
spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumu konkurētspēju
uz inovatīvo risinājumu bāzes, kas nodrošina pamatu ilgtspējīgai biznesa līderībai,
radošai domāšanai un pētniecībai;
prot patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, metodes un problēmu risināšanas
prasmes, lai veiktu pētniecisku un augsti profesionālu darbību jaunu zināšanu
radīšanai un inovatīvas uzņēmējdarbības sekmēšanai;
spēj pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas
inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai un veikt profesionālo darbību, lietojot jaunas
pieejas;
prot argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem uzņēmējdarbības
aspektiem vietējā un starptautiskajā vidē inovatīvas uzņēmuma darbības
veicināšanai;
spēj pastāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un profesionālo izaugsmi inovatīvas
uzņēmējdarbības sekmēšanai.

Profesionālais maģistra grāds biznesa vadībā
Kvalifikācija: organizāciju vadītājs
Studiju ilgums: 1,2 gadi (P*) vai 2 gadi (A*) 
Lekcijas plānotas 2x mēnesī: piektdienās 18:00 - 21:00,
sestdienās un svētdienās 9:00 - 17:40.
Studiju valoda: latviešu
Studiju maksa (P): EUR 2 800 (par pilnu programmu)
Studiju maksa (A): EUR 4 200 (par pilnu programmu) , EUR 2 800 (par
1.studiju gadu) 
*P: studējošiem, ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu
*A: studējošiem, ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu

Programma sagatavo konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, kuri spēj noteikt un
formulēt uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši
uzņēmuma mērķiem, strādāt ar cilvēkiem un būt gataviem dažādām pārmaiņām
mainīgajā biznesa vidē;

Programma specializēta uz inovāciju vadīšanu un inovatīvu metožu pielietošanu
uzņēmumu vadīšanā;

Banku augstskolā tiek īstenota kopš 2010. gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši
nozares tendencēm.

Nozares studiju kursi:
Organizāciju, cilvēkresursu un risku vadīšana
Finanšu vadība inovatīvajā organizācijā 

profesionālā maģistra programma

Starptautiskās studiju iespējas:

no 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi
ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas
programmā;

piedalīties partneraugstskolu organizētajās
starptautiskajās projektu nedēļās.

Prakse:

Inovatīvā uzņēmējdarbība
ba.lv

P: 6 nedēļas
A: 32 nedēļas

INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA

Prasības iepriekšējai izglītībai:
Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds

Absolventa profils
Augsti kvalificēts uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītājs 
ar specializāciju inovatīvajā uzņēmējdarbībā un inovāciju vadīšanā, arī
uzņēmējs.

Sagaidāmie studiju rezultāti:

Valsts pārbaudījums

Maģistra darbs

Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un
vadībzinību kursi:

Inovāciju vadīšana un digitalizācija
Stratēģiskā vadīšana ilgtspējīgā organizācijā
 Pētniecības metodes biznesā

Ierobežotās izvēles kursi:

Profesionālās specializācijas kursi:
Globālā ilgtspēja un pasaules ekonomika
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Tehnoloģiju izmantojums
Kvalitātes un vides pārvaldība

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju 
kursi:

Radošā domāšana
Ilgtspējīgā līderība
Dizaina metodes vadīšanā

LATVIJA / RĪGA
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Banku augstskolas studentu viesnīca 

Studentu un viesu ērtībām Banku augstskolā ir ierīkota 
studentu viesnīca. Tā atrodas Banku augstskolas ēkā 
Rīgā, K. Valdemāra ielā 161 (7.-10. stāvā).

Par absolventiem

Banku augstskolai uzticas darba devēji, tās diplomi ir 
starptautiski atzīti. Absolventu un darba devēju aptauju 
rezultāti liecina, ka teju visi Banku augstskolas absolventi 
strādā un saņem atalgojumu, kas būtiski pārsniedz vidējo 
līmeni valstī. Banku augstskola ir uzticams un starptautiski
 atzīts partneris personības izaugsmei! 

Papildu priekšrocības un iespējas:

bezmaksas bezvadu internets; 
bezmaksas trenažieru telpa; 
viesnīcas ēkā atrodas Banku augstskolas klausītavas; 
bibliotēka un ar datoriem aprīkota lasītava; 
veļas mazgāšana un žāvēšana; 
viesnīca ir izdevīgā vietā, netālu no pilsētas 

      centra, blakus atrodas veikali.

BANKU AUGSTSKOLA IR
VALSTS DIBINĀTA

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE, KAS JAU

TRĪSDESMIT GADUS IR VIENA
NO ATPAZĪSTAMĀKAJĀM

LATVIJAS BIZNESA SKOLĀM.


