
Zinātņu doktors vadībzinātnē (PhD)
Studiju ilgums: 3 gadi
Studiju valoda: latviešu, angļu
Studiju maksa par 1. studiju gadu: EUR 2 360 (LV), EUR 2 700 (ENG)
Studiju maksa par pilnu programmu: EUR 6 720 (LV), EUR 7 560 (ENG)

Paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā,
organizāciju vadīšanā;

doktora studiju programma
BIZNESA VADĪBA

Studiju process:
Studiju programmas obligātie, daļējās izvēles un brīvās izvēles
studiju kursi pārstāv galvenās uzņēmējdarbības vadības
teorētiskās jomas: stratēģiskā vadīšana, finanšu vadīšana,
mārketinga vadīšana, riska vadīšana un krīzes
menedžments, kvalitātes vadīšana, vadīšanas ekonomika u.c.
studiju priekšmeti;

Lielāko programmas daļu veido studenta pētnieciskais darbs
(publikācijas, piedalīšanās starptautiskās konferencēs un
semināros, promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana);

Studiju programmas didaktiskā koncepcija sakņojas individuālu
jaunu zināšanu izstrādē, balstoties uz interaktīvo sadarbību un
galveno uzņēmējdarbības jautājumu padziļinātu izpēti
problēmorientētos studiju kursos;

Doktorantūras studiju procesa operatīvo un stratēģisko vadību
nodrošina Kopīgās doktora studiju programmas padome, kurā ir
trīs pārstāvji no katras partneraugstskolas un viens studējošo
pārstāvis. Padome ne retāk kā reizi divos mēnešos vadības
sapulcēs risina operatīvos un stratēģiskos jautājumus, pieņem
lēmumus. Padome izskata doktorantu darba atskaites, darba
plānojumu kārtējam studiju gadam, promocijas darbu tēmu
pieteikumus, kā arī citus programmas norises kvalitātes
jautājumus;

Doktora studiju programmas īstenošanas gaitā tiek nodrošināta
individuālā pieeja un atgriezeniskā saite ar doktorantiem.

Programmas studiju rezultāti ir orientēti uz zinātņu doktoru
sagatavošanu un atbilst aktuālajām sabiedrības un
tautsaimniecības attīstības prasībām Latvijā.

Programma sagatavo speciālistus pētniekus ekonomikas un
uzņēmējdarbības zinātnes nozarē, kuri jau doktora izglītības
pakāpē veido savu pētniecisko kapacitāti, pamatojoties uz
Latvijas un starptautiskās uzņēmējdarbības likumsakarībām,
vajadzībām un aktuālo problemātiku.

Potenciālajiem doktora grāda ieguvējiem tiek nodrošināts jauns
sociāli ekonomiskais statuss, kā arī sniegta iespēja indivīda
mūžizglītības vajadzību apmierināšanai, atbildot uz sabiedrības
prasībām pēc speciālistiem, kas spēj dot radošu ieguldījumu
inovatīvas tautsaimniecības vides funkcionēšanā;

Doktora studiju programmā katrs studējošais kā indivīds var
izpaust savu radošo un inovatīvo potenciālu, kas būs topošā
pētnieka un/vai biznesa un finanšu nozares profesionāļa
izšķirošā pievienotā vērtība.

Tiek realizēta kopīgi ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA
un sadarbībā ar Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un
Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija).

sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus – zinātņu doktorus vadībzinātnes
nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē;

stiprināt vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā, kuras dinamiskai attīstībai ir
būtiski nepieciešami augsti kvalificēti pētnieki, kas spēj radīt un attīstīt
zinātnisko bāzi;

veicināt lietišķo pētniecību šajā zinātnes nozarē, tādējādi dodot nozīmīgu
ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā.

Studiju programmas mērķi:

Pētniecības jomas:
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Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA ir privāta
augstskola ar 30 gadu pieredzi, kas piedāvā konkurētspējīgu
izglītību un sagatavo augsta līmeņa speciālistus un vadītājus
biznesa un radošajās industrijās darbam starptautiskā vidē.
Augstskola dibināta 1992. gadā. Augstskolas galvenā ēka atrodas
Rīgā Meža ielā 3, bet RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāte
un Mediju un radošo tehnoloģiju fakultāte atrodas Rīgā Durbes
ielā 4. 

RISEBA ir akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijā, kā arī ieguvusi Starptautiskā menedžmenta attīstības
asociācijas dinamiskās sabiedrībās (CEEMAN) starptautiskās
kvalitātes akreditāciju (International Quality Accreditation).

Augstskola RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām
ieguvusi prestižo European Foundation for Managemen (EFMD)
programmu akreditāciju EPAS. 

BANKU AUGSTSKOLA IR
VALSTS DIBINĀTA

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE, KAS JAU

TRĪSDESMIT GADUS IR VIENA
NO ATPAZĪSTAMĀKAJĀM

LATVIJAS BIZNESA SKOLĀM.

+371 67360133 
K. Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013 
info@ba.lv 
www.ba.lv
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Kontakti:

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! 

https://www.efmdglobal.org/

