prakses pārskata saturu un kārtību, 

kādā aizstāv prakses pārskatus.  

Prakses laikā tiek sagatavots prakses pārskats. Prakses pārskata aizstāvēšanu vērtē 

komisija, kuras sastāvā ir darba devēju pārstāvis un Banku augstskolas docētājs. 

2015./2016.ak.g. programmas studenti strādāja praksi tādos uzņēmumos kā: AS 

“Sadales tīkls”, IPAS “Nordea Pensions Latvia”, Manager Asesores (Spānija), Rīgas 

Brīvostas pārvalde, SIA “Asnima Lab”, SIA “Bite Latvija”, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, 

Amazon Europe Core Sarl (Luksemburga) 

Prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas, iegūstot studiju programmai un 

kvalifikācijai atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūstot praktisko iemaņu kopumu, kas 

nepieciešams uzņēmumu un iestāžu vadītājam. Prakses laikā students veic pētījumu prakses 

vietas organizācijā. 

 
4.3. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀ „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” 

 

Banku augstskolas Uzņemšanas noteikumi nosaka, ka tiesības studēt Banku augstskolā 

ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir tiesības uz LR izdotu nepilsoņa 

pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Savukārt, Nolikums 

par reflektantu uzņemšanu Banku augstskolā nosaka Uzņemšanas, Imatrikulācijas un 

Apelācijas komisijas darbību un kompetences reflektantu uzņemšanas procesā. 

Lai uzsāktu studijas profesionālā  maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības 

vadīšana”, pretendentam jābūt: 
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1) ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinību jomā;  

2) ar otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai 

vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo izglītību;  

3) ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs (kas nav minēts 9.1. punktā) ar 

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

4) ar bakalaura akadēmisko grādu ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze 

vadītāja amatā.  

Studentu uzņemšana programmā notiek no maija sākuma līdz oktobra vidum, kad 

sākas studiju programmas realizācija. Lai uzsāktu studijas maģistra programmā, bija 

nepieciešami šādi izglītības līmeni apliecinoši dokumenti: 

1) dokuments par iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai 

vadībzinībās; 

2) dokuments par otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, 

finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo 

izglītību; 

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

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

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

darba pieredze vadītāja amatā. 

Studiju programmas uzņemšanas nosacījumi ir tādi, lai būtu iespēja realizēt studiju 

programmas mērķi, uzdevumus un apgūt paredzētos studiju rezultātus.  

Topošajiem maģistrantiem bez iepriekšējas profesionālās izglītības papildus tiek 

organizēti un piedāvāti sagatavošanas kursi finanšu priekšmetos: finanšu grāmatvedībā, 

finanšu analīzē un vadības grāmatvedībā. Šie maģistra programmas reflektanti izmanto šo 

iespēju un apmeklē sagatavošanas kursus, jo iepriekšējā izglītība vairākumam nav saistīta ar 

vadībzinību, ekonomiku un finansēm. Studijas uzsākot, tiek veikta aptauja par apgūtajiem 

studiju kursiem bakalaura programmās, piemēram, mikroekonomika, makroekonomika, 

uzņēmējdarbība, mārketings, projektu vadīšana, finanšu vadība, stratēģiskā vadīšana. Pēc 

iegūtās informācijas maģistrantiem, kuri nav apguvuši kādus no šiem studiju kursiem, 

patstāvīgi jāapgūst papildmateriāls, ko sagatavojuši docētāji un ievietojuši Moodle sistēmā, 

par to informējot katru studentu. Vienlaikus studentiem ir iespēja tikties ar docētāju 

konsultāciju laikā, kā arī docētāji papildus izsludina studentiem konsultāciju stundas pēc 

nodarbībām, ievietojot informāciju BAIS sistēmā. 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultāti tiek atzīti 

atbilstoši nolikumam  “Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
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sasniegto studiju rezultātu atzīšanu” (apstiprināts Senāta 17.12.2013. sēdē, prot.12). Nolikums 

izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr. 36 “Iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”. 

1. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtie studiju rezultāti, Augstskolā iesniedz: 

  1.1. iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu; 

   1.2.profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanai iesniedz 

profesionālās kvalifikācijas apliecinājumu atbilstoši Augstskolas attiecīgās 

studiju programmas prakses programmai. 

2. Persona iesniedz apgūto studiju kursu aprakstus vai citu apliecinājumu par 

apgūto kursu saturu un apjomu. 

3. Persona uzrāda dokumentu oriģinālus un iesniegumam pievieno kopijas, kas 

apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju 

rezultātus.  

Par citā studiju programmā iegūto studiju kursam atbilstošo kredītpunktu ieskaitīšanu 

lemj BA Studiju rezultātu atzīšanas komisija (Studiju nolikums 10.3. punkts, 29.marts 

2016. gada redakcijā). 

 
4.4.MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PLĀNS 

 

Programmā studē pilna laika studiju formā. Studiju ilgums ir 1,5 gadi (3 semestri) ar 

iepriekš apgūtu profesionālo bakalaura grādu vai 2,5 gadi (5 semestri) ar iepriekš iegūtu 

akadēmisko bakalaura grādu ( skat. 4.4.1. un 4.4.2. tabulu). 

4.4.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” (ar profesionālo bakalaura grādu) 2015./2016.ak.g. 

 Studiju kursa nosaukums 
Kredītpunktu skaits Zināšanu  

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

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

A 1. Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstība 6   Eksāmens 

 1. daļa. Ekonomika vadītājiem 2    

 2. daļa. Inovatīvā uzņēmējdarbība 2    

 3. daļa. Cilvēkresursu vadīšana 2    

 4. daļa. Pētniecības metodes biznesā 2    
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A 2. Uzņēmumu finanšu vadīšana 4 Eksāmens 

 1. daļa. Vadības grāmatvedība 2    

 2. daļa. Finanšu vadība 2    

A  
3. Uzņēmējdarbība un tiesības 4 

  Eksāmens 

 1. daļa. Komercdarbības tiesiskā vide 2    

 2. daļa. Starptautiskās komerctiesības 2    

 Kopā 16    

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

A 
4. Uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas  

vadīšana  

2 6  
Eksāmens 

 
   1. daļa. Uzņēmuma darbības stratēģijas 

starptautiskajā vidē 

2   
 

 2. daļa. Starptautiskā mārketinga vadīšana 
 2  

 

 3. daļa. Uzņēmuma biznesa modeļi  2   

 4. daļa. Efektivitātes vadīšana uzņēmumos  2   

A 5. Projektu un risku vadīšana  4  Eksāmens 

 1. daļa. Starptautisko projektu vadīšana   2   

 2. daļa. Risku vadīšana projektos  2   

 Kopā 2 10   

IZVĒLES KURSI – 6 KP *) 

B 6. Intelektuālā īpašuma aizsardzība  2  Eksāmens 

B 7. Starpkultūru saskarsme  2  Eksāmens 

B 8. Nodokļu politika Eiropas vidē  2  Eksāmens 

B 9. Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū  2  Eksāmens 

B 10.Korporatīvā sociālā atbildība  2  Eksāmens 

B 11. Radošā domāšana  2   Eksāmens 

B 12. Ilgtspējīgā līderība  2   Eksāmens 

 Kopā 2 4   

 13. Prakse  6  Aizstāvēšana 

    14. Valsts pārbaudījums – maģistra darbs   20          Aizstāvēšana 

 Kopā: 60 KP 20 20 20  

 
4.4.2.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” (bez iepriekšējas profesionālās kvalifikācijas) 2015./2016.ak.g. 

 Studiju kursa nosaukums 
Kredītpunktu skaits Zināšanu  

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

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

A 1. Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstība 6     Eksāmens 

 1. daļa. Ekonomika vadītājiem 2      

 2. daļa. Inovatīvā uzņēmējdarbība 2      

 3. daļa. Cilvēkresursu vadīšana 2      

 4. daļa. Pētniecības metodes biznesā 2      
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A 2. Uzņēmumu finanšu vadīšana 4 Eksāmens 

 1. daļa. Vadības grāmatvedība 2      

 2. daļa. Finanšu vadība 2      

A  3. Uzņēmējdarbība un tiesības 4     Eksāmens 

 1. daļa. Komercdarbības tiesiskā vide 2      

 2. daļa. Starptautiskās komerctiesības 2      

 Kopā 16      

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

A 
4. Uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas  

vadīšana  

2 6    
Eksāmens 

 
   1. daļa. Uzņēmuma darbības stratēģijas starptautiskajā 

vidē 
2     

 

 2. daļa. Starptautiskā mārketinga vadīšana  2     

 3. daļa. Uzņēmuma biznesa modeļi  2     

 4. daļa. Efektivitātes vadīšana uzņēmumos  2     

A 5. Projektu un risku vadīšana  4    Eksāmens 

 1. daļa. Starptautisko projektu vadīšana   2     

 2. daļa. Risku vadīšana projektos  2     

 Kopā 2 10     

IZVĒLES KURSI – 6 KP *) 

B 6. Intelektuālā īpašuma aizsardzība  2        2 Eksāmens 

B 7. Starpkultūru saskarsme  2    Eksāmens 

B 8. Nodokļu politika Eiropas vidē  2    Eksāmens 

B 9. Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū  2    Eksāmens 

B 10.Korporatīvā sociālā atbildība  2    Eksāmens 

B 11. Radošā domāšana  2     Eksāmens 

B 12. Ilgtspējīgā līderība  2     Eksāmens 

 Kopā 2 4     

PRAKSE – 32 KP 

 13. Prakse  6          Aizstāvēšana 

 14. Prakse    20 6        Aizstāvēšana 

  Kopā  6 20 6   

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS – 30 KP  

 15. Diplomdarbs     10  A    Aizstāvēšana 

    16. Maģistra darbs    4 16       Aizstāvēšana 

 Kopā    14 16  

 Kopā: 96 KP 20 20 20 20 16  

Studiju programmas īstenošanas procesā studiju programmā 2015./2016.ak.g. nav 

veiktas izmaiņas. 

Nepārtraukti notiek studiju programmas pilnveidošana, veicot studiju programmas 

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

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

programmas veiktās izmaiņas saistītas ar starptautiskās uzņēmējdarbības jautājumu 
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pastiprināšanu. Ņemot vērā būtisko iekšējā tirgus apjoma un pieprasījuma samazināšanu un 

Latvijas ekonomisko situāciju, uzņēmumiem, lai nodrošinātu konkurētspēju un turpmāko 

attīstību, strauji jāapgūst ārējie tirgi. To iespējams risināt šādos pamatvirzienos: 

1) nodrošinot eksportu; 

2) dibinot un atverot kopuzņēmumus ārvalstīs; 

3) piedāvājot uzņēmumiem franšīzes līgumus; 

4) veicinot patentētu tehnoloģiju licencēšanu; 

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

piedaloties tirdzniecības misijās utt. 

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

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

tirgus aktivizēšanos un pastiprinot multiplikatora efektu. 

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

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

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

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

uzņēmumiem darboties starptautiskā tirgū, kā konkurēt ar starptautiskajiem uzņēmumiem 

vietējā tirgū globalizācijas apstākļos. 

 
4.5. MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

 

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. 

Programmas vadība organizē informatīvos pasākumus studentiem. Tā, piemēram, 

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

konkrētā akadēmiskā gada studiju grafiku, studiju programmas realizāciju, prasībām studiju 

kursu apguvē, vērtēšanas sistēmu, patstāvīgo darbu iesniegšanas termiņiem, maģistra darba 

pētījuma jomām, konsultācijām, studiju iespējām Erasmus programmās, studiju pārtraukumu 
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piešķiršanas kārtību u.c. būtiskiem jautājumiem. Visa minētā informācija katram studentam 

tiek izsniegta arī drukātā formātā. Akadēmiskā gada beigās notiek tikšanās par aktuāliem 

jautājumiem. Pirms katras došanās praksē tiek rīkota tikšanās ar programmas direktori un 

Karjeras centra prakses vadītāju.  

Studiju programmā ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, 

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

augstskolas mājas lapā un informatīvajā sistēmā BAIS.  

Prakses programmu izstrādā Programmas direktors sadarbībā ar Karjeras centru 

(turpmāk tekstā – KC) un Vadībzinību katedras docētājiem, pamatojoties uz studiju 

programmas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Prakses procesa organizēšanas kārtība, 

Prakses programma, Norādījumi prakses norisei, tipveida prakses līguma paraugs ir pieejami 

BAIS sistēmā. Prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas, iegūstot studiju 

programmai un kvalifikācijai atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūstot praktisko iemaņu 

kopumu, kas nepieciešamas uzņēmuma vadītājam. Prakses laikā students veic pētījumu 

prakses vietas organizācijā. Prakses noslēgumā veikto pētījumu prakses pārskata formā 

iesniedz Banku augstskolā. Prakses atskaites tiek uzglabātas KC vienu gadu pēc studiju 

programmas absolvēšanas, bet ne ilgāk par trim gadiem. Sensitīvu/konfidenciālu informāciju 

saturoši prakses pārskati, pamatojoties uz studenta iesniegumu, tiek uzglabāti KC atsevišķi, 

ierobežotas pieejamības vietā. Praktikanta sniegumu prakses laikā novērtē darba devējs, 

prakses pārskata recenzents un prakses pārskatu aizstāvēšanas komisija, kas izveidota ar 

rektora rīkojumu. Prakses vietas nodrošina KC.  

Lai pilnveidotu maģistra darba izstrādes procesu 2015. gada 9. aprīlī ar BA rektora 

rīkojumu Nr. 27-2/022 tika pieņemta „Kārtība par maģistra darbu/diplomdarbu tēmu un 

vadītāju izvēli, izstrādes semināru un priekšaizstāvēšanās procesu”. Pirms maģistra darba 

izstrādes uzsākšanas notiek izglītojošs seminārs, kurā tiek pārrunātas prasības darba izstrādei, 

bet mēnesi pirms maģistra darba nodošanas tiek rīkota maģistra darbu priekšaizstāvēšana. 

Ievērojami pieaugusi semināru popularitāte, jo studenti apmeklē ne tikai tos, kuros jāprezentē 

sava pētījuma izstrādes gaita un saturs, bet ir iespēja diskutēt ar docētājiem un iepazīties ar 

grupas biedru pētījuma prezentācijām, smeļoties jaunas idejas un uzklausot ekspertu 

ieteikumus dažādu pētījumu metožu izmantošanā. Augstskolā tiek rīkoti arī citi metodiskie 

pasākumi pēc vajadzības. Aktualizējot studiju programmu, docētāji aktīvi iesaistās studiju 

programmas rezultātu apspriešanā, analizēšanā un sniedz savus priekšlikumus programmas 

pilnveidošanas jautājumos. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 16 docētāji. 9 docētājiem (56%) ir doktora 

zinātniskais grāds, savukārt 4 minētās studiju programmas pasniedzēji (25%) pašlaik turpina 
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studijas doktorantūrā. 11 docētājiem (69%) BA ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu 

studiju procesa kvalitāti, studiju programmai piesaistīti arī 4 docētāji (31%), kam BA nav 

pamatdarba vieta, bet kas ir savā nozarē praktizējoši speciālisti. 

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

1 gads 6 mēneši vai 2 gadi 6 mēneši. Programmas kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti (KP) vai 

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

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

akadēmiskās stundas paredzētas darbam auditorijā un 12 akadēmiskās stundas – 

patstāvīgajām studijām. 

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

kursu apguves un patstāvīgā darba uzdevumu nokārtošanas studenti kārto pārbaudījumus 

atbilstošajos studiju kursos.  

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošajiem individuāla pieeja tiek 

nodrošināta trijos veidos: mazs studentu skaits grupās; individuālie patstāvīgie darbi 

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

individuālās konsultācijas (saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku) ar pasniedzējiem, 

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

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

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

interesējošā jautājumā vai atrisinātu savas problēmas. 

Studiju procesā tiek izmantotas šādas studiju metodes:  

1)    lekcijas, semināri, praktiskie darbi; 

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

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

analīze; 

3)    studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba 

veicināšana – referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos, kuros 

studenti gūst starptautisku pieredzi un atzinību Eiropas valstu ietvaros; 

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

ietvaros (piemēram, Edgars Ražinskis, SIA „25 Wolves” vadītājs; tēma: „Uzņēmuma 

pieņemtie lēmumi un īstenotās aktivitātes, ievērojot sociālos aspektus”; Linda 

Kalniņa, SIA „Lursoft IT” korporatīvo klientu konsultante; tēma: „Lursoft datu bāzes 

un to izmantojums studentu pētījumos”. 

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

problēmsituāciju analīzēm un citiem pētāmiem materiāliem, lai attīstītu studentu teorijas 
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pielietojuma spējas, diskusijas, argumentācijas prasmes, kā arī savu teorētisko atziņu 

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

studenti attīsta: 

a. praktiskajos darba uzdevumos daudzos studiju kursos, novērtējot un analizējot 

konkrētu uzņēmumu vadības problēmu cēloņus, nosakot un izvērtējot risinājumu 

alternatīvas (piemēram, studiju kursos Inovatīvā uzņēmējdarbība, Uzņēmuma 

biznesa modeļi); 

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

kursos Ekonomika vadītājiem, Starptautiskā mārketinga vadīšana); 

c. patstāvīgajos studiju darbos, analizējot un izsakot priekšlikumus uzņēmuma 

efektivitātes paaugstināšanai. 

Katram studiju kursam tiek izvēlētas piemērotākās mācību metodes, lielāku uzmanību 

veltot praktiskām nodarbībām. Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar 

specializētām datorprogrammām (SPSS, MS Project u.c.) un interneta pieslēgumu. Liela daļa 

no programmas studiju kursiem un to materiāliem tiek sagatavoti elektroniskā veidā un ir 

pieejami studentiem Moodle sistēmā (e-platformā), kurai var pieslēgties gan augstskolā, gan 

ārpus tās. Atsevišķos studiju kursos pārbaudījumi tiek organizēti elektroniski.  

Studiju programmā studenti veic pētniecisko darbību, izstrādā maģistra darbus 

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

sadarbībā ar docētājiem. 

Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 

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

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

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

2009.gada 10. novembra Senātā apstiprināto Studiju nolikumu.  

BA ievēro šādus vērtēšanas pamatprincipus: 

5) 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; 

6) 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. 
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Studentu sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 

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

1) iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2) iegūtās prasmes un iemaņas; 

3) attieksme pret mācīšanos; 

4) mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite, kontroldarbs) un pārbaudes veidu (mutisks, 

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

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

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

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

analīze, faktu materiālu apkopojums, izvērtējums u.c. 

Vērtēšanas kritēriji ir iekļauti studiju kursu aprakstos, kuri pieejami katram 

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

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

rezultātu vērtēšanas skalas metodika. 

Eksāmenu prasības studiju kursā apstiprina atbilstošās katedras vadītājs. Prakses 

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

devējiem izveidotas aizstāvēšanas komisijas.  

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu: 

aizstāv maģistra darbu. Maģistra darbu aizstāvēšanā kā valsts pārbaudījumu komisiju 

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

komisijas sastāvu sagatavo  programmu direktors un tos izskata un apstiprina Senātā.  

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

2015./2016.ak.g. ar vērtējumu 9 (teicami) savu maģistra darbu (skat. 4.5.1. tabulu) aizstāvēja 

viens profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” students.  

4.5.1.tabula 

Teicami aizstāvētā maģistra darba tēma  

 Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1. Ķeirāns Francis 2MV Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas apsardzes 

pakalpojuma maksas noteikšanas metodika 

 

Lai veicinātu BA studentu integrāciju un apriti 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. 
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2015./2016. ak.g. praksi 3 mēnešu garumā veica studente Marta Polna uzņēmumā „Manager 

Asesores” (Spānija) un 5 mēnešus, izturot ārkārtīgi lielu konkursu uzņēmumā „Amazon 

Europe Core Sarl” (Luksemburga). 

 

4.6.PIELIKUMI MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” RAKSTUROJUMAM 

 

4.7.1.PIELIKUMS 

Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

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

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

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

akadēmiskajam un administratīvajam personālam, kā arī informē sabiedrību par realizētajām 

studiju programmām un kompetencēm, ko ieguvuši Banku augstskolas absolventi. 

Aktualizētie studiju kursu un moduļu apraksti skatāmi arī BA mājas lapā: 

http://www.ba.lv/studijas/programma/uznemejdarbibas-vadisana-3 

4.7.2.PIELIKUMS 

 

Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” satura atbilstība valsts profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un profesijas standartam 

 

Profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un uzņēmumu un 

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

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

pārskati, diplomdarbs un maģistra darbs. 

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

uzņēmējdarbības vidi, uzņēmuma darbību un stratēģiju, lai attīstītu studentu spējas 

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

attīstītu pētniecības un praktiskās iemaņas un prasmes jauna uzņēmuma veiksmīgai 

dibināšanai.  

Programmas saturs un tā sadalījums norādīts 4.7.2.1. tabulā. 
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4.7.2.1.tabula 

Programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

Nr. 

p.k. 
Izglītības standarta izvirzītās prasības 

 (ar 

iepriekšēju 

profesionālo 

kvalifikāciju) 

 (bez 

iepriekšējas 

profesionālās 

kvalifikācijas) 
1.   Programmas apjoms ir vismaz 40 KP  60 96 

2.  Kopējais maģistra studiju ilgums pilna laika studijās 5 gadi 

- Bakalaura grāds – ilgums (gadi) 

- Profesionālās izglītības maģistra grāds – ilgums (gadi) 

5 gadi un 6 mēn. 

4 

1 gads un 6 mēn. 

5 gadi un 6 mēn. 

3 

2 gadi un 6 mēn. 

3.  Programmu veido: 

- studiju kursi 

- prakse ārpus izglītības iestādes 

- prakse ārpus izglītības iestādes 

- diplomdarbs 

- valsts pārbaudījums 

 

34 

6 

 

 

20 

 

34 

6 

26 

10 

20 

4.  Programmas obligāto saturu veido: 

- studiju kursi, kas nodrošina sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (ne mazāk kā 7 KP) 

- pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi (ne mazāk kā 5 KP) 

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

2 KP) 

- prakse (ne mazāk kā 6 KP) 

- diplomdarbs 

- valsts pārbaudījums – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 

 

 

14 

 

14 

 

6 

6 

 

20 

 

 

14 

 

14 

 

6 

32 

10 

20 

 

Lai noteiktu Programmas atbilstību profesijas standartam „Uzņēmumu 

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

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

kursu apguves (skat. 4.7.2.2.tabulu) un prakses norises laikā, izstrādājot patstāvīgos studiju 

darbus. 

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

programma ir veidota uz četrgadīgas profesionālās studiju programmas un akadēmiskās 

bakalaura studiju programmas bāzes. 

Tas nozīmē, ka daļu profesijas standartā noteikto prasmju un zināšanu studējošie ir 

apguvuši pirms studiju uzsākšanas profesionālā maģistra studiju programmā (piemēram, 

bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana”). Maģistra studiju programma 

nodrošina padziļinātu uzņēmējdarbības vadīšanas profesionālo prasmju un iemaņu apguvi, lai 

varētu izpildīt uzņēmumu un iestāžu vadītāja uzliktos pienākumus un uzdevumus. 

Profesionālais maģistra grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības, turpināt izglītību 

doktora studiju programmā. 
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4.7.2.2.tabula 

Profesijas standarta „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks” norādīto prasību izpilde 

Nr. 

p.k. 
Zināšanas Studiju kursi  

1. Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras zināšanas 

1.1. Mārketinga vadīšana Starptautiskā mārketinga vadīšana, Radošā domāšana, 

Pētniecības metodes biznesā, Korporatīvā sociālā 

atbildība 

1.2. Finanšu vadīšana, finanšu un vadības 

grāmatvedība  

Vadības grāmatvedība, Finanšu vadība, Nodokļu politika 

Eiropas vidē, Risku vadīšana projektos 

1.3. Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, 

darba tiesiskās attiecības 

Radošā domāšana, Ilgtspējīgā līderība, Korporatīvā 

sociālā atbildība, Komercdarbības tiesiskā vide, 

Starptautiskās komerctiesības 

1.4. Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, 

loģistika, vadības informācijas sistēmas, 

kvalitātes sistēmu vadība, darba aizsardzība 

Risku vadīšana projektos, Starptautisko projektu vadīšana  

1.5. Komercdarbības likumdošana Komercdarbības tiesiskā vide, Starptautiskās 

komerctiesības, Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

2. Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās 

zināšanas 
2.1. Ekonomikas teorija Ekonomika vadītājiem 

2.2. Ekonomiski matemātiskās metodes Ekonomika vadītājiem 

3. Integrējošās zināšanas un prasmes 

3.1. Stratēģiskā vadīšana Uzņēmumu darbības stratēģijas starptautiskajā vidē, 

Uzņēmuma biznesa modeļi, Efektivitātes vadīšana 

uzņēmumos  

3.2. Starptautiskā komercdarbības vide Komercdarbības tiesiskā vide, Starptautiskās 

komerctiesības, Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

4. Vispārējās zināšanas un prasmes 

4.1. Valsts valoda Visos studiju kursos 

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

literatūru un apgūstot informāciju svešvalodā 

4.3. Komunikāciju prasmes Radošā domāšana, Ilgtspējīgā līderība, Starpkultūru 

saskarsme, Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū, kā 

arī tiek apgūtas visu studiju kursu realizācijas gaitā, 

veicot grupu darbus, prezentācijas u. tml. 

 

4.7.3.PIELIKUMS 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

 

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

tās finanšu resursu struktūru nosaka Senāts. 

Studiju maksa 2015./2016.ak.g. maģistra līmeņa studijām bija noteikta 3414 EUR 

apmērā (studentiem ar profesionālo kvalifikāciju) un 4040 EUR (studentiem bez profesionālās 

kvalifikācijas) par visu programmu. Studentiem ir iespēja pretendēt uz studiju maksas 

atlaidēm. 2015./2016.ak.g. vienam studentiem piemēroja “ Sadarbības atlaidi” (LDDK 

biedrs) – 10% atlaidi no pilnās studiju maksas. 
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 4.7.3.1.tabulā var redzēt studiju maksas sadalījumu visam studiju procesam (1,5 vai 

2,5 gadiem) studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kā arī studentiem bez 

iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas.   

4.7.3.1.tabula 

Studiju maksa 

Akadēmiskais gads 

Ar iegūtu profesionālo 

kvalifikāciju 

(EUR) 

Bez iegūtas 

profesionālās 

kvalifikācijas  (EUR) 

2015./2016. 2280 2280 

2016./2017. 1134 1447 

2017./2018.   313 

Kopā 3414 4040 

BA ieņēmumu un izdevumu struktūru 2016.gadam un izmaksu aprēķinu uz vienu 

studējošo skatīt 4.7.3.2. tabulā. 

4.7.3.2. tabula 

Izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2016.gadā 

Nr. p.k. Izmaksu pozīcija Summa, EUR 

1 Atalgojums 1205,42 

2 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
289,55 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 22,81 

4 Pakalpojumi 286,68 

5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 55,07 

6 Grāmatas un žurnāli 25,61 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 56,91 

8 Augstskolas attīstība 112,65 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 112,65 

10 Augstskolas rezerves fonds 112,65 

KOPĀ 2280,00  

 

4.7.4.PIELIKUMS 

Maģistra profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” salīdzinājums ar citām tāda paša līmeņa Latvijas un Eiropas Savienības 

valstu atzītām augstskolu studiju programmām 

 

4.7.4.1.tabulā salīdzināšanai ir izvēlēta Rīgas Ekonomikas augstskolas profesionālā 

maģistra studiju programma, kas nodrošina maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Studiju 

ilgums ir 2 gadi jeb 4 semestri ar 80 KP, no kuriem 50 KP ir teorētiskā daļa, 10 KP ir prakse 

un 20 KP maģistra darbs. Salīdzinājumam – BA studiju programmā teorētiskai daļai ir 

paredzēti 34 KP un tās studiju ilgums ir 1 gads un 6 mēneši. BA studiju programmā ir iekļauts 

lielāks skaits studiju kursu, kas saistīti ar starptautisko uzņēmējdarbību. 
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4.7.4.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programmas  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” salīdzinājums ar Rīgas Ekonomikas augstskolu 

Banku augstskola (Latvija) Rīgas Ekonomikas augstskola (Latvija) 

Profesionālā maģistra studiju programma 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” 

Profesionālā maģistra studiju 

programma „Uzņēmējdarbības vadība” 

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

Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstība: 

Ekonomika vadītājiem 
Inovatīvā uzņēmējdarbība  

Cilvēkresursu vadīšana 

Pētniecības metodes biznesā 

Uzņēmumu finanšu vadība: 

Vadības grāmatvedība 

Finanšu vadība 
Uzņēmējdarbība un tiesības: 
Komercdarbības tiesiskā vide  
Starptautiskās komerctiesības  

 

Vadības ekonomika 

Uzņēmējdarbība 

Pētniecības metodes 

 

Finanšu grāmatvedība 

Finanšu ekonomika 

 

Tieslietas vadītājiem 

Uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas vadīšana: 

Uzņēmuma darbības stratēģijas starptautiskajā vidē  

Starptautiskā mārketinga vadīšana 

Uzņēmuma biznesa modeļi 

Efektivitātes vadīšana uzņēmumos 

 

Globālā ekonomika 

Stratēģiskā vadība 

Ārējo pārmaiņu vadīšana 

Starptautiskais mārketings 

E-stratēģijas 

Projektu un risku vadīšana:  
Starptautisko projektu vadīšana  

Risku vadīšana projektos 

 

 

Iekšējo pārmaiņu vadīšana 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

Nodokļu politika Eiropas vidē 

Starpkultūru saskarsme 

Patērētāju uzvedība starptautiskajā tirgū 

Korporatīvā sociālā atbildība 

Radošā domāšana  

Ilgtspējīgā līderība  

 

 

Biznesa ētika, Efektīva komunikācija 

 

Grupu darbs un dinamika  

Organizāciju psiholoģija 

Papildus studiju programma salīdzināta ar vienpadsmit tāda paša līmeņa programmām 

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

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

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

konkurētspējīga profesionālās izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā un ārvalstīs. 

Salīdzināšana dod arī priekšstatu par vērtējamās programmas konkurētspēju, nišas 

aizņemšanu profesiju klāstā. Varam secināt, ka pastāv kopīgas pazīmes: pēc mērķa, satura un 

organizācijas minētās programmas ir līdzīgas BA studiju programmai; lielākajai daļai 

programmu (konkrēti – astoņās) piešķirtā kvalifikācija ir uzņēmumu un iestāžu vadītājs. 

Atšķirīgais ir studiju apjoms un ilgums, jo šobrīd tiek realizētas profesionālās maģistra studiju 

programmas, kuru ilgums ir, sākot ar 1 gadu un 6 mēnešiem. 
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Studiju programma tika salīdzināta ar divām maģistra programmām (skat. 

4.7.4.2.tabulu): Lahti University of Applied Sciences (Somija) un Fachhochschule Worms 

University of Applied Sciences (Vācija).  

4.7.4.2. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programmas  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” salīdzinājums ar trim ārvalstu augstskolu programmām  

Banku augstskola (Latvija) Lahti University of 

Applied Sciences 

(Somija) 

Fachhochschule Worms 

University of Applied 

Sciences (Vācija) 

Profesionālā maģistra studiju 

programma „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” 

Master’s Programme in 

International of Business 

Management 

Master's Programme in 

International of Business 

Administration and Foreign 

Trade 

1 gads un 6 mēneši un  

2 gadi un 6 mēneši 

1 gads un 6 mēneši 1 gads un 6 mēneši 

Uzņēmējdarbības ilgtspējīgā 

attīstība: 

Ekonomika vadītājiem 

Inovatīvā uzņēmējdarbība 

Cilvēkresursu vadīšana 

Pētniecības metodes biznesā 

 

Uzņēmumu finanšu vadība: 

 

Vadības grāmatvedība 

Finanšu vadība 

Uzņēmējdarbība un tiesības: 

Komercdarbības tiesiskā vide  

Starptautiskās komerctiesības 

International Business 

Tools: 

International Economics 

 

 

Research Process and 

Research Methods 

International Business 

Tools: 

International Accounting 

and Finance 

 

International Business 

Tools: 

International contracts and 

Sales 

International Business 

Development: 

International Economics 

International 

Entrepreneurship 

 

 

International 

Controlling&Finance: 

International Finance 

management 

International Corporate 

Finance and Value Investing 

Advanced International 

Controlling 

Uzņēmumu ilgtspējīgas 

konkurētspējas vadīšana: 

Uzņēmuma darbības stratēģijas 

starptautiskajā vidē  

Starptautiskā mārketinga 

vadīšana 

Uzņēmuma biznesa modeļi 

Efektivitātes vadīšana 

uzņēmumos 

International Business 

Development: 

Corporate Strategy 

 

Responsible Business 

Management 

International Marketing 

Managing International 

Operations 

International Business 

Development 

Strategies of Internalization 

 

 

 

International Marketing 

Management 

International Business Cases 

Projektu un risku vadīšana:  
 

Starptautisko projektu vadīšana  

Risku vadīšana projektos  

Managing International 

Projects and Teams: 

International Projects 

Management 

International Projects 

Management 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība 

Nodokļu politika Eiropas vidē 

Starpkultūru saskarsme 

Patērētāju uzvedība 

starptautiskajā tirgū 

 

Inter-culture 

Communication 

Managing Multicultural 

Teams 

Intelectual Property 

Management 

 

Intercultural Management 
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Korporatīvā sociālā atbildība 

Radošā domāšana  

Ilgtspējīgā līderība 

Business Etnics& Corporate 

Compliance 

 Academic Writing E-Commerce 

  Foreign Trade Consulting 

Selected problems of Foreign 

Trade 

Process&Logistic 

Management 

 

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

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

University of Applied Sciences, savukārt, Vācijas augstskolas specializācija ir starptautiskā 

tirdzniecība un atsevišķi studiju kursi ir tam veltīti. Salīdzinājums ar šīm programmām ir 

svarīgs, jo šīs augstskolas ir sadarbības partneri, kur būtu iespējams sadarbību attīstīt un 

radīt iespēju apmaiņas studiju programmas ietvaros studēt vienu semestri šajās augstskolās. 

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

praktisko jautājumu izskatīšanu, kas saistīts ar starptautisko uzņēmējdarbību, uz 

uzņēmējdarbības uzsākšanu starptautiskā vidē, vietējo uzņēmumu iziešanu starptautiskajos 

tirgos, kas sekmētu uzņēmumu konkurētspējas palielināšanu un veicinātu turpmāko to 

attīstību. 

4.7.5.PIELIKUMS 

Maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” studējošo statistika 

 

Studentu skaita samazinājums pēdējos gados ir izskaidrojums ar vairākiem iemesliem: 

ekonomiskās situācijas un iedzīvotāju maksātspējas pasliktināšanās valstī, apgrūtināta pieeja 

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

studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” uzsākšana. 

4.7.5.1. tabula 

Studējošo skaits studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana” 

2011./2012.ak.g. – 2015./2016. ak. g. (uz 15.10.2015.) 

        Kurss 2011./2012.        2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 
      Pirmais 8 10 13 12 17 

      Otrais 3 8 12 12 7 

      Trešais 1 - 3 2 2 

      Kopā 12 18 28 26 26 

Arī 2015./2016. ak. g. programmā studēja 26 studenti. Studējošo skaitu maģistra 

studiju programmā beidzamajos četros programmas realizēšanas gados var redzēt 

4.7.5.1.tabulā. 
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2015./2016. ak. g. maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” tika 

imatrikulēti 12 studenti, visi reflektanti ir citu augstskolu bakalaura programmu absolventi.  

Laika periodā no 2006.gada līdz 2016.gadam studiju programmu absolvējuši 363 

studenti (skat. 4.7.5.1.attēlā). 2015/2016.ak.g. absolventu skaits bija tikai 3, jo iepriekšējos 

gados iestājās studenti bez profesionālās bakalaura izglītības, līdz ar to viņu studiju ilgums 

bija 2,5 gadi. Tiek veikta studiju programmas tendenču analīze par beidzamajiem 3 gadiem, 

analizējot studējošo un absolventu skaita dinamiku, absolventu nodarbinātību. 

 

4.7.5.1..attēls. Absolventu skaits maģistra studiju programmā 2011./2012.-2015./2016.ak.g. 

4.7.7.PIELIKUMS 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošanu studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

 

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

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

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

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

BA maģistra grādu, turpina studijas doktorantūrā. 2015./2016. ak.g. doktorantūrā uzsāka 

studijas šīs programmas absolvents. 

4.7.8.PIELIKUMS 

 

Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

BA Satversmē ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: 

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

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

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

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



87 

 

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

programmas direktora un katedras vadītāju kompetencē. 

Maģistra studentu anketēšana ir vērsta ar mērķi regulāri izzināt studentu 

apmierinātības līmeni, kā arī studentu vēlmes un ieteikumus. 

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

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

100% visi studenti tiek novērtēti. 2015./2016. ak.g. aptaujas rezultāti ir šādi: 

9) studentu attieksme pret pienākumu izpildi novērtēta ar augstu vērtējumu – ar izcili 

un teicami – 100% apjomā;  

10) studentu prasme strādāt ar datoru novērtēta ar augstu vērtējumu – ar izcili un 

teicami – 83% apjomā;  

11) 58% studentu spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus novērtētas ar 7 (labi);  

12) 33% studentu analītiskās un pārdošanas  prasmes novērtētas ar 7 (labi); 

13) kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (83% gadījumos novērtēts ar 

teicami), bet 17% novērtēta ar labi. 

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.  
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5.PĀRSKATS PAR 2015./2016. AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU 

PROGRAMMAS „INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” PILNVEIDEI 

 
5.1. STUDIJU PROGRAMMAS „INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” IEGŪSTAMAIS 

GRĀDS, PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” ir bakalaura studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadīšana” un “Inovācijas 

un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” secīgs turpinājums. Tā tiek īstenota kopš 2010. gada. 

Programma realizācijas laikā tiek pilnveidota atbilstoši mūsdienu vajadzībām, veicot 

programmas mērķu, uzdevumu, struktūras, satura, pasniegšanas metožu un apguves rezultātu 

auditu, kvalitātes un pilnveidošanas iespējas. Tiek veikts studiju programmas audits 

programmas direktora, katedras vadītāju, visu iesaistīto docētāju līmenī, kā arī uzklausot 

Padomes locekļu – darba, prakses devēju, studentu un absolventu ieteikumus. Studiju 

programmas pilnveidē, pamatojoties uz didaktisko koncepciju, tiek ņemtas vērā darba tirgus 

vajadzību prognozes un studējošo intereses. Pilnveidojot programmu, veiktās izmaiņas 

apstiprinātas Banku augstskolas Senāta sēdēs. 2014./2015.ak.g. tika veiktas izmaiņas vienā 

studiju modulī. 2015./2016.ak.g. izmaiņas netika veiktas. 

Banku augstskola piedāvā divas uzņēmējdarbības virziena profesionālās maģistra 

studiju programmas latviešu valodā. Būtiskākās studiju programmas stiprās puses: 

4) studiju ilgums – 1,1 gads; 

5) viena no nedaudzajām maģistra studiju programmām par inovācijām Latvijā; 

6) absolventu pieprasījums darba tirgū. 

Pēc studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” (tālāk – Studiju programma) 

apguves studējošais saņem otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu par 

profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un iegūst 

kvalifikāciju „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”,  kas atbilst piektajam profesionālās 

kvalifikācijas līmenim. Piešķirtā kvalifikācija apliecina, ka absolventi apguvuši prasmes 

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

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

biznesa vidē. 

Studiju programmas  īstenošanas mērķis ir nodrošināt profesionālā maģistra līmeņa 

studijas, pēc kuru apguves studējošais iegūtu tādu zināšanu, prasmju, kompetences un iemaņu 

līmeni, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspējīgu darbību, to patstāvīgu vērtības 

pieaugumu, pamatojoties uz tā darbības izcilību. Sagatavot konkurētspējīgus uzņēmējus un 

vadītājus, attīstot radošo domāšanu, spēju ģenerēt inovatīvās idejas un radīt jaunas vērtības. 
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Studiju programmas mērķis apstiprināts 2013.gada 21. maija Senāta sēdē (protokols 

Nr. 5).  

Studiju programmas uzdevumi:  

1. Nodrošināt studiju vienotību nozares teorētiskajā, zinātniski pētnieciskajā un 

profesionālajā darbībā. 

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

nozarē, sniedz teorētiskas un metodoloģiskas atziņas un paredz tās pielietot 

praksē. 

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

un jaunrades darbu, kā arī projektēšanas procesu attīstību un pilnveidošanu. 

4. Attīstīt studentu prasmi studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbā 

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

auditoriju nodarbībām, strādājot pēc speciāli izstrādātas prakses programmas. 

5. Nodrošināt studijas ar metodiskajiem materiāliem un mūsdienu prasībām 

atbilstošu infrastruktūru. 

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

piemērot savā profesionālajā darbībā pēc studiju beigšanas. 

7. Nodrošināt studentiem iespēju apgūt pētniecības darba iemaņas, patstāvīgi 

studējot literatūru un veicot pētījumus. 

 
5.2. STUDIJU PROGRAMMĀ „INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” PAREDZĒTIE 

STUDIJU REZULTĀTI 

 

Studiju programmā studiju rezultāti noteikti atbilstoši ES Mūžizglītības kvalifikāciju 

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

definētajām nepieciešamajām kompetencēm. Programmas absolvents: 

1) spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumu konkurētspēju 

ilgtermiņā uz inovatīvo risinājumu bāzes, kuras nodrošina pamatu ilgtspējīgai 

biznesa līderībai, radošai domāšanai un pētniecībai;  

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

prasmes, lai veiktu pētniecisku un augsti profesionālu darbību jaunu zināšanu 

radīšanai un inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai; 

3) spēj patstāvīgi un kritiski analizēt sarežģītas pētnieciskās un profesionālās 

problēmas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā mainīgās vides apstākļos;  
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4) spēj pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas 

inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai un veikt profesionālo darbību, lietojot jaunas 

pieejas;  

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

vidi un sabiedrību; 

6) spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem uzņēmējdarbības 

aspektiem vietējā un starptautiskajā vidē inovatīvas uzņēmuma darbības 

veicināšanai;  

7) spēj pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un profesionālo izaugsmi 

inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai; 

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

uzņemties atbildību par komandas darba rezultātiem. 

Pēc teorētiskā kursa beigām maģistrants dodas 6 nedēļu praksē (6KP), kuras laikā 

studenti izpilda prakses programmu izvēlētajās prakses vietās un  izstrādā prakses pārskatu. 

Ņemot vērā to, ka lielākā daļa maģistru jau atrodas darba attiecībās, tad līgums par praksi tiek 

slēgts ar viņu esošajiem darba devējiem, bet nepieciešamības gadījumā studentiem tiek 

piedāvātas prakses vietas. BA ir noslēgusi ilgtermiņa sadarbības līgumus ar darba devējiem, 

izveidojot datu bāzi, no kuras studentiem tiek piedāvātas prakses vietas. Prakses mērķis ir 

sekmēt programmā apgūto teorētisko zināšanu izmantošanu profesionālo pienākumu 

veikšanā. 

Prakses saturā ir iekļauta studējošā iepazīšanās ar prakses organizācijas pārvaldes 

struktūru un darbības principiem, kā arī vidi, kurā uzņēmums darbojas. Prakses programmas 

trīs individuālie uzdevumi studentam tiek piedāvāti no prakses programmā uzskaitītajiem 

uzdevumiem saskaņā ar izvēlēto maģistra tēmu. 

Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu, kuru augstskola slēdz ar darba devēju par 

prakses vietas nodrošināšanu. Prakses līgumā ir ietverts prakses mērķis, uzdevumi, prakses 

norises plānojums, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, kā arī pušu pienākumi un atbildība.  

Karjeras centrs studentiem organizē semināru un iepazīstina studējošos ar pieejamo 

informāciju BAIS par prakses norisi, prakses programmu, prakses pārskata saturu un kārtību, 

kādā aizstāv prakses pārskatus.  

Prakses laikā tiek sagatavots prakses pārskats. Prakses pārskata aizstāvēšanu vērtē 

komisija, kuras sastāvā ir darba devēju pārstāvis un Banku augstskolas docētājs. 

2015./2016.ak.g. programmas studenti strādāja praksi tādos uzņēmumos kā: AS „DNB 

banka”, AS „SEB banka”, AS „Swedbank”, AS „Latvijas valsts meži”, SIA „29ONE”, SIA 

„ArtSmart”, SIA „Baltijas dizaina viesnīcas”, SIA „Bambaro” ,SIA „Deloitte Audits Latvia”, 
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SIA „Energoremonts Rīga”, SIA „Gelvora”, SIA „Inbank līzings”, SIA „Lattelecom”, SIA 

„Pillar Management”, SIA „Sportland”, SIA „Realto”, SIA „Vedicard”, SIA Latvijas 

Energoceltnieks”, Southwestern Advantage (ASV). 

Prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas, iegūstot studiju programmai un 

kvalifikācijai atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūstot praktisko iemaņu kopumu, kas 

nepieciešamas uzņēmumu un iestāžu vadītājam. Prakses laikā students veic pētījumu prakses 

vietas organizācijā. 

 

5.3. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀ „INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

 

Banku augstskolas Uzņemšanas noteikumi nosaka, ka tiesības studēt Banku augstskolā 

ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir tiesības uz LR izdotu nepilsoņa 

pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Savukārt, Nolikums 

par reflektantu uzņemšanu Banku augstskolā nosaka Uzņemšanas, Imatrikulācijas un 

Apelācijas komisijas darbību un kompetences reflektantu uzņemšanas procesā. 

Lai studētu profesionālā maģistra studiju programmā „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība”, pretendentam jābūt: 

1) ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās;  

2) ar otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai 

vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo izglītību;  

3) ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs (kas nav minēts 1. 

punktā) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā;  

4) ar bakalaura akadēmisko grādu ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba 

pieredze vadītāja amatā.  

Studentu uzņemšana programmā notiek no maija sākuma līdz oktobra vidum, kad 

sākas studiju programmas realizācija Lai uzsāktu studijas maģistra programmā, bija 

nepieciešami šādi izglītības līmeni apliecinoši dokumenti: 

5) dokuments par iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai 

vadībzinībās; 

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

finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo 

izglītību; 

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

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

amatā; 
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8) vai dokuments par bakalaura akadēmisko grādu ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs 

gadu darba pieredze vadītāja amatā. 

Studiju programmas uzņemšanas nosacījumi ir tādi, lai būtu iespēja realizēt studiju 

programmas mērķi, uzdevumus un apgūt paredzētos studiju rezultātus.  

Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Inovatīvā 

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

zināšanu atbilstību izvēlētajai studiju programmai. Topošajiem maģistrantiem tiek organizēti 

un piedāvāti sagatavošanas kursi finanšu priekšmetos: finanšu grāmatvedībā, finanšu 

analīzē un vadības grāmatvedībā. 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultāti tiek atzīti 

atbilstoši nolikumam  “Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanu” (apstiprināts Senāta 17.12.2013. sēdē, prot.12). Nolikums 

izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumiem Nr. 36 “ 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi”. 

2. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtie studiju rezultāti, Augstskolā iesniedz: 

  1.1. iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu; 

   1.2.profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanai iesniedz 

profesionālās kvalifikācijas apliecinājumu atbilstoši Augstskolas attiecīgās 

studiju programmas prakses programmai. 

4. Persona iesniedz apgūto studiju kursu aprakstus vai citu apliecinājumu par 

apgūto kursu saturu un apjomu. 

5. Persona uzrāda dokumentu oriģinālus un iesniegumam pievieno kopijas, kas 

apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju 

rezultātus.  

Par citā studiju programmā iegūto studiju kursam atbilstošo kredītpunktu ieskaitīšanu 

lemj BA Studiju rezultātu atzīšanas komisija (Studiju nolikums 10.3. punkts, 29.marts 

2016. gada redakcijā). 
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5.4. MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” PLĀNS 

 

Programmā studē pilna laika studiju formā. Studiju ilgums ir 1,1 gadi (2 semestri) ar 

iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai 2 gadi (4 semestri) ar iepriekš iegūtu 

akadēmisko bakalaura grādu ( skat. 5.4.1. un 5.4.2. tabulu). 

5.4.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” (ar profesionālo bakalaura grādu) 2015./2016. ak.g. 

 Studiju kursa nosaukums 
Kredītpunktu skaits Zināšanu 

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

STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN PRAKSĒ 

(OBLIGĀTĀ DAĻA) – 6 KP 

A 1. Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings 4   Eksāmens 

 1. daļa. Uzņēmējdarbība un ekonomika 2    

 2. daļa. Mārketinga komunikācija un pakalpojumu 

dizains 
2 

   

A 2. Finanšu vadība inovatīvā uzņēmumā 2   Eksāmens 

 1. daļa. Uzņēmumu finanšu vadība 1    

 2. daļa. Inovāciju finansēšana 1    

 Kopā 6    

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

A 3. Inovāciju vadīšana  4   Eksāmens 

 1. daļa. Inovāciju politika 1    

 2. daļa. Inovatīvā darbība uzņēmumā 1    

 3. daļa. Inovatīvo procesu vadīšana 2    

A 4. Stratēģiskā vadīšana 6   Eksāmens 

 1. daļa. Inovāciju stratēģiskā vadīšana  2    

 2. daļa. Efektivitātes vadīšana uzņēmumos 2    

 3. daļa. Risku vadība  1    

 4. daļa. Pētniecības metodes biznesā 1    

 Kopā 10    

IZVĒLES PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS KURSI – 2 KP 

B 5. Radošā domāšana *) 2   Eksāmens 

B 6. Ilgtspējīgā līderība *) 2   Eksāmens 

 Kopā 2    

PRAKSE – 6 KP 

 7. Prakse 2 4  Aizstāvēšana 

  Kopā 2 4   

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS – 20 KP 

    8. Maģistra darbs  16 4 Aizstāvēšana 

 Kopā  16 4  

 Kopā: 44 KP 20 20 4  
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5.4.2. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” (bez profesionālā bakalaura grāda) 2015./2016. ak.g. 

 

 Studiju kursa nosaukums 
Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

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

STUDIJU KURSI, KURI NODROŠINA ZINĀŠANU APGUVI NOZARES TEORIJĀ UN PRAKSĒ 

(OBLIGĀTĀ DAĻA) – 6 KP 

A 1. Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings 4    Eksāmens 

 1. daļa. Uzņēmējdarbība un ekonomika 2     

 2. daļa. Mārketinga komunikācija un pakalpojumu 

dizains 
2 

    

A 2. Finanšu vadība inovatīvā uzņēmumā 3    Eksāmens 

 1. daļa. Uzņēmumu finanšu vadība 1     

 2. daļa. Inovāciju finansēšana 1     

 Kopā 6     

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

A 3. Inovāciju vadīšana  4    Eksāmens 

 1. daļa. Inovāciju politika 1     

 2. daļa. Inovatīvā darbība uzņēmumā 1     

 3. daļa. Inovatīvo procesu vadīšana 2     

A 4. Stratēģiskā vadīšana 6    Eksāmens 

 1. daļa. Inovāciju stratēģiskā vadīšana  2     

 2. daļa. Efektivitātes vadīšana uzņēmumos 2     

 3. daļa. Risku vadība  1     

 4. daļa. Pētniecības metodes biznesā 1     

 Kopā 10     

IZVĒLES PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS KURSI – 2 KP 

B 5. Radošā domāšana *) 2    Eksāmens 

B 6. Ilgtspējīgā līderība *) 2    Eksāmens 

 Kopā 2     

PRAKSE – 32 KP 

 7. Prakse 2 4   Aizstāvēšana 

 8. Prakse   16 10  Aizstāvēšana 

  Kopā 2 20 10   

VALSTS PĀRBAUDĪJUMS – 30 KP  

 9. Diplomdarbs    10  Aizstāvēšana 

    10. Maģistra darbs    20 Aizstāvēšana 

 Kopā   10   

 Kopā: 80 KP 20 20 20 20  

* studentam jāapgūst izvēles kurss 2 KP apjomā 

Studiju programmā 2015./2016.ak.g. netika veiktas  izmaiņas. 
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5.5. MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

 

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. 

Programmas vadība organizē informatīvos pasākumus studentiem. Tā, piemēram, 

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

konkrētā akadēmiskā gada studiju grafiku, studiju programmas realizāciju, prasībām studiju 

kursu apguvē, vērtēšanas sistēmu, patstāvīgo darbu iesniegšanas termiņiem, maģistra darba 

pētījuma jomām, konsultācijām, studiju iespējām Erasmus programmās, studiju pārtraukumu 

piešķiršanas kārtību u.c. būtiskiem jautājumiem. Visa minētā informācija katram studentam 

tiek izsniegta arī drukātā formātā. Akadēmiskā gada beigās notiek tikšanās par aktuāliem 

jautājumiem. Pirms katras došanās praksē tiek rīkota tikšanās ar programmas direktori un 

Karjeras centra prakses vadītāju.  

Studijas uzsākot, tiek veikta aptauja par apgūtajiem studiju kursiem bakalaura 

programmās, piemēram, mikroekonomika, makroekonomika, uzņēmējdarbība, mārketings, 

projektu vadīšana, finanšu vadība, inovāciju vadīšana un stratēģiskā vadīšana. Pēc iegūtās 

informācijas maģistrantiem, kuri nav apguvuši kādus no šiem studiju kursiem, patstāvīgi 

jāapgūst papildmateriāls, ko sagatavojuši docētāji un ievietojuši Moodle sistēmā, par to 

informējot katru studentu. Vienlaikus studentiem ir iespēja tikties ar docētāju konsultāciju 

laikā, kā arī docētāji papildus izsludina studentiem konsultāciju stundas pēc nodarbībām, 

ievietojot informāciju BAIS sistēmā. 

Studiju programmā ir izveidota mērķiem atbilstoša prakses organizācija un vadīšana, 

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

augstskolas mājas lapā un informatīvajā sistēmā BAIS.  

Prakses programmu izstrādā Programmas direktors sadarbībā ar Karjeras centru 

(turpmāk tekstā – KC) un Vadībzinības katedras docētājiem, pamatojoties uz studiju 

programmas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Prakses procesa organizēšanas kārtība, 

Prakses programma, Norādījumi prakses norisei, tipveida prakses līguma paraugs ir pieejami 
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BAIS sistēmā. Prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas, iegūstot studiju 

programmai un kvalifikācijai atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūstot praktisko iemaņu 

kopumu, kas nepieciešamas uzņēmuma vadītājam. Prakses laikā students veic pētījumu 

prakses vietas organizācijā. Prakses noslēgumā veikto pētījumu prakses pārskata formā 

iesniedz Banku augstskolā. Prakses atskaites tiek uzglabātas KC vienu gadu pēc studiju 

programmas absolvēšanas, bet ne ilgāk par trim gadiem. Sensitīvu/konfidenciālu informāciju 

saturoši prakses pārskati, pamatojoties uz studenta iesniegumu, tiek uzglabāti KC atsevišķi, 

ierobežotas pieejamības vietā. Praktikanta sniegumu prakses laikā novērtē darba devējs, 

prakses pārskata recenzents un prakses pārskatu aizstāvēšanas komisija, kas izveidota ar 

rektora rīkojumu. Prakses vietas nodrošina KC.  

Lai pilnveidotu maģistra darba izstrādes procesu 2015. gada 9. aprīlī ar BA rektora 

rīkojumu Nr. 27-2/022 tika pieņemta „Kārtība par maģistra darbu/diplomdarbu tēmu un 

vadītāju izvēli, izstrādes semināru un priekšaizstāvēšanās procesu”. Pirms maģistra darba 

izstrādes uzsākšanas notiek izglītojošs seminārs, kurā tiek pārrunātas prasības darba izstrādei, 

bet mēnesi pirms maģistra darba nodošanas tiek rīkota maģistra darbu priekšaizstāvēšana. 

Ievērojami pieaugusi semināru popularitāte, jo studenti apmeklē ne tikai tos, kuros jāprezentē 

sava pētījuma izstrādes gaita un saturs, bet ir iespēja diskutēt ar docētājiem un iepazīties ar 

grupas biedru pētījuma prezentācijām, smeļoties jaunas idejas un uzklausot ekspertu 

ieteikumus dažādu pētījumu metožu izmantošanā. Augstskolā tiek rīkoti arī citi metodiskie 

pasākumi pēc vajadzības. Aktualizējot studiju programmu, docētāji aktīvi iesaistās studiju 

programmas rezultātu apspriešanā, analizēšanā un sniedz savus priekšlikumus programmas 

pilnveidošanas jautājumos. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 12 docētāji. 6 docētājiem (50%) ir doktora 

zinātniskais grāds, savukārt 4 minētās studiju programmas pasniedzēji (48%) pašlaik turpina 

studijas doktorantūrā. 7 docētājiem (84%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai 

nodrošinātu studiju procesa kvalitāti, studiju programmai piesaistīti arī 5 docētāji (60%), kam 

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

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

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

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

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

akadēmiskās stundas paredzētas darbam auditorijā un 12 akadēmiskās stundas – 

patstāvīgajām studijām. 

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros – 1.semestra laikā pēc 

studiju kursu apguves un patstāvīgā darba uzdevumu paveikšanas studenti kārto 
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pārbaudījumus atbilstošajos studiju kursos, 2.semestrī aizstāv prakses pārskatu un maģistra 

darbu. 

Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošajiem individuāla pieeja tiek 

nodrošināta trijos veidos: mazs studentu skaits grupās; individuālie patstāvīgie darbi 

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

individuālās konsultācijas (saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku) ar pasniedzējiem, 

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

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

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

interesējošā jautājumā vai atrisinātu savas problēmas. 

Studiju procesā tiek izmantotas šādas studiju metodes:  

1)    lekcijas, semināri, praktiskie darbi; 

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

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

analīze; 

3)    studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba 

veicināšana – referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos, kuros 

studenti gūst starptautisku pieredzi un atzinību Eiropas valstu ietvaros; 

4)   tikšanās ar uzaicinātajiem ekspertiem – nozares profesionāļiem un ārvalstu 

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

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

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

problēmsituāciju analīzēm un citiem pētāmiem materiāliem, lai attīstītu studentu teorijas 

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

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

studenti attīsta: 

1) praktiskajos darba uzdevumos daudzos studiju kursos, novērtējot un analizējot 

konkrētu uzņēmumu vadības problēmu cēloņus, nosakot un izvērtējot risinājumu 

alternatīvas (piemēram, studiju kursos Inovatīvā darbība uzņēmumā, Inovāciju 

stratēģiskā vadīšana); 

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

kursos Uzņēmējdarbība un ekonomika, Mārketinga komunikācija un pakalpojumu 

dizains); 

3) patstāvīgajos studiju darbos, analizējot un izsakot priekšlikumus uzņēmuma 

efektivitātes paaugstināšanai. 
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Katram studiju kursam tiek izvēlētas piemērotākās mācību metodes, lielāku uzmanību 

veltot praktiskām nodarbībām. Apmācības procesā tiek izmantotas datorklases ar 

specializētām datorprogrammām (SPSS, MS Project u.c.) un interneta pieslēgumu. Liela daļa 

no programmas studiju kursiem un to materiāliem tiek sagatavoti elektroniskā veidā un ir 

pieejami studentiem Moodle sistēmā (e-platformā), kurai var pieslēgties gan augstskolā, gan 

ārpus tās. Atsevišķos studiju kursos pārbaudījumi tiek organizēti elektroniski.  

Studiju programmā studenti veic pētniecisko darbību, izstrādā maģistra darbus 

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

sadarbībā ar docētājiem. 

Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 

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

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

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

2009.gada 10. novembra Senātā apstiprināto Studiju nolikumu.  

BA ievēro šādus vērtēšanas pamatprincipus: 

7) 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; 

8) vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi. 

Pārbaudes darbu satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un 

profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. Novērtēšanas metodes 

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

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

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

1) iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2) iegūtās prasmes un iemaņas; 

3) attieksme pret mācīšanos; 

4) mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

Pārbaudes formu (eksāmens, ieskaite, kontroldarbs) un pārbaudes veidu (mutisks, 

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

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

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

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

analīze, faktu materiālu apkopojums, izvērtējums u.c. 
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Vērtēšanas kritēriji ir iekļauti studiju kursu aprakstos, kuri pieejami katram 

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

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

rezultātu vērtēšanas skalas metodika. 

Eksāmenu prasības studiju kursā apstiprina atbilstošās katedras vadītājs. Prakses 

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

devējiem izveidotas aizstāvēšanas komisijas.  

Programmas apguves noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu: 

aizstāv maģistra darbu. Maģistra darbu aizstāvēšanā kā valsts pārbaudījumu komisiju 

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

komisijas sastāvu sagatavo  programmu direktors un tos izskata un apstiprina Senātā.  

2015./2016.ak.g. diplomus ar izcilām, teicamām un labām sekmēm saņēma divi 

studenti: Daira Podiņa un Elizabete Gorina 

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

2015./2016.ak.g. ar vērtējumu 10 (izcili)  un 9 (teicami) savus maģistra darbus (skat. 5.5.1. 

tabulu) aizstāvēja trīs profesionālās maģistra studiju programmas „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” studenti.  

5.5.1. tabula 

Izcili un teicami aizstāvēto maģistra darbu tēmas  

Nr. 

p.k. 

Studenta 

vārds, 

uzvārds 

Studenta 

grupa 

Maģistra darba temats Maģistra 

darba 

vadītājs 

Vērtējums 

1. Elizabete 

Gorina 

2MIU Pūļa finansējuma 

pakalpojuma veicināšanas 

iespējas Latvijā 

Inga Pučure 10 (izcili) 

2. Egija Izkapte 2MIU Efektivitātes paaugstināšanas 

iespējas pakalpojuma 

uzņēmumā 

Sandis 

Babris 

10 (izcili) 

3. Daira Podiņa 2MIU SIA "Karavela" tirgus 

apgūšanas iespējas Vācijā 

Elita Lielā 9 (teicami) 

 

Lai veicinātu BA studentu integrāciju un apriti 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. Sakarā 

ar to, ka maģistra studiju ilgums ir 1,1 gads, tad Erasmus studijas netiek piedāvātas, jo 

programmā studējošie nevarēja šo piedāvājumu savienot ar savu pamatdarba, kā arī studiju 

procesa īstenošanas grafiku, bet ir iespēja pieteikties Erasmus praksei. 2015./2016. ak.g. 

praksi 2 mēnešu garumā veica studente Anete Pētersone uzņēmumā „Descomplin”, Portugālē. 
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Maģistra studenti piedalās zinātniskajās konferencēs, piemēram, 1. kursa studente, kas 

absolvējusi RTU bakalaura studijas un turpina studijas BA maģistra programmā, piedalījās ar 

savu  veikto pētījumu (skat.  5.5.2. tabulu). 

5.5.2.tabula 

Studentu referāti 2016. gada 16.septembra RTU konferencē 

  

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1. Cīrule Lelde 1MIU 
Ieguvumi un zaudējumi personālu vadības procesā, 

izmaksu kontrole 

 

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

kopējas publikācijas, piedaloties konferencē. Piemēram, BA profesore Dzintra Atstāja  

kopsadarbībā ar studentu Andri Valdemāru 2016. gada 16. septembrī piedalījās zinātniskajā 

konferencē “Ekonomika un uzņēmējdarbība”, kas tika veltīta RTU Inženierekonomikas un 

vadības fakultātes 50. gadu jubilejas svinībām ar prezentāciju “Energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumi transporta parku pārvaldībā”. 

 

5.6. STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVENTU NODARBINĀTĪBAS 

PERSPEKTĪVAS 

 

Inovatīvās uzņēmējdarbības virziena studiju programma savas profesionālās specifikas 

dēļ nav plaši piedāvāta Latvijas augstskolu programmās, tādēļ BA programmu „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” uzskata par pietiekami jaunu produktu. Pieprasījums pēc šīs programmas 

beidzējiem kopumā ir pietiekami augsts un turpmāko sešu gadu perspektīvā būs joprojām 

pieprasīts. Šo programmu absolventiem ir plašas iespējas strādāt savā specialitātē.  

Profesionālo organizāciju pārstāvji (LRTK un LDDA) un darba devēji apliecina, ka 

Uzņēmējdarbības virziena studiju programmu absolventiem ir labas izredzes atrast darbu, kas 

atbilst tautsaimniecības attīstības tendencēm. Augsto pieprasījumu pēc šī programmas 

absolventiem raksturo arī tas, ka visi maģistra programmas studenti strādā savā specialitātē, 

daudziem no viņiem šīs programmas izvēle ir jau otrā izglītība, pārkvalificējot sevi darba 

tirgū. Par darba devēju augsto uzticību liecina arī tas, ka akadēmiskā gada laikā mērķtiecīgi 

tika uzrunāti programmas studenti, pieaicinot viņus konkrētiem amatu konkursiem. 
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5.7. PIELIKUMI MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS “INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” RAKSTUROJUMAM 

5.8.1.PIELIKUMS 

Studiju kursu un studiju moduļu apraksti 

 

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

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

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

akadēmiskajam un administratīvajam personālam, kā arī informē sabiedrību par realizētajām 

studiju programmām un kompetencēm, ko ieguvuši Banku augstskolas absolventi. 

Aktualizētie studiju kursu un moduļu apraksti 2015./2016.ak.g. skatāmi arī BA mājas lapā: 

http://www.ba.lv/studijas/programma/inovativa-uznemejdarbiba/ 

 

5.8.2.PIELIKUMS 

Studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” satura atbilstība valsts profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartam un profesijas standartam 

 

Profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un uzņēmumu un 

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

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

pārskati, diplomdarbs un maģistra darbs.  Programmas saturs un tā sadalījums norādīts 

5.8.2.1. tabulā. 

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

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

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

pētniecības un praktiskās iemaņas un prasmes jauna uzņēmuma veiksmīgai dibināšanai.  

Lai noteiktu Programmas atbilstību profesijas standartam „Uzņēmumu 

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

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

kursu apguves (skat. 5.8.2.2.tabulu) un prakses norises laikā un izstrādājot patstāvīgos studiju 

darbus. 

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

programma ir veidota uz četrgadīgas profesionālās studiju programmas un akadēmiskās 

bakalaura studiju programmas bāzes. Tas nozīmē, ka daļu profesijas standartā noteikto 

prasmju un zināšanu studējošie ir apguvuši pirms studiju uzsākšanas profesionālā maģistra 

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

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

nodrošina padziļinātu uzņēmējdarbības vadīšanas profesionālo prasmju un iemaņu apguvi, lai 
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varētu izpildīt uzņēmumu un iestāžu vadītāja uzliktos pienākumus un uzdevumus. 

Profesionālais maģistra grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības, turpināt izglītību 

doktora studiju programmā. 

5.8.2.1.tabula 

Programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

Nr. 

p.k. 
Izglītības standarta izvirzītās prasības 

 (ar 

iepriekšēju 

profesionālo 

kvalifikāciju) 

 (bez 

iepriekšējas 

profesionālās 

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

6.  Kopējais maģistra studiju ilgums pilna laika studijās 5 gadi 

- Bakalaura grāds – ilgums (gadi) 

- Profesionālās izglītības maģistra grāds – ilgums (gadi) 

5 gadi un 1 mēn. 

4 

1 gads un 1 mēn. 

5 

3 

2 

7.  Programmu veido: 

- studiju kursi 

- prakse ārpus izglītības iestādes 

- prakse ārpus izglītības iestādes 

- diplomdarbs 

- valsts pārbaudījums 

 

18 

6 

 

 

20 

 

18 

6 

26 

10 

20 

8.  Programmas obligāto saturu veido: 

- studiju kursi, kas nodrošina sasniegumu apguvi nozares teorijā un 

praksē (ne mazāk kā 7 KP) 

- pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursi (ne mazāk kā 5 KP) 

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

2 KP) 

- prakse (ne mazāk kā 6 KP) 

- diplomdarbs 

- valsts pārbaudījums – maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana 

 

 

7 

 

9 

 

2 

6 

 

20 

 

 

7 

 

9 

 

2 

32 

10 

20 

 

5.8.2.2.tabula 

Profesijas standarta „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja vietnieks” norādīto prasību izpilde 

Nr. 

p.k. 

Zināšanas Studiju kursi  

1. Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras zināšanas 

1.1. Mārketinga vadīšana Mārketinga komunikācija un pakalpojumu dizains,  

Radošā domāšana, Pētniecības metodes biznesā 

1.2. Finanšu vadīšana, finanšu un vadības 

grāmatvedība  

Uzņēmumu finanšu vadība, Inovāciju finansēšana, Risku 

vadība 

1.3. Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, 

darba tiesiskās attiecības 

Radošā domāšana, Ilgtspējīgā līderība 

1.4. Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, 

loģistika, vadības informācijas sistēmas, 

kvalitātes sistēmu vadība, darba aizsardzība 

Risku vadība, Efektivitātes vadīšana uzņēmumos, 

Inovāciju vadīšana, Inovāciju politika,  

Inovatīvā darbība uzņēmumā, Inovatīvo procesu vadīšana 

2. Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās 

zināšanas 
2.1. Ekonomikas teorija Uzņēmējdarbība un ekonomika 

2.2. Ekonomiski matemātiskās metodes Uzņēmējdarbība un ekonomika 

3. Integrējošās zināšanas un prasmes 

3.1. Stratēģiskā vadīšana Inovāciju stratēģiskā vadīšana, Inovāciju vadīšana 

3.2. Starptautiskā komercdarbības vide Inovāciju stratēģiskā vadīšana, Ilgtspējīgā līderība 
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4. Vispārējās zināšanas un prasmes 

4.1. Valsts valoda Visos studiju kursos 

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

literatūru un apgūstot informāciju svešvalodā 

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

visu studiju kursu realizācijas gaitā, veicot grupu darbus, 

prezentācijas u. tml. 

 

5.8.3.PIELIKUMS 

Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

 

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

tās finanšu resursu struktūru nosaka Senāts. 

Studiju maksa 2015./2016.ak.g. maģistra līmeņa studijām bija noteikta 2500 EUR 

apmērā (studentiem ar profesionālo kvalifikāciju) par visu programmu un 3126 EUR 

(studentiem bez profesionālās kvalifikācijas) par visu programmu (skat.5.8.3.1.tabulu). 

Studentiem ir iespēja pretendēt uz studiju maksas atlaidēm. 2015./2016.ak.g. trijiem 

studentiem piemēroja “ Sadarbības atlaidi” (LDDK biedrs) – 10% atlaidi no pilnās studiju 

maksas un septiņiem studentiem – 10% atlaidi no pilnās studiju maksas (BA absolvents), kas 

atspoguļo BA bakalaura absolventu lojalitāti. 

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

profesionālo kvalifikāciju, kā arī studentiem bez profesionālās kvalifikācijas.   

5.8.3.1.tabula 

Studiju maksa 

Akadēmiskais gads 

Ar iegūtu 

profesionālo 

kvalifikāciju 

(EUR) 

Bez iegūtas 

profesionālās 

kvalifikācijas  

(EUR) 

2015./2016. 2 500 2500 

2016./2017.  626 

Kopā 2500 3126 

 

BA ieņēmumu un izdevumu struktūru 2016.gadam un izmaksu aprēķinu uz vienu 

studējošo skatīt  5.8.3.2. tabulā. 
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5.8.3.2..tabula 

 

Izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2016.gadā 

Nr. 

p.k. 
Izmaksu pozīcija 

Summa, EUR 

1 Atalgojums 1322,20 

2 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
314,26 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 25,09 

4 Pakalpojumi 315,35 

5 
Materiāli, energoresursi, ūdens un 

inventārs 
60,57 

6 Grāmatas un žurnāli 28,17 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 62,60 

8 Augstskolas attīstība 123,92 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 123,92 

10 Augstskolas rezerves fonds 123,92 

KOPĀ 2500 

 

5.8.4.PIELIKUMS 

Maģistra profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” salīdzinājums ar citām tāda paša līmeņa Latvijas un Eiropas 

Savienības valstu atzītām augstskolu studiju programmām 

 

Latvijas augstskolās tiek realizētas profesionālās maģistra studiju programmas, kuru 

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

studiju programmas „Finanšu ekonomika” un „Grāmatvedība un audits”. 

BA akreditētā maģistra studiju programma „Inovatīvā uzņēmējdarbība” tika 

salīdzināta ar piecām profesionālajām maģistra studiju programmām Latvijas augstskolās. 

Programmas saturs un organizācija minētajās programmās ir līdzīgs BA studiju programmai, 

jo piešķirtā kvalifikācija ir uzņēmumu un iestāžu vadītājs. Atšķirīgais ir studiju apjoms un 

ilgums, jo šobrīd Latvijā tiek realizētas profesionālās maģistra studiju programmas, kuru 

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

iekļauti BA divās bakalaura studiju programmās „Uzņēmējdarbības vadīšana” un „Inovācijas 

un produktu attīstība uzņēmējdarbībā”. 

BA maģistra studiju programma salīdzināta ar Masačūsetas Tehnoloģiskā Institūta 

ASV (Massachusetts Institute of Technology) Sloan biznesa skolas tehnoloģijas menedžmenta 

maģistra studiju programmu (skat 5.8.4.1. tabulu). Salīdzinājums rāda, ka ārvalstu augstskolas 

programma ir līdzīga pēc studiju kursu satura un tās ilgums ir viens gads. 
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5.8.4.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programmas  

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” salīdzinājums ar Masačūsetas Tehnoloģisko institūtu 

Banku augstskola (Latvija) Masačūsetas Tehnoloģiskais institūts 

(ASV ) 

Profesionālā maģistra studiju programma 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

MIT Sloan Fellows Program in 

Innovation and Global Leadership  

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

Inovatīvā uzņēmējdarbība un mārketings: 

Uzņēmējdarbība un ekonomika 

Mārketinga komunikācija un produktu dizains  

Inovāciju vadīšana: 

Inovāciju politika 

Inovatīvā darbība uzņēmumā 

Inovatīvo procesu vadīšana 

Applied Economics for Managers 

Marketing Management  

Macro and International Economic 

Designing and Leading the Innovative 

Organization 

Global Markets, National Policies & the 

Competitive Advantages of Firms 

Finanšu vadība inovatīvā uzņēmumā: 

Uzņēmumu finanšu vadība  

Inovāciju finansēšana 

Financial Accounting  

Financial Management 

Managing New Ventures 

Stratēģiskā vadīšana:  

Inovāciju stratēģiskā vadīšana 

Efektivitātes vadīšana uzņēmumos 

Risku vadība 

Pētniecības metodes biznesā  

 

Strategic Management 

Global Strategy and Organization 

Management of Supply Networks for 

Product and Services,  

Managing Technological Innovation, 

Communicating with Data,  

Introduction to System Dynamics 

Radošā domāšana  Leading Organizations 

Ilgtspējīgā līderība  

 

Leadership, Seminar in Leadership 

(includes NYC trip) 

 

Studiju programma tika salīdzināta ar trīs maģistra programmām (skat. 5.8.4.2.tabulu): 

Halmstadas Universitātes, Zviedrijā (Halmstad University) un Turku Ekonomikas 

augstskolas, Somijā (Turku School of Economics ). BA maģistra programma ir līdzīga pēc 

apjoma ar Halmstada Universitātes maģistra programmu „Stratēģiskā vadīšana un līderība” (1 

gads), bet pēc studiju kursu satura līdzīgāka ar abām pārējām maģistra programmām. 

Maģistra studiju programma „Inovatīvā uzņēmējdarbība” pēc studiju ilguma un 

apjoma nav pielīdzināma analogai Latvijas augstskolas maģistru programmai, kuras piešķirtā 

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

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

ilgums ir 1,5 gadi. 
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5.8.4.2.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programmas  

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” salīdzinājums ar trim ārvalstu augstskolu programmām  

Banku augstskola 

(Latvija) 

Halmstadas 

Universitāte 

(Zviedrija) 

Halmstadas 

Universitāte 

(Zviedrija) 

Turku Ekonomikas 

augstskola (Somija) 

Profesionālā maģistra 

studiju programma 

„Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” 

Master’s Programme 

in Management of 

Innovation and 

Business Development 

Master's 

Programme (60 

credits) in 

Strategic 

Management and 

Leadership 

MBA programme 

Innovation and 

Entrepreneurship Studies 

Module: Global 

Innovation Management 

(GIM) 

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

Inovatīvā uzņēmējdarbība 

un mārketings: 

Uzņēmējdarbība un 

ekonomika 

Mārketinga komunikācija 

un produktu dizains  

Inovāciju vadīšana: 

Inovāciju politika 

Inovatīvā darbība 

uzņēmumā 

Inovatīvo procesu vadīšana 

 

Management and 

Economics of 

Innovation  

 

Frontiers of Research 

in International 

Marketing  

 

Entrepreneurship and 

Innovation  

 

Business 

Management 

 

Entrepreneurship 

and Innovation 

 

New Challenges of global 

business, 

Perspective to the Finnish 

Innovation System, 

Different Perspectives on 

Entrepreneurship, 

Business Competence 

and Innovation, 

Innovation Marketing and 

Firm’s Growth 

Finanšu vadība inovatīvā 

uzņēmumā: 

Uzņēmumu finanšu vadība  

Inovāciju finansēšana  

 

Growth and Company 

Development, 

Diffusion and 

Adoption or 

Innovations, 

Management of 

Change  

Growth and 

Business 

Development 

 

Risk Finance: Early Stage 

and Growth 

 

Stratēģiskā vadīšana: 

Inovāciju stratēģiskā 

vadīšana 

Efektivitātes vadīšana 

uzņēmumos 

Risku vadība  

Pētniecības metodes 

biznesā  

 

International 

Marketing Strategy,  

International 

Marketing 

Communication,  

Research Method,  

Frontiers of Research 

in Management of 

Innovation and 

Business 

Development 

Strategic 

Innovation 

Management 

 

Research Method 

International Business 

Strategies, 

Innovation and Global 

Growth, 

Managing International 

Innovation Development, 

Project Management and 

Innovation, 

Research Methods in 

International Innovation 

Management,  

Statistical Inference 

Radošā domāšana  Multicultural 

Management  

 Introduction to the 

Philosophy of Science  

Ilgtspējīgā līderība Leadership 

Development  

Leadership 

development 

-------- 

   Foreign Language 

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

praktisko jautājumu izskatīšanu, kas saistīts ar uzņēmējdarbības inovatīvās vides 
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sekmēšanu un inovatīvo risinājumu izstrādāšanu un realizēšanu, radošās domāšanas 

attīstību, kā arī pētniecisko prasmju un iemaņu pilnveidošanu. 

5.8.5.PIELIKUMS 

Maģistra studiju programmas “Inovatīvā uzņēmējdarbība” studējošo statistika 

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

studiju programmā trīs pirmos akadēmiskos gadus tika īstenota gan rudenī, gan ziemā (skat. 

5.8.5.1. attēlu). Pirmajos gados pieprasījums bija augsts, jo šī bija vienīgā maģistra 

programma, kuras studiju ilgums ir 1,1 gads. Studentu samazinājums jau bija vērojams, sākot 

ar 2013./2014.ak.g., iespējams, saistīts ar studiju maksas paaugstināšanos, kā arī ar salīdzinoši 

nelielo absolventu skaitu Banku augstskolas bakalaura programmās 2012./2013.ak.g. 

2014./2015.ak.g. bija viszemākais imatrikulēto studentu skaits un kopējais studējošo skaits 

šajā programmā, savukārt, ir jāpiemin, ka šīs programmas absolventu attiecība pret 

studentiem, kas uzsākuši studijas šajā programmā ir viena no visaugstākajām salīdzinājumā ar 

citām maģistra programmām. 

 

5.8.5.1.attēls. Uzņemto studentu skaits maģistra studiju programmā 2010./2011.ak.g. – 

2015./2016.ak.g. 

Studējošo skaitu maģistra studiju programmā visos piecos programmas realizēšanas 

gados var redzēt 5.8.5.1.tabulā. 

2015./2016.ak. g. rudenī (uz 15.10.2015). saskaņā ar statistikas atskaiti tika 

imatrikulēti 25 studenti, bet ziemas uzņemšana netika veikta.  
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5.8.5.1. tabula 

Studējošo skaits studiju programmā “Inovatīvā uzņēmējdarbība” 

2011./2012.ak.g. – 2015./2016.ak.g. (uz 15.10.2015.) 

        Kurss 2011./2012.      2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 
      Pirmais 45 37 33 16 25 

      Otrais 27 56 75 27 14 

      Kopā 72 93 108 43 39 

 

Laika periodā no 2011./2012. – 2015./2016. ak.g. studiju programmu absolvējuši  193 

studenti (skat. 5.8.5.2.attēlā). 2015./2016. ak.g. absolventu skaits bija viszemākais tikai 12.   

 

5.8.5.2.attēls. Absolventu skaits maģistra studiju programmā no 2011./2012.ak.g. – 2015./2016.ak.g. 

Absolventu skaits ir samazinājies, jo uzņemto studentu skaits 2014./2015.ak.g. bija 

viszemākais, kā arī daļa maģistru devās akadēmiskajā pārtraukumā. 

Notiek studiju programmas tendenču analīze par beidzamajiem trīs gadiem, analizējot 

studējošo un absolventu skaita dinamiku, absolventu nodarbinātību. 

 

5.8.7.PIELIKUMS 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un 

to izmantošanu studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

 

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

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

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

2014./2015.ak.g. veiktajā aptaujā un izveidotajā  studentu aptaujas kopsavilkumā, kas 

veikts pirms maģistra darbu aizstāvēšanas, var konstatēt šādu 30 absolventu viedokli: 
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1. 100% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte attaisnojusi 

izvēli studēt BA. 

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

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” citiem studēt gribētājiem. 

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

saprotoši, radoši un pretimnākoši pasniedzēji un to pasniegšanas stils, kā arī Banku 

augstskolas atpazīstamība, prestižs, prakses vietas nodrošināšana, iespēja maģistra 

studijas pabeigt 1 gada laikā. 

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

BA maģistra grādu, turpina studijas doktorantūrā. 2014./2015. ak.g. doktorantūrā uzsāka 

studijas viena Banku augstskolas maģistra studiju absolvente. 

5.8.8.PIELIKUMS 
 

Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

BA Satversmē ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: 

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

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

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

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

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

programmas direktora un katedras vadītāju kompetencē. 

Maģistra studentu anketēšana ir vērsta ar mērķi regulāri izzināt studentu 

apmierinātības līmeni, kā arī studentu vēlmes un ieteikumus. 

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

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

100% visi studenti tiek novērtēti. 2015./2016. ak.g. aptaujas rezultāti ir šādi: 

14) aptaujas rezultāti ir uzlabojušies salīdzinājumā ar 2014./2015. ak.g.; 

15) gandrīz visas prasmes novērtētas ar augstu vērtējumu – ar izcili un teicami – 90% 

apjomā;  

16) 14% studentiem analītiskās prasmes un  pārdošanas prasmes novērtētas ar 7 (labi);  

17) daļai studentu pārdošanas  prasmes nebija iespēju novērtēt;  

18) kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (95% gadījumos novērtēts ar 

izcili vai teicami). 
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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.  

 



111 

 

6.PĀRSKATS PAR 2015./2016.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS „UZŅĒMUMU VADĪŠANA 

RADOŠAJĀS INDUSTRIJĀS” PILNVEIDEI 

 
Lai nodrošinātu maģistra studiju programmas “Uzņēmumu vadīšana radošajās 

industrijās” augsto kvalitāti, tā tiek regulāri pilnveidota.  

Francijas uzņēmuma SMBG, kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās 

orientācijas jautājumos, izveidotā organizācija Eduniversal un tās Starptautiskā zinātniskā 

komiteja ierindojusi šo programmu kā 42.labāko programmu pasaulē specializācijā "Kultūras 

un mākslas menedžments".  

Studiju kursu īstenošanu nodrošina 20 docētāji. No programmas īstenošanā 

iesaistītajiem docētājiem 50% ir BA akadēmiskais personāls. Pieciem viesdocētājiem ir ne 

mazāk kā trīs gadu akadēmiskā pieredze un ne mazāk kā sešu gadu profesionālā pieredze 

pasniegtā studiju kursa jomā. 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 kvalificētiem praktiķiem – ārzemju viesdocētājiem no Dānijas, Vācijas, Šveices, 

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

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

darbu.   

Programmas pilnveides nolūkā 2015./2016.gadā tika piesaistīts jauns ārzemju 

mācībspēks ar iegūtu doktora grādu ekonomikā Sudhindra Bhat no Indijas, kurš programmas 

ietvaros īstenoja studiju kursu “Business Research/ Biznesa pētniecība”.  

Kā arī šajā akadēmiskajā gadā pirmo reizi programmas pastāvēšanas vēsturē tika 

īstenots studiju kurss “Arts Industry Management/Uzņēmumu vadīšana mākslas industrijā”, 

kura nodrošināja docētāju kolektīvs, kur kursa pamatdocētāja bija lektore Dita Danosa no 

Banku augstskolas vadībzinību katedras un kā viesdocētājas tika pieaicinātas indsutrijas 

praktiķes Zane Čulkstēna, modernās mākslas centra kim? Līdzdibinātāja un valdes locekle un 

Ineta Zelča-Sīmansone, Creative Museum izveidotāja un valdes priekšsēdētāja. 

Lai veicinātu programmas studentu akadēmisko pētniecību un integrēšanos 

akademiskajā vidē, Banku augstskola jau trešo gadu pēc kārtas rīko studentu pētniecisko 

darbu konferenci, kuras tēma 2015. gadā bija – “Globālā konkurētspēja, zaļā dimensija un 

ilgtspēja: biznesa cikli un finanšu pieejamība Eiropā un Latvijā”. Šajā konferencē piedalījās 

viena programmas absolvente ar šādu pētījumu (skat. 15. tabulu).  
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Absolventu referāti 2015. gada 16.aprīlī studentu konferencē 

 Vārds Uzvārds Grupa Tēma 

1. Laura Krūmiņa 2MR 
Produktu dizaina pievienotās vērtības novērtējums: 

uzņēmums Di’essi 

Lai nodrošinātu augstāku studiju kvalitāti un iegūto praktisko iemaņu kopumu un 

saikni ar industriju, studentiem studiju procesa laikā  ir iespēja piedalīties dažādos nacionālos 

un starptautiskos pētījumos un projektos gan uzņēmumu vadīšanas, mārketinga u.c. jomās.  

Katru gadu maģistra studiju programma “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās iesaistās 

RADI! Nedēļas organizēšanā un aktīvi apmeklē pasākumus. Tā 2015./2016.gadā 

nozīmīgākais starptautiskais pasākums, kuru programmas studenti apmeklēja bija  

starptautiskā konference “Pārjaunot muzeju. Restart Museum”, kas notika 18.05.2016. Rīgas 

mākslas telpā, Kungu ielā 3. 

Savukārt absolventu nodarbinātības pieprasījuma pozitīvās perspektīvas apliecina 

Latvijas Republikas stratēģiskajos dokumentos ietvertā prioritāte kultūras un radošo industriju 

attīstībai, lai tā sniegtu būtisku pienesumu Latvijas ekonomikas izrāviena veicināšanai 2014.-

2020.gadā. Pamatnostādnes nostiprinātas Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam 

„Radošā Latvija”, kā arī integrētas nākošā līmeņa stratēģiskajos dokumentos katras industrijas 

stratēģijās, tostarp Latvijas Dizaina stratēģijā 2014-2020.  

Radošo industriju iespēju skaidrošanai plašākā sabiedrībā, programma sadarbībā ar Banku 

augstskolas absolventu asociāciju, organizēja diskusiju par radošo industriju sniegtajām 

iespējām “Vai jūs izmantojat radošo industriju lielo potenciālu?”, kas notika  2015.gada 

7.oktobrī Banku augstskolas telpās.  

Diskusijas moderatore bija Dita Danosa, Latvijas dizaina padomes priekšsēdētāja un 

Radošo industriju padomes locekle, ar saviem veiksmes stāstiem dalījās un diskusijā 

piedalījās šādi radošo industriju pārstāvji: Madara More, Wooly Organic uzņēmuma 

izveidotāja un vadītāja, Krsitofers Ritovs, Kontaktu vēstniecība uzņēmuma izveidotājs un 

vadītājs, Klāvs Kalniņš, Rīga TV24 direktors, Filips Rubenis, Radio SWH komercdirektors.  

Aptvertie jautājumi diskusijā bija:  

1) Kas ir jūsu pārstāvētā uzņēmuma konkurētspējas pamatā? Kas ir tās nepieciešamās 

komponentes, lai attīstītos – noturētu un paplašinātu mērķauditoriju, gadiem? Izietu 

ārējos tirgos? 

2) Kādas savas iemaņas/prasmes un citu kompetenču piesaiste ir veicinājusi uzņēmuma 

izveidošanu/attīstību?  

3) Talants un tā nozīme radošās industrijas uzņēmumā? Vai tas ir kāds viens cilvēks, kurš 
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ģenerē idejas vai komanda? Kas ir šīs komandas kodols?  Vai kam būtu jābūt vispārēji 

šajā produktu attīstības stratēģiskajā komandā?  

4) Kādi novērojumi/vērtējums ir par darbinieku profesionalitāti un gatavību strādāt 

radošās industrijas uzņēmumā, tieši Jūsu jomā un varbūt vispārēji?  

5) Kā mēs izskatāmies uz ārējās konkurences fona? Kādi Jūsu novērojumi piedaloties 

izstādēs, tiekoties ārzemēs ar klientiem/iepircējiem u.c.? 

6) Kādās jomās tavuprāt mums ir konkurētspējas potenciāls ārējā tirgū un kuras varbūt ir 

nepietiekoši apgūtas tepat Latvijā?  

7) Cik sakārtots vai nesakārtots ir pakalpojumu tirgus radošajās industrijās? Zināmi, 

legāli pakalpojumu sniedzēji? Oficiāli norēķini? Vai vispār un kā tas ietekmē tirgus 

attīstību? Kā ir ar sniegto pakalpojumu kvalitāti un termiņiem? 

8) Kādi citi būtiski radošo industriju attīstības veicināšanas aspekti? Izglītības loma? 

Sadarbības  veicināšana?  

Lai veicinātu programmas saikni ar industriju un aktīvu dalību būtiskos industrijas 

procesos Latvijā un ārzemēs, programmas direktore ir Radošo industriju padomes locekle. Šīs 

padomes izveidotājs ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Tā darbojas kopš 2014.gada 

septembra. Tā ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts 

institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar radošo 

industriju attīstību Latvijā. Padomes locekļi analizē radošo industriju sektorā notiekošos 

procesus un identificē ar tiem saistītās problēmas, saskaņojot viedokļus un piedāvājot 

risinājumus. Tostarp sniedz priekšlikumus atbilstoši politikas plānošanas dokumentiem un 

radošo industriju sektora prioritātēm. Radošo industriju padome, izsakot viedokli un 

komentārus, kā arī sniedzot priekšlikumus par jautājumiem, kas skar radošo industriju jomu, 

piedalās tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī spēkā esošo 

tiesību aktu pilnveidošanā. 

Lai veicinātu Programmas saikni ar industriju un dizaina kā vienas no desmit 

prioritārajām inovācijām attīstību uzņēmējdarbībā Latvijā, tostarp arī veicinātu studējošo 

izpratni par šo jautājumu, programmas direktore ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

izveidotās Dizaina padomes priekšsēdētāja. Latvijas Dizaina padome darbojas kopš 2013.gada 

jūnija. Tā ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts 

institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar dizaina 

nozares attīstību un kvalitatīvas kultūrvides veidošanos Latvijā. Ieguvumi no dalības: 

līdzdalība Latvijas dizaina politikas izstrādes un īstenošanas procesos, sadarbības veidošana 

un pilnveide ar starptautiskajām organizācijām un partneriem, ciešākas saiknes veidošana ar 

industriju.  
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Lai veicinātu programmas starptautiksuma aspektu un saikni ar starptautiskajām 

organizācijām, tādejādi pilnveidojot programmas kvalitāti, programma tās direktores personā 

ņem aktīvu dalību Design for Europe. Kopš 2015.gada jūnija maģistra studiju programmas 

“Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās”  direktore ir Dizaina vēstnese (Design 

Ambassador of Latvia).  Design for Europe - tā ir Eiropas dizaina un inovāciju platforma, 

kuru daļēji līdzfinansē Eiropas Komisija. Tās viens no galvenajiem darbības virzieniem ir 

integrēt Eiropas Kopienas stratēģiskajos dokumentos dizainu kā inovācijas instrumentu, gan 

politiku veidošanas līmenī, gan publiskajā un privātajā sektorā visā Eiropā. Tā tika izveidota 

2014.gadā un tikai izveidots organizāciju konsorcijs nosprausto mērķu sasniegšanai. Visas 

Eiropas aptveršanai dizaina stratēģisko jautājumu iesaistē, no katras valsts tika nominēti 

Dizaina vēstneši, valstu pārstāvji. Design for Europe īsteno plašu spektru starptautisku 

projektu.  
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7.PĀRSKATS PAR 2015./2016.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS “KIBERDROŠĪBAS 

PĀRVALDĪBA” PILNVEIDEI 
 

Lai nodrošinātu profesionālā maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” 

(turpmāk tekstā – Programma ) izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām, 

Programma tiek regulāri attīstīta un pilnveidota. 

Atbilstoši Banku augstskolas stratēģijai un rīcības plānam, kā Programmas attīstības 

prioritātes 2016.gadam tika noteiktas: 

1. Izglītības satura un kvalitātes monitorings. 

2. Programmas atpazīstamības veicināšana industrijas ietvaros. 

Lai sasniegtu Programmas starpdisciplināro dimensiju, mērķi un izvirzītos 

uzdevumus,  

1) katrā studiju kursā tiek integrēta nozares labā prakse, jaunākie 

sasniegumi un pētniecībai nepieciešamās kompetences, kas tiek nostiprinātas 

izmantojot praktisko industrijas piemēru, situāciju analīzi - "case study"; 

2) vienu studiju kursu īsteno vairāki docētāji, lai veidotu proporciju starp 

nozares profesionāļiem, praktiķiem, teorētiķiem, papildus tiek pieaicināti viesi - 

eksperti, prakses un darba devēji. 

Programmas īstenošanā kopumā iesaistīti 30 docētāji, kopš Programmas licencēšanas 

brīža (2014.g.) docētāju sastāvs ir mainījies: Pieciem docētājiem (17%) Banku augstskola ir 

pamatievēlēšanas vieta. Pieciem ir doktora grāds, 83 % viesdocētāji ir nozares pārstāvji. 

Programmā iesaistīta profesore Dr.oec.Tatjana Volkova, kas ir Latvijas Zinātņu 

padomes apstiprināta eksperte sociālo zinātņu nozarē. 

Ņemot vērā, ka studiju Programmas saturā ir integrētas CISM prasības, par noteicošo 

kritēriju viesdocētāju piesaistē ir izvirzīta CISM un līdzīgu sertifikātu (piem., CISA, CISM, 

CRISC, CGEIT, CSX) esamība, 50% viesdocētāju ir vismaz viena profesionālā sertifikāta 

turētāji. Šāda sertifikāta esamība, liecina, ka viesdocētāji ir augsti motivēti ik gadu pilnveidot 

savu kompetenci kiberdrošības industrijā, nodrošinot atbilstošas aktivitātes un stundu skaitu. 

Programmas īstenošanas gaitā BA ir viesojušies nozares eksperti, prakses 

nodrošinātāji, potenciāli darba devēji, daloties pieredzē par dažādu informācijas drošības 

profesiju specifiku: 

1. Normunds Aizstrauts “Izaicinājumi digitālo karšu biznesā”. 

2. Didzis Balodis, “DPA” IT/IS drošības testēšanas pakalpojumi. 

3. Agris Krusts, sociālā inženierija kā pakalpojums. 
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Lai stiprinātu studiju Programmas starptautisko nozīmi un veicinātu ārvalstu studentu 

piesaisti, atsevišķu kursu īstenošanai tiek pieaicināti arī nozares profesionāļi un docetāji no 

ārvalstīm. 

Regulāri tiek aktualizēts prakšu vietu saraksts, gan stiprinot sadarbību ar esošajiem 

prakses devējiem, gan ieinteresējot un piesaistot jaunus. 

Pārskata periodā praksi uzsāka 6 studenti: IT pakalpojuma uzņēmumos ”Atea”, 

“Accenture”, bankā “Citadele”, Nacionālā incidentu reaģēšanas vienībā Cert.lv, Centrālā 

statistikas pārvaldē. 

Pārskata periodā uzņemto studentu skaits – 13, aktīvo studējošo skaits – 11, viens 

students atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, viens students pārtraucis studijas finansiālu 

apsvērumu dēļ. 

2016./2017. akadēmiskajā gadā uzņemšana tiek organizēta gan ziemā, gan rudenī, 

tādejādi tiks nodrošināts studentu skaita pieaugums. 

 

uzņemšana 2015 2016 

ziema 7 - 

rudens 6 6 

 

Pārskata periodā saskaņā ar plānoto studiju grafiku apstiprināti 6 maģistra darba 

pieteikumi, notikušas 4 maģistra darbu priekšsaizstāvēšanas, pirmais izlaidums Programmā 

plānots 2017.gada februārī. 

Lai veicinātu studējošo iesaisti industrijas procesos Latvijā un ārzemēs, studentiem 

tiek nodrošinātas šādas papildu iespējas: 

1. Dalība biedrībā “ISACA Latvijas nodaļa”: 

a. ik mēnesi apmeklēt industrijas profesionāļu slēgtās klātienes sanāksmes; 

b. apmeklēt digitālo ISACA bibliotēku; 

c. lejupielādēt ISACA sadarbības partnera Capability Maturity Model Integration 

(CMMI) institūta izstrādātos industrijas standartus, jaunākos pētījumus nozarē; 

d. virtuāli komunicēt, konsultēties ar nozares profesionāļiem visā pasaulē 

(forumi, blogi, webināri, tiešsaistes konferences); 

e. piedalīties pētījumu ekspertu grupās, veikt savus pētījumus, organizēt aptaujas.  

f. Piedalīties ISACA/Cert.lv ikgadējās informācijas drošības konferences 

organizēšanā. 

2. Iesaistīties, sniegt viedokli, priekšlikumus, atzinumus – citās informācijas drošības 

darba grupās Latvijā (LIKTA, DEG ietvaros). 
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Pārskata periodā tiek organizēti vairāki pasākumi Programmas popularizēšanai: 

 

1. Atklājot jauno Programmu, Banku augstskola rīkoja apaļā galda ekspertu 

diskusiju, kurā piedalījās eksperti no Aizsardzības ministrijas, Vides un reģionālās 

attīstības ministrijas, Banku augstskolas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, bankām, kā 

arī informācijas tehnoloģiju un kiberdrošības speciālisti no dažādiem uzņēmumiem un 

nevalstiskajām organizācijām. Diskusijas mērķis bija novērtēt kiberdrošības pārvaldības 

lomu efektīvas kiberdrošības stratēģijas īstenošanā publiskā un privātā sektora institūcijās 

un uzņēmumos Latvijā. 

2. Atvērtās lekcijas kiberdrošības profesionāļiem, interesentiem, studentiem un 

pētniekiem: 

a. Dr. Nikos Komninos, Mobilā drošība, Kritiskās infrastruktūras aizsardzība; 

b. Dr.Joss Dumortier, Juridiskie aspekti kiberdrošībā. 

c. Kai Roer, Drošības kultūra uzņēmumos. 

3. Sadarbībā ar ISACA Latvijas nodaļu organizēti bezmaksas izglītojoši semināri 

par kiberdrošības aktualitātēm. 

4. Programmas direktores dalība starptautiskos semināros, konferencēs, darba 

grupās: 

a. CLTRe and Cloud Security Alliance, Security Culture Conference Oslo,2016

  

b. DSS ITSEC 2015: 6th annual conference for cyber security pro's, Riga, 2015 

c. ISACA/CERT.lv konference: Kiberšahs Rīga, 2015 

d. EuroCACS Copenhagen,2015 

e. 2nd Annual Baltic Cyber Security Conference,Cyber Security and Defence: 

Teaching and Educating, Tallinn,2015 

 

Kopš 2016.g. marta tiek īstenota jauna koncepcija ārzemju studentu piesaistē 

sadarbībā ar Randevu Diasu, projektu vadītāju ārvalstu studentu piesaistes jautājumos, 

tādejādi ārzemju studenti pieteikumu īpatsvars krietni pieaudzis. 

Pārskata periodā tika pilnveidoti, papildināti un publicēti mācību sistēmā informatīvie 

materiāli studiju Programmas īstenošanas atbalstam. 
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8.PĀRSKATS PAR 2015./2016.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

KOPĪGĀS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS „BIZNESA VADĪBA” 

PILNVEIDEI 
 

Lai nodrošinātu kopīgās doktora studiju programmas “Biznesa vadība” augsto kvalitāti, 

tā tiek regulāri pilnveidota.  

Kopš 2015.gada 24.aprīļa kopīgo doktora studiju programmu „Biznesa vadība” īsteno 

divas partneraugstskolas: Banku augstskola un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola. Nostiprinoties divu partneru sadarbībai, programmas īstenošanai 

2015. gadā tika piesaistīti divi stratēģiskie partneri. Ar Rīgas Ekonomikas augstskolas rektoru 

A.Palcovu un ar Kaizerslauternas augstskolas (Vācija) prezidentu K.Volfu ir noslēgti līgumi 

par sadarbību programmā, kopīgos pētniecības projektos, kopīgā intelektuālo resursu 

izmantošanā, promocijas darbu vadībā un citos programmas attīstībai svarīgos jautājumos. 

2015./2016.ak.g., balstoties uz partneru līdzdalību, ir veikti plaši programmas angļu plūsmas 

informatīvie pasākumi, īpaši Vācija augstskolās, kas nesuši labus rezultātus pirmajai 

uzņemšanai programmas angļu plūsmā.  

2016. gadā kopīgajā doktora programmā aizstāvēti 2 promocijas darbi:  

1. Didzis Rūtītis „Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās pilnveidošanas 

iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā”.  

2. Inna Kozlinska „Evaluation of the outcomes of entrepreneurship education revisited: 

evidence from Estonia and Latvia”. 

I.Kozlinskas aizstāvēšanās notika Tartu universitātes un Turku universitātes kopīgā 

promocijas padomē un šī aizstāvēšanās ir pirmais šāda veida kopīgs pasākums abām 

universitātēm. I.Kozlinskas promocijas darba zinātniskais vadītājs Toni Mets (Tartu 

universitāte) ir bijis veiksmīgs šī projekta vadītājs kopš 2012.gada. Šis pasākums jāizceļ kā 

nozīmīgs panākums kopīgās programmas darbībā, kad programmas doktorants aizstāvās 

starptautiski veidotā promocijas padomē ārpus Latvijas. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 13 docētāji. Visiem 13 docētājiem (100%) 

ir doktora zinātniskais grāds. 4 docētājiem Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai 

nodrošinātu augsta līmeņa studijas, katru gadu tiek organizētas akadēmiskā personāla 

attīstības pārrunas, kuru laikā tiek izvērtētas studentu atsauksmes par docētāja darbu ar 

studentiem. Studējošo aptauju rezultāti tiek ņemti vērā, plānojot nākamo akadēmisko gadu un 

izvērtējot, vai  docētājs turpina, vai neturpina strādāt šajā programmā.  

5 no programmā iesaistītajiem profesoriem ir Latvijas Zinātņu padomes apstiprinātie 

eksperti sociālo zinātņu nozarēs: A.Sauka, T.Volkova, I.Jackiva, A.Čirjevskis, A.Sarnovičs. 7 

Banku augstskolas docētāji ir promocijas darbu vadītāji. 
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Turpinās ārvalstu docētāju iesaiste doktora studiju programmas atsevišķos kursos. 

A.Saukas kursā „Contemporary Entrepreneurship Research” (programmas B daļa) atsevišķas 

tēmas lasīja vieslektori no ārvalstīm. Studiju kursu apmeklēja 15 dažādu studiju gadu 

doktoranti.  

9. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference ASBBMC 2016 „Biznesa ilgtspējas 

izaicinājumi digitālajā laikmetā” notika 2016.gada 21.-23.aprīlī Banku augstskolā. 

Konferences organizatori: Banku augstskola, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu. Konferencē piedalījās 

dalībnieki no 9 valstīm: Latvija, Krievija, Kazahstāna, Čehija, Baltkrievija, Indija, DĀR, 

Vācija, Šveice. Konferencē tika prezentēti 48 referāti (piedalījās 65 dalībnieki). Konferences 

mājas lapa - http://www.ba.lv/petnieciba/konference-2016/  . 

2015. gadā uzsāktie regulārie docētāju pieredzes apmaiņas semināri turpinājās arī 

2016.gadā - maijā augstskolā RISEBA tika organizēts docētāju pieredzes apmaiņas seminārs. 

Seminārā piedalījās un savā pieredzē dalījās profesore B. Rivža un Dr. habil. chem. profesors 

R.Valters, bet arī promocijas darbu zinātniskie vadītāji no citām Latvijas augstskolām. 

Diskusijā iztirzātie jautājumi bija būtiski promocijas darba vadīšanas procesā un doktoranta 

progresa sasniegšanā. 

2015./2016.ak.g. turpinājās intensīvs darbs, sagatavojot nepieciešamo dokumentu bāzi, 

informatīvo materiālu studiju programmas īstenošanai angļu valodā. Visi sagatavotie 

normatīvie akti angļu valodā ir ievietoti īpaši izveidotā mājaslapā ārvalstu studējošajiem: 

www.jointphd.eu.  

BA tiek veikti priekšdarbi pēcdoktorantūras attīstības veicināšanai. BA ir vērsusies pie 

jaunajiem doktoriem ar aicinājumu sagatavot pieteikumus Darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju 

pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot 

cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākumam “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.  

L.Dubkēvičs (aizst. 2014.g.) kā Latvijas partneru atbildīgais koordinators darbojas 

Centrāl- un Austrumeiropas starptautiskajā pētniecības projektā „Intercultural Competency 

Research on the basis employees evaluation of themselves and managers evaluation”. 

Projekta īstenošanā ir iesaistīti arī šā brīža doktorantūras studenti A.Barbars, V.Turlais, kas 

nenoliedzami veicinās jauno doktorantu pētnieciskā darba kvalitāti. Projekta rezultātā tiks 

izdota monogrāfija, kuras publicēšana plānota Prāgā 2017. gada pavasarī. 

http://www.ba.lv/petnieciba/konference-2016/

