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1. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM 

DARBĪBĀM STUDIJU VIRZIENĀ „VADĪBA, 

ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

PĀRVALDĪBA” PILNVEIDEI 
 

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

2016./2017.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”. 

Virzienā studējošo un absolventu statistika atspoguļota 1.1.tabulā. 

1.1.tabula 

 

Studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” 

studējošo un absolventu statistika 2016./2017.ak.g. 

Studiju programmas nosaukums 
 

Studējošo skaits 
Absolventu skaits 

Profesionālā bakalaura studiju programmas: 

 

 Uzņēmējdarbības vadīšana 166 42 

Uzņēmējdarbības vadīšana (angļu valodā) 21 6 

Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā 
79 29 

Profesionālā maģistra studiju programmas: 
 

 Uzņēmējdarbības vadīšana 34 8 

Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās 
40 11 

Inovatīvā uzņēmējdarbība 67 18 

Kiberdrošības pārvaldība 17 1 

Kopīgā doktora studiju programma "Biznesa vadība" 35 2 

 

Banku augstskolā ir nepieciešamais akadēmiskais personāls studiju virziena īstenošanas 

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

darbību izpildei. 2016./2017.ak.g. BA kopumā bija nodarbināti 44 akadēmiskajos amatos 

ievēlēti docētāji, viens viesdocents  un 65 pieaicināti docētāji, kuriem BA nav pamatdarba vieta. 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 3. pantu, augstskolā strādā viens ārvalstu profesors, viens 
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asociētais profesors un viens ārvalstu viesdocents. 2016./2017.ak.g. BA bija ievēlēti  23 docētāji 

ar doktora zinātnisko grādu, kas veido 54,7% no kopējā akadēmiskā personāla sastāva. 

Pieaudzis docētāju skaits ar doktora grādu (2015./2016.ak.g. bija 52,3%). Studijas doktorantūrā 

turpina un pie saviem promocijas darbiem aktīvi strādā vēl 6 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.  

2016./2017. ak.g studiju virzienā strādājošie docētāji sagatavojuši un publicējuši šādus 

rakstus: 

1. Cudečka-Puriņa, N., Atstaja, D. (2017). Assessment of business performance in waste 

landfills and shifting towards circular economy economic science for rural development 

Proceedings of the International Scientific Conference “Economic science for rural 

development” No 45 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, pp 30-39 

2. Atstaja, D., Susniene, R., Startiene, G., Gabrevics, L. (2017). „Evolution from eco-

friendly solutions implementation in a enterprise”, Proceedings of the International 

Scientific Conference “Economic science for rural development” No 44 Jelgava, LLU 

ESAF, 27-28 April 2017, pp21-28 

3. Jirgens, M., Atstaja, D. (2017). Development on environmental regulations and benefits 

on enterprises. Proceedings of the International Scientific Conference “Economic science 

for rural development” No 44 Jelgava, LLU ESAF, 27-28 April 2017, pp248-255 

4. Sapale, A., Atstaja, D. (2016) “Analysis of Profit and Costs from Work Safety Measures 

at the State Emergency Medical Service”. Riga Technical university 57th International 

Scientific conference “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” 

(CCEE’2016) proceedings ISSN: 2256-0866, ISBN: 978-9934-10-860-0 pp178-179 

5. Grasis, J. (2017) “Complieance of the Latvian Personal Income Tax system to Preamble 

of the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia and International Obligations 

of the Republic of Latvia”, Collection of Research Papers in Conjuction with the 6th 

International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, LU 

Akadēmiskais apgāds. 

6. Grasis, J. (2016) “Towards the establishment of a multilateral legal framwork for 

sovereign debt restructuring processes”, 4th International Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, www.sgemvienna.org, SGEM2017 

http://www.sgemvienna.org/
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Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-93-3 / ISSN 2367-5659, March 28-31, 

Book1, Vol.1, 511-518 pp, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB11/S02.064 

7. Lešinskis, K. Mavļutova, I. (2016) „The Role of Innovations for Starting Business in 

Latvia”. Proceedings of: 16th International Scientific Conference Globalization and Its 

Socio-Economic Consequences. University of Zilina, The Faculty of Operation and 

Economics of Transport and Communication, Department of Economics. 2016.gada 5.-

6.oktobris, Žilina, Slovākija. Krājums iekļauts Thomson Reuters datu bāzē. 

8. Miķelsone, E., Lielā E. (2016) “Web-based Idea Management Systems as a Tool to 

Solve Globalization Challenges localy”, in proceedings of 16th International Scientific 

Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, 

Slovak Republic, University of Zilina, 2016 

9. Miķelsone, E., Lielā E. (2016) “G-audi Framework: Evaluation of ICT Industry in 

Latvia to Develop Strategies”, Journal of Business Management . 2016, Issue 11, p79-98.  

10. Miķelsone, E., Lielā E. (2016) “Idea Management and Organizational Effectivness: 

Research Gap”, Journal of Business Management . 2016, Issue 12, p4-23. 

11. Mavlutova I., Innuse G., Ziemele A. (2017) Improvement Opportunities to Increase the 

Business Efficiency of Mechanical Engineer and Metalworking in Latvia, In: 20th 

Annual Conference Proceedings, Mendel University in Brno, Czeck Republic, pp. 543-

555, ISBN 978-80-7509-499-5. 

12. Mavļutova I., Lešinskis K., Oļevskis G. “Contemporary Role of SMEs in Employment 

in Manufacturing and Service Industries”. Conference Proceedings: 5th International 

Scientific Conference “Contemporary Issues in Business, Management and Education 

‘2017”. Vilnius Gediminas Technical University, 2017.gada 11-12.maijs, Viļņa, Lietuva. 

13. Mavlutova, I., Titova, S., Ketners, K., Fomins,  A. (2016)  “Development of Latvian 

Pension System in Changing Economic Environment”, Journal of Business Management, 

Riga: RISEBA, Nr 11, 2016, ISSN 1691-5348, pp.48-59., EBSCO 

14. Mavlutova, I. (2017)  “Challenges for  Latvian Pension System”, Journal of 

International  Economic Research ( JIER), Volume 2 , 2017 No 1, EBSCO 

15. Peiseniece, L., Fomins, A. (2017). "How Financial Technologies Can Facilitate Development 

of Financial Literacy", Conference Proceedings, 5th Global Conference on Business and 

Social Sciences "Contemporary Issues in Management and Social Sciences Research", 

Kualalumpura, Malaizija, 4.-5. maijs, 2017, pp.314.-321. lpp., ISBN: 978-967-13147-0-8 

16. Strautmanis, J. (2016) “Social Responsibility as a Driver of Breweries’ Corporate 

Reputation”, European Business & Management. Vol. 2, No. 2, 2016, pp. 22-31. doi: 
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10.11648/j.ebm.20160202.12 

 

Veicot ikgadējo darba devēju aptauju, tiek noskaidrots, kā darba devēji vērtē BA studentu 

profesionālās prasmes un zināšanu līmeni, kuras īpašības darba devēji novērtē visaugstāk BA 

studentu vidū, kā arī tiek noskaidrots darba devēju viedoklis par studentu sagatavotības līmeni 

atbilstoši darba tirgus prasībām. Vadoties no iegūtajiem rezultātiem, tiek pilnveidots studiju 

programmu saturs un ieviestas jaunas, progresīvas mācību metodes. 

Katras programmas aktualizācijai tiek organizētas atsevišķas studiju programmu padomes 

sēdes, kurā tiek uzklausīti darba devēju, studentu, absolventu un docētāju viedokļi par studiju 

programmas aktualitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Pēc šīm padomju sēdēm tiek 

organizētas profilējošo katedru sēdes, kurās tiek izskatīti visi  iesniegtie priekšlikumi. Grozījumi 

programmās tiek iesniegti un apstiprināti Senātā. 

2017.gada 16.maijā pēc kārtējās kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas, Banku 

augstskola jau ceturto reizi kopš 2010.gada saņēma Investors in Excellence sertifikātu, kas 

apliecina Augstskolas kvalitātes vadības sistēmas atbilstību Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju 

organizācijas Midlands Excellence izstrādātajiem standartiem. Tie balstās uz visaptverošās 

kvalitātes vadības principiem un izstrādāti atbilstoši izcilības pieejai. Standarti paredz 

organizācijas resertifikāciju ik pēc diviem gadiem. Sertifikātu piešķir Midlands 

Excellence oficiālais pārstāvis Latvijā  – SIA Latvia Excellence. 

Regulāra sadarbība ar partneru augstskolām ārvalstīs notiek visās Banku augstskolas studiju 

programmās. Sadarbība ir orientēta uz studentu un docētāju apmaiņu.  

Banku augstskola piedāvā saviem studentiem arī ārvalstu docētāju vieslekcijas. 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. 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.1.2.tabulu).  
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1.2.tabula 

Starptautiskās vieslektoru nedēļas Banku augstskolā  

vieslektoru un vieslekciju tēmu saraksts 

2016. gada 28. novembris- 2.decembris 

  

Nr.

p.k

. 

Vārds, uzvārds  Augstskola, valsts Vieslekcijas tēma 

1 
Bert Forschelen, 

Prof. 

University of Applied 

Sciences Kaiserslautern, 

Germany 

Developing Business Strategies 

2 Daniel Kleber 

University of Applied 

Sciences Kaiserslautern, 

Germany 

Creativity in the Event Industry 

3 

Weiss Edgar University of Applied 

Sciences BFI Vienna, 

Austria 

Organizational Behaviour - 

Communication and Decisions in 

Groups and Teams 

4 Brahm Sharma, Dr 
AIMS Institute of Higher 

Education, India 

Context aware computing for 

competitive advantage 

5 
Kiran Reddy Meka, 

Dr 

AIMS Institute of Higher 

Education, India 

Designing of Knowledge 

Management Strategy 

6 Søren Bladt IBA, Kolding, Denmark Alternative Financing 

7 Erik Hahn, Prof. 
University of applied 

Sciences Zittau, Germany 

United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale 

of Goods (CISG) and the Proposal 

for a Common European Sales Law 

(CESL) 

8 Beniamin Noga, Dr WSB Wroclaw, Poland 

Money - yesterday, today and 

tomorrow. Considerations from 

Central and Eastern European 

Countries site 

9 Jeroen Peeters 
Karel de Grote University 

College, Antwerp, Belgium 

Business plan (including financial 

plan) / Corporate Finance (reading 

and understanding the financial 

reporting of quoted companies) 

10 Hooi Sin Soo 
Universiti Utara Malaysia, 

Kedah, Malaysia 

Management:  

- Personality, Attitudes & 

Behaviours;  

- Communication in Organisations;  

 - Leadership;  

- Managing Group & Team;  

- Work Stress & Emotions 

11 
Dimitrios Maditinos,  

Prof. 

Eastern Macedonia and 

Thrace Institute of 

Technology, Greece 

Financial Management 

12 
Helmut Zsifkovics 

 
Austria 

- Lean Management in Small and 

Medium-Sized Enterprises  

- Supply Chain Design  

- Global Supply Chains  
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Nr.

p.k

. 

Vārds, uzvārds  Augstskola, valsts Vieslekcijas tēma 

- Management of Product and 

Process Complexity  

- Process Management in Logistics  

13 Rodolfo  Helg, Prof. 
LIUC Universita Cattaneo, 

Italy 

International Economy, 

Globalization 

14 
Mauricio d’Amato, 

Dr. 

Technical University 

Politecnico di Bari, Italy 
Valuation of Shopping Centres 

15 Nemilentsev Mikhail 
Mikkeli University of 

Applied Sciences, Finland 

The Finnish Approach to Innovation 

Management in the teaching sessions 

 

16 
Hans Martin 

Rugstad 

University College of 

Southeast Norway (USN), 

Norway 

“Nordic Model” issues - tbd 

 

Būtiski uzlabojumi tiek veikti Banku augstskolas infrastruktūrā. 2017.gada 13.jūnijā 

starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Banku augstskolu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros tika parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/17/I/004. Vienošanās ietvaros tiks īstenots projekts – Paaugstināt 

valsts ēkas Rīgā, Skanstes ielā 43 (agrākā adrese -K.Valdemāra ielā 163) energoefektivitāti.  

Projekta ietvaros plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus valsts ēkā 

Rīgā, Skanstes ielā 43, lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu un samazinātu siltumnīcefekta 

gāzu emisijas apjomu, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā 

vidē. Pēc projekta īstenošanas plānotais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums  ~46,65% apmērā. 

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 981720,98 EUR ar PVN, t.sk. Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda finansējums 637500,00 EUR apmērā, valsts budžeta finansējums 112500,00 

EUR apmērā, Banku augstskolas finansējums 231720,98 EUR apmērā.  

2016. /2017. akadēmiskajā gadā bibliotēkas krājumi papildināti ar 42 jaunu nosaukumu 

grāmatām (133 eksemplāriem). Grāmatu iegādei iztērēti 4154 euro, periodikas iegādei 3007 euro 

un datubāzu abonēšanai 18188 euro. 

Bibliotēka ir pieejamās šādas datubāzes un elektroniskie resursi: Web of Science, 

EBSCO, Emerald, BNS, BBS, LETA, Nozare.lv, Financial Times, The Economist, Harvard 

Business Review, I-finanses, DB Rokasgrāmatas, Digitālā biznesa rokasgrāmata, Dienas 

Bizness, Latvijas Vēstnesis (Jurista Vārds), Bilance, Lursoft. 

Bibliotēka ir pieejami arī šādi  žurnāli un laikraksti papīra formātā: Jurista Vārds, 

Bilance, IFinanses, Forbes, Kapitāls, Ir, Ir Nauda, Rīgas Laiks, Business Spotlight, The 
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Economist, Harvard Business Review, Diena, Dienas Bizness, Izglītība un Kultūra, Santa, 

Klubs, Sporta Avīze. 
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2. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

VADĪŠANA” (ANGĻU VALODĀ) PILNVEIDEI 
 

2016./2017.ak.g. bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” (angļu 

valodā) tika realizēta ceturto akadēmisko gadu. Studiju programma tika realizēta pēc bakalaura 

studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” (latviešu valodā) plāna. Realizācijā tika ņemts 

vērā, ka studiju programmā studē ārvalstu studenti un līdz ar to studiju kursi tika vairāk fokusēti 

uz starptautisko vidi un ir nedaudz mainīta studiju kursu secība.  

2016./2017.ak.g. tika apstiprināta prakses programma 4. kursa studentiem. 

Programmas īstenošanā kopumā ir iesaistīti 21 docētāji, lielākajai daļai no docētājiem ir 

liela profesionālā pieredze kādā no nozarēm. 9 docētājiem (43%) ir doktora zinātniskais grāds, 

savukārt 7 minētās studiju programmas pasniedzēji (33%) pašlaik turpina studijas doktorantūrā. 

16 docētājiem (76%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu studiju 

procesa kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu praktisko pielietojumu 

uzņēmējdarbībā, studiju programmai piesaistīti arī 5 docētāji (24%), kam BA nav pamatdarba 

vieta, bet kas ir savā nozarē praktizējoši speciālisti. 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.  

Studiju programmas realizēšanā arvien lielāku uzsvaru docētāji liek uz studentu 

analītisko, kritisko, sistēmisko un radošo domāšanas prasmju attīstīšanu – tiek organizēti grupu 

darbi, diskusijas, prezentācijas, situāciju analīzes un studiju ekskursijas. 2016./2017.ak.g. 

studenti apmeklēja  System Logistics (Kundziņsala), Rimi noliktavu saimniecība, AS Nasdaq 

Riga. 

Tā kā studijas visos studiju kursos tiek realizētas angļu valodā, tad vairāki studiju kursi 

tiek realizēti kopā ar Erasmus studentiem. Līdz ar to studenti iegūst iespēju iepazīties ar 

daudzām citu valstu kultūrām, studentiem no citām Eiropas augstskolām, iegūt zināšanas par 

dažādiem procesiem citās valstīs.  

2016./2017. ak. g. deviņi programmas studenti studēja Erasmus+ un EEZ un 

Norvēģijas finanšu instrumenta apmaiņas programmā Banku augstskolas partneraugstskolās 

(skat.2.1.tabulu). 
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2.1.tabula 

Bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” (angļu valodā) studentu 

apmaiņas studijas 2016./2017. ak. g. 

Nr.p.

k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 

Partneraugstskola 

1.  Anastasija 

Apončika 

Brno University of Technology, Czech Republic 

2.  Komila 

Berdikulova 

University College of Business, Czech Republic 

3.  Gustavs Balams Universidad Europea de Valencia, Spain 

4.  Makhsudjon 

Kayumov  

Brno University of Technology, Czech Republic 

5.  Katrīna Amoliņa University College of Southeast, Norway 

6.  Milana Kan Mälardalen University, Sweden 

 

7.  Jakhongir 

Norbekov  

Brno University of Technology, Czech Republic 

8.  Rūdolfs Miķelis 

Vizbulis 

Manchester Metropolitan University, United Kingdom 

9.  Saida Shamuratova University College of Southeast, Norway 

 

2016./2017. ak. g. četri programmas studenti (4. kursa studentes - Lidija Avotiņa, Evita 

Radoviča, Saida Shamuratova un 3.kursa studente – Milana Kan) 

piedalījās starptautiskā pasākumā Euroweek, kuras laikā studenti no 20 valstīm izstrādāja 

projektus par tēmu  “Creativity and Entrepreneurship: from Social to High-Tech”. Studentu 

grupas, kurā piedalījas 2 programmas studentes  - Lidija Avotiņa un Evita Radoviča, pētījumu 

un zinātnisko publikāciju augstu novērtēja  žūrija un  publikācija tika publicēta zinātniskajā 

žurnālā "International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research". 

Eberhard, B., Podio, M., Pérez Alonso, A., Radovica, E., Avotina, L., Peiseniece, L., 

Caamaño Sendon, M., Gonzales Lozano, A., Solé-Pla, J. (2017). "Smart work: The 

transformation of the labour market due to the fourth industrial revolution (I4.0)", 

"International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research", Vol.10, 2017, 

pp.47-66, ISSN 2408-0101.  

2016./2017. ak. g. programmu absolvēja pirmie 6 studenti. Par studentu pētnieciskajām 

interesēm un spēju izpētīt interesējošo tēmu liecina aizstāvēto bakalaura darbu tēmas 

(skat.2.2.tabulu). 
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2.2.tabula 

Bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” (angļu valodā) studentu 

aizstāvēto bakalaura darbu tēmas 2016./2017. ak. g. 

Nr.p.

k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 

Tēma 

1.  RADOVIČA Evita Dažādi scenāriji uzņēmumam SIA"SEIKO" darbības 

nodrošināšanai ēdināšanas industrijā Latvīja 

2.  KUSHBAKOVA 

Khilola 

Zināšanu vadīšanas process uzņēmumā  

“UZMETCOMBINAT” 

3.  AVOTIŅA Lidija Finanšu institūciju un to potenciālo darbinieku reakcija 

uz digitalizācijas pastiprināšanos 

4.  MAKSIMOVA 

Anastasija 

Inovatīva projekta "Solar Impulse" ieviešanas 

problēmas un pieredze 

5.  PARHOMENKO 

Nadežda 

Mārketinga aktivitāšu plānošana un attīstība uzņēmumā 

"YURIA PHARM " 

6.  SHAMURATOVA 

Saida 

Biznesa idejas attīstīšana inovāciju ieviešanai 

uzņēmumā "X" 
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3. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM 

DARBĪBĀM BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 

„UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PILNVEIDEI 
 

3.1.STUDIJU PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” IEGŪSTAMAIS 

GRĀDS, PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” (turpmāk tekstā – Studiju programma) Banku augstskolā tiek īstenota kopš 2004.gada 

un vairākkārt akreditācijā saņēmusi augstus novērtējumus.  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. 

 

3.2.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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3.3.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 2017./2018.ak.g. http://www.ba.lv/wp-

content/uploads/2014/06/7-11-__ievietosanai_-uznemsanas-noteikumi_ar_groz-

_07072017_pdf.pdf 

Uzņemšana studiju programmā 2017./2018.ak.g. notika atbilstoši BA Uzņemšanas 

noteikumiem, kas tika apstiprināti 2017.gada 27. jūnijā Senāta sēdē, protokols Nr. 7.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. 

3.3.1. 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/2014/06/7-11-__ievietosanai_-uznemsanas-noteikumi_ar_groz-_07072017_pdf.pdf
http://www.ba.lv/wp-content/uploads/2014/06/7-11-__ievietosanai_-uznemsanas-noteikumi_ar_groz-_07072017_pdf.pdf
http://www.ba.lv/wp-content/uploads/2014/06/7-11-__ievietosanai_-uznemsanas-noteikumi_ar_groz-_07072017_pdf.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. 

 

3.4.BAKALAURA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PLĀNS 

 

Pamatojoties uz studiju programmas veikto auditu, Padomes un akadēmiskā personāla 

ieteikumiem, 2016.gada jūnijā studiju programmas plāns tika pilnveidots. Veiktās izmaiņas 

saistītas ar to, ka studiju programmā iekļauti jauni aktuāli studiju kursi, piemēram, digitālais 

mārketings un sociālā uzņēmējdarbība. 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  

„Uzņēmējdarbības vadīšana” 2016./2017.ak.g. 

 
Nr. 

p.k. 

Studiju kursa nosaukums Kopā Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

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

Vispārizglītojošie  

1.  Matemātika  6 6    ieskaite, 

eksāmens 

2.  Lietišķā angļu/vācu valoda 4 4    ieskaite, 

eksāmens 

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

eksāmens 

4.  Pētniecības darba metodoloģija 2 2    eksāmens 

5.  Vides pārvaldības, civilās un darba 

aizsardzības organizācija 
2   2  eksāmens 

Kopā: 20 12 4 4 0  

Nozares  

6.  Mikroekonomika 4 4    eksāmens 

7.  Informātika un datu analīze 

Informātika 2KP  

Vadības informatīvās sistēmas 2KP 

4 2  2   

eksāmens 

eksāmens 

8.  E-komercija 2    2 eksāmens 

9.  Vadībzinības 4 4    eksāmens 

Nr. 

p.k. 

Studiju kursa nosaukums Kopā Kredītpunktu skaits Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

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

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

Sociālā uzņēmējdarbība 2KP* 

Kursa darbs 2 KP  

Biznesa plāns 2KP 

10 

 

 

 

8 

 

 

 

2  2  

eksāmens 

eksāmens 

aizstāvēšana 

aizstāvēšana 

aizstāvēšana 

15.  Mārketings un produktu attīstība 

Mārketings I 2KP  

Mārketings II 4 KP 

Pārdošanas prasmes 2KP 

Digitālais mārketings 2KP* 

10 2  6 2 

 

eksāmens 

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  

Inovāciju vadīšana 2KP 

Lietišķais pētījums 2KP 3.gadā 

8   8  

 

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  

 

Programmas plānos pēdējā aktualizēšana un apstiprināšana tika veikta Banku augstskolas 

2016.gada 21.maija Senāta sēdē. Profesionālajā bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības 
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vadīšana” aizstāts studiju kurss „Pārmaiņu vadīšana” 2 kredītpunktu apjomā ar studiju kursu 

„Digitālais mārketings” 2 kredītpunktu apjomā un studiju kurss „Mārketinga skaitliskās metodes” 2 

kredītpunktu apjomā ar studiju kursu „Sociālā uzņēmējdarbība” 2 kredītpunktu apjomā. 

Brīvās izvēles C daļas studiju kursus studējošais izvēlas no  2016.gada 27.septembrī 

(protokols Nr. 8) Senāta sēdē apstiprinātā studiju kursu saraksta: problēmu risināšanas prasmju 

attīstīšana, reputāciju vadība, situāciju analīze, klientu attiecību vadīšana, lielo datu analīze, 

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. Trešo reizi tas tika organizēts 

2016./2017.ak. gada I semestrī. Šīs programmas 2. kursa studenti (Dana Lepste, Ance Sīmane, 

Arvis Žilvinskis, Ēriks Elksnis, Salvis Mihailovskis, Marks Maļcevs un Kaspars Draudiņš)  

apmeklēja šo studiju kursu. 

  3.4.2.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.     Hanne Viken (Norvēģija) 

Uzņēmēja, partneraugstskolas (Bo, 

Telemarka, Norvēģija) pasniedzēja 

Entrepreneurial mindset  

(Uzņēmēja domāšanas veids) 

6.  Vizīte uz TechHub Riga. 

Tikšanās un saruna ar TechHub Riga vadītāju 

Dāvi Sunepu. 

TechHub Riga darbība, 

jaunuzņēmumu vide un 

problēmas. 

 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 
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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. Kopumā ar 

studentiem tikās pieci pieaicināti vieslektori-eksperti no praktiskās vides un tika organizēta 

vizīte uz TechHub Rīga (skat. 3.4.2. tabulu). BA Biznesa inkubatorā  2016. gada 11. novembrī 

biznesa  idejas prezentēja 2Vv grupas studenti (Haralds Pinka un Aleksejs Serjapins) par 

slēdzamu, uz grīdas stabili novietojamo planšetdatoru stendu, savukārt, Raimonds Rumps par 

lietotni (aplikāciju) un Linarda Metene par uzkopšanas un tīrīšanas pakalpojumu uzņēmumu. 

 

3.5. 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 40 docētāji, lielākajai daļai no docētājiem ir 

liela profesionālā pieredze kādā no nozarēm. 16 docētājiem (40%) ir doktora zinātniskais grāds, 

savukārt astoņi minētās studiju programmas pasniedzēji (20%) pašlaik turpina studijas 
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doktorantūrā. 31 docētājam (77%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu 

studiju procesa kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu praktisko 

pielietojumu uzņēmējdarbībā, studiju programmai piesaistīti arī deviņi docētāji (23%), 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). Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti (KP). Viens 

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

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

akadēmiskās stundas paredzētas darbam auditorijā un 20 akadēmiskās stundas – patstāvīgajām 

studijām. 

Studiju gads pilna laika studijās ir sadalīts divos semestros, semestra laikā pēc studiju 

kursu apguves un patstāvīgā darba uzdevumu 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, izstāde “Iepazīties-

Koks””, Valsts arhīvs,  BCT un System Logistics (Kundziņsala); Rimi noliktavu 

saimniecība); 

3) studentu individuāli vai grupās veiktā patstāvīgā un pētnieciskā darba 

veicināšana – referātu, projektu izstrāde, līdzdalība starptautiskos projektos, kas gūst 
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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 2016. gada 

28.novembrī – 2. decembrī – studiju kursu ietvaros (skat. 3.5.1. tabulu). 

3.5.1. tabula 

Ārvalstu pasniedzēju vieslekcijas 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds 

 

Grupa 

 

Tēma 

1.  Beniamin Noga, WSB Wroclaw, 

Poland 

1V Money – yesterday, today and tomorrow. 

Considerations from Central and Eastern 

European countries site 
 

2. Edgar Weiss, University of 

Applied Sciences BFI Vienna, 

Austria 

1V Organizational Behaviour – 

Communication and Decisions in Groups 

and Teams 

3. Helmut Zsifkovics, Austria 

 

2V Lean Management in Small and Medium-

Sized Enterprises 

 

4. Mauricio d’Amato, Technical 

University Politecnico di Bari, 

Italy 

3V Evaluation of Shopping Centres 

 
 

5. Hooi Sin Soo, Universiti Utara 

Malaysia, Kedah, Malaysia 

3V Management: leadership, Communication 

and Organization, Managing Group & 

team, Work Stress & Emotions, 

Personality, Attitudes’ & Behaviours 

6. Daniel Klever, University of 

Applied Sciences Kaiserslautern, 

Germany 

4V Creativity in the Event Industry 

 

7. Bert Forschelen, University of 

Applied Sciences Kaiserslautern, 

Germany 

 

4V Developing Business Strategies 

 

 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 

programmas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Ir apstiprināta Prakses procesa 

organizēšanas kārtība, Prakses programma, Norādījumi prakses norisei, tipveida 

prakses līguma paraugs (par prakses vietas nodrošināšanu). 



 22 

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 93 ilgtermiņa prakses līgumus. 

Pārbaudījumi programmas studiju kursos un vērtēšana tajos notiek saskaņā ar 2014.gada 

26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un 

vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens) un BA 2016.gada  

29. marta Senātā apstiprināto Studiju nolikumu.  

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 „Projekta 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. Studiju programmā 2016./2017.ak.g.bija četrpadsmit izcilākie studenti ar 

sekmēm virs 8.50 apskatāmi 3.5.2. tabulā. 
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3.5.2.tabula 

Izcilākie 2016./2017.ak.g. studenti 

Vārds Uzvārds Grupa Vidējā atzīme 

Atis Ignatjevs 1V 9.67 

Anna Ponomarenko 1V 9.17 

Karīna Sidorova 3V 9,08 

Emīls Stuķēns 1V 9,00 

Oļesja Ņizavcova 4Vv5 9,00 

Ilze  Lapko 4V 8,82 

Agnese Batenko 4Vv 8.82 

Didzis Irmejs 4Vv 8.80 

Artūrs Pētersons 1Vv 8,60 

Ieva Čūriška 4V 8,59 

Jānis Briška 3V 8,58 

Elīna Leijere 4V 8,53 

Keita Melle 1V 8,50 

Svetlana Tkačova 4Vv 8,47 

 

3.5.3.tabula 

Teicami un izcili aizstāvēto bakalauru darbu tēmas  

 

 Uzvārds, vārds Grupa Darba tēma 

1. Končus Hetija 4V Jaunas lauku tūrisma struktūrvienības ieviešana Saldus 

novadā (9) 

2. Krēvics Rihards 4V Futbola kluba „METTA” mārketinga pilnveides iespējas (9) 

3. Lapko Ilze 4V Inovatīvie risinājumi Nordea Bank AB Latvijas filiāles 

darbībā (9) 

4. Dzērve Gvido 4Vv Jauna pakalpojuma ieviešanas process VAS „Starptautiskā 

lidosta „Rīga”” (9) 

5. Klovāns Kārlis 4Vv SIA „Baltcom” darbības pilnveidošanas iespējas (9) 

6. Lazdiņš Aigars 4Vv Valsts sniegtās eksporta kredīta garantijas kā finanšu 

instruments uzņēmuma attīstībai (9) 

7. Priedīte Inga 4Vv Digitālā mārketinga kanālu efektivitātes novērtēšana biznesa 

projekta „Two Week Recovery” mērķauditorijas atlases un 

piesaistes procesos (9) 

8. Ņizavcova Oļesja 4Vv5 Projektu vadīšanas analīze Komercializācijas reaktora 

inovatīvo tehnoloģiju jaunuzņēmumos (10) 

9. Vasiļevska Santa 4Vv5 Darbinieku lojalitāte pret organizāciju, apmierinātība ar 

darbu un tās paaugstināšanas iespējas uzņēmumā „X” (9) 

10. Mežīte Laima 5Vns5 Jauna sociālā uzņēmuma izveide Latvijā (9) 

Studenti veic pētījumus savos bakalaura darbos un sasniedz izcilus un teicamus 

rezultātus. Tā 2017.gada jūnijā ar vērtējumu 9 (teicami ) un 10 (izcili) savus bakalaura darbus 

(skat. 3.5.3.tabulu) aizstāvēja desmit profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” 4V, 4Vv; 4Vv5 un 5Vns5 grupu studenti. Kopumā aizstāvējās 41 

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

(22%); 8 (ļoti labi) – 13 studenti (32%); 7 (labi) – 9 studenti (22%) un 6 (gandrīz labi) – 7 

studenti (17%) un 5 (viduvēji) – 3 studenti (7%). 
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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 lietišķos 

pētījumus, izstrādājot projektus, kuri gūst starptautisku atzinību Eiropas valstu ietvaros. 

2016./2017.ak.g. piedalījās četri studenti no 2. un 3. kursa trijās biznesa nedēļās:  

1) Ance Sīmane – Francijā, Parīzē, biznesa nedēļas tēma „ Saint Gobain – housing 

division”;  

2) Zaiga Romanovska – Beļģijā, Lēvenē, biznesa nedēļas tēma „Icon Test – I contest, a 

challenge for creative European marketers”;   

3) Vita Galisteo-Kanjasa un Sintija Trankale – Spānijā, Valensijā, biznesa nedēļas 

tēma “Design a Strategic Marketing Plan for a Winery in Valencia”. 

BA rīkotajā biznesa nedēļā 2017. gada pavasarī piedalījās 19 studenti no 3. kursa, kā arī 

vēl 34 dalībnieki (sadarbības partneru augstskolu studenti no International Business Academy, 

Dānijā; University College Leuven Limburg,  Beļģijā; University of Applied Sciences bfi Vienna, 

Austrijā; Odisee, Beļģija; EPHEC, Beļģija;  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých, 

Čehija,  Southampton Solent University, Lielbritānija; Lahti University of Applied Science, 

Sonija; Hochschule Heilbronn, Vācijā). Mārketinga nedēļas tēma: Mārketinga aktivitātes 

Ķemera Nacionālajam parkam. Mārketinga nedēļas dalībniekiem tika dots uzdevums: Kā 

piesaistīt jauniešu segmentu? Izstrādāt idejas – jauniešu tirgus segmenta piesaistes ceļus, kādā 

veidā ieinteresēt jauniešu apmeklēt Ķemeru Nacionālo parku. Motivēt studentus sadarboties 

komandās, lai nodrošinātu iegūt vienotu izpratni par tēmu "Produktu un pakalpojumu attīstība". 

Lai studenti iepazītos ar Ķemeru Nacionālā parka piedāvātajiem tūrisma objektiem, kā arī 

pilnvērtīgi izprastu situāciju un galvenos izaicinājumus, nedēļas sākumā tika organizēta 

ekskursija. Studentiem bija iespēja apskatīt Lielo Ķemeru tīreli, Kaņieru ezeru un piekrasti, kā 

arī apmeklēt dabas izglītības centru “Meža māja”, kur tika iegūta visa nepieciešamā informācija 

kvalitatīvu mārketinga risinājumu izstrādes. Labākos mārketinga risinājumus Ķemeru 

Nacionālajam parkam izstrādāja komanda “Awesome 6” un komanda ar nosaukumu 

“Komanda”. Ķemeru Nacionālā parka pārstāvji pateicās par ieguldīto darbu un augstu novērtēja 

studentu izstrādātās idejas, kuras nākotnē varēs izmantot, lai piesaistītu jaunus tūristus 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 (Monta Muzikante, 
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Gerda Robežniece, Simona Elizabete Tentere, Karīna Sidorova) piedalījās lietišķajā pētījumā 

„Kurjerpasta pakalpojumu sniedzēji Latvijā”. Lietišķais pētījums tapis pēc „Latvijas Pasts” 

iniciatīvas jau trešo gadu pēc kārtas ar mērķi noskaidrot kurjerpakalpojumu nozares situāciju un 

tās attīstības tendences Latvijā no dažādu nozares dalībnieku skatu punkta, kā arī analizēt 

galveno kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā. Pētījuma vadītāja bija docente Elita 

Lielā.  

Savukārt otra pētījuma grupa no 3. kursa dienas grupas studentiem (Liene Bernāne, 

Agnese Afoņina un Airita Mileika-Plūme) piedalījās lietišķajā pētījumā „Ogres Zilo kalnu 

pakalpojumu pilnveidošanas risinājumi”. Lietišķais pētījums tapis pēc Ogres un Ikšķiles novadu 

pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” iniciatīvas ar mērķi 

izpētīt atkritumu apsaimniekošanas problēmu, automašīnu kustības problēmu un vadībai sniegt 

priekšlikumus un pasākumu plānu šo problēmu risināšanai – teritorijas izmantošanā visā gada 

garumā. Pētījuma vadītāja bija profesore Dzintra Atstāja. 

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

Sintija Ilona Trankale, Jānis Vītols, Kaspars Droiskis) piedalījās lietišķajā pētījumā „Sarunu 

festivāla Lampa sociālā ietekme”.  Lietišķais pētījums tapis pēc sarunu festivāla LAMPA 

organizatoru un Swedbank iniciatīvas ar mērķi izpētīt sarunu festivāla LAMPA sociālās 

ietekmes parametrus un tās izmērīšanas iespējas, atbilstoši tā veidotāju nospraustajiem mērķiem 

vai sagaidāmajiem rezultātiem, izveidojot sociālās ietekmes mērīšanas metodoloģiju un rīkus. 

Pētījuma vadītājs bija lektors Jānis Hermanis. 

Pēc Mārupes pašvaldības iniciatīvas tika  veikts pētījums „Uzņēmējdarbības uzsākšanas 

tieksme, iespējas un problēmas Mārupes novada jauniešiem”. Tajā bija iesaistīta ceturtā 

pētījuma grupa, kuras sastāvā bija četri 3.kursa dienas grupas studenti (Klāvs Andersons, Arvis 

Grinbergs, Jānis Nātra un Varis Prudņikovs). Lietišķais pētījums tapis ar mērķi izpētīt un 

raksturot Mārupes novadu, uzņēmējdarbības vidi un tās attīstību Mārupes novadā, kā arī 

raksturot galvenās problēmas, ar kurām saskaras jaunieši pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas 

Latvijā vai citur pasaulē. Pētījuma vadītājs bija docents Kristaps Lešinskis. 

Pēc Swedbank iniciatīvas tika  veikts pētījums „Internetveikals kā iespēja biznesa 

izaugsmei”. Tajā bija iesaistīta piektā pētījuma grupa, kuras sastāvā bija trīs 3.kursa vakara 

grupas studenti (Madara Medne, Sintija Gorbante un Kalvis Urmans). Lietišķais pētījums tapis 

ar mērķi izpētīt un aprakstīt internetveikalu kā pārdošanas platformu izmantošanas specifiku un 

tendences Latvijā, salīdzinot ar globālām tendencēm šajā jomā, vēršot uzmanību uz iespējām, 

kādas šī platforma paver preču un pakalpojumu ražošanā, īpaši mazajiem uzņēmumiem, gan šī 

procesa apkalpošanā. Pētījuma vadītāja bija docente Maira Dumpe. 
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Sestā pētījuma grupa no 3. kursa dienas grupas studentiem (Agnija Broka un Elvīra 

Dedele) piedalījās lietišķajā pētījumā „Ārpakalpojumu piesaistes iespēju atbalsta funkciju 

nodrošināšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam”. Lietišķais pētījums tapis pēc 

Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta iniciatīvas. Pētījuma vadītāja bija profesore 

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.  

3.5.4.tabula 

Studentu referāti 2017. gada 17.maijā studentu konferencē 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds 
Grupa Tēma 

1. Agnese Afoņina 

Liene Bernāne 

Airita Mileika-Plūme 

3V „Ogres Zilo kalnu pakalpojumu pilnveidošanas 

risinājumi” (vad. Dzintra Atstāja) 

2. Agnija Broka  

Elvīra Dedele 

3V Ārpakalpojumu piesaistes iespēju atbalsta funkciju 

nodrošināšanā Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienestam (vad. Dzintra Atstāja) 

3. Atis Ignatjevs 1V „Privātstundu industrijas analīze” (vad. Kristaps 

Lešinskis) 

4. Klāvs Andersons 

Arvis Grinbergs  

Jānis Nātra  

Varis Prudņikovs 

3V „Uzņēmējdarbības uzsākšanas tieksme, iespējas un 

problēmas Mārupes novada jauniešiem” (vad.  Kristaps 

Lešinskis) 

5. Kristers Grīnbergs 

Sandro Kokojevs 

Laima Mežīte 

3Vv 

4Vv 

5Vns5 

„Eiropas savienības struktūrfondu finansējums mazo 

un vidējo komersantu izveidei un attīstībai” (vad. Elita 

Lielā) 

 

Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference „Ilgtspēja, efektivitāte un riski 

digitālajā laikmetā” notika Banku augstskolā 2017. gada 17. maijā. Studentu konferencē ar 

saviem referātiem uzstājās bakalaura un maģistra programmas studenti un absolventi (skat. 15.4. 

tabulu). Kā labāko prezentāciju autori, kas ieguva Dailes teātra biļetes, tika atzīts Atis Ignatjevs 

“Privātstundu industrijas analīze” un lietišķais pētījums “Ārpakalpojumu piesaistes iespēju 

atbalsta funkciju nodrošināšanā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam” un tā autori 

Agnija Broka, Elvīra Dedele, Lauris Stasjuns. 

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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2016./2017.ak.g. sadarbības partneru augstskolās Horvātijā (University of Rijeka), 

Nīderlande (Rotterdam University University of Applied Sciences), Portugāle  (Portucalense 

University), Vācijā (Frankfurt University of Applied Sciences), Francijā (Ipag Business School, 

Paris) un Spānijā (Universitat de Barcelona) ārzemēs studēja deviņi bakalaura studiju 

programmas studenti. Praksē bija divi studenti uzņēmumā “INNDECHO SAS” (Francija), “EC 

English” (Malta). 

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 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 

2017.gada darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību programmu TOPā Banku 

augstskolas bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” ieņem augsto 6. vietu 

starp pieejamām studiju programmām. Darba devēju ieteiktāko augstskolu topa pieciniekā 

Banku augstskola 2017.gadā iekļuvusi jau sesto gadu pēc kārtas. 

3.6.1.tabula 

2017.gada 30.septembrī uzskaitē esošo bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību sadalījumā pa 

profesiju grupām (top 10) 

   

Izglītības profesijas nosaukums 

Bezdarbnieku 

skaits 

% no 

kopskaita 

EKONOMISTS 1635 14,0 

DIREKTORS /VADĪTĀJS (uzņēmumu, struktūrvienību, nodaļu utt.) 1548 13,3 

INŽENIERIS (Būvinženieri, Elektroinženieri, mehānikas, 

elektronikas utt.) 1227 10,5 

SKOLOTĀJS (vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, 

pamatskolas, pirmsskolas utt). 1030 8,9 



 29 

SPECIĀLISTI (sabiedrisko attiecību, personāla, loģistikas, vides 

aizsardzības, dizaina, banku utt.) 783 6,7 

JURISTS 565 4,8 

GRĀMATVEDIS 322 2,8 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS (KOMERCDARBĪBAS) SPECIĀLISTS 236 2,0 

FILOLOGS 234 2,0 

TEHNOLOGS (pārtikas un dzērienu, šūšanas, tekstilmateriālu, 

kokapstrādes utt.) 186 1,6 

Kopējais bezdarbnieku ar augstāko izglītību skaits 11682 

 Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas dati – informācijas sistēma BURVIS 

 

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:  

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. 

 

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 
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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. 

 

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 3.7.1. un 3.7.2. tabulā. 

3.7.1. 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 

3.7.2. 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 

 

3.7.3.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, 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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3.7.4. 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, Digitālais mārketings 

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 

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, Kvalitātes 

vadīšana, 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, Digitālais mārketings 

3. Integrējošās zināšanas un prasmes 

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

Projektu vadīšana, 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. 

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

profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi (skat. 3.7.3. un 3.7.4. tabulu). Sekmīgi 

apgūta bakalaura otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ļauj turpināt izglītību 

maģistra studiju programmā. 
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3. PIELIKUMS 
Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija 

 

3.7.5. 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  

2,62% 

66.86% 

2,24% 

4,18% 

18,48% 

 

3,43% 

2,19% 

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  

58,57% 

15,21% 

1,03% 

11,87% 

1,25% 

0,09% 

9,84% 

0,96% 

1,18% 

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

finanšu resursu struktūru nosaka Senāts (skat. 3.7.5. tabulu). 

Studiju maksa 2016./2017.ak.g. bakalaura līmeņa studijām bija noteikta EUR 2050,00 

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

atlaidēm.  

BA ieņēmumu un izdevumu struktūru 2017.gadam un izmaksu aprēķinu uz vienu 

studējošo skatīt 3.7.6.tabulā.  

3.7.6.tabula 

Profesionālās bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadīšana" izmaksu 

aprēķins uz 1 studentu 2017.gadā 

 

Nr. 

p.k. 
Izmaksu pozīcija 

Summa, EUR 

1 Atalgojums 1230,00 

2 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 246,00 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 20,50 

4 Pakalpojumi 246,00 

5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 51,25 
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6 Grāmatas un žurnāli 20,50 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 51,25 

8 Augstskolas attīstība 61,50 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 61,50 

10 Augstskolas rezerves fonds 61,50 

KOPĀ 2050,00  

 
2016./2017.ak.g. vienam studentam piemēroja atlaidi EUR 30,00 apmērā par 

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

semestra maksas par uzvaru „Junior Achievement Latvia” konkursā; trim studentiem – atlaides 

veids „Atved draugu” 5% apmērā no 2016./2017.ak.g. pirmā semestra maksas; trim studentiem 

– atlaides veids „Lojalitāte-3”, piemērojot atlaidi 10% no pilnās studiju maksas par 1.līmeņa 

augstskolas absolvēšanu; trim studentiem – atlaides veids „Lojalitāte-4”, piemērojot atlaidi 

10% no pilnās studiju maksas par UK absolvēšanu; vienam studentiem – 7% atlaidi no 

2016./2017.ak.g. studiju maksas par jaunu sponsoru piesaistīšanu Banku augstskolai, 

Sabiedrisko attiecību daļas vadīšanu; vienam studentam – 6% atlaidi no 2016./2017.ak.g. 

studiju maksas par aktīvu dalību Banku augstskolas Ziemassvētku balles organizēšanā, jaunu 

sponsoru piesaistīšanu Banku augstskolai; vienam studentam – 10% atlaidi no 2016./2017.ak.g. 

studiju maksas par aktīvu dalību Banku augstskolas Ziemassvētku balles organizēšanā, BASP 

iekšējās un ārējās komunikācijas daļas vadīšanu; vienam studentam – 33% atlaidi no 

2016./2017.ak.g. studiju maksas par aktīvu dalību Banku augstskolas Ziemassvētku balles 

organizēšanā, jaunu sponsoru piesaistīšanu Banku augstskolai, BASP organizatoriskā darba 

vadīšanu, Bizness 24h organizēšanu, ERASMUS studentu aktivitāšu organizēšanu, dalību 

mārketinga aktivitātēs, Ēnu dienas organizēšanu; vienam studentam – 15% atlaidi no 

2016./2017.ak.g. studiju maksas par Bizness 24h organizēšanu, dalību mārketinga aktivitātēs; 

vienam studentam – 25% atlaidi no 2016./2017.ak.g. studiju maksas par aktīvu dalību Banku 

augstskolas Ziemassvētku balles organizēšanā, BASP organizatoriskā darba vadīšanu, 

Bizness24h organizēšanu, ERASMUS studentu aktivitāšu organizēšanu, dalību mārketinga 

aktivitātēs, Ēnu dienas organizēšanu; vienam studentam – 23% atlaidi no 2016./2017.ak.g. 

studiju maksas par aktīvu dalību Banku augstskolas Ziemassvētku balles organizēšanā, BASP 

organizatoriskā darba vadīšanu, Bizness24h organizēšanu, ERASMUS studentu aktivitāšu 

organizēšanu, dalību mārketinga aktivitātēs; vienam studentam – 17% atlaidi no 

2016./2017.ak.g. studiju maksas par Bizness24h organizēšanu, ERASMUS studentu aktivitāšu 

organizēšanu, dalību mārketinga aktivitātēs; vienam studentam – 17% atlaidi no 

2016./2017.ak.g. studiju maksas par Bizness 24h organizēšanu, ERASMUS studentu aktivitāšu 
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organizēšanu; trim studentiem – atlaides veids „Radinieks” 10% apmērā no 2016./2017.ak.g. 

studiju maksas par augstskolā vienlaicīgi studējošiem radiniekiem; vienam studentam – 

„Sociālā atlaide” 10% apmērā no 2016./2017.a.k. gada maksas. 

 

 

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.3.7.7.tabulu). Salīdzinājums rāda, vai piedāvātā programma ir konkurētspējīga 

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

priekšstatu par akreditējamās programmas konkurētspēju, nišas aizņemšanu profesiju klāstā. 

Programmas saturs, apjoms un organizācija visās salīdzinātajās deviņās programmās ir 

līdzīgs BA studiju programmai. BA realizētajā 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. 

3.7.7. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programmas  

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

programmām Latvijas augstskolās (KP) 
Studiju kursu 

atšifrējums 

Banku 

augstskola 

(BA) 

Rēzeknes 

augstskola 

(RA) 

Vidzemes 

augstskola 

(VA) 

SIA 

„Biznesa 

augstskola 

Turība” 

(Turība) 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

(LLU) 

Rīgas Pedagoģijas 

un izglītības 

vadības 

augstskola 

(RPIVA) 

Ekonomika 9 14 12 10 9,5 9 

Matemātika un 

metodes 

9 10 8 6 16,5 10 

Svešvaloda 10 4 4 9 2 6 

Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģijas 

6 3 4 6 4 9 

Finanses 21 18 12 9 15 12 

Tiesības un 

aizsardzība 

10,5 9 6 6 10 10 

Filozofija, 

socioloģija, 

psiholoģija 

12,5 10 10 8 8 7 

Vadība  20 18 20 13 17 25 

Uzņēmējdarbības 

vadība 

8,5 16 8 12 19 14 

Mārketings 6 8 8 4 9 8 

Specializācija    13   
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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 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. 3.7.8. tabulu). Salīdzinājumā ar citām trim ārvalstu 

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

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

3.7.8. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programmas  

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

(ECTS) 

Banku 

augstskola 

(Latvija) 

Budapeštas 

Biznesa Skola 

(Ungārija) 

Lietišķās vadības 

Universitāte 

(Vācija) 

Šauļu Universitāte 

(Lietuva) 

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

tehnoloģijas 
9 12 6 18 

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

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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5. PIELIKUMS 

 

Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

 

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

filiālēm 

Studiju programma tiek īstenota tikai latviešu valodā. 2016./2017.ak.g. programmā 

studēja 166 studenti jeb 11,39% 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. 

Analizējot studiju formu izvēli, redzams, ka studenti 2016./2017. ak.g. deva priekšroku 

tikai pilna laika studijām. 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

2016./2017.ak.g. bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” tika 

imatrikulēti kopā 29 pilna laika studenti, kas ir mazāk nekā iepriekšējā gadā, jo 2015./2016.ak.g. 

1.kursā tika imatrikulēti 42 studenti. 

Absolventu skaits 
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3.7.1.attēls. Absolventu skaits bakalaura studiju programmā 2004.-2017.g. 

Laika periodā no 2004.gada līdz 2017.gadam studiju programmu absolvējuši 2104 pilna 

un nepilna laika studenti (skat. 3.7.1.attēlu). 2016./2017.ak.g. absolventu skaits bija 42. Tiek 

veikta studiju programmas tendenču izpēte, analizējot studējošo un absolventu dinamiku, 

absolventu nodarbinātību. 
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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. 

2016./2017. ak.g. Vaībzinību katedras studentu aptaujas datu kopsavilkumu var skatīt 3.7.8. 

tabulā. 

3.7.8. tabula 

Studentu aptauju kopsavilkums Vadībzinību katedrā par docētāju vadītajiem studiju 

kursiem katedru un bakalaura un maģistra programmu griezumā 

Docētāji 
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 

2016./2017.ak.g. 

 1 3,88 3,70 3,63 3,63 3,75 3,58 3,83 3,63 

2 3,93 3,73 3,37 3,50 3,77 3,87 3,93 3,90 

3 3,80 3,28 3,38 3,42 3,68 3,38 3,66 3,46 

4 3,89 3,67 3,22 3,49 3,53 3,62 3,79 3,53 

5 3,85 3,53 2,83 3,25 3,18 3,50 3,78 3,15 

6 3,70 3,70 3,25 3,35 3,45 3,45 3,90 3,55 

7 3,83 3,33 2,87 3,33 3,60 3,33 3,83 3,33 

8 3,73 3,70 3,33 3,37 3,43 3,43 3,77 3,43 

9 3,57 3,57 3,87 3,77 3,80 3,73 3,93 3,90 

Katedras 

vidējais 3,80 3,62 3,33 3,44 3,56 3,49 3,74 3,51 
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7. PIELIKUMS  
Aptaujas rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

 

2016./2017.ak.g. veiktajā 41 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. 88% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte attaisnojusi 

izvēli studēt BA. 

2. 73% no aptaujātajiem ieteiktu bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” citiem studēt gribētājiem. 

3. 83% 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, 2014./2015.ak.g. – 40 un 2015./2016.ak.g. – 49 un 2016./2017. – 

40. Šie absolventi bija izrādījuši lojalitāti savai augstskolai. 

 

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 
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„Uzņēmējdarbības vadīšana” studenti. Par BASP priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Dāvis 

Juris Martini no 2V grupas. BASP valdē ievēlēti Elza Reine – Sabiedrisko attiecību daļā no 1V 

grupas; Gunārs Grūtups – Iekšējā ārējā komunikācijas daļā no 2V grupas; Airita-Mileika Plūme 

– Sociālā akadēmiskās daļas vadītāja no 3Vgrupas; Marta Pranka –Sabiedrisko attiecību vadītāja 

no 3V grupas. Savukārt, Sintija Upīte un Keita Melle no 1V grupas aktīvi darbojās kā BASP 

aktīvistes. 2016./2017.ak.g. Airita-Mileika Plūme, Gunārs Grūtups  un Keita Melle  tika ievēlēti 

kā studentu pārstāvji Satversmē, savukārt Senātā studējošo intereses pārstāvēja Airita-Mileika 

Plūme.  

Banku augstskolas studentu pašpārvalde ciešā sadarbībā ar Banku augstskolu, Nordic 

Training International un Swedbank organizēja Biznesa simulācijas spēļu konkursu „Bizness 

24h”, kurā pieteicās 557 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. Organizatoriskajā darbā aktīvi piedalījās programmas studenti: 

Elza Reine, Keita Melle, Atis Ignatjevs, Sintija Upīte, Marta Pranka un Airita Mileika- Plūme. 

Studenti Keita Melle un Sintija Upīte no 1V grupas,  Arnis Žilvinskis no 2Vv grupas, 

Armanda Briģe un Gunārs Grūtups no 2V grupas, Elvīra Dedele no 3V grupas piedalījās un 

pārstāvēja BA izstādē „Skola 2017”. 

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

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

sacensībās 2016./2017.ak.g.  Piemēram, basketbola komandu pārstāv Arvis Štoferts no 1V 

grupas, Kaspars Draudiņš no 2V grupas un Eduards Alberts Vīksna – šīs programmas 

absolvents. Pludmales volejbolu spēlē Nellija Tinusa no 4V un Andis Gvelzis no 4V grupas.  

Studenti aktīvi piedalās BA jauktajā korī „Monēta”, piemēram, 2V grupas studente – 

Keita Melle un Karīna Sidorova no 4Vv grupas kopā ar kori uzstājās koncertuzvedumā, kas 

veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai, Rīgas Doma baznīcā, kora nometnē Kandavā, 

sadarbojoties ar Kandavas jauniešu centru, līdzdalība Latvijas simtgadei veltītajā 

koncertbraucienā  ar vilcienu (Rīga, Indra, Krustpils, Daugava, Vecumnieki, Dobele, Liepāja, 

Tukums, Rīga, Inčukalns, Sigulda, Valga, Rīga), jaukto koru skatē, iegūstot 1. pakāpes diplomu, 

piedalīšanās zibakcijā #Vāgnerīga. Doma laukumā-Vāgnera ielā, ’’Svētceļnieku kora‘’ 

atskaņošana. 

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. 2016./2017. ak. g. 70 studentu aptaujas rezultāti ir šādi: 
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1. vislabāk novērtētas prasmes: studentu attieksme pret pienākumu; izrādītā iniciatīva 

un prasme strādāt ar datoru;  

2. 27% no studentiem izpratne par finanšu un biznesa jautājumiem; 21% no studentiem 

angļu valodas zināšanas; analītiskās prasmes un spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus 

novērtētas ar 7 (labi);  

3. 17% no studentiem nebija iespējams novērtēt pārdošanas prasmes;  

4. kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (79% gadījumu novērtēts ar 

izcili, teicami un 21%  ar labi). 
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4. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM 

DARBĪBĀM BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 

„INOVĀCIJAS UN PRODUKTU ATTĪSTĪBA 

UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” PILNVEIDEI 
 

4.1. 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) Banku augstskolā tiek īstenota 

kopš 2009.gada un vairākkārt akreditācijā saņēmusi augstus novērtējumus. 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. 
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7. Pilnveidot studējošo prasmi patstāvīgi paaugstināt akadēmisko un profesionālo 

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. 

 

4.2.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. 
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4.3.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 2017./2018.ak.g. http://www.ba.lv/wp-

content/uploads/2014/06/7-11-__ievietosanai_-uznemsanas-noteikumi_ar_groz-

_07072017_pdf.pdf 

Uzņemšana studiju programmā 2017./2018.ak.g. notika atbilstoši BA Uzņemšanas 

noteikumiem, kas tika apstiprināti 2017.gada 27. jūnijā Senāta sēdē, protokols Nr. 7. 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. 

4.3.1. 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/2014/06/7-11-__ievietosanai_-uznemsanas-noteikumi_ar_groz-_07072017_pdf.pdf
http://www.ba.lv/wp-content/uploads/2014/06/7-11-__ievietosanai_-uznemsanas-noteikumi_ar_groz-_07072017_pdf.pdf
http://www.ba.lv/wp-content/uploads/2014/06/7-11-__ievietosanai_-uznemsanas-noteikumi_ar_groz-_07072017_pdf.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 „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. 

 

4.4. 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 (4.4.1. 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/ 

 

4.4.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programma  

„Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” 

2016./2017.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 
7. Informātika un datu analīze 

Informātika 2KP  

Vadības informatīvās sistēmas 2KP 

4

  

 

2  2

  

 eksāmens 

eksāmens 

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


 45 

Nr.  

p.k. 
Studiju kursa nosaukums Kopā Kredītpunktu skaits 

Zināšanu 

pārbaudes 

forma 

8. E- komercija 2    2 eksāmens 
9. Vadībzinības 4  4   eksāmens 
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 

Sociālā uzņēmējdarbība 2KP *  

Kursa darbs 2KP  

Biznesa plāns 2 KP  

14 

 

 

 

10 

 

 

 

2  2  

eksāmens 

eksāmens 

eksāmens 

aizstāvēšana 

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 

Digitālais mārketings 2KP* 

Lietišķais pētījums 2 KP 3.gadā 

14 2  8 4  

eksāmens 

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  

Inovatīvo procesu vadīšana 2KP  

6   4 2  

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  
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Programmas plānos pēdējā aktualizēšana un apstiprināšana tika veikta Banku augstskolas 

2016.gada 21.maija Senāta sēdē. Profesionālajā bakalaura studiju programmā „Inovācijas un 

produktu attīstība uzņēmējdarbībā” aizstāts studiju kurss „Pārmaiņu vadīšana” 2 kredītpunktu 

apjomā ar studiju kursu „Digitālais mārketings” 2 kredītpunktu apjomā un studiju kurss „Mārketinga 

skaitliskās metodes” 2 kredītpunktu apjomā ar studiju kursu „Sociālā uzņēmējdarbība” 2 

kredītpunktu apjomā. 

Brīvās izvēles C daļas studiju kursus studējošais izvēlas no  2016.gada 27.septembrī 

(protokols Nr. 8) Senāta sēdē apstiprinātā studiju kursu saraksta: problēmu risināšanas prasmju 

attīstīšana, reputāciju vadība, situāciju analīze, klientu attiecību vadīšana, lielo datu analīze, 

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. Trešo reizi tas tika organizēts 

2016./2017.ak. gada I semestrī. Šīs programmas 2. kursa studenti (Monta Skrūskopa, Māra 

Lieplapa, Sintija Beāte Boldiševica, Kārlis Jurjāns, Pauls Ričards Skudriņš)  apmeklēja šo 

studiju kursu. 

  4.4.2.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. Hanne Viken (Norvēģija) 

Uzņēmēja, partneraugstskolas (Bo, Telemarka, 

Norvēģija) pasniedzēja 

Entrepreneurial mindset  

(Uzņēmēja domāšanas veids) 

6. Vizīte uz TechHub Riga. 

Tikšanās un saruna ar TechHub Riga vadītāju 

Dāvi Sunepu. 

TechHub Riga darbība, jaunuzņēmumu vide 

un problēmas. 
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4.5. 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 38 docētāji, lielākajai daļai no docētājiem ir 

liela profesionālā pieredze kādā no nozarēm. 15 docētājiem (39%) ir doktora zinātniskais grāds, 

savukārt septiņi minētās studiju programmas pasniedzēji (18%) pašlaik turpina studijas 

doktorantūrā. 31 docētājam (82%) Banku augstskola ir pamatievēlēšanas vieta. Lai nodrošinātu 

studiju procesa kvalitāti un sniegtu studentiem padziļinātu izpratni par zināšanu praktisko 

pielietojumu uzņēmējdarbībā, studiju programmai piesaistīti arī septiņi docētāji (18%), 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 

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. 
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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:  

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

dizainu?"); 

3) 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); 

4.5.1.tabula 

Nozaru profesionāļu vieslekcijas, ekskursijas, pasākumi 1IPA, 3IPA vai 4IPA grupai 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds 

 

Tēma 

1.  Edgars Elcis, LU pētnieks, doktorants Ilgtspējība un ekonomikas attīstība 

2. Artis Bērziņš, BigBank, Latvijas filiāles 

vadītājs 

Piedāvājums/pieprasījums patērētāju 

tirgū 

3. Izstāde “Iepazīsties-Koks!”, Mežaparkā Nozares pamatjautājumi ekonomikā 

 

4. Andris Trumars, absolvents, EcoBaltia 

Biznesa attīstības nodaļas vadītājs 

Atkritumu apsaimniekošana 

5. Green Week, pasākuma ietvaros Dalība Eiropas mēroga pasākumā 

6. Komercializācijas Reaktora pārstāvju 

tikšanās 

Panākumiem un startapu komandu 

veiksmes stāstiem, zinātnes un 

tehnoloģijas attīstības aktualitātēm  

7. Ingars Pilmanis, Standartizācijas biroja 

vadītājs 

Latvijas pieredze standartu izstrādē un 

to nozīmība 

 



 49 

4.5.2. tabula 

Ārvalstu pasniedzēju vieslekcijas 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds 

 

Grupa 

 

Tēma 

1.  Beniamin Noga, WSB 

Wroclaw, Poland 

1IPA Money – yesterday, today and tomorrow. 

Considerations from Central and Eastern 

European countries site 
 

2. Edgar Weiss, University of 

Applied Sciences BFI 

Vienna, Austria 

1IPA Organizational Behaviour – Communication 

and Decisions in Groups and Teams 

3. Helmut Zsifkovics, Austria 

 

2IPA Lean Management in Small and Medium-Sized 

Enterprises 

4. Mauricio d’Amato, 
Technical University 

Politecnico di Bari, Italy 

3IPA Evaluation of Shopping Centres 

 
 

5. Hooi Sin Soo, Universiti 

Utara Malaysia, Kedah, 

Malaysia 

3IPA Management: leadership, Communication and 

Organization, Managing Group & team, Work 

Stress & Emotions, Personality, Attitudes’ & 

Behaviours 

6. Daniel Klever, University of 

Applied Sciences 

Kaiserslautern, Germany 

4IPA Creativity in the Event Industry 

 

7. Bert Forschelen, University 

of Applied Sciences 

Kaiserslautern, Germany 

4IPA Developing Business Strategies 

 

4) tikšanās ar uzaicinātājiem ekspertiem – nozares profesionāļiem, kā piemērus var 

skatīt 4.5.1. tabulā un ārvalstu vieslektoriem Starptautiskajā vieslektoru nedēļas laikā, 

kas norisinājās 2016. gada 28.novembrī – 2. decembrī – studiju kursu ietvaros (skat. 

4.5.2. tabulu). 

Studenti 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: 

1. Prakses programmu izstrādā Karjeras centrs (turpmāk tekstā – KC) sadarbībā ar 

Vadībzinību katedras docētājiem un Programmas direktori, pamatojoties uz studiju 

programmas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Ir apstiprināta Prakses procesa 

organizēšanas kārtība, Prakses programma, Norādījumi prakses norisei, tipveida 

prakses līguma paraugs (par prakses vietas nodrošināšanu). 
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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 93 ilgtermiņa prakses līgumus. 

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 2014.gada 

26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un 

vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens), un BA 2016.gada  

29. marta Senātā apstiprināto Studiju nolikumu.  

BA ievēro šādus vērtēšanas pamatprincipus: 

1) zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu 

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

prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

2) vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi. 

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 summēto vērtējumu. 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: 

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. 2016./2017.ak.g. diplomu ar izcilību saņēma viena absolvente: 

Katrīne Zelle. 2016./2017.ak.g. izcilākie vienpadsmit studenti ar sekmēm virs 8,5 apskatāmi 

4.5.3. tabulā. 

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

2017.gada jūnijā ar vērtējumu 9 (teicami) savus bakalaura darbus aizstāvēja deviņi 
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profesionālās bakalaura studiju programmas „Inovācijas un produktu attīstība 

uzņēmējdarbībā” 4IPA, 4IPA5 un 4IPAv grupas studenti (skat. 45.4. tabulu).  

4.5.3.tabula 

Izcilākie 2016./2017.ak.g. studenti 

Vārds Uzvārds Grupa Vidējā atzīme 

Anna Poriete 1IPA 9.5 

Monta Ivonna Masa 3IPAv 9,17 

Elīna Sargune 1IPA 9,00 

Katrīne Zelle 4IPAv 8,94 

Lita Klaucāne 4IPAv 8.78 

Pēteris  Gredzens 3IPAv 8.67 

Māra Lieplapa 2IPA 8.63 

Sigita Permina 4IPA 8.56 

Kārlis Pūle 4IPAv 8.53 

Linda Krēsliņa 2IPA 8.47 

Paula Rozīte 4IPA 8,47 

 

Kopumā aizstāvējās 29 studenti ar šādu vērtējumu sadalījumu: 9 (teicami) – 9 studenti 

(31%); 8 (ļoti labi) – 10 studenti (34%); 7 (labi) – 9 studenti (31%) un 6 (gandrīz labi) – 1 

students (3%). 

4.5.4.tabula 

Teicami aizstāvēto bakalaura darbu tēmas  

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

Lisovskis 

Kaspars 

4IPA Digitālā mārketinga komunikācijas pilnveides risinājumi 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta 

akadēmiskā tīkla laboratorijā SigmaNet 

Permina Sigita 4IPA Jauna produkta virzīšana uzņēmumā AS „Baltu 

Veterinārija” 

Gritāns Ingars 4IPA5 Franšīzes biznesa attīstības iespējas Latvijā 

Lapiņš Pēteris 4IPA5 Jauna produkta izstrāde un ieviešana uzņēmumā BEE IN 

Ezerkalne Anete 4IPAv Mājražotāju saražotās produkcijas veicināšana 

Ozolnieks 

Edgars 

4IPAv Praktikantu piesaistes process un iesaistīto pušu mērķu 

realizēšana, izmantojot prakses iespējas inženierzinātņu 

jomā 

Pūle Kārlis 4IPAv Zobārstniecības uzņēmuma mārketinga metožu analīze un 

salīdzinājums Apvienotās Karalistes un Latvijas tirgū 

Reņģīte Dana 4IPAv Jauns biznesa modelis savstarpējo aizdevumu industrijā 

Latvijā 

Zelle Katrīna 4IPAv Starptautisko tirdzniecības izstāžu nozīme eksporta tirgū 

apguvē piena pārstādes sektorā 
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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. 

Sadarbības augstskolu biznesa un mārketinga Networking rīkotajās starptautiskajās biznesa 

nedēļās. 2016./2017.ak.g. piedalījās divpadsmit studenti no 2, 3. un 4. kursa četrās biznesa 

nedēļās:  

1) Krista Ņikonova, Jānis Kuģenieks, Edgars Ozolnieks un Mārtiņš Pureniņš – 

Francijā, Parīzē, biznesa nedēļas tēma „ Saint Gobain – housing division”;  

2) Anna Kirša un Katrīna Zelle – Beļģijā, Lēvenē, biznesa nedēļas tēma „Icon Test – I 

contest, a challenge for creative European marketers”;   

3) Līva Rancāne un Ance Magdalēna Ķepiņa – Spānijā, Valensijā, biznesa nedēļas 

tēma “Design a Strategic Marketing Plan for a Winery in Valencia”;  

4) Pēteris Gredzens, Ilvars Feldmanis, Viktorija Bondarjonoka un Signe Zeļēņina – 

Vācijā, Künzelsau, biznesa nedēļas tēma „Brand Project in Cooperation with 

Mercedes-Benz”. 

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. 2016./2017.ak.g. tika 

veikti  vairāki pētījumi. 

3. kursa pieci vakara grupas studenti (Monta Ivonna Masa, Pēteris Gredzens, Viktorija 

Bondarjonoka, Agita Pole, Madara Lielpētere) piedalījās lietišķajā pētījumā „Jaunu pircēju 

piesaistes procesa specifika mazās uzņēmējdarbības vidē Latvijā”. Lietišķais pētījums tapis pēc 

Swedbank iniciatīvas jau vairākus gadus pēc kārtas. Pētījuma mērķis bija izpētīt un analizēt 

teorētiskos aspektus, intervijas un Latvijas iedzīvotāju viedokļus, sniegt pamatus un mūsdienu 

apstākļiem noderīgus ieteikumus mazajiem uzņēmumiem, jaunu klientu piesaistes un esošo 

klientu noturēšanas procesu uzlabošanai. Pētījuma vadītāja bija docente Brigita Baltača. 

Savukārt otra pētījuma grupa no 3. kursa vakara grupas studentiem (Simona 

Mamatkulova, Renāte Veraļjeva, Līva Rancāne, Ance Magdalēna Ķepiņa un Ēriks Baranovs) 

piedalījās lietišķajā pētījumā „Klientu apmierinātība ar Latvijas Pasta pakalpojumiem un 

Latvijas Pasta tēls klientu uztverē”. Lietišķais pētījums tapis pēc Latvijas Pasta iniciatīvas, ar 

mērķi analizēt Latvijas Pasta klientu apmierinātības līmeni par sniegtajiem pakalpojumiem, 

noskaidrot, kāds ir Latvijas Pasta tēls klientu uztverē, un sniegt pamatotus un mūsdienu 
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apstākļiem noderīgus ieteikumus klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai. Pētījuma vadītājs 

bija Andris Nātriņš. 

Trešā pētījuma grupa no 3. kursa dienas grupas studentiem (Madara Voite, Ilvars 

Feldmanis, Anna Kirša, Dārta Dikmane – Stūriška) piedalījās lietišķajā pētījumā „Kā uzlabot 

Latvijas pozīcijas valstu inovācijas snieguma indeksos un apsekojumos”. Lietišķais pētījums 

tapis pēc LR Ekonomikas ministrijas iniciatīvas ar mērķi izpētot un analizējot teorētiskos 

aspektus, veicot intervijas ar Centrālās Statistikas pārvaldes darbiniekiem, kā arī analizējot 

aptaujas iegūtos datus no uzņēmumiem, kuri aizpilda veidlapas par Inovācijām un Pētniecību, 

veikt pamatotus un noderīgus ieteikumus Centrālās Statistikas Pārvaldes darbiniekiem, lai 

uzņēmumi spētu aizpildīt pētniecības un inovācijas veidlapas, kā rezultātā varētu uzlaboties 

esošie rādītāji Gada ziņojumā par inovācijām un pētniecību. Pētījuma vadītāja bija asoc. 

Profesore Līga Peiseniece. 

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

Biznesa simulācijas spēļu konkursā 2017. gadā. 1. kārtā piedalījās trīs 1. kursa studenti: Valters 

Čakss, Pauls Veide un Artūrs Kristiāns Misa.  

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

finansēti no Eiropas struktūrfondiem un citiem fondiem.  

Tā, piemēram, Latvijas Mākslas akadēmija īstenoja Eiropas Savienības Interreg Baltijas 

jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu Nr. R030 BaltSe@nioR 

(Inovatīvi risinājumi BJR uzņēmumu atbalstam produktu ražošanai senioru dzīves kvalitātes 

uzlabošanai un drošības nodrošināšanai mājas apstākļos), kuras ietvaros no 13. līdz 16. jūnijam 

LMA Dizaina nodaļā notika radošā darbnīca "Informatīvais dizains industrijām", kuru vadīja 

austriešu informācijas dizaina, dizaina domāšanas un dizaina menedžmenta eksperts Martins 

Foslaitners (Martin Foessleitner).  

Radošās darbnīcas laikā dalību ņēma bakalaura un maģistrantūras studiju programmu 

studenti no Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā Dizaina apakšnozares un 

Banku augstskolas, kas strādāja starpdisciplinārās komandās, sadarbojoties ar uzņēmumiem 

„PAA” un „Nakts mēbeles”, kā arī ar Latvijas dabas muzeju, vēršot uzmanību uz potenciālo 

tirgus mērķauditoriju un iespējamām metodēm un zināšanām, kas sniegtu atbalstu jaunu 

produktu radīšanai senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai. Radošās darbnīcas uzdevums bija 

informēt industriju par nākotnes izaicinājumu, kas saistīts ar sabiedrības novecošanos, lai 

meklētu veidus, kā atbalstīt industrijas pārstāvjus ar nepieciešamo informāciju. Jauktajās darba 

grupās dalību ņēma 1. kursa studenti: Ruta Bitēna, Elīna Sargune un Valters Čakšs. 

http://www.hi-pe.at/
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 “Erasmus +” “Greent projektā” (full name: “Blended Learning Design Methodology for 

Education in Green Entrepreneurship at Secondary Schools”), kuras īstenošanas laikā notika 

“Inovāciju nometne” par tēmu “Ideju darbnīca par atkritumu apsaimniekošanu, pārstrādi un 

izmantošanu skolēnu mācību uzņēmumā. Savukārt 4. kursa studenti Evelīna Kalvāne un Helvijs 

Siubra ņēma dalību “Greent projektā” praktiskās darbnīcas skolēnu darba rezultātu vērtēšanas 

komisijā 8. jūnijā. Šajā projektā studente Evelīna Kalvāne piedalījās materiālu sagatavošanā. 

Akadēmiskā gada noslēgumā tradicionāli tiek rīkota Studentu zinātniskā konference, 

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

saviem atklājumiem. Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference „Ilgtspēja, efektivitāte 

un riski digitālajā laikmetā” notika Banku augstskolā 2017. gada 17. maijā. Studentu konferencē 

ar saviem referātiem uzstājās bakalaura un maģistra programmas studenti un absolventi (skat. 

4.5.5. tabulu). Kā labāko prezentāciju autorus, kas ieguva Dailes teātra biļetes, tika atzīts 

lietišķais pētījums “Ārpakalpojumu piesaistes iespēju atbalsta funkciju nodrošināšanā 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam” un tā autori Agnija Broka, Elvīra Dedele, 

Lauris Stasjuns. 

4.5.5.tabula 

Studentu referāti 2017. gada 17.maija studentu konferencē 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1. Anna Poriete 1IPA Tūrisma industrija analīze (vad. Kristaps Lešinskis) 

2. Lauris Stasjuns 3IPA 

 

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

3. Viktorija 

Bondarjonoka 

Pēteris Gredzens 

Madara Lielpētere 

3IPAv 

 

Ārpakalpojumu piesaistes iespēju atbalsta funkciju 

nodrošināšanā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 

(vad. Dzintra Atstāja) 

 Monta Ivonna 

Masa  

Agita Pole 

 

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.  

2016./2017.ak.g. sadarbības partneru augstskolās Kiprā (European University Cyprus) un 

Zviedrijā (Malardalen University)– ārzemēs studēja divi bakalaura studiju programmas studenti. 

Absolventa praksē bija viena absolvente Francijas uzņēmumā. 

 



 56 

4.6. 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. 4.6.1. 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. 

4.6.1.tabula 

2017.gada 30.septembrī uzskaitē esošo bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību sadalījumā pa 

profesiju grupām (top 10) 

   

Izglītības profesijas nosaukums 

Bezdarbnieku 

skaits 

% no 

kopskaita 

EKONOMISTS 1635 14,0 

DIREKTORS /VADĪTĀJS (uzņēmumu, struktūrvienību, nodaļu utt.) 1548 13,3 

INŽENIERIS (Būvinženieri, Elektroinženieri, mehānikas, 

elektronikas utt.) 1227 10,5 

SKOLOTĀJS (vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, 

pamatskolas, pirmsskolas utt). 1030 8,9 

SPECIĀLISTI (sabiedrisko attiecību, personāla, loģistikas, vides 

aizsardzības, dizaina, banku utt.) 783 6,7 

JURISTS 565 4,8 

GRĀMATVEDIS 322 2,8 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS (KOMERCDARBĪBAS) SPECIĀLISTS 236 2,0 

FILOLOGS 234 2,0 

TEHNOLOGS (pārtikas un dzērienu, šūšanas, tekstilmateriālu, 

kokapstrādes utt.) 186 1,6 

Kopējais bezdarbnieku ar augstāko izglītību skaits 11682 

 Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas dati – informācijas sistēma BURVIS 

4.7.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:  
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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 apjomā. 

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. 

 

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. 

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 4.7.1. un 4.7.2. tabulā. 
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4.7.1. 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 

 

4.7.2. 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. 

4.7.3.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 

Specifiskās  

prasmes  

profesijā 

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

Inovatīvo procesu 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, Kvalitātes vadīšana, Situāciju analīze 
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4.7.4. 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, Digitālais mārketings 

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, Vadības informatīvās sistēmas, Stratēģiskā vadība, Inovatīvo 

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

organizācija, Kvalitātes vadīšana 

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, 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 

Lai noteiktu Programmas atbilstību profesijas standartam „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja 

vietnieks”, 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. 4.7.3. un 4.7.4. tabulu). Sekmīgi 

apgūta bakalaura otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ļauj turpināt izglītību 

maģistra studiju programmā. 
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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. 4.7.5.tabulu). 

Studiju maksa 2017./2018.ak.g. bakalaura līmeņa studijām bija noteikta EUR 2050,00 

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

atlaidēm. BA ieņēmumu un izdevumu struktūru 2017.gadam un izmaksu aprēķinu uz vienu 

studējošo skatīt 18.3.2.tabulā. 

2016./2017.ak.g. vienam studentam piemēroja atlaidi 1500.00 EUR apmērā no 

2016./2017. ak.g studiju maksas par uzvaru konkursā „Bizness 24h”; sešiem studentiem – 10% 

atlaidi no pirmā semestra maksas par uzvaru „Junior Achievement Latvia” konkursā; vienam 

studentam – atlaides veids „Atved draugu” 10% apmērā no 2016./2017.ak.g. pirmā semestra 

maksas; diviem studentiem – atlaides veids „Atved draugu” 5% apmērā no 2016./2017.ak.g. 

pirmā semestra maksas. 

4.7.5. tabula 

Banku augstskolas finanšu ieņēmumu un izdevumu struktūra 

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 

  

2,62% 

66.86% 

2,24% 

4,18% 

18,48% 

 

3,43% 

2,19% 

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  

58,57% 

15,21% 

1,03% 

11,87% 

1,25% 

0,09% 

9,84% 

0,96% 

1,18% 
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4.7.6. tabula 

Profesionālās bakalaura studiju programmas  

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

2017.gadā 

Nr.  

p. k. 
Izmaksu pozīcija 

Summa, EUR 

1 Atalgojums 1230,00 

2 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 246,00 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 20,50 

4 Pakalpojumi 246,00 

5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 51,25 

6 Grāmatas un žurnāli 20,50 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 51,25 

8 Augstskolas attīstība 61,50 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 61,50 

10 Augstskolas rezerves fonds 61,50 

KOPĀ 2050,00  

 

Savukārt diviem studentiem tika piemērots atlaides veids „Radinieks” 10% apmērā no 

2016./2017.ak.g. studiju maksas par augstskolā vienlaicīgi studējošiem radiniekiem; vienam 

studentam – atlaides veids „Lojalitāte 3” 10% no studiju programmas pilnās studiju maksas; 

vienam studentam – 27% atlaide no 2016./2017.ak.g. studiju maksas par aktīvu dalību Banku 

augstskolas Ziemassvētku balles organizēšanā, jaunu sponsoru piesaistīšanu Banku augstskolai, 

BASP organizatoriskā darba vadīšanu, Bizness24h organizēšanu, ERASMUS studentu 

aktivitāšu organizēšanu; vienam studentam – 17% atlaide no 2016./2017.ak.g. studiju maksas 

par Bizness24h organizēšanu, ERASMUS studentu aktivitāšu organizēšanu, dalību mārketinga 

aktivitātēs. 

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. 4.7.7. tabulu). Salīdzinājums rāda, vai piedāvātā programma ir 

konkurētspējīga profesionālās izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā un ārvalstīs. 

Salīdzināšana dod arī priekšstatu par akreditējamās programmas konkurētspēju, nišas 

aizņemšanu profesiju klāstā. Programmas saturs, apjoms un organizācija visās salīdzinātajās 

deviņās programmās ir līdzīgs BA studiju programmai. BA realizētajā ir ļoti spēcīgs finanšu un 
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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. 

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 izglītības 

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

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.  

4.7.7. 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 
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4.7.8. 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 

 

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

4.7.8. 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. 

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.  

5. PIELIKUMS 
 

Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā 

 

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

filiālēm 

2016./2017.ak.g. programmā studēja 79 studenti jeb 5,4% 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 pieauga, bet pēdējos divos gados 

nedaudz samazinājies. 

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. 
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Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

2016./2017.ak.g. bakalaura studiju programmā „Inovācijas un produktu attīstība 

uzņēmējdarbībā” pirmajā kursā tika imatrikulēti kopā 23 pilna laika studenti. 

 

 

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, 2016./2017.ak.g. - 29 studenti. Tiek veikta studiju programmas tendenču izpēte, 

analizējot studējošo un absolventu dinamiku, absolventu nodarbinātību. 

6. PIELIKUMS  
 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

 

4.7.9. tabula 

Studentu aptauju kopsavilkums Vadībzinību katedrā par docētāju vadītajiem studiju 

kursiem katedru un bakalaura un maģistra programmu griezumā 

Docētāji 
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 

2016./2017.ak.g. 

 1 3,88 3,70 3,63 3,63 3,75 3,58 3,83 3,63 

2 3,93 3,73 3,37 3,50 3,77 3,87 3,93 3,90 

3 3,80 3,28 3,38 3,42 3,68 3,38 3,66 3,46 

4 3,89 3,67 3,22 3,49 3,53 3,62 3,79 3,53 

5 3,85 3,53 2,83 3,25 3,18 3,50 3,78 3,15 

6 3,70 3,70 3,25 3,35 3,45 3,45 3,90 3,55 

7 3,83 3,33 2,87 3,33 3,60 3,33 3,83 3,33 

8 3,73 3,70 3,33 3,37 3,43 3,43 3,77 3,43 

9 3,57 3,57 3,87 3,77 3,80 3,73 3,93 3,90 

Katedras 

vidējais 3,80 3,62 3,33 3,44 3,56 3,49 3,74 3,51 
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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. 

2016./2017. ak.g. Vadībzinību katedras studentu aptaujas datu kopsavilkumu var skatīt 4.7.9. 

tabulā. 

7. PIELIKUMS  
 

Aptaujas rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to 

izmantošana studiju programmas kvalitātes uzraudzībā 

 

2016./2017.ak.g. veiktajā visu 29 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. 62% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte attaisnojusi 

izvēli studēt BA. 

2. 72% aptaujātie ieteiktu bakalaura studiju programmu „Inovācijas un produktu 

attīstība uzņēmējdarbībā” citiem studēt gribētājiem. 

3. 79% 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 

programmās, ko piedāvā BA, 2014./2015.ak.g. – 40 un 2015./2016.ak.g. – 49 un 2016./2017. – 

40. Šie absolventi bija izrādījuši lojalitāti savai augstskolai. 

 

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 
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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. BASP valdē ievēlēta Ruta Bitēna 

Projekta daļā no 1IPA grupas. 2016./2017.ak.g Dagnija Roga un Elīna Sargune no 1IPA grupas 

bija ievēlētas  kā studentu pārstāves Satversmē, kas aktīvi piedalījās arī BASP kā aktīvistes. 

Studentes Elīna Sargune un Dagnija Roga no 1IPA grupas, Lita Klaucāne, kā arī 

Norberts Millers no 4IPAv grupas piedalījās un pārstāvēja BA izstādē „Skola 2017”. 

Banku augstskolas studentu pašpārvalde ciešā sadarbībā ar Banku augstskolu, Nordic 

Training International un Swedbank organizēja Biznesa simulācijas spēļu konkursu „Bizness 

24h”, kurā pieteicās 557 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. Organizatoriskajā darbā aktīvi piedalījās programmas studenti: 

Elīna Sargune un Dagnija Roga. 

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

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

sacensībās 2016./2017.ak.g.  Piemēram, basketbola komandu Kristaps Kalniņš – šīs programmas 

absolvents. Pludmales volejbolu spēlē Kristīne Cīrule no 4IPA grupas.  

Studenti aktīvi piedalās BA jauktajā korī „Monēta”, piemēram, 2IPA grupas studente – 

Elīna Sargune kopā ar kori uzstājās koncertuzvedumā, kas veltīts Latvijas Republikas 

Proklamēšanas dienai, Rīgas Doma baznīcā, kora nometnē Kandavā, sadarbojoties ar Kandavas 

jauniešu centru, līdzdalība Latvijas simtgadei veltītajā koncertbraucienā  ar vilcienu (Rīga, 

Indra, Krustpils, Daugava, Vecumnieki, Dobele, Liepāja, Tukums, Rīga, Inčukalns, Sigulda, 

Valga, Rīga), jaukto koru skatē, iegūstot 1. pakāpes diplomu, piedalīšanās zibakcijā #Vāgnerīga. 

Doma laukumā-Vāgnera ielā, ’’Svētceļnieku kora‘’ atskaņošana. 

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. 2016./2017.ak.g. 44 studentu aptaujas rezultāti ir šādi: 

5. vislabāk novērtētas prasmes: prasme strādāt ar datoru, attieksme pret pienākuma 

izpildi un komunikācijas prasmes;  

6. 27% no studentiem izpratne par finanšu un biznesa jautājumiem; 20% no studentiem 

analītiskās prasmes; kā arī izrādītā iniciatīva un spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus 

novērtētas ar 7 (labi);  
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7. 43% no studentiem konkrētajās prakses vietās nebija iespējams novērtēt pārdošanas 

prasmes;  

8. kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (80% gadījumos novērtēts ar 

izcili vai teicami, 20% novērtēts ar labu vērtējumu). 
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5. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM 

DARBĪBĀM MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS 

„UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PILNVEIDEI 
 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” ir bakalauru studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadīšana” un “Inovācijas un 

produktu attīstība uzņēmējdarbība” secīgs turpinājums, kas 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. un 

2016./2017. 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 
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standartam Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, kas sekmētu veiksmīgu uzņēmumu un 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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5.1. 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 

slēgts ar viņu esošajiem darba devējiem, bet nepieciešamības gadījumā studentiem tiek 



 71 

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 laikā tiek attīstītas šādas profesionālās prasmes: 

1. Izpratne par komercsabiedrības/citas organizācijas, kurā students veic praksi, darbību, to 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem. 

2. Spēja izprast un novērtēt komercsabiedrības/citas organizācijas vadības procesus, 

uzņēmuma stratēģiju, tā mērķus un uzdevumus. 

3. Spēja sniegt priekšlikumus inovatīvu risinājumu  un metožu ieviešanai uzņēmuma 

darbības un vadīšanas organizācijā.  

4. Izpratne par cilvēkresursu vadīšanu, spēja risināt konflikta situācijas. 

5. Spēja izvērtēt uzņēmuma finanšu un tehnoloģiskās darbības rādītājus un pieņemt 

lēmumus, lai veicinātu uzņēmuma darbības optimizāciju un pelnītspējas uzlabošanu. 

6. Spēja sniegt konstruktīvus priekšlikumus komercsabiedrības/citas organizācijas vadībai 

efektīvas darbības nodrošināšanai. 

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. 

2016./2017.ak.g. programmas studenti strādāja praksi tādos uzņēmumos kā: VAS 

“Latvijas pasts”, AS “Citadele banka”, AS “DNB Bank ASA Latvijas filiāle”, SIA “Latvijas 

Mobilais telefons”, AS “Latvijas balzams”, AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum””, RP SIA 

“Rīgas satiksme”, SIA “Renex”, SIA “Asnima Lab”, SIA “Rimi Latvia”, SIA “Hokejam.lv”, 

SIA “Douglas Latvia”, SIA “Containerships”, SIA “Viatek 1”. 

Prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas, iegūstot studiju programmai un 

kvalifikācijai atbilstošu profesionālo pieredzi un apgūstot praktisko iemaņu kopumu, kas 
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nepieciešams uzņēmumu un iestāžu vadītājam. Prakses laikā students veic pētījumu prakses 

vietas organizācijā. 

 
5.2. 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: 

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.  

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 
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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 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). 
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5.3. MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” PLĀNS 

5.3.1.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” (ar profesionālo bakalaura grādu) 2016./2017.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    

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  
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5.3.2.tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” (bez iepriekšējas profesionālās kvalifikācijas) 2016./2017.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      

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 
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    16. Maģistra darbs    4 16       Aizstāvēšana 

 Kopā    14 16  

 Kopā: 96 KP 20 20 20 20 16  

 

Programmā studē pilna laika studiju formā. 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 ilgums ir 1 gads 

6 mēneši (3 semestri) ar iepriekš apgūtu profesionālo bakalaura grādu vai 2 gadi 6 mēneši gadi 

(5 semestri) ar iepriekš iegūtu akadēmisko bakalaura grādu (skat. 5.3.1. un 5.3.2. tabulu).  

Programmas kopējais apjoms ir 60 kredītpunkti (KP) vai 96 kredītpunkti (KP).  

Viens kredītpunkts saskaņā ar Augstskolu likuma 1. pantu atbilst studējošā darba 

apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa: 12 akadēmiskās stundas paredzētas 

darbam auditorijā un 28 akadēmiskās stundas – patstāvīgajām studijām un konsultācijām. 

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 

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 
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darboties starptautiskā tirgū, kā konkurēt ar starptautiskajiem uzņēmumiem vietējā tirgū 

globalizācijas apstākļos. 

 

5.4. 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, pamatojoties uz Nolikumu par studiju programmas direktoru un viņa 

amata aprakstu. 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.  

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 
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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.  

2015. gadā noslēgti trīs ilgtermiņa sadarbības līgumi par prakses vietas nodrošināšanu ar 

SIA “A Turboc 4U”, SIA “Allnex” un AS “Norvik Banka”. 2016. gadā noslēgti līgumi ar VAS 

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA 

“Bioorganic Earthworm Compost”, bet 2017. gadā – SIA “Cido Grupa”, SIA “Connect Baltic”, 

SIA “Spectrum Pay”, SIA “Bilderings Digital”, Bigbank AS Latvijas filiāle, SIA “Nexia Audit 

Advice”. 

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 

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. 

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 
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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 

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 
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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 2014.gada 

26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un 

vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens), un BA 2016.gada  

29. marta 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 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 
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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.  

2016./2017.ak.g. diplomu ar izcilību saņēma viena absolvente: Jūlija Bērziņa. 

Studenti veic pētījumus savos maģistra darbos un sasniedz izcilus rezultātus. Tā 

2016./2017.ak.g. ar vērtējumu 10 (izcili) un 9 (teicami) savus maģistra darbus (skat. 5.4.1. 

tabulu) aizstāvēja divi profesionālās maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” studenti. Kopumā aizstāvējās 8 studenti ar šādu vērtējumu sadalījumu: 10 (izcili) – 1 

students (13%); 9 (teicami) – 1 students (13%); 8 (ļoti labi) – 3 studenti (37%); 7 (labi) –  1 

students (13%); 6 (gandrīz labi) – 1 students (13%) un 5 (viduvēji) – 1 students. 

 

5.4.1.tabula 

Izcili un teicami aizstāvēto maģistra darbu tēmas  

 Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1. Bērziņa Jūlija 2MV4 SIA „Rīgas Tirdzniecības osta” koncerna finansēšanas 

stratēģija (10) 

2. Krūma Agnese 2MV5 Loģistikas uzņēmuma iekšējo procesu efektivitātes 

paaugstināšanas virzieni (9) 

Izcili aizstāvētais diplomdarbs 

3. Bērziņa Jūlija 2MV4 AS „Baltijas Tranzīta Serviss” darbības stratēģijas 

noteikšana 

 

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. 

2016./2017. ak.g. studenti to neizmantoja, jo programmā studējošie nevarēja šo piedāvājumu 

savienot ar savu pamatdarba grafiku. 
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18. PIELIKUMI MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA” 

RAKSTUROJUMAM 
 

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. 

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 5.4.2. tabulā. 

Lai noteiktu Programmas atbilstību profesijas standartam „Uzņēmumu vadītājs/vadītāja 

vietnieks”, izmantota profesijas standartā lietotā darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju 

struktūra, kas tiek iegūta atbilstošo studiju kursu apguves (skat. 5.4.3.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 
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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. 

5.4.2.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 

 

 

5.4.3.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,  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, Cilvēkresursu vadīšana 

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 
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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. 

 

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 2016./2017.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. 

2016./2017.ak.g. nevienam studentam netika piemērota atlaide no studiju maksas. 5.4.4.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.   

5.4.4.tabula 

Studiju maksa 

Akadēmiskais gads 

Ar iegūtu profesionālo 

kvalifikāciju 

(EUR) 

Bez iegūtas 

profesionālās 

kvalifikācijas  (EUR) 

2016./2017. 2280 2280 

2017./2018. 1134 1447 

2018./2019.   313 

Kopā 3414 4040 

 

BA ieņēmumu un izdevumu struktūru 2017.gadam un izmaksu aprēķinu uz vienu 

studējošo skatīt 5.4.5. tabulā. 
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Izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2017.gadā 

5.4.5. tabula 

 

Nr. 

p.k. 
Izmaksu pozīcija 

Summa, EUR 

1 Atalgojums 1368,00 

2 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 273,60 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 22,80 

4 Pakalpojumi 273,60 

5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 57,00 

6 Grāmatas un žurnāli 22,80 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 55,00 

8 Augstskolas attīstība 68,40 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 68,40 

10 Augstskolas rezerves fonds 68,40 

KOPĀ 2280,00  

 

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 

 

5.4.6.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. 

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 
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tiek realizētas profesionālās maģistra studiju programmas, kuru ilgums ir, sākot ar 1 gadu un 6 

mēnešiem. 

Studiju programma tika salīdzināta ar divām maģistra programmām (skat. 5.4.7.tabulu): 

Lahti University of Applied Sciences (Somija) un Fachhochschule Worms University of Applied 

Sciences (Vācija).  

5.4.6. 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 

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. 
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5.4.7. 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 

Korporatīvā sociālā atbildība 

Radošā domāšana  

Ilgtspējīgā līderība 

 

 

 

Inter-culture 

Communication 

Managing Multicultural 

Teams 

Intelectual Property 

Management 

 

Intercultural Management 

 

Business Etnics& Corporate 

Compliance 
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 Academic Writing E-Commerce 

  Foreign Trade Consulting 

Selected problems of Foreign 

Trade 

Process&Logistic 

Management 

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. 

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. 

Arī 2016./2017. ak. g. programmā studēja 34 studenti, bet 1. kursā studijas tika uzsāktas 

no 2017. gada 9. janvāra un tās uzsāka 9 studenti.  

Laika periodā no 2006.gada līdz 2017.gadam studiju programmu absolvējis 371 students 

(skat. 5.4.1.attēlā). 2016/2017.ak.g. absolventu skaits bija 8, 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. 

 

5.4.1.attēls. Absolventu skaits maģistra studiju programmā 2011./2012.-2016./2017.ak.g. 
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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.  

2016./2017.ak.g. veiktajā aptaujā un izveidotajā  studentu aptaujas kopsavilkumā, kas 

veikts pirms maģistra darbu aizstāvēšanas, var konstatēt šādu 8 absolventu viedokli: 

1. 63% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte attaisnojusi izvēli 

studēt BA. 

2. 63% no aptaujātajiem ieteiktu Banku augstskolu un maģistra studiju programmu 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” citiem studēt gribētājiem. 

3. Studenti norāda, ka Banku augstskolā ļoti pozitīva attieksme no pasniedzēju un 

administratīvo darbinieku puses. Pasniedzēji  ir ne tikai akadēmiski spēcīgi, bet ar 

lielu pieredzi praksē, nozarē, paši ir uzņēmēji vai augsta līmeņa darbinieki konkrētajā 

jomā.  

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

BA maģistra grādu, turpina studijas doktorantūrā.  

 

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. 
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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. 2016./2017. ak.g. aptaujas rezultāti ir šādi: 

1. studentu attieksme pret pienākumu izpildi novērtēta ar augstu vērtējumu – ar izcili un 

teicami – 164% apjomā;  

2. studentu prasme strādāt ar datoru novērtēta ar augstu vērtējumu – ar izcili un teicami 

– 88% apjomā;  

3. 80% studentu spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus novērtēta ar augstu vērtējumu – ar 

izcili un teicami; 

4. 32% studentu analītiskās prasmes novērtētas ar 7 (labi), kā arī 36% studentu 

attieksme pret pienākumu izpildi novērtēta ar 7 (labi); 

5. kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (12% gadījumos novērtēta ar 

izcili, 40% gadījumos novērtēta ar teicami), bet 48% novērtēta ar  7 (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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6.PĀRSKATS PAR 2016./2017. AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU 

PROGRAMMAS „INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” PILNVEIDEI 
 

6.1. 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. un 

2016./2017.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. 

 
6.2. 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;  

4) spēj pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas inovatīvas 

uzņēmējdarbības attīstībai un veikt profesionālo darbību, lietojot jaunas pieejas;  
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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. 

2016./2017.ak.g. programmas studenti strādāja praksi tādos uzņēmumos kā: AS „DNB 

bank ASA Latvijas filiāle”, AS „SEB AB Rīgas filiāle”, AS „Rietumu Banka”, AS “ABLV 

Bank” AS „Latvijas pasta banka”, AS “Nordea Bank AB Lavijas filiāle”, AS “Citadeles banka”, 

Compensa Vienna Insurance ADB Latvijas filiāle, SIA ”Gelvora”, SIA “Capital Invest Group”, 

SIA “Sefinance”, SIA “Alfa Finance”, LR Ekonomikas ministrija, LR Kultūras ministrija, Valsts 

Ieņēmumu dienests, LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, SIA „Primum”, 

SIA „Samtene ID”, SIA „Baltijas dizaina viesnīcas”, SIA „Pastorius”, AS „Tehnoinform”, SIA 
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„Mobility Latvia”, SIA „Timberex Group”, AS „Latvenergo”, SIA „BSC Group”, SIA „BT1”, 

SIA „Latvijas Energoceltnieks”, SIA „Iniative Latvia”, NBB M&A Advisers (Portugāle). 

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. 

6.3. 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: 

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

vadībzinībās; 

2) vai dokuments par otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, 

finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo 

izglītību; 

3) 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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4) 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”. 

6. 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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6.4. MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS „INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” PLĀNS 

 

Programmā studē pilna laika studiju formā. 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.  

6.4.1. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” (ar profesionālo bakalaura grādu) 2016./2017. 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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6.4.2. tabula 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra pilna laika studiju programma 

„Inovatīvā uzņēmējdarbība” (bez profesionālā bakalaura grāda) 2016./2017. 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 
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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. 6.4.1. un 6.4.2. tabulu). 

Programmas kopējais apjoms ir 44 kredītpunkti (KP) vai 80 kredītpunkti (KP).  

Viens kredītpunkts saskaņā ar Augstskolu likuma 1. pantu atbilst studējošā darba 

apjomam – 40 akadēmiskās stundas jeb viena studiju nedēļa: 12 akadēmiskās stundas paredzētas 

darbam auditorijā un 28 akadēmiskās stundas – patstāvīgajām studijām un konsultācijām. 

Studiju programmā 2016./2017.ak.g. netika veiktas  izmaiņas. 

 

6.5. 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, 
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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 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.  

2015. gadā noslēgti trīs ilgtermiņa sadarbības līgumi par prakses vietas nodrošināšanu ar 

SIA “A Turboc 4U”, SIA “Allnex” un AS “Norvik Banka”. 2016. gadā noslēgti līgumi ar VAS 

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un SIA 

“Bioorganic Earthworm Compost”, bet 2017. gadā – SIA “Cido Grupa”, SIA “Connect Baltic”, 

SIA “Spectrum Pay”, SIA “Bilderings Digital”, Bigbank AS Latvijas filiāle, SIA “Nexia Audit 

Advice”. 

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 
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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. 

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: 
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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. 

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 2014.gada 

26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

izglītības valsts standartu”, kas nosaka programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un 

vērtēšanas pamatformas (ieskaite/eksāmens), un BA 2016.gada  

29. marta Senātā apstiprināto Studiju nolikumu.  

BA ievēro šādus vērtēšanas pamatprincipus: 

1) zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu 

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

prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai; 

2) vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi. 

Pārbaudes darbu satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un 

profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. Novērtēšanas metodes izvēlētas 

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

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

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

1) iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

2) iegūtās prasmes un iemaņas; 
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3) attieksme pret mācīšanos; 

4) mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

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

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

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

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

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

analīze, faktu materiālu apkopojums, izvērtējums u.c. 

Vērtēšanas kritēriji ir iekļauti studiju kursu aprakstos, kuri pieejami katram 

studējošajam Moodle sistēmā. Studiju kursu uzsākot, docētājs iepazīstina 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.  

2016./2017.ak.g. diplomus ar izcilību saņēma četri absolventi: Jānis Gercāns, Zane 

Raščevska, Mārtiņš Vancāns un Krista Spriesle. 

Studenti veic pētījumus savos maģistra darbos un sasniedz izcilus rezultātus. Tā 

2016./2017.ak.g. ar vērtējumu 10 (izcili)  un 9 (teicami) savus maģistra darbus (skat. 6.5.1. 

tabulu) aizstāvēja deviņi profesionālās maģistra studiju programmas „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” studenti. Kopumā aizstāvējās 18 studenti ar šādu vērtējumu sadalījumu: 10 

(izcili) – 4 studenti (22%); 9 (teicami) – 5 studenti (28%); 8 (ļoti labi) – 4 studenti (22%); 7 

(labi) –  3 studenti (17%) un 6 (gandrīz labi) – 2 studenti (11%). 

Akadēmiskā gada noslēgumā tradicionāli tiek rīkota Studentu zinātniskā konference, 

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

saviem atklājumiem. Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference „Ilgtspēja, efektivitāte 

un riski digitālajā laikmetā” notika Banku augstskolā 2017. gada 17. maijā. Studentu konferencē 

ar saviem referātiem uzstājās bakalaura un maģistra programmas studenti un absolventi (skat. 

6.5.2. tabulu).  
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6.5.1. tabula 

Izcili un teicami aizstāvēto maģistra darbu tēmas  

Nr. 

p.k. 

Studenta 

vārds, 

uzvārds 

Studenta 

grupa 

Maģistra darba temats Vērtējums 

1. Legzdiņš 

Svens 

2MIU4 Finanšu tehnoloģiju uzņēmumu darbība 

Baltijā un to ietekme uz Baltijas reģiona 

komercbankām 

10 (izcili) 

2. Smiltēns 

Kristaps 

2MIU4 Inovatīvu digitālu pakalpojumu ieviešanas 

ietekme uz darbaspēka produktivitāti 

Nordea Bank AB Latvijas filiālē 

9 (teicami) 

3. Zēbergs 

Rihards 

2MIU4 Veselības aprūpes pakalpojumu kataloga 

izveide mobilajā aplikācijā 

9 (teicami) 

4. Gercāns Jānis 2MIU AS „Latvijas valsts meži” ārpakalpojumā 

nodoto kokmateriālu ražošanas procesu 

snieguma paaugstināšanas iespējas 

10 (izcili) 

5. Logins 

Romāns 

2MIU Pārdošanas personāla apmierinātības 

līmeņa paaugstināšana augstāku darbības 

rādītāju sasniegšanai uzņēmumā SIA 

„Sportland” 

9 (teicami) 

6. Raščevska 

Zane 

2MIU Banku augstskolas biznesa inkubatora 

attīstības iespējas 

10 (izcili) 

7. Romāne 

Indra 

2MIU Spēļošanas elementu izmantošanas iespēju 

analīze personāla mainības samazināšanai 

uzņēmumā SIA „Gelvora” 

9 (teicami) 

8. Spriesle 

Krista 

2MIU Efektivitātes paaugstināšanas iespējas 

parādu piedziņas uzņēmumā SIA „Gelvora” 

10 (izcili) 

9. Vancāns 

Mārtiņš 

2MIU SIA „Lattelecom” klientu lojalitāte un tās 

paaugstināšanas iespējas 

9 (teicami) 

Teicami aizstāvētie diplomdarbi 

10. Legzdiņš 

Svens 

2MIU4 „Fintech” darbība Latvijā un to ietekme 

Latvijas komercbanku vidē 

9 (teicami) 

11. Smiltēns 

Kristaps 

2MIU4 Inovatīvu pakalpojumu ieviešana Nordea 

Bank AB Latvijas filiālē 

9 (teicami) 

 

6.5.2.tabula 

Studentu referāti 2017. gada 17.maija studentu konferencē 

Nr. 

p.k. 

 

Uzvārds, vārds Grupa Tēma 

1. Raščevska Zane MIU absolvente Augstskolu biznesa inkubatoru attīstības iespējas 

 

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 
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īstenošanas grafiku, bet ir iespēja pieteikties Erasmus praksei. 2016./2017. ak.g. praksi 6 mēnešu 

garumā veica students Staņislavs Mogiļnajs Somijā; Rihards Zēbergs uzņēmumā Onebiz 

Portugālē. Savukārt, absolventu Erasmus praksē devās divi absolventi. 

6.6. 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. 

 

PIELIKUMI MAĢISTRA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS “INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

RAKSTUROJUMAM 

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 2016./2017.ak.g. skatāmi arī BA mājas lapā. 

 

 

 

 



 105 

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 18.2.1. 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”,  izmantota profesijas standartā lietotā darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju 

struktūra, kas tiek iegūta atbilstošo studiju kursu apguves (skat. 2.1.tabulu) un prakses norises 

laikā un izstrādājot patstāvīgos studiju darbus. 

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 
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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 

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 

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 varētu 

izpildīt uzņēmumu un iestāžu vadītāja uzliktos pienākumus un uzdevumus. Profesionālais 

maģistra grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības, turpināt izglītību doktora studiju 

programmā. 

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 2017./2018.ak.g. maģistra līmeņa studijām bija noteikta 2500 EUR 

apmērā (studentiem ar profesionālo kvalifikāciju) par visu programmu un 3126 EUR 
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(studentiem bez profesionālās kvalifikācijas) par visu programmu (skat. 3.1.tabulu). Studentiem 

ir iespēja pretendēt uz studiju maksas atlaidēm. 2016./2017.ak.g. diviem studentiem piemēroja 

“Sadarbības atlaidi” (LDDK biedrs) – 10% atlaidi no pilnās studiju maksas un sešpadsmit 

studentiem – 10% atlaidi no pilnās studiju maksas (BA absolvents), kas atspoguļo BA bakalaura 

absolventu lojalitāti; vienam studentam – 5% no 2016./2017. ak.g. studiju maksas par 

augstskolas pārstāvēšanu sporta sacensībās. 

3.1.tabulā var redzēt studiju maksas sadalījumu pa gadiem studentiem ar iegūtu 

profesionālo kvalifikāciju, kā arī studentiem bez profesionālās kvalifikācijas.   

3.1.tabula 

Studiju maksa 

Akadēmiskais gads 

Ar iegūtu 

profesionālo 

kvalifikāciju 

(EUR) 

Bez iegūtas 

profesionālās 

kvalifikācijas  

(EUR) 

2016./2017. 2 500 2500 

2017./2018.  626 

Kopā 2500 3126 

BA ieņēmumu un izdevumu struktūru 2017.gadam un izmaksu aprēķinu uz vienu 

studējošo skatīt  3.2. tabulā. 

Izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2017.gadā 

3.2.tabula 

Nr. p.k. Izmaksu pozīcija Summa, EUR 

1 Atalgojums 1500,00 

2 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
300,00 

3 Komandējumi un dienesta braucieni 25,00 

4 Pakalpojumi 300,00 

5 Materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs 62,50 

6 Grāmatas un žurnāli 25,00 

7 Iekārtu iegāde un modernizēšana 62,50 

8 Augstskolas attīstība 75,00 

9 Zinātniski pētnieciskais darbs 75,00 

10 Augstskolas rezerves fonds 75,00 

KOPĀ 2500 
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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.  

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) 



 109 

 

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 



 110 

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 4.1. tabulu). Salīdzinājums rāda, ka ārvalstu augstskolas 

programma ir līdzīga pēc studiju kursu satura un tās ilgums ir viens gads. 

Studiju programma tika salīdzināta ar trīs maģistra programmām (skat. 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. 

BA maģistra studiju programmai uzsvars ir likts uz padziļinātu atsevišķu teorētisko un 

praktisko jautājumu izskatīšanu, kas saistīts ar uzņēmējdarbības inovatīvās vides sekmēšanu 

un inovatīvo risinājumu izstrādāšanu un realizēšanu, radošās domāšanas attīstību, kā arī 

pētniecisko prasmju un iemaņu pilnveidošanu. 

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. 5.1. 

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. 2016./2017.ak.g. imatrikulēto 

studentu skaits pieauga salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Savukārt, ir jāpiemin, ka šīs 

programmas absolventu attiecība pret studentiem, kas uzsākuši studijas šajā programmā ir viena 

no visaugstākajām salīdzinājumā ar citām maģistra programmām. 
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5.1.attēls. Uzņemto studentu skaits maģistra studiju programmā 2010./2011.ak.g. – 

2016./2017.ak.g. 

2016./2017.ak. g.  saskaņā ar statistikas atskaiti tika imatrikulēti 36 studenti. 

Laika periodā no 2011./2012. – 2016./2017. ak.g. studiju programmu absolvējuši  211 

studenti (skat. 5.2.attēlā). 2016./2017. ak.g. absolventu skaits bija 18.   

 

5.2.attēls. Absolventu skaits maģistra studiju programmā no 2011./2012.ak.g. – 2016./2017.ak.g. 

Notiek studiju programmas tendenču analīze par beidzamajiem trīs gadiem, analizējot 

studējošo un absolventu skaita dinamiku, absolventu nodarbinātību. 
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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.  

2016./2017.ak.g. veiktajā aptaujā un izveidotajā  studentu aptaujas kopsavilkumā, kas 

veikts pirms maģistra darbu aizstāvēšanas, var konstatēt šādu 18 absolventu viedokli: 

1. 78% no aptaujātajiem atzīst, ka iegūtās augstākās izglītības kvalitāte attaisnojusi izvēli 

studēt BA. 

2. 83% 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. 2016./2017. ak.g. doktorantūrā uzsāka studijas 

trīs Banku augstskolas maģistra studiju absolventi. 

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. 2016./2017. ak.g. aptaujas rezultāti ir šādi: 
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1. Vislabāk novērtētās prasmes – attieksme pret pienākumu izpildi, komunikācijas prasmes 

un prasme strādāt ar datoru, kas novērtētas ar izcili un teicami – 94% apjomā;  

2. 17% studentiem analītiskās prasmes un  pārdošanas prasmes novērtētas ar 7 (labi);  

3. daļai studentu pārdošanas  prasmes nebija iespēju novērtēt;  

4. tikai 50% no studentiem novērtētas ar izcili un teicami šādas prasmes: svešvaloda un 

izpratne par finanšu un biznesa jautājumiem, bet daļai nav sniegts novērtējums; 

5. kopumā studentu sagatavotība atbilst tirgus prasībām (86% gadījumos novērtēts ar izcili 

vai teicami). 

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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7. PĀRSKATS PAR 2016./2017.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 – izzināts studējošo viedoklis un 

nepieciešamības gadījumā piesaistīti jauni docētāji.  

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 realizācijā iesaistīti Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras 

akadēmijas docētāji, kā arī ārzemju viesdocētāji 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.   

Par maģistra studiju programmas “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” studentu 

plašajām interesēm liecina aizstāvēto maģistra darbu tēmas (skat.7.1.tabulā). 

7.1.tabulā 

Maģistra studiju programmas “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” 

studentu aizstāvēto maģistra darbu tēmas 2016./2017. ak. g. 

Nr.p.

k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 

Tēma 

1.  MEIJERE Laura Integrētās mārketinga komunikācijas attīstības modeļa 

izstrāde viesnīcai „Albert Hotel" 

2.  KIORS Arnis 

 

Latvijas iespējas kļūt par Somijas apģērbu tirdzniecības 

uzņēmumu tuvzonas galamērķi 

3.  SALIETE Laura 

 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja komunikācijas analīze 

un integrētās mārketinga komunikācijas izvērtējums 

4.  BROKA Baiba 

 

Mārketinga komunikāciju pilnveides risinājumi zīmola 

„Monton” pozīcijas uzlabošanai Latvijā 

5.  BĒRZIŅA Zane 

 

SIA “Fazer Latvija” mārketinga stratēģisko un taktisko 

darbību analīze un atbilstība uzņēmuma stratēģiskajam 

virzienam 

6.  NIKOLAJEVA 

Beāte 

 

E-komercijas uzņēmuma izveides iespējas interjera dizaina 

industrijā Latvijā 

7.  MIEZĪTE Madara 

 

Izglītojoša atpūtas un kultūras centra Salaspilī attīstības 

koncepcijas izstrāde 

8.  ŠATALOVA 

Hristina 

 

Jauna digitāla produkta izstrāde un komercializēšana 

 

9.  SERGEJEVA 

Sanda 

 

SIA „Dizaina parks” biznesa attīstības iespējas 
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Nr.p.

k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 

Tēma 

10.  BĒRZIŅA Ilze 

 

Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku organizēšanas 

vadības uzlabojumi 

11.  ZVEJNIECE Laura 

 

Inovācijas ieviešanas izvērtējums uz sabiedrisko attiecību 

aģentūras “Deep White” konkurētspēju 

 

 

 

1) 2016./2017. ak. g. maģistra studiju programmas “Uzņēmumu vadīšana radošajās 

industrijās” 1.kursa studente Diāna Bogrova piedalījās starptautiskā pasākumā Euroweek, kuras 

laikā studenti no 20 valstīm izstrādāja projektus par tēmu  “Creativity and Entrepreneurship: 

from Social to High-Tech”. 
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8. PĀRSKATS PAR 2016./2017.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 2017.gadam tika noteiktas: 

1. Iespēja iegūt budžeta vietas. 

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. Prof.V.Pitrowsky (ASV) Cybersecurity Landscape, Taxonomy of Security 

professions. 

Izmaiņas viesdocētāju sastāvā: 

Pievienojušies: Anna Vladimira-Krjukova, O.Kuļikova. 

Pārtraukuši sadarbību: V.Minkevičs; J.Dumortier. 
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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. 

Pārskata periodā viesojās: Marc Vael (Beļģija), Olga Kuļikova (Nīderlande). 

Regulāri tiek aktualizēts prakšu vietu saraksts, gan stiprinot sadarbību ar esošajiem 

prakses devējiem, gan ieinteresējot un piesaistot jaunus. 

Pārskata periodā praksi uzsāka 4 studenti: IT pakalpojuma uzņēmumos ”Atea”(3), bankā 

“SEB(1)”,  

Pārskata periodā  

uzņemto studentu skaits – 12,  

aktīvo studējošo skaits – 17,  

3 studenti atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā,  

3 studenti atjaunojušies; 

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 2017 

ziema 7 - 4 

rudens 6 6 8 

 

Pārskata periodā saskaņā ar plānoto studiju grafiku apstiprināti 6 maģistra darba 

pieteikumi, notikušas 4 maģistra darbu priekšs-aizstāvēšanas, otrais izlaidums Programmā 

plānots 2018.gada februārī. 

Rezultatīvie rādītāji 

1 students sekmīgi absolvējis programmu un ieguvis maģistra grādu! 

Iegūtas 4 budžeta vietas 2017.gadā. 

Nodibināta BA Kiberdrošības pētniecības laboratorija. 

Sadarbība 

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; 
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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). 

Reklāmas aktivitātes 

Pārskata periodā tika organizēti vairāki pasākumi Programmas popularizēšanai: 

1. Turpinās uzsāktā tradīcija, “Atvērtās lekcijas” kiberdrošības profesionāļiem, 

interesentiem, studentiem un pētniekiem, sadarbībā ar ISACA Latvia nodaļu: 

a. Dr. Nikos Komninos, Mobilā drošība, Kritiskās infrastruktūras aizsardzība; 

b. Kai Roer, Drošības kultūra uzņēmumos. 

2. Sadarbībā ar ISACA Latvijas nodaļu organizēti bezmaksas izglītojoši semināri 

par kiberdrošības aktualitātēm, dalībnieku vidū – mūsu studenti; 

3. Pasniedzēju un studentu dalība Kiberšahs konferencē. 

Programmas direktores dalība starptautiskos semināros, konferencēs, darba grupās: 

a. DSS ITSEC 2017; 

b. ISACA/CERT.lv konference: Kiberšahs 2017; 

c. BA konference: Digitalizācija izglītībā, publiskajā sektorā un biznesā: 

izaicinājumi un iespējas. 

Publikācija portālā : lvportals.lv”Kiberdrošība ir mūsu galvās” 

Pārskata periodā tika pilnveidoti, papildināti un publicēti mācību sistēmā informatīvie 

materiāli studiju Programmas īstenošanas atbalstam. 
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9. PĀRSKATS PAR 2016./2017.AK. GADĀ VEIKTAJĀM DARBĪBĀM 

KOPĪGĀS DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS “BIZNESA VADĪBA” 

PILNVEIDEI 
 

9.1. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

9.1.1. Doktora studiju programmas īstenotāji 

Kopīgo doktora studiju programmu „Biznesa vadība” īsteno divas partneraugstskolas: 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “ RISEBA” un Banku augstskola.  

 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” (Augstskola RISEBA) ir augstākās 

izglītības mācību iestāde, kas akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā. 

2001.gadā un atkārtoti 2008.gadā RISEBA saņēma starptautisko akreditāciju – CEEMAN 

(Centrāleiropas un Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijā). Kopējais studentu 

skaits 2016./2017. ak.g. bija 2684 studenti. 

Augstskolas misija: Ceļš uz starptautisku karjeru. 

Augstskolas vīzija: RISEBA - biznesa, mākslas un tehnoloģiju universitāte. 

Augstskolas vērtības: Atklātība, sadarbība, mūžizglītība, daudzveidība, ētika un sociālā 

atbildība. 

 

Augstskolas galvenie uzdevumi:  

- Latvijas darbaspēka tirgū apmierināt pieprasījumu pēc speciālistiem, kuri sagatavoti 

darbam Latvijā esošos ārzemju uzņēmumos un kuri spētu  veidot savu komercdarbību arī 

ārpus Latvijas.  

- Nodrošināt studentu izglītošanu atbilstoši Eiropas valstu izglītības prasībām, 

ievērojot Latvijas īpatnības.  

- Nodrošināt zinātniski pamatotas programmas, metodisko un tehnoloģisko mācību 

procesu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem un mūsdienu prasībām.  

- Radīt un nodrošināt apstākļus mācībspēku un studentu zinātniskās pētniecības 

darbībai ekonomikas un vadības jomā. 

- Veicināt biznesa izglītības attīstību Latvijā. 

 



 120 

Augstskola RISEBA piedāvā augsta līmeņa bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju 

programmas, biznesa, komunikāciju, ekonomikas un finanšu, audiovizuālo mediju mākslas 

un arhitektūras virzienos. Studentiem ir iespēja izmantot Augstskola RISEBA piedāvātās 

starptautiskās iespējas. Augstskola RISEBA nākotnes redzējums ir kļūt par augstākās 

izglītības un zinātniskās pētniecības institūciju. 

Banku augstskola 

Banku augstskola ir valsts dibināta augstskola, kurā tiek īstenotas akreditētas augstākās 

izglītības studiju programmas. Banku augstskola sagatavo speciālistus ar padziļinātām 

zināšanām un profesionālām iemaņām uzņēmējdarbībā un ar banku un finanšu sektoru 

saistītās jomās. Kopējais studentu skaits 2016./2017. ak. g. Banku augstskolā bija 1493 

studenti.  

Banku augstskola sniedz starptautisku biznesa un finanšu izglītību, īstenojot kopskaitā 16 

akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas visos studiju līmeņos. 

Banku augstskola ir pirmā Latvijas augstskola, kurai piešķirta Eiropas kredītpunktu pārneses 

sistēmas atzinības zīme, kas demonstrē izcilību Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas 

(ECTS) un diploma pielikuma (DS) izmantošanā un pielietošanā. 

Augstskolas vīzija: Banku augstskola – uzticams un starptautiski atzīts partneris personības 

izaugsmei. 

Augstskolas vērtības: Personība. Sadarbība. Piederība. 

Augstskolas misija. Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību 

mērķtiecīgām personībām. Mūsu augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība 

un starptautiskā sadarbība, profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu 

sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli.  

Augstskolas mērķi: 

1. Nodrošināt studiju procesu, lai absolvents, izmantojot savas iegūtās zināšanas, prasmes 

un kompetences, varētu profesionāli realizēties un saņemt konkurētspējīgu atalgojumu. 

2. Izveidot kvalitatīvu starptautisku studiju vidi. 

3. Nodrošināt studiju programmu starptautisku atpazīstamību un augstu reputāciju. 

4. Veicināt studijās uzņēmēja garu un attīstīt studentiem spējas un kompetences uzsākt 

uzņēmējdarbību. 

5. Nodrošināt kvalificētu lietišķo pētniecību. 

6. Nodrošināt sabiedrībai un biznesa videi aktuālus tālākizglītības produktus. 
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7. Nodrošināt augstu iesaistīšanās līmeni vispārējā un specifiskā sabiedrības informēšanā, 

izglītošanā un konsultēšanā par sabiedrībai svarīgiem ekonomiskiem, finanšu, 

uzņēmējdarbības un izglītības jautājumiem.  

9.1.2. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

Kopīgā doktora studiju programma „Biznesa vadība” izstrādāta un tiek īstenota, pamatojoties 

uz LR Augstskolu likumu, LR Zinātniskās darbības likumu un LR MK 27.12.2005.g. 

noteikumiem Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un 

kritēriji“. 

 

Doktora studiju programma Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” līdz 

2019.gada 25.jūnijam (studiju virziena akreditācijas lapa Nr.322). 

Doktora studiju programma Banku augstskolā akreditēta līdz 2019.gada 25.jūnijam (studiju 

virziena akreditācijas lapa Nr.220). 

 

Ar Studiju akreditācijas komisijas 2015.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.351 un 2015.gada 

24.aprīļa lēmumu Nr.356 kopīgo doktora studiju programmu „Biznesa vadība” turpmāk 

īsteno divas sadarbības augstskolas – Banku augstskola un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 

augstskola „RISEBA”, saglabājot iepriekš piešķirto akreditācijas ilgumu līdz 2019.gada 

25.jūnijam. 

Studiju programma pamatā paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, 

organizāciju vadīšanā.  

 

Studiju programmas mērķi:  

1. Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana Vadībzinātnes nozares 

Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē.  

2. Sagatavot zinātņu doktorus Vadībzinātnē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu 

nozari Latvijā. 

3. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu 

uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā un Eiropā.  

 

 Studiju programmas uzdevumi:  

- Teorijai un praksei nozīmīgu pētījumu Vadībzinātnē veikšana un to aprobācija: 

promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju 

sagatavošana, t.sk.: 
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 doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās īstenošana;  

 doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un 

uzstāšanās konferencēs un semināros); 

 doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana.  

- Zinātniskās pētniecības rezultātu apspriešana starptautiskajās konferencēs un semināros, 

kā arī populārzinātniskajos izdevumos.  

9.1.3. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

Kopīgās doktora studiju programmas paredzētie studiju rezultāti ir orientēti uz zinātņu 

doktoru sagatavošanu un atbilst aktuālajām sabiedrības un tautsaimniecības attīstības 

prasībām Latvijā:  

1. Zinātnes nozares „Vadībzinātnes” apakšnozarē „Uzņēmējdarbības vadība” ir 

nepieciešams sagatavot atbilstošus pētniekus, kas jau doktora izglītības pakāpē ir 

veidojuši savu pētniecisko kapacitāti, pamatojoties tieši uz Latvijas un starptautiskās 

uzņēmējdarbības likumsakarībām, vajadzībām un aktuālo problemātiku.  

2. Spēja parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda 

pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodoloģiju un mūsdienu 

pētniecības metodes Vadībzinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu 

saskarē. 

3. Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ie 

veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām 

zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, 

no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. 

4. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus 

projektus, gūstot kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības 

uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas 

pētnieciskas zināšanas un prasmes. 

5. Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus 

pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, 

strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā 

kontekstā. 

6. 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.  
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9.2. STUDIJU PROGRAMMA 

Doktora studiju programmas plāns iekļauj šādus kursus: 
 

 Izvēles kursu priekšmetu akceptē zinātniskais vadītājs un programmas direktors. Ja B daļā KP skaits pārsniedz prasīto, no tiem 

var segt C daļas KP 
** Katrai publikācijai vai prezentācijai 1-2 KP, atkarībā no izdevuma (konferences) ranga. Nosaka zinātniskais vadītājs un 

programmas direktors. 

*** Lai tiktu apgūti nepieciešamie 4KP, ir jāpiedalās vismaz 3 semināros, no kuriem vienā jāuzstājas prezentāciju. 

 

9.3. STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS 

Studiju programmas obligātie, daļējās izvēles un brīvās izvēles studiju kursi pārstāv galvenās 

uzņēmējdarbības vadības teorētiskās jomas: stratēģiskā vadīšana, finanšu vadīšana, 

Nr. Studiju kursi  KP ECTS 
Pārbaudīju

ma forma 
Pasniedzējs 

A Obligātie studiju kursi  20 33   

1 Stratēģiskā vadīšana A 4 6 eksāmens Dr.oec., prof. T. Volkova (BA) 

2 Pētījumu dizains A 4 6 eksāmens 

Dr.habil.oec., prof. V.Kozlinskis 
(RISEBA)  

Dr.math., prof. J.Vucāns 

(viespasniedz.) 

3 Pētījuma teorētiskā daļa A 3 4.5 eksāmens 

Dr.habil.oec., prof. V.Kozlinskis 

(RISEBA) 

Dr.oec., prof. T. Volkova (BA) 
Dr.oec., prof. A.Čirjevskis (RISEBA) 

4 Datu analīze A 4 6 eksāmens 
Dr.sc.ing., prof. I.Jackiva 

(viespasniedz.) 

5 
Mūsdienu pētījumi biznesā dažādās 

nozarēs 
A 4 6 eksāmens Dr.oec., prof. A.Čirjevskis (RISEBA) 

6 Finanšu vadīšana A 3 4.5 eksāmens 
Dr.oec., prof. I. Kuzmina 
(viespasniedz.) 

B Daļējās izvēles studiju kursi  6 9   

1 Organizāciju efektivitātes vadīšana B 3 4,5 ieskaite Dr.oec, doc. S.Babris 

2 Psiholoģija vadīšanā B 3 4,5 ieskaite 
Dr.sc.administr., doc. Lotārs 
Dubkēvičs (BA) 

3 Cilvēkresursu vadīšana B 4 6 eksāmens 
Dr.sc.administr., prof. A.Sarnovičs 

(BA) 

4 Inovāciju vadīšana B 4 6 eksāmens Dr.oec., prof. T.Volkova (BA) 

5 
Jauno zinātnieku laboratorija - doktora 

disertācijas attīstīšanai 
B 2 3 ieskaite 

Dr.rer.pol., asoc.prof. Arnis Sauka 

(viespasniedz.) 

C Brīvās izvēles studiju kursi  4 6   

1 Lietišķā svešvaloda C 2 3 Ieskaite Dr.philol., doc. S.Kraže (BA) 

3 
Aktualitātes uzņēmējdarbības 

pētniecībā 
C 4 6 Ieskaite 

Dr.rer.pol., asoc.prof. Arnis Sauka 

(viespasniedz.) 

4 
Brīvais izvēles kurss savā vai citā 

augstskolā* 
C 3 4,5 Ieskaite - 

D  Pētnieciskais  darbs  88 132   

 Doktorantu semināri*** D 4 6   

1 
Publikācijas** (minimums 3, katrai 1-

2 KP) 
D 4 6  Zinātniskais vadītājs  

2 

Piedalīšanās starptautiskās 

konferencēs un semināros (t.sk. 

minimums trīs prezentācijas) ** 

D 4 6  Zinātniskais vadītājs 

3 
Promocijas darba sagatavošana, 

noformēšana un aizstāvēšana 
D 76 114  Zinātniskais vadītājs 

KOPĀ: 120 180  
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mārketinga vadīšana, riska vadīšana un krīzes menedžments, kvalitātes vadīšana, vadīšanas 

ekonomika u.c. studiju priekšmeti. Sudiju kursu saturā pētniecības rezultātu atpoguļošanas 

prasmju, analīzes iemaņu, kā arī apstrādāšanas variantu izvēlei pievērsta liela loma. Lielāko 

programmas daļu (80KP) 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 vadības problēmu padziļinātu izpēti problēmorientētos studiju kursos un uz 

interaktīvo sadarbību. 

 

Ar mērķi ieviest programmā starptautisko labo praksi 2017.gada 21.marta Kopīgās 

doktorantūras padomes sēdē (protokols Nr. 17/5-18/3) tika apstiprinātas vairākas izmaiņas 

studiju programmā. Izmaiņas ieviestas, pamatojoties uz EQUAL GUIDELINES FOR 

DOCTORAL PROGRAMMES IN BUSINESS AND MANAGEMENT (EQUAL Improving 

Business Education). 

Studiju programmā ir mainīts kredītpunktu īpatsvars no teorētiskās studiju kursu daļas uz 

pētniecisko darbu: 

1. Teorētiskā daļa tika samazināta no 40 KP uz 32 KP:  

1.1. A daļa samazināta no 25 KP uz 22 KP („Pētījumu dizains” no 5 KP uz 4 KP; „Pētījumu 

teorētiskā daļa” no 4 KP uz 3 KP; studiju kurss „Finanšu vadīšana” 4 KP tiek izslēgts no 

programmas, tā vietā tiek organizēts studiju kurss „Mūsdienu pētījumu finanšu 

vadīšanā” 3 KP) 

1.2. B un C daļa samazināta no 15 KP uz 10 KP (no programmas izslēgts B daļas kurss 

„Mārketinga vadīšana” 4 KP un „Projektu vadīšana” 3 KP). 

1.3. Studiju kurss C daļā „English for Specific Purpose” tiek aizvietots ar studiju kursu 

„Academic writing in English”;  

1.4. D daļa palielināta no 80 KP uz 88 KP, ieviests studiju kurss „Doktorantu semināri” 4 

KP. 

2. Promocijas darba sagatavošana, noformēšana un aizstāvēšana tiek novērtēta ar 88 KP.  

 

Angļu studijas no 2017.gada septembra tiek organizētas 3 moduļos (oktobris, februāris un 

maijs).  

Lai nodrošinātu studiju procesa vienveidību un caurskatāmību, ir izstrādātas „Vadlīnijas 

promocijas darba izstrādei, noformēšanai un aizstāvēšanai”, izstrādāta un apstiprināta 
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Promocijas darba recenzijas forma. Kopīgā doktoru programmā tiek realizēta divu zinātnisko 

vadītāju prakse, pilnveidota doktorantu gada pārskatu sistēma.  

 

Lai veicinātu sabiedrības informēšanu par Kopīgās doktoru studijas programmas aktivitātēm, 

popularizētu studiju programmu un piesaistītu ārvalstu studentus, ir izveidota un regulāri 

aktualizēta mājaslapa www.jointphd.eu.  

9.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

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 jautājumos, pieņem lēmumus. Padome izskata doktorantu 

promocijas darbu tēmu pieteikumus. 

Nostiprinoties divu partneru sadarbībai, programmas īstenošanai 2015.gadā tika piesaistīti 

divi sadarbības partneri. Ar Rīgas Ekonomikas augstskolas rektoru A.Palzovu un ar 

Kaizerslauternas Universitātes 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.  

Doktora studiju programmas īstenošanas gaitā tiek nodrošināta individuālā pieeja un 

atgriezeniskā saite ar doktorantiem. Studiju process norisinās, pamatā balstoties uz nozīmīgu 

pētījumu analīzi un citiem materiāliem, lai attīstītu studentu teorijas pielietojuma spējas, 

diskusijas, argumentācijas prasmes, kā arī savu teorētisko atziņu prezentācijas prasmes, 

analizējot zinātnisko literatūru un nozares praktiskās problēmas. Doktorants tiek vērtēts, 

pamatojoties uz minēto prasmju pārbaudi. Jebkura studiju kursa norisē ir paredzētas 

individuālās konsultācijas ar pasniedzēju, kurās tiek pārrunāti un izvērtēti konkrētā studenta 

sasniegumi. 

Pilna laika doktora studijas ilgst 3 gadus (maksimālais termiņš 5 gadi), nepilna laika – 4 

gadus (maksimālais termiņš 6 gadi).  

Tiek attīstīta semināru kultūra: ieviesti Doktorantu semināri pētnieka prasmju attīstīšanai un 

stiprināšanai, notiek semināri zinātniskajiem vadītājiem, studiju kursu ietvaros notiek 

regulāri semināri ar starptautiski atzītiem vieslektoriem, profesoriem, piemēram, studiju 

kurss “Aktualitātes uzņēmējdarbības pētniecībā”. 

 

Studiju programmas apmācības valoda: latviešu, angļu (pēc moduļu principa vai 

individuālā studiju plāna). 

http://www.jointphd.eu/
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Studiju programmas realizēšanai var tikt izmantotas partneraugstskolu (Augstskola RISEBA, 

Banku augstskola) un sadarbības partnera (SSE Riga) telpas. Visās partneraugstskolās 

nodarbību telpas ir aprīkotas ar nepieciešamajām iekārtām datorprojecēšanai. Visās 

partneraugstskolās pieejamas datorklases ar interneta pieslēgumu un citi studiju 

nodrošināšanai nepieciešami materiāltehniskie resursi. 

 

Katrā partneraugstskolā ir sava bibliotēka, kuras resursi (tai skaitā elektroniskās datu bāzes) 

pieejami visiem doktorantiem. RISEBA bibliotēkas fondi ir apskatāmi arī bibliotēkas 

grāmatu elektroniskajā katalogā – RISEBA Library.  

Augstskolas „RISEBA”  bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt studiju procesu un 

pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informācijas resursiem un pakalpojumiem, kā arī 

sniegt studējošiem un akadēmiskajam personālam nepieciešamo atbalstu zinātniskās darbības 

īstenošanai. Bibliotēka piedāvā studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem plašu tradicionālo 

krājumu un elektroniskos resursus ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vizuālajā mākslā un 

arhitektūrā, kā arī citās nozarēs. Kvalificēti bibliotēkas darbinieki sniedz lietotājiem 

daudzveidīgu pakalpojumu klāstu, kurus, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un 

to iespējas, var saņemt arī attālināti. 

No 2010. gada Augstskola RISEBA ir iekļauta Valsts Vienotā Bibliotēku Informācijas 

sistēmā. Augstskolas RISEBA studentiem ir iespējas izmantot arī citu augstskolu (LU, RTU, 

RSU, EKA u.c.) bibliotēku piedāvātās datu bāzes. Bibliotēkā darbojas ALEPH sistēmas 

elektroniskais katalogs. Studentiem un pasniedzējiem ir iespēja izmantot starpbibliotēku 

abonementa (SBA) un starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumus. 

Augstskolas RISEBA bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Harvard Business 

Publishing. Docētājiem ir iespēja pasūtīt studiju programmas apguvei nepieciešamos 

resursus (cases, online courses, simulations, video u.c.). Īpaša vērība tiek veltīta studiju 

programmu nodrošināšanai ar mācību un informatīviem materiāliem, tāpēc bibliotēka veic 

arī studentu izstrādāto nobeiguma darbu un mācībspēku lekciju materiālu arhīva funkcijas. 

No 2016. gada 17.jūnija RISEBA bibliotēkai, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

organizētās bibliotēku akreditācijas rezultātā, piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Banku augstskolas bibliotēka izmanto elektroniskos katalogus, kas tiek veidoti integrētajā 

bibliotekārajā sistēmā “ALISE”. Tas nodrošina izdevumu meklēšanu pēc dažādiem 

parametriem. Bibliotēku katalogi ir pieejami arī internetā. Visi bibliotekārie procesi – 
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komplektēšana, lasītāju apkalpošana, atskaišu un uzziņu veidošana arī notiek sistēmā 

„ALISE”. Bibliotēku sistēma ALISE paredz iespēju autorizētiem lietotājiem kontrolēt savu 

konta stāvokli, lūgt termiņa pagarinājumu un veikt grāmatu rezervēšanu. Autorizācijas datus 

var saņemt pie bibliotekāra. Bez autorizācijas sistēmā iespējams meklēt katalogā, noskaidrot 

eksemplāru ziņas (skaitu un novietojumu) un apskatīt informācijas avota aprakstu. 

Banku augstskolas bibliotēka ir iekļauta Valsts Vienotā Bibliotēku Informācijas sistēmā. 

Banku augstskolas bibliotēkā jebkuram programmas doktorantam ir pieejama labāko 

Rietumu izdevniecību studijām nepieciešamā literatūra angļu valodā, iegādāto eksemplāru 

skaits nodrošina doktorantiem iespēju sekundārās literatūras studijām mājās un docētājiem 

studiju kursos balstīties uz tiem pašiem studiju materiāliem. Banku augstskola 2014.gadā ir 

īpaši papildinājusi finanšu un biznesa pārvaldības tematiku ar jaunākajiem ārvalstu 

izdevniecību izdevumiem.  

2015.gadā noslēgts augstskolu līgums ar Web of Science par datu bāžu izmantošanas 

tiesībām abām programmas īstenotājaugstskolām un partneraugstskolai SSE Riga.  

Banku augstskolas abonētās elektroniskās datu bāzes kopīgās studiju programmas 

doktorantiem ir pieejamas arī no ārējā tīkla.  

SSE Riga Bibliotēka piedāvā profesionālu servisa līmeni, nodrošina piekļuvi informācijas 

resursiem, veiconot augstas kvalitātes rezultātus izglītībā un pētniecībā.  

 

2017. gadā studentiem bija pieejamas šādas elektroniskās datu bāzes: 

 RISEBA Banku augstskola Stockholm School of 

Economics in Riga 

EBSCO X X X 

Web of Science X X X 

LETA X X X 

Nozare.lv X X X 

Emerald X X  

Citas datu bāzes 

Kopkatalogs 

-BNS 

-BBS  

-Latvijas Vēstnesis 

-Dienas bizness 

-ScienceDirect 

-Scopus 

-Jstore 

-Letonik.lv 

-Lursoft 

-OECDilibrary 

-Orbis 

 

Katrā augstskolā ir sava informācijas sistēma, kurā tiek uzkrāti un apstrādāti studentu dati.  

Šobrīd notiek darbs pie kopējās platformas http://elearning.jointphd.eu/ izveides, kurā abu 

augstskolu studentiem ir piekļuve studiju procesa materiāliem, lekciju grafikiem, 

vērtējumiem u.c. 

http://www.sseriga.edu/lv/
http://www.sseriga.edu/lv/
http://www.bns.lv/
http://www.mansbizness.lv/
http://elearning.jointphd.eu/
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Abas augstskolas nodrošina studentiem iespēju strādāt ar specializētām programmām, kas ir 

paredzētas zinātniskā darba veikšanai: kvantitatīvo datu apstrādei – IBM SPSS (Banku 

augstskola nodrošina 45 licencētas darba vietas, RISEBA nodrošina 38 licencētas darba 

vietas) un kvalitatīvo pētījumu programmatūra 6Q SR NVivo (Banku augstskolā ir 41 

licencēta darba vietas, RISEBA – 11 licencētas darba vietas). Pētījuma aptauju veidošanai, 

datu apstrādei un analīzei RISEBA nodrošina piekļuvi sistēmu Web-bāzēto WebRopol. 

9.5. PRASĪBAS, UZSĀKOT STUDIJU PROGRAMMU 

Prasība uzsakot studiju programmu - maģistra grāds sociālajās zinātnēs vai maģistra grāds un 

vadības pieredze.  

Uzsākot studijas studiju programmā, tiek izvērtēta studentu iepriekšējā darba pieredze 

komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darbā un pietiekamas zināšanas 

uzņēmējdarbības vadības zinībās. Prasmes un zināšanas biznesa vadībā ļauj doktorantam ātri 

noteikt savu pētnieciskā darba tēmu un efektīvi uzsākt pētniecisko darbību izvēlētajā 

virzienā. Studentu zinātniskās pētniecības darbs ir saistīts ar vadībzinātnes galvenajām 

jomām un ar biznesa vadības pamatjautājumiem – finanšu plūsmu organizācijā vai ar 

uzņēmējdarbības vadības stratēģiskiem jautājumiem. 

9.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

9.6.1. Promocijas padome  

2009./2010.ak.g. ir izveidota RISEBA Promocijas padome vadībzinātnē, kuras sastāvā ir 

Latvijas Zinātnes padomes atzīti eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē no vairākām 

augstskolām (MK 20.07.2010. noteikumi Nr.639): 

Promocijas padomes priekšsēdētājs: Prof., Dr.oec. Andrejs Čirjevskis,  

Promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks: Prof., Dr.oec. Tatjana Volkova 

Promocijas padomes locekļi:  

Prof., Dr.oec. Tatjana Volkova, asoc.prof., Dr.rer.pol. Arnis Sauka, prof., Dr.oec. Ingrīda 

Jakušonoka, prof., Dr.oec. Andra Zvirbule- Bērziņa, asoc.prof., Dr.sc.administr. Ieva Brence, 

prof., Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, asoc.prof., Dr.sc.adminstr. Iveta Ludviga. 

Promocijas padomes sekretārs: Prof., Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis 

 

Promocijas darba izskatīšana  

Promocijas darba pirmais lasījums tiek iesniegts augstskolas katedrā (departamentā), t.i., 

katedrā. Promocijas darbs var tikt aprobēts arī attiecīgās augstskolas Zinātniskajā padomē. 
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Pēc darba iesniegšanas tas tiek nodots detalizētai izvērtēšanai diviem kompetentiem 

zinātniekiem (mācībspēkiem), kuri savus vērtējumus, ieteikumus un priekšlikumus sniedz 

rakstiskā veidā un ziņo katedras (departamenta) akadēmiskā personāla sēdē.  

Katedras sēdē piedalās katedras akadēmiskais personāls. Pēc ziņojuma klātesošajam ir 

tiesības uzdot jautājumus, uz kuriem doktorants sniedz atbildes. Pēc tam vērtējumus, 

ieteikumus un priekšlikumus sniedz recenzenti, pēc kuru noklausīšanās doktorantam ir 

jāsniedz komentāri un skaidrojumi, ja tādi ir nepieciešami. Diskusijā piedalās zinātniskais 

vadītājs un katedras vadītājs. Parasti pēc darba izskatīšanas katedrā, darbs tiek pilnveidots un 

uzlabots.  

Augstskolā RISEBA pēc promocijas darba izskatīšanas departamenta sēdē un pirms 

virzīšanas uz Kopīgās doktora studiju programmas padomi, izvērtē to Zinātniskās padomes 

sēdē, kur parasti darbam tiek izteikti priekšlikumi pilnveidošanai.  

Pēc darba uzlabošanas tas tiek virzīts uz Kopīgās doktora studiju programmas padomi, kur ar 

promocijas darbu iepazīstas visi padomes locekļi, bet recenzē vismaz viens padomes 

nozīmēts recenzents. Doktorantam ir jāatbild uz Kopīgās doktora studiju programmas 

padomes locekļu jautājumiem. Darba uzlabošanai ieteikumus sniedz visi Kopīgās doktora 

studiju programmas padomes locekļi, pēc tam promocijas darbs tiek virzīts izskatīšanai 

Promocijas padomes sēdē.  

Promocijas darbu vērtē trīs recenzenti, kurus nosaka Promocijas padome. Viens no 

recenzentiem ir šīs padomes eksperts attiecīgajā zinātnes apakšnozarē, bet divi – 

apakšnozares eksperti no citām zinātniskajām institūcijām un organizācijām, no kuriem 

viens parasti ir no citas valsts. 

Promocijas darba satura plašākai publiskošanai doktorants – zinātniskā grāda pretendents – 

kopsavilkumu nosūta vairākām bibliotēkām, augstskolām, zinātniskiem institūtiem un citām 

kompetentām organizācijām, kā arī personām, no kurām vēlas saņemt atsauksmi. Promocijas 

padomes sēde, kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs, var piedalīties jebkura ieinteresētā 

persona, un ikviens var uzdot jautājumus zinātniskā grāda pretendentam, padomei vai 

recenzentiem, kā arī izteikt savu viedokli par aizstāvamo darbu.  

Pēc promocijas darba prezentācijas pretendents atbild uz jautājumiem, kurus uzdod padomes 

locekļi un citi klātesošie.  

Lēmums par grāda piešķiršanu tiek pieņemts aizklātā balsošanā ar balsu vairākumu. 

Programmā kopš 2010.gada aizstāvēti 15 promocijas darbi (skat. Pielikumu Nr.3).   

2017.gadā aizstāvēti 2 promocijas darbi: 
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Iļja Arefjevs “Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības 

efektivitātes novērtējums”, 

Artūrs Barbars “Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos: Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu piemērs”. 

9.6.2. Pēcdoktorantūras aktivitātes 

Kā apliecinājumu doktorantūrai izvirzīto mērķu sasniegšanai - sagatavot zinātņu doktorus 

Vadībzinātnē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā un sagatavot 

augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu 

attīstībā Latvijā un Eiropā – varam atzīmēt jauno zinātņu doktoru tālāko pētniecisko darbību.  

 

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. pasākuma 

“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu konkursā tika atbalstīts 

Didža Rūtīša iesniegtais pieteikums: “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība 

IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas 

līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā”. Pētniecības projekta ietvaros līdz 2020.gadam 

paredzēts publicēt 3 zinātniskus rakstus, vismaz 2 populārzinātniskus rakstus, apmeklēt 

vismaz 2 starptautiskas konferences ar uzstāšanos un pieredzes apmaiņu zinātniskā vidē, 

īstenot tīklošanās ar IKT nozares uzņēmumiem, izstrādāt un aprobēt inovatīvu IKT produktu 

izstrādes modeli Latvijas uzsācējuzņēmumu vidē, īstenojot zināšanu pārnesi.  

 

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, kura publicēta Prāgā 2017. gada pavasarī. 

 

I.Ludvigai ir piešķirtas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības vadībzinātnē. Pēc 

doktorantūras beigšanas I.Ludviga aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs, publicējot 

zinātniskos rakstus gan EBSCO, gan Web of Science un SCOPUS datu bāzēs. 
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A.Prohorovs veiksmīgi apvieno docētāja amatu, pētniecisko darbību ar darbošanos 

praktiskajā biznesā. A.Prohorovam ir piešķirtas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības 

ekonomikas zinātņu nozarē. 

2016.gadā tiek virzīta publicēšanai A.Prohorova monogrāfija „Uzņēmumu ienākuma 

nodokļa atliktā maksājuma ieviešana kā būtisks faktors Latvijas ekonomikas attīstībā”. Šis 

liela apjoma pētnieciskais darbs ir nozīmīgs Latvijas attīstībai. 

A.Prohorova publikācijas ir iekļautas labākajās zinātnisko publikāciju datu bāzēs Web of 

Science (WOS). 

9.6.3. Akadēmiskais personāls 

Doktora studiju procesā piedalās RISEBA un BA akadēmiskais personāls, kā arī vieslektori 

un zinātniskie vadītāji no citām Latvijas un ārvalstu augstskolām.  

Katram studiju kursam augstskolās tiek plānoti viens vai divi pasniedzēji (otrajā gadījumā 

iespēju robežās no divām studiju programmu realizējošām augstskolām). 

 

2017. gadā studiju programmā lekciju docēšanai tika nodarbināts šāds akadēmiskais 

personāls: 

 

Nr. Docētājs Augstskola 

1.  Prof., Dr.oec. Tatjana Volkova Banku augstskola 

2.  Prof., Dr.math. Jānis Vucāns Ventspils Augstskola 

3.  Prof., Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis LLU, RISEBA 

4.  Prof., Andris Sarnovičs Banku augstskola 

5.  Prof., Dr.sc.ing. Irina Jackiva Transporta sakaru institūts 

6.  Asoc.prof., Dr.rer.pol. Arnis Sauka  SSE Riga 

7.  Doc., Dr.sc.administr. Lotārs Dubkēvičs Banku augstskola 

8.  Prof., Dr. Marc Piazolo 
University of Applied Sciences 

Kaiserslautern 

 

 
9.  Prof., Dr.oec. Irina Kuzmina-Merlino TSI 

10.  Prof., Dr.oec. Andrejs Čirjevskis RISEBA  

11.  Doc., Dr.philol. Sandra Kraže Banku augstskola 

 

Vienpadsmit programmas īstenošanā iesaistītie partneraugstskolu profesori ir Latvijas 

Zinātņu padomes apstiprinātie eksperti sociālo zinātņu nozarēs: T.Volkova, A.Sarnovičs, 
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L.Peiseniece, Dz.Atstāja, I.Mavļutova, I.Senņikova, A.Čirjevskis, T.Vasiļjeva, I.Ludviga, 

A.Prohorovs, A.Sauka. 2017. gadā studiju programmā promocijas darbu vadīšanai tika 

nodarbināts šāds akadēmiskais personāls: 

 Vadītājs Augstskola 
Promocijas 

darbu skaits 

1.  Prof., Dr.oec. Tatjana Volkova Banku augstskola 8 

2.  Prof., Dr.oec. Irina Senņikova RISEBA 1 

3.  Prof., Dr. phys. Sergejs Hiļkevičs Ventspils Augstskola 1 

4.  Prof., Dr.oec. Irina Kuzmina-Merlino TSI 2 

5.  Prof., Dr.oec. Biruta Sloka Latvijas Universitāte 2 

6.  Asoc.prof., Dr.Chem. Ilmārs Kreituss RISEBA 2 

7.  Asoc.prof., Dr.paed. Gundega Lapiņa RISEBA 1 

8.  Prof., Dr.sc.administr. Inese Mavļutova  Banku augstskola 1 

9.  Prof., Dr.sc.administr. Andris Sarnovičs Banku augstskola 4 

10.  Doc., Dr.oec. Elita Lielā Banku augstskola 1 

11.  Prof., Dr.oec. Dzintra Atstāja Banku augstskola 2 

12.  
Asoc.prof., Dr.sc.administr. Līga 

Peiseniece 
Banku augstskola 1 

13.  Asoc prof., Dr.rer.pol. Arnis Sauka  SSE Rīga 2 

14.  Asoc.prof., Dr.sc.administr. Iveta Ludviga RISEBA 1 

15.  Prof., Dr.oec. Andrejs Čirjevskis RISEBA 2 

16.  Prof., Dr.oec. Daina Šķiltere Latvijas Universitāte 1 

17.  Doc., Dr.sc.administr. Lotārs Dubkēvičs Banku augstskola 3 

18.  Doc., Dr.sc.administr. Jekaterina Kuzmina Banku augstskola 1 

19.  Prof., Dr. Jochen Ropke   1 

20.  Prof., Dr. Sean Patrick Sassmannshausen  2 

21.  Prof., Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva RISEBA 2 

22.  Prof., Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka LLU 1 

23.  Dr.psyh. Uldis Pāvuls  1 
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24.  
Asoc.prof., Dr.sc.administr. Anatolijs 

Prohorovs  
RISEBA 1 

25.  Dr.oec. Inesis Feiferis  1 

26.  Dr.oec. Iluta Skrūzkalne  1 

 

Turpinās ārvalstu docētāju iesaiste doktora studiju programmas studiju kursu realizēšanā. 

Programmas angļu valodas grupai studiju kursu „Finanšu vadīšana” vadīja vieslektors prof. Dr. 

Marks Piazolo no University of Applied Sciences Kaiserslautern. 

10. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference ASBBMC 2017 “Sustainable Organisations: 

Creating and Managing in a Turbulent Business Environment” notika 2017.gada 27.-29.aprīlī 

RISEBA, Rīgā. 

Konferences organizatori: Banku augstskola, RISEBA sadarbībā ar SSE Riga.  

Konferencē piedalījās dalībnieki no 10 valstīm: Austrija, Igaunija, Vācija, Latvija, Lietuva, 

Polija, Krievija, Ukraina, Lielbritānija, Uzbekistāna. Konferencē tika prezentēts 81 referāts 

(piedalījās 103 dalībnieki). Konferencē ar pētnieciskā darba prezentācijām piedalījās 19 

programmas doktoranti.  

Konferences mājas lapa – www.asbbmc.eu  

ASBBMC 2017 konferences ietvaros notika Doctoral Pre-Conference 2017.gada 26.aprīlī SSE 

Riga. Pasākumā piedalījās 16 doktoranti no dažādu valstu augstskolām: Latvijas, Lietuvas, 

Krievijas, Polijas un Vācijas.  

 

Katru gadu Banku augstskola un RISEBA augstskola atbalsta doktorantu dalību konferencē un 

nodrošina viņu rakstu publikācijas ikgadējā izdevumā „Journal of Business Management”. 

ASBBMC 2017 konferencē ar savu rakstu prezentācijām piedalījās 12 Banku augstskolas 

doktoranti un 7 RISEBA Augstskolas doktoranti. Doktorantu publikāciju sarakstu izdevumā 

“Journal of Business Management” skat. Pielikumā Nr.4. 

9.6.4. Struktūrvienības un palīgpersonāls 

Kopīgās doktora studiju programmas īstenošanā partneraugstskolās ir iesaistītas visas  

struktūrvienības. 

9.7. ZINĀŠANU VĒRTĒŠANA 

Zināšanu vērtēšana doktora studiju programmā notiek saskaņā ar  diviem pamatprincipiem: 

1. zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība; 

2. vērtējuma obligātuma princips. 

Eksāmenā un programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  ļoti augsts apguves līmenis 

(10 – "izcili", 9 – "teicami"), augsts apguves līmenis (8 – ''ļoti labi", 7 – "labi"), vidējs 

http://www.asbbmc.eu/
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apguves līmenis (6 – "gandrīz labi", 5 – "viduvēji", 4 – "gandrīz viduvēji"),  zems apguves 

līmenis (3 – "vāji", 2 – "ļoti vāji", 1 – "ļoti, ļoti vāji").  

9.8. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS 

Kopīgās doktora studiju programmas īstenošanā partneraugstskolas iesaista finanšu resursus 

saskaņā ar katras augstskolas Senātā apstiprinātu budžetu.  

9.9. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA NORMATĪVAJIEM AKTIEM 

Doktora studiju programma atbilst un tiek īstenota saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:  

- Studijas doktorantūrā norisinās saskaņā ar Augstskolu likuma 55. pantā "Studiju 

programmas" noteikto. 

- Doktora studiju programma nodrošina studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības 

iemaņu tālāku apguvi, sagatavojot patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā 

zinātņu nozarē vai apakšnozarē.  

- Doktora studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās 

izziņas un zinātnisko atziņu lietošanas padziļināto prasmju apguvi.  

- Studiju apjoms atbilst Augstskolu likuma 57.pantā “Studiju ilgums” noteiktajam. Katra 

doktora studiju gada apjoms ir 40 KP (60 ECTS) pilna laika studijās un 30 KP (45 

ECTS) nepilna laika studijās. Programmas kopējais apjoms ir 120 KP (180 ECTS). 

- Diplomi par zinātniskā grāda iegūšanu tiek izsniegti saskaņā ar MK 16.04.2013. 

noteikumiem Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību 

apliecinošus dokumentus." 

9.10. STUDĒJOŠIE 

2016./2017.akadēmiskā gada beigās studiju programmā bija šāds studējošo skaits: 
 

Nr. Augstskola 
1.kurss 2.kurss 3.kurss 

LV ENG LV LV 

1.  BA  7 3 7 + 3* 6 + 4* 

2.  RISEBA  0 4 2 8* 

3.  KOPĀ 7+7 12 18 

 

*studējošais atrodas studiju pārtraukumā. 

 

Doktorantu promocijas darbu tēmas skat. Pielikumā Nr. 2.  
 

9.11. STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE 

Izvērtējot doktora studiju programmas īstenošanu, ir svarīgi iegūt studentu atsauksmes par 

studiju pieredzes kvalitāti. Studentu vērtējums tiek iegūts dažādos veidos, piemēram, 
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izmantojot gan neformālo saskarsmi ar docētājiem, gan formālu kursu novērtējumu 

(anketēšanu). Doktora studiju programmas studentiem ir iespēja piedalīties studiju 

programmas pilnveidošanā, izskaidrojot savus ierosinājumus konkrētam studiju kursa 

docētājam vai programmas direktoram, Kopīgās doktora studiju programmas padomei.  

Studentu atsauksmes atsevišķās augstskolās arī tiek apspriestas studentu un akadēmiskā 

personāla sanāksmēs, kuras notiek divreiz gadā un uz kurām divi studentu pārstāvji no katras 

grupas tiek ielūgti tikties ar programmas vadītājiem. Sanāksmju mērķis ir nodrošināt 

doktorantiem iespēju oficiāli izteikt savu viedokli par dažādām programmas tēmām.  

Doktorantu aptaujas ir efektīvs studentu atsauksmju iegūšanas veids. Aptaujas ir daļa no 

pārraudzības sistēmas starp studentiem un akadēmisko personālu. Sistēmas efektivitāte ir 

atkarīga no visu sistēmas aspektu īstenošanās. Anketa (skat. pielikumā Nr.1.) ietver septiņus 

jautājumus, kas palīdz saprast apgūtā studiju kursa nozīmību un doktorantu apmierinātību. 

Katra kursa stiprās un vājās puses tiek noteiktas, apkopojot un izanalizējot doktorantu 

sniegtos komentārus uz jautājumiem, kas patika un kas nepatika (anketas 3. un 4. jautājums). 

Ir jāuzsver, ka studentu viedokļi mēdz būt pretrunīgi, tas skaidrojams ar atšķirīgo pieredzi un 

individuālajām īpašībām.  

2017.gadā tika veikta studentu aptauja par šādiem studiju  kursiem - Mūsdienu pētījumi 

biznesā (LV un ENG grupā), Pētījuma dizains (LV un ENG grupā), Pētījuma teorētiskā daļa, 

Starptautisko zinātnisko publikāciju izstrāde, Cilvēkresursu vadīšana, Mārketinga vadīšana 

(ENG), Finanšu vadīšana (ENG). 

9.12.STUDIJU PROGRAMMAS SVID ANALĪZE 

Izvērtējot doktora studiju programmā studējošo viedokļus, studiju programmā ir atzīmējamas 

šādas studiju programmas stiprās puses:  

1. Doktorantūras studiju programma atbilst ES un Latvijas izvirzītajiem uzņēmējdarbības 

attīstības mērķiem – veicināt jaunu zināšanu radīšanu un izmantošanu uzņēmumu 

konkurētspējas, valsts tautsaimniecības vides dinamiskas attīstības nodrošināšanai. 

2. Doktorantūras studiju programmas īstenošanā iesaistīts augsti kvalificēts akadēmiskais 

personāls – profesori, kuru piedāvātie studiju kursi pārstāv plašu Uzņēmējdarbības vadības 

zinību spektru. 

3. Doktorantūras studiju programma tiek īstenota, apvienojot divu partneraugstskolu 

zinātniski pētnieciskos, akadēmiskos un materiāli tehniskos resursos, akadēmiskās 

sadarbības rezultātā radot jaunu sinerģiju.  



 136 

4. Doktoranti ir ar lielu profesionālo pieredzi uzņēmējdarbības, finanšu sektora, 

sabiedrības pārvaldes jomās, kas ļauj programmā īstenotajai pētnieciskajai darbībai 

norisināties ciešā saiknē ar reālās uzņēmējdarbības vides problēmām un prasībām. 

5. Doktorantūras studiju programma veicina efektīvu zināšanu apmaiņu starp augstāko 

izglītību un uzņēmējdarbības vidi, kā arī ar sabiedrību kopumā.  

6. Doktorantūras studijās pārstāvim no studentu vides ir iespēja piedalīties Doktorantūras 

padomes sēdēs. 

7. Lai veicinātu studiju procesa uzlabošanu, notiek pārrunas ar studentiem. 

8. Studenti ietekmē studiju procesu, veicot izvēli starp izvēles studiju kursiem. 

 

Ārējās vides radītās iespējas:  

1. Sabiedrībā pieaugoša interese par zinātni un pētniecību un doktora grāda prestiža 

palielināšanās.  

2. Sabiedrības pieaugošās vajadzības pēc izglītības turpināšanas katra indivīda 

profesionālajā izaugsmē.  

3. Attiecīgās nozares profesionāļu izpratne par pētnieciskās izglītības nepieciešamību 

sekmīgai uzņēmuma darbībai strauji augošas konkurences apstākļos.  

 

Ārējās vides radītie draudi:  

1. Nepārdomāta darba samaksas sistēma darbiniekiem ar doktora grādu, kas mazina 

motivāciju šo grādu iegūt.  

2. Nelabvēlīgās emigrācijas tendences Latvijas iedzīvotāju vidū – talantīgu, enerģisku 

cilvēku aizbraukšana no Latvijas.  

3. Strauji pieaugošais doktora studiju programmu skaits Latvijas augstskolās, vienlaicīgi 

samazinoties augstskolās uzņemtajam studentu skaitam.  

4. Grūtības doktora studiju un darba savienošanai, apdraudēta promocijas darba 

pabeigšana plānotajā laikā. 

5. Valsts ekonomiskās situācijas dēļ ir apdraudēts finansējums doktora studiju 

programmām un zinātnei kopumā. 

 

Attīstāmās puses: 

1. Doktorantiem jānodrošina plašākas studiju kursu izvēles iespējas, tādējādi veicinot 

ātrāku doktorantu pētnieciskā profila veidošanos, to paredzēts nodrošināt, dodot iespēju 

apmeklēt izvēles kursus labākajās ārzemju augstskolās. 
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2. Doktorantūras studiju programmas īstenošanā jāiesaista lielāks skaits viesdocētāju no 

uzņēmējdarbības, finanšu sektora vides, kā arī no ārvalstīm, nodrošinot labas prakses 

piemēru un reālu situāciju analīzes iekļaušanu studiju programmas un pētnieciskās darbības 

kontekstā.  

3. Potenciālajiem studējošajiem jābūt plašākai iepriekšējai informācijai par programmas 

profilu un tam nepieciešamo iepriekšējo sagatavotību.  

 

9.13.STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

 

1. Turpināt augstskolās akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, lai 

palielinātu doktoru un pamatdarbā strādājošo profesoru īpatsvaru. 

2. Pasniedzējiem un studējošajiem piedalīties starptautiskajos semināros, konferencēs, 

simpozijos, apmaiņas programmās.  

3. Organizēt starptautiskus doktorantu kolokvijus par kopējām pētniecības tēmām.  

4. Attīstīt un nodibināt jaunas pastāvīgas partnerattiecības ar ES valstu radniecīga 

profila augstākajām mācību iestādēm, lai sadarbotos programmu un projektu ietvaros. 

5. Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi augstskolās (pilnveidot bibliotēkas fondus). 

6. Regulāri organizēt studējošo dalību augstskolu zinātniskajās konferencēs, atbalstīt 

piedalīšanos Latvijas augstskolu un ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs. 

7. Regulāri organizēt zinātniskās diskusijas, seminārus, lasījumus, iesaistot tajos arī 

studējošos. 

 

Katrā augstskolā darbojas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma, Banku augstskolā 

sertificēta starptautiskā kvalitātes nodrošināšanas sistēma Investor in Excelence. 

RISEBA tiek ieviesta kvalitātes sistēma, kas balstīta uz EFQM (European Foundation for 

Quality Management) modeli. 

2015.gadā ir uzsākti regulāri docētāju pieredzes apmaiņas semināri – aprīlī šāds seminārs 

tika organizēts RISEBA, maijā – BA. Seminārā piedalījās un savā pieredzē dalījās ne tikai 

kopīgās doktora studiju programmas teorētiskās daļas īstenošanā iesaistītie docētāji, bet arī 

promocijas darbu zinātniskie vadītāji no citām Latvijas augstskolām. Diskusijā iztirzātie 

jautājumi bija būtiski promocijas darba vadīšanas procesā un doktoranta progresa 

sasniegšanā.  

2015.gada 2.pusgadā veikts intensīvs darbs, sagatavojot nepieciešamo dokumentu bāzi, 

informatīvo materiālu studiju programmas īstenošanai angļu valodā. Līdz ar to tiek veidots 
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jauns studiju grafiks, jauni mārketinga materiāli, jauni iekšējie normatīvie dokumenti visām 

studiju procesa norisēm – studiju nolikums, studentu rokasgrāmata, kursu apraksti un citi 

materiāli.  

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. 

 

2016.gadā rudenī tika uzsākta programmas realizācija angļu valodas plūsmā (moduļu 

princips). Programmā studē doktoranti no Latvijas, Vācijas, Francijas, Gruzijas, Indijas, 

Lietuvas, Vauatu, Pakistānas. Arī 2017.gadā tika uzņemti dokoranti studijām angļu valodā. 

Pašlaik kopā doktora studiju programmā angļu valodā studē 12 doktoranti. Studijas notiek 

moduļu veidā, katra akadēmiskā gada laikā realizējot 3 moduļus.  

 

 

 

 

 

 

Kopīgās doktora studiju programmas „Biznesa vadība” pašnovērtējuma ziņojums apstiprināts 2017.gada 

12.decembra Kopīgās doktora studiju programmas padomes sēdē.



PIELIKUMS NR.1 
DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS APTAUJAS LAPA  

Studiju priekšmets  ….................................................................................................. Grupa…..................................................................................... Datums…........................................ 

Aptaujas mērķis ir studiju kursa novērtējumus. Lai aizpildītu aptaujas anketu nepieciešamas tikai  dažas minūtes. Individuāli Jūsu atbildes izskatītas netiks, tās tiks apskatītas tikai 

apstrādātā veidā kopā ar citām atbildēm. Komentāriem ir jābūt konstruktīviem un patiesiem. Tie var attiekties uz studiju kursa saturu, lekciju kvalitāti, t.sk. lektoru stilu utt..  

   

Atbilžu varianti: 1  - teicami        2 - labi          3 - apmierinoši         4 - neapmierinoši        5 – ļoti neapmierinoši 

1. Studiju kursa novērtējums? 

 1            2            3            4           5   

2.Vai Jūs piekrītat apgalvojumam:  “Es rekomendētu šo studiju kursu draugiem kā teicamu(1), labu (2), apmierinošu (3), neapmierinošu (4) vai ļoti neapmierinošu (5) : 

 1            2            3            4           5   

3. Vai studiju kursa saturs (atziņas) izmantojams Jūsu promocijas darba izstrādei?  

 1            2            3            4           5   

4. Vai Jūs apmierina studiju kursa pasniegšanas kvalitāte? 

 1            2            3            4           5   

5.  Vai nodarbības bija interaktīvas? 

 1            2            3            4           5   

6. Lūdzu, komentējiet studiju kursa 3 pozitīvos aspektus: 

Komentārs 1) ….................................................................................................................................. ........................................................................................................……………………………….  

…........................................................................................................................................ ....................................................................................................................... .......…………………………… 

Komentārs 2) …............................................................................................................... ...........................................................................................................................……………………………..... 

…............................................................................................................................ .......................................................................................................................................…………………..……….… 

Komentārs 3) …............................................................................................................... ......................................................................................................................……………………....………….. 

…............................................................................................................................ .......................................................................................................................................……………………………... 

7. Lūdzu, komentējiet  studiju kursa 3 negatīvos aspektus: (svarīgi arī  Jūsu priekšlikumus): 

Komentārs 1) …....................................................................................... ............................................................................................................................. ......................……………………………….  

…............................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................…………………………… 

Komentārs 2) ….......................................................................................................................................................................................... ................................................……………………………..... 

….............................................................................................................................................................................................. .....................................................................…………………..……….… 

Komentārs 3) ….............................................................................................................................................................. .......................................................................……………………....………….. 

…..................................................................................................................................................................... .......................................................................................... ....……………………………... 

 

Paldies par piedalīšanos !  
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PIELIKUMS NR.2 
Doktorantu promocijas darbu tēmas  

 

Doktoranta vārds uzsvārds un 

zinātniskais vadītājs 

 
Promocijas darba tēma 

Ray Devdatta,  

Zin. vad. Jochen Röpke 

Entrepreneurship/managerial enterprises of the aged and 

their influence on business/economic growth 

 

Frederik Maffei, 

Zin. vad. Tatjana Vasiljeva 

 

Potential Leadership’s impact on Delivering Fast Growth 

IT Startups 

Jūlija Bulatova, 

Zin. vad. Patrick  

Saßmannshausen 

 

Interrelationships between organisational innovativeness, 

ethical leadership, and cultural awareness: a cross – cultural 

study. 

Anželika Smagina, 

Zin. vad. Patrick  

Saßmannshausen 

 

Identification of Key Factors Contributing to the Success of 

Early Internationalisation of Latvian Entrepreneurial Ventures 

and a Resulting Framework for Recommendations 

Ilona Beizītere, 

Zin. vad.Ilmārs Kreituss 

 

Komercdarbības uzsācēju kredītspējas novērtēšana un 

finansēšanas iespēju pilnveidošana/ 

Assessment of Start-up Creditworthiness and Improvement of 

Funding Possibilities 

 

Jana Roze, 

Zin. vad.Gundega Lapiņa 

 

Vadītāja radošās līderības un organizācijas klimata nozīme 

uz inovācijas attīstību vērstas darbinieku rīcības 

prognozēšanā mazos un vidējos uzņēmumos Latvijā 

 

Olga Pavlovska, 

Zin. vad.Irina Kuzmina-Merlino 

Lēmumu pieņemšanas relativitātes uzlabošana, balstoties uz 

Integrētu veiktspējas pārvaldības sistēmas izstrādi starptautiskajā 

holdingā/  

Integrated Performance Management System development for 

ensuring effective decisions in International Holdings 

 

Nata Lasmane, 

Zin. vad. Ingrīda Jakušonoka 

 

Profesionālo grāmatvežu firmu attīstības modelis 

Iveta Cīrule, 

Zin. vad.Ilmārs Kreituss 

Biznesa inkubatoru vadības ietekmes izvērtējums uz 

uzņēmējdarbības attīstību. /  

Business incubation management impact assessment on the 

entrepreneurship development 

 

Ieva Kukule, 

Zin. vad. Uldis Pāvuls 

Iekšējās komunikācijas un tās ietekmējošo faktoru loma 

darbinieku iesaistē uzņēmumos Latvijā /  

Role of internal communications and Its impact factors for 

employee engagement in enterprises in Latvia 

 

Regīna Ločmele-Luņova, 

Zin. vad. Andrejs Čirjevskis 

Paaudžu atšķirības darba vietā: korelācija (savstarpējā saistība) 

starp personīgajām un darba vērtībām /  

Generational differences in the workplace: correlation between 
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personal and work values 

 

Inese Slūka, 

Zin. vad. Iveta Ludviga 

Projekta vadītāja kompetenču ietekmes novērtējums uz projekta 

veiksmi dažādās kultūrās 

 

Alise Mačtama, 

Zin. vad.Arnis Sauka 

 

External and internal determinants of successful investment 

climate in Latvia: implications for foreign direct investors and 

local companies 

 

Pierre Keller, 

Zin. vad. Andrejs 

Čirjevskis un Inna 

Kozlinska 

 

Entrepreneurship education: Support approaches for students with 

different entrepreneurial profiles 

Marius 

Schonberger,  

Zin. vad. Tatjana 

Vasiļjevu 

The impact of an innovation-driven risk management model for the 

computer system validation on the organizational effectiveness of 

SMEs in the medical device industry 

 

Mārtiņš Jirgens 

 

Zin. vad. Dzintra 

Atstāja 

Korporatīvās sociālās atbildības stratēģijas ietekme uz uzņēmumu darbības 

rādītājiem, modelis un tā pielietojuma analīze / Impact of Corporate Social 

Responsibility strategy on company results, developing the model and its 

application analysis 

Māris Krastiņš 

 

 

Zin.vad. Biruta Sloka 

 

Risku vadības integrēšana mazo un vidējo uzņēmumu vadības procesos kā 

nozīmīgs faktors veiksmīgas uzņēmējdarbības veicināšanai / Integration of 

risk management into the business management process as one of the 

significant factors for contributing the success of small and medium-

sized enterprises 

Anete Lūsare 

 

Zin. vad. Arnis Sauka  

 

Mikro uzņēmumi kā izmaiņu aģenti institucionālā ietvara makroun meso 

līmenī: situācija Latvijā / Micro enterprises as change agents within the 

institutional frame at macro and meso level: case of Latvia 

Sanita Rugina 

 

Zin. vad. Tatjana 

Volkova 

Institutional context and Successful Entrepreneurial strategies of women 

entrepreneurs across different sectors in Latvia 

Viktors Turlais 

 

Zin.vad. Lotārs 

Dubkēvičs 

Transformatīvās līderības ietekme uz radošumu veicinoša klimata 

pilnveidošanu datorspēļu industrijā / The impact of transformational 

leadership on building a climate for creativity in PC gaming industry 

Velta Jonina 

 

Zin. vad. Anatolijs 

Prohorovs 

Riska kapitāla fondu investīciju stratēģijas pilnveidošana Latvijas inovāciju 

attīstības kontekstā / Venture capital funds investment strategy 

improvements in context of innovation development in Latvia 

Santa Bondare 

 

Zin. vad. Tatjana 

Volkova 

Zīmola kā stratēģiskā līdzekļa nozīme arhitektūras industrijas uzņēmumu 

vadīšanā un to attīstībā / The role of brand as strategic tool in managing 

and developing companies in architectural industry   

Kaspars Iesalnieks 

 

Zin. vad. Andris 

Sarnovičs 

Ekonomiskā cikla vadības uzlabojumi lielākajos Baltijas valstu uzņēmumos / 

Business cycle management improvements in the major Baltic state 

companies 
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Sabīne Koklačova 

 

Zin. vad. Tatjana 

Volkova 

Dizaina vadīšanas metožu izmantošana arhitektūras uzņēmumos Latvijā 

sociāli atbildīgu risinājumu veicināšanai / The use of Design Management 

methods for promoting socially responsible solutions by architecture 

companies in Latvia 

Elīna Miķelsone 

 

Zin. vad. Elita Lielā 

 Ideju vadības sistēmu internetā pārvaldības nozīme efektīvu lēmumu 

pieņemšanā / Importance of Web-based Idea Management Systems 

Administration for Effective Decision Making 

Ināra Mukāne 

 

Zin. vad. Andris 

Sarnovičs 

Darba snieguma novērtēšanas ietekme uz darbinieku iesaisti uzņēmumos / 

Impact of prformance evaluation on employees engagement in 

enterprises 

Daniel Marko-Stefan 

Kleber 

 

Zin. vad. Tatjana 

Volkova 

Key success factors for delivering Value Innovation in the Cruise 

Industry 

Jūlija Kuzņecova 

 

Zin. vad. Tatjana 

Volkova 

Sociālo uzņēmumu biznesa ilgtspēja un tās nodrošināšanas vadības pieejas 

un metodes Latvijā / Business sustainability of social enterprises and its 

ensuring management approaches and methods in Latvia 

Jurijs Kuzņecovs 

 

Zin. vad. Tatjana 

Volkova 

Korporatīvas pārvaldīšanas novērtēšanas metode: investoru interešu 

aizsardzība Baltijas valstīs / Corporate Governance Evaluation Method: 

Protecting Investors’ Interest in Baltic Countries 

Aleksandrs Safonovs 

 

Zin. vad. Sergejs 

Hiļkevičs 

Uzņēmuma investīciju portfeļa optimāla vadīšana / Optimal management 

of company investment portfolio 

Antra Zālīte 

 

Zin. vad. Irina 

Seņņikova 

Līderības attīstības izaicinājumi Ziemeļvalstu informācijas tehnoloģiju 

nozares uzņēmumos / Challenges of leadership development in 

information technology sector companies in Northern Europe 

Inita Henilane  

 

Zin. vad. Daina 

Šķiltere 

Sarežģītu vadības lēmumu ieguvumu novērtējums mājokļu finansēšanas 

jomā Latvijā / Assessment of the benefits of complicated management 

decisions for housing finance in Latvia 

Iļja Arefjevs  

 

Zin.vad. Biruta Sloka 

Banku apdrošināšanas integrācijas pakāpes ietekme uz tās darbības 

efektivitāti un efektivitātes palielināšanas iespējas / Bancassurance 

Integration Impact on Operational Efficiency and its Improvement 

Opportunities 

Santa Babauska 

 

Zin.vad. Inese 

Mavļutova 

Līdzsvarotās vadības kartes pielietošanas nozīme privāto veselības aprūpes 

uzņēmumu attīstībā / The Significance of Balanced Scorecard Application 

in the Development of Private Healthcare Companies 

Sintija Deruma 

 

Zin.vad. Andris 

Sarnovičs 

Kiberdrošības pārvaldības pilnveides iespējas Baltijas valstu uzņēmumos / 

Improvement opportunities of Cybersecurity Management in the Baltic 

States Companies 

Gints Majors  

 

Zin.vad. Lotārs 

Dubkēvičs 

Organizācijas kultūras ietekme uz inovācijas veicinošo klimatu / The 

impact of organizational culture on  climate for innovation 

Sergejs Nikolajevs  Biznesa ētika, kā neatņemama sastāvdaļa uz peļņu orientētas stratēģijas 
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Zin.vad. Jekaterina 

Kuzmina 

apdrošināšanas sabiedrībā / Business ethics as a part of profit orient 

strategy in insurance industry 

Jānis Ošenieks  

 

Zin.vad. Tatjana 

Volkova 

Dizaina virzītas inovācijas un to izmantošana Latvijas interneta portālos 

uzņēmuma vērtības paaugstināšanai / Design driven innovations and its’ 

application in Latvian internet portals for the increase of enterprise 

value 

Agnese Aljēna 

 

Zin.vad. Tatjana 

Volkova 

Laikmetīgās vizuālās mākslas industrijas biznesa modelis un tā izveides  

metodoloģija Latvijā / Contemporary visual arts industry business model 

and methodology for its development in Latvia 

Artūrs Barbars 

 

Zin.vad. Lotārs 

Dubkēvičs 

Saikne starp vadības komunikācijas modeli un biznesa efektivitāti no 

darbinieku iesaistes sajūtas viedokļa / Relationship between management 

communication model and business efficiency from employee 

engagement perspective 

Natālija Cudečka – 

Puriņa 

 

Zin.vad. Dzintra 

Atstāja 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana Latvijas pašvaldību 

uzņēmumos / Household waste management in Latvian municipality 

organizations 

Anta Vērdiņa 

 

Zin.vad. Līga 

Peiseniece 

Efektīva risku vadīšanas modeļa izstrāde Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansēto projektu īstenošanai Eiropas Savienības valstu uzņēmumos / 

Effective risk management model for the EU funds co-financed 

projects for European Union countries’ entrepreneurs 

Artis Zablockis  

 

Zin.vad. Inesis 

Feiferis 

Attīstības banku pārvaldes modeļi un to izmantošanas iespējas 

Latvijā/Baltijā / Governance models of  Development banks and 

application of them in Latvia/Baltics 

Ieva Kozlovska 

 

Zin.vad. Irina 

Kuzmina - Merlino 

Ilgtermiņa aktīvu vērtības vadīšana uzņēmuma korporatīva vadības sistēmā / 

Long-term asset value management in the corporate governance system  

Anita Vahere – 

Abražune 

 

Zin.vad. Andris 

Sarnovičs 

Jaunu zināšanu radīšana un zināšanu pārnese kā līdzeklis Latvijas 

uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai / New knowledge generation 

and knowledge transfer as a means to ensure the competitiveness of 

Latvian companies 

 

Laura Valtere 

 

Zin.vad. Iluta 

Skrūzkalne 

Zīmola lomas novērtējums intensīvas konkurences apstākļos Latvijas 

augstākās izglītības pakalpojumu sektorā / Assessment of Branding in 

Intensive Competition Conditions in Latvian Higher Education Service 

Sector 
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Pielikums Nr. 3 

 

Kopīgā doktoru studiju programmā  

izstrādātie un aizstāvētie promocijas darbi 

 
Nr. 

p.k. 

Uzvārds Vārds Noslēguma darba tēma Gads Zinātniskais vadītājs 

1. Mavļutova Inese Uzņēmuma tirgus vērtības 

paaugstināšanas iespējas 

restrukturizācijas rezultātā 

2010 Dr.oec., prof. 

Grigorijs Oļevskis 

2. Kuzmina Jekaterina Usage of risk measures in 

management of investment portfolios: 

case of insurance companies 

2011 Dr.math., prof. Gaida 

Petere 

3. Lindemane Marija Finanšu pakalpojumu eksporta 

potenciāls 

2012 Dr.ekon., Prof. Daina 

Šķiltere 

4. Puriņš  Ilmārs Lēmumu pieņemšanas process 

mājsaimniecību kreditēšanā un tā 

efektivitātes paaugstināšanas 

metodoloģija 

2013 Dr.oec., prof. Māris 

Purgailis 

5. Jākobsone Inga Design as a strategic tool in business 

management and its role in Business 

development in the Baltic sates 

2013 Dr., prof. Tatjana 

Volkova 

6. Lagzdiņš  Arnis Compliance risk management in 

Latvian commercial banks 

2013 Dr.oec., prof. Biruta 

Sloka 

7. Dubkēvičs  Lotārs Organizācijas kultūras un klimata 

mijiedarbības vadīšana radošuma 

veicināšanai valsts teātros Latvijā 

2014 Dr.habil.psych., 

Dr.habil.paed., prof. 

Aleksejs Vorobjovs 

8. Enkuzena Signe Vadītāju mācību izvērtējums 

pakalpojuma sektora uzņēmumos 

Latvijā un tā pilnveides iespējas  

2014 Dr. Daiga Kamerāde-

Hanta 

9. Prohorovs Anatolijs  Riska kapitāla fondu un neformālā 

riska kapitāla piesaistīšanas problēmas 

un risinājumi 

2014  Dr.oec., prof. Ingrīda 

Jakušonoka 

10. Sargautis  Darius Critical success factors of research 

and development activities in 

Bioethanol industry for increasing 

company’s capacity for Technological 

innovation 

2014 Dr.oec., prof. Tatjana 

Volkova 
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11. Savina Svetlana Daudzprofilu uzņēmumu procesu 

orientēta finanšu vadības sistēma 

stratēģisko mērķu audzēšanai  

2014 Dr.oec., prof. Irina 

Kuzmina-Merlino 

12. Resele Liene 
Nacionālās inovācijas sistēmas 

pilnveidošana inovatīvo uzņēmumu 

attīstībai Latvijā 

2016 Dr.math., prof. Jānis 

Vucāns 

13. Rūtītis Didzis 
Korporatīvās identitātes dimensiju 

pārvaldība un tās pilnveidošanas 

iespējas veselības aprūpes nozares 

uzņēmumos Latvijā 

2016 Dr.oec., asoc.prof. 

Anda Batraga 

14. Kozlinska Inna 
Evaluation of the outcomes of 

entrepreneurship education 

revisited: evidence from Estonia 

and Latvia 

2016 Dr., prof. Tonis Mets 

15. Arefjevs  Iļja 
Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju 

līdzekļu pārvaldītāju darbības 

efektivitātes novērtējums 

2017 Dr.oec., prof. Biruta 

Sloka 

16. Barbars Artūrs 
Organizācijas kultūras ietekme uz 

darbinieku iesaistīšanos: Informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju nozares 

uzņēmumu piemērs 

2017 Dr.sc.administr., doc. 

Lotārs Dubkēvičs 
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Pielikums Nr. 4  

 

Doktorantu publikācijas 

„Journal of Business Management” 

 

JBM Vol. 3, 2010: 
Volkova T., Jakobsone I., Petersons M. „The latest trends of design industry development” 

Kze V. „Consumer values driven purchasing behaviour: A practical approach for market potential 

assessments” 

Lindemane M. „The influence of Global crisis on trad in financial services” 

Savina S. „The application pf process-based approach for financial structure construction” 

 

JBM Vol. 4, 2011: 

Busarovs A. „Crowedsourcing as user-driven innovation, new Business phylosophys model” 

Lindemane M. „Saturation of financial market as stimulus for export of financial services” 

Tissen M., Sneidere R. „Origination of due diligence and scope of its application” 

Lagzdins A., Sloka B., Jekabsone I. „Banks, knowledge and compiliance: Challenges for Latvian education 

system” 

Koslinskis V., Losane L. „Latviean export of goods: problems and solutions” 

Bolevics V., Volkova T. „The changing landscape of port governance: Case of Baltic states” 

Volkova T., Jakobsone I., Petersons M. „Evaluetion of design application level for ensuring sustainable 

competitiveness: Case of Latvia” 

Kozlinska I. „Contemporary approachs to entrepreneuship education” 

JBM Vol. 5, 2012: 

Purins I., Reizins T., Braslins G., Svitlika N. „Efficiency assessment tool for credit granting process” 

Lagsdins A. „Corporate governance, compiliance and banking boards in Latvia: The results of survey”  

 

JBM Vol. 6, 2013: 

Zakrizevska M., Bulatova J. „Social representations of creativity among Latvian entrepreneurs: From 

cognitive to behaivioural aspect” 

Kozlinska I. „Obstacles to university-industry cooperation in the domain of entrepreneuship” 

 

JBM Vol. 7, 2013: 

Braslins G., Arefjevs I. „Basel III: Countercyclical capital buffer proposal – the case of Latvia” 

Beizitere I. „Early diagnosticēs of loan portfolios quality” 

Kulakova N., Volkova T. „Evaluation of cluster policy in Latvia” 

Cudecka-Purina N, Atstaja D., Cudeckis V. „Assessment and mitigiations of household waste collection 

transportaition risk” 

Gaile A. „External factors faciliating development of the learning organisation culture” 

 

JBM Vol. 8, 2014: 

Roze J., Roze J. „Humora s indirect influence management tool” 

Bulatova J. „Shame as a leadership virtue: Theoretical and practical grounds” 

Resele L. „Measuring the functionality of National Innovation System” 

Mikelsone E., Liela E. „Virtual idea management products: Use and potentialities” 

Pavlovska O., Kuzmina-Merlino I. „Scale development for lean implementation in international 

environment” 

Graurs I., Burakovs G., Naidenko P. „Investigation of environmental sustainability development issues for 

companies in the freeport of Riga” 

Sander T., Teh Phoey Lee. „Literature review for social capital in social network sites” 

Gaile A. „The theoretical review of self-employed status – forming, maintaining and compketing” 

 

JBM Vol. 11, 2016: 
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Arefjevs I., Sloka B. „Efficiency assessment of Baltic pension fund management companies” 

Kozlovska I. „Long-lived non-financial assessments impairment in Latvian listed companies” 

Kuznecova J. „Social enterprises startups: Possibilities and barriers” 

Mikelsone E., „Liela E. G-audi framework: Evaluation of ICT industry in Latvia to develop strategies” 

 

JBM Vol. 12, 2016: 

Mikelsone E., Liela E. „Idea management and organisational effectiveness: A research gap” 

Zaumane I. „The internal communication crisis and its impact on an organizations performance” 

Kleber D.M.S., Volkova T. „Value innovation frameworks for delivering superior customer 

responsiviness” 

Aljena A. „Value proposion management in contemporary fine art: Case study of six Latvian artists” 

Barbars A. „Interaction between organizational culture and work engegament in the information and 

communication technology sector in Latvia” 

Koklacova S., Volkova T. „Design management in the comtext of social responsibility” 

Sarnovics A., Iesalnieks K. „Business cycle management and companies performance: Current knowledge 

and the way forward” 

 

JBM Vol. 13, 2017: 

Locmele-Lunova R. „Exploring the multigenerational workforces personal and work values: The future 

research agenda” 

Portnova I., Peiseniece L. „Leaders competences for successful leadership of invention and implementation 

of innovation: A conceptual model” 

Kuznecova J., Volkova T. „Integrating social etrepreneurs mentoring into higher education” 

Volkova T., Sattarov M. „A performance management framework for ensuring organizational sustainability 

of water utilities in emerging markets” 

 

JBM Vol. 14, 2017: 

Bolevics V. “The impact of governance of the efficiency of The Baltic States' major ports” 

Kozlovska I. “Measurement of long-lived non-financial assets in Latvian listed companies: the cost model 

versus The revaluation model” 

Prohorova A., Jonina V. “Structure of demand and supply of investments of state-subsidized venture 

capital funds in Latvia” 

 

 

 
 


