L.Peisenieces dzīves un darba gājuma apraksts
Līga Peiseniece ieguvusi maģistra grādu matemātikā, kā arī sabiedrības vadībā
Latvijas Universitātē. Pēc augstskolas absolvēšanas strādājusi E.Kauliņa Lielvārdes
vidusskolā par matemātikas skolotāju, vēlāk par personāla speciālisti Valsts
ieņēmumu dienestā un personāla vadītāju Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālajā
iestādē.
Banku augstskolā L.Peiseniece strādā kopš 2005.gada. Sākumā viņas darbs
bija saistīts ar personāla vadīšanas jautājumiem un docēšanu lektora amatā. No
2005.gada līdz 2011. gadam paralēli administratīvajam un akadēmiskajam darbam
L.Peiseniece attīstīja savas akadēmiskās un pētnieciskās kompetences – izstrādāja un
aizstāvēja promocijas darbu “Cilvēkresursu vadīšanas novērtēšanas metodes un to
pilnveidošanas virzieni Latvijas lielajos uzņēmumos”, iegūstot doktora zinātnisko
grādu uzņēmējdarbības vadībā (Dr.sc. administr.). 2011.gadā un 2017.gadā ievēlēta
Banku augstskolas asociētā profesora amatā Vadībzinību nozares Uzņēmējdarbības
vadības apakšnozarē.
Kopš 2011.gada L.Peiseniece veic studiju prorektores darba pienākumus,
organizējot studiju procesu, studiju programmu aktualizāciju, studiju virzienu
akreditāciju, jaunu studiju programmu veidošanu un studiju programmu licencēšanu.
L.Peiseniece vada ar studiju jautājumiem saistītās struktūrvienības – katedras,
programmu direktori, Studiju informācijas centrs, Karjeras centrs. Lai pilnveidotu
studiju programmas un studiju organizāciju, L.Peiseniece regulāri piedalās
starptautiskās augstākās izglītības konferencēs un semināros.
Stratēģiskā redzējuma, komandas vadīšanas, plānošanas un organizēšanas,
lēmumu pieņemšanas un īstenošanas kompetences L.Peiseniece attīstījusi, gandrīz
desmit gadus aktīvi strādājot Banku augstskolas vadības komandā, šajā laikā arī
ieguvusi pieredzi iniciēt stratēģiskus lēmumus un vadīt pārmaiņu procesus.
Papildus tiešajiem pienākumiem L.Peiseniece pārstāv Banku augstskolu
vairākās sabiedrībai nozīmīgās jomās – darbojos darba grupā Latvijas iedzīvotāju
finanšu pratības veicināšanai un “Junior Achievement Latvija” organizētajos
pasākumos skolu jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai.
Akadēmiskajā darbā L.Peiseniece vada studiju kursus latviešu valodā –
„Cilvēkresursu vadīšana”, „Inovāciju pamati”, „Inovāciju vadīšana”, „Inovatīvu
procesu vadīšana”, angļu valodā – „Leadership”, „Human Resource Management”,
„Research Work Methodology”, kā arī vada studentu patstāvīgos darbus – lietišķos
pētījumus, kursa darbus, kvalifikācijas, bakalaura, maģistra un promocijas darbus, kā
arī recenzējusi šādus darbus.
Kopš 2010.gada sadarbībā kolēģiem no Rīgas Tehniskās Universitātes veic
Starptautiskas cilvēkresursu vadīšanas pētnieku biedrības „CRANET” pētījumu
„Cranet pētījums – Salīdzinošā cilvēkresursu vadīšana” Latvijā, gatavo un publicē
zinātniskos rakstus un uzstājas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.

