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BIZNESA PROCESU 
VADĪBA - Profesionālā 
bakalaura programma

LATVIJA / RĪGA

Mērķis
Sagatavot izcilus nākamās paaudzes līderus biznesa procesu 
vadībā darbam strauji mainīgos apstākļos.

Programma  veidota, lai:
• sagatavotu studentus vadības amatiem dažāda mēroga

vietējās un starptautiskās organizācijās, kā arī, lai veicinātu
uzsākt savu uzņēmējdarbību;

• attīstītu studentu pašizaugsmes prasmes, kas 
nepieciešamas arī biznesa procesa vadībā;

• studenti iegūtu prasmes radošu projektu vadības metožu
un jaunāko tehnoloģiju  pielietošanā;

• sniegtu unikālu iespēju mācīties un sadarboties ar
uzņēmumiem,  risinot biznesa problēmjautājumus un
veiktu gadījumu izpēti;

• starpdisciplinārā mācību procesā apgūtu organizāciju
vadības, līderības, finanšu, uzņēmējdarbības procesu
vadības pamatprincipus, kas izmantojami strauji mainīgas
vides apstākļos.

Uzņēmumu vadītājiem 
• Uzņēmumu vadīšana

starptautiskos tirgos
• Loģistika un piegādes ķēdes
• Korporatīvās finanses
• Starptautiskais mārketings
• Globālā ekonomika un

starptautiskā tirdzniecība

Personāla vadītājiem 
• Personāla vadības procesu administrēšana
• Talantu vadība
• Personāla procesu datu analīze
• Personāla vadības atlases tehnikas
• Organizāciju psiholoģija
• Personāla snieguma vadība
• Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana

Mārketinga vadītājiem
• Digitālais mārketings
• E-komercija
• Mārketinga pētījumi
• Patērētāju uzvedība
• Mārketinga vadība
• Starptautiskais mārketings
• Pārdošanas prasmes

www.bpv.lv
www.ba.lv

• Pašizaugsme un mācīšanās tehnikas
• Pašattīstības plāns
• Digitālā transformācija - lietišķās digitālās prasmes,

lietotājpieredze un tehnoloģiju pielietojums (VR, AR,
spēļošana), lielo datu analīze, programmēšanas pamati,
VIS & MI

• Vadības pamati
• Stratēģiskā vadība
• Inovāciju vadība
• Biznesa un organizāciju vadība
• Līderība un pārmaiņu vadība
• Projektu vadība – principi, metodes, pakalpojumu dizains,

procesu vadība
• Komunikācijas prasmes – pamata, biznesa un starpkultūru,

prezentāciju veidošanas principi
• Matemātika
• Statistika
• Finanšu vadība
• Civilā un vides aizsardzība
• Pētniecības darba metodoloģija
• Tiesības
• Darba tiesības un darba aizsardzība
• Ekonomika
• Zaļā ekonomika un ilgtspēja
• Mārketinga pamati
• Biznesa un speciālā lietojuma angļu valoda
• Biznesa/Inovāciju plāns
• Lietišķais pētījums
Prakse (2.un 4.studiju kursā)
Bakalaura darbs

Izvēles kursi
• Finanšu revīzija
• Reputācijas vadība
• Dalība sporta un kultūras aktivitātēs
• Dalība studentu starptisciplinārās aktivitātēs - hakatonos, biznesa nedēļās, starptautiskos projektos

Profesionālais bakalaura grāds Biznesa vadībā ar vienu 
no specializācijām (students izvēlas 3.studiju gadā): 
Uzņēmuma vadītājs, 
Personāla vadītājs vai 
Tirgvedības (mārketinga) vadītājs.

Studiju ilgums klātienē: 4 gadi (160 kredītpunkti), 
lekcijas darbdienās, laika posmā no 8.30 – 18.00. Studiju 
valoda: latviešu vai angļu
Studiju maksa gadā: EUR 2400 (LV),  EUR 2700 (ENG) 

EUR 1550 (TĀLMĀCĪBĀ)

TAGAD ARĪ 
TĀLMĀCĪBĀ



 

Banku augstskolas studentu 
viesnīca

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

Papildu priekšrocības un iespējas:
• bezmaksas bezvadu internets;
• bezmaksas trenažieru telpa;
• viesnīcas ēkā atrodas Banku augstskolas 

klausītavas; 
• bibliotēka un ar datoriem aprīkota lasītava;
• veļas mazgāšana un žāvēšana;
• ēkas 1.stāvā atrodas kafejnīca;
• viesnīca ir izdevīgā vietā, netālu no pilsētas 

centra, blakus atrodas veikali.

Kontakti:
+371 67360133

K. Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
info@ba.lv
www.ba.lv

ABSOLVENTU
NODARBINĀTĪBA

BANKU 
AUGSTSKOLA  
IR VALSTS DIBINĀTA 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDE, KAS JAU 
DIVDESMIT PIECUS 
GADUS IR VIENA NO 
ATPAZĪSTAMĀKAJĀM 
LATVIJAS BIZNESA 
SKOLĀM.

DIBINĀTA 1992
ABSOLVENTU11 500

VAIRĀK
NEKĀ

VAIRĀK
NEKĀ

STUDENTU

PARTNERAUGSTSKOLAS 
36 VALSTĪS

VAIRĀK NEKĀ 100 
ĀRVALSTU ABSOLVENTU

98,2%

~1600 

128 
~100 

Par absolventiem

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




