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Rīgā, 08.02.2021.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Banku augstskolas KARJERAS DIENĀS tiešsaistē piedalās arī skolēni
Banku augstskolas rīkotajās KARJERAS DIENĀS 2021 tiešsaistē šogad pirmo reizi
aicināti piedalīties arī Latvijas vidusskolu vecāko klašu audzēkņi. KARJERAS DIENAS
2021 Banku augstskolā notiek 9. un 10. februārī, un tās ir organizētas pilnībā attālināti –
Zoom videokonferences veidā. Kopā ar augstskolas studentiem, kuriem dalība
KARJERAS DIENĀS ir studiju procesa sastāvdaļa, šajā Banku augstskolas pasākumā
dalību reģistrējuši vairāk nekā 90 vidusskolēni no 25 Latvijas vidusskolām.
Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece: “Tā ir jauna ierosme mūsu kopējā izglītības
ietvara digitalizācijā. Ļoti ceram, ka skolēniem dotā iespēja sajusties kā pirmo kursu
studentiem, vērot prezentācijas un līdzdarboties sarunās ar Latvijas zināmākajiem darba
devējiem finanšu, risku vadības, loģistikas sektoros mazliet atsvaidzinās skolēnu attālināto
mācību ikdienu. Zinām, ka dažādu profesiju ēnošanas iespēja viņiem šogad nav pieejama.
Tagad, pievienojoties KARJERAS DIENĀM 2021, skolēni uz kādu brīdi pamainīs savu
virtuālo telpu un varēs pārdomāt savu nākotnes karjeru – turpmāko studiju un prakses
iespējas. “
KARJERAS DIENAS 2021: https://bit.ly/39YoF33
Banku augstskolas tiešsaistes KARJERAS DIENĀS 2021 piedalās 20 uzņēmumi – AS
“Printful Latvia”, AS “BDO Latvia”, SIA “Assistant to Business”, AS “KPMG Baltics”, SIA
“Solvay Business Services Latvia”, AS “Swedbank”, SIA “Deloitte Latvia”, Valsts Kontrole,
Valsts ieņēmumu dienests, SIA “Atea Global Services”, SIA “Ernst & Young Baltic”, SIA
“Allnex Latvia”, SIA “PricewaterhouseCoopers”, SIA “Elfa Distrelec”, AS “PRIMERO
FINANCE”, BAFF – Baltic-American Freedom Foundation, Accenture Latvijas filiāle, SIA
“MSC Shared Service Center Riga”, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un ERGO Life
Insurance SE Latvijas filiāle, AAS “BTA Baltic Insurance Company”.
Programma: https://www.facebook.com/Bankuaugstskola/posts/10158768030643080
Reģistrācija: https://bit.ly/3cRwt8J
KARJERAS DIENAS 2021 ir Banku augstskolas studentiem sniegta iespēja, kurā studenti
iepazīst labākās prakses vietas un sagatavojas darba tirgus aktuālajām prasībām. KARJERAS
DIENU 2021 ietvaros tiešsaistē (Zoom) notiks arī apaļā galda diskusija “Izaicinājumi un
iespējas darba tirgū pandēmijas “COVID – 19” apstākļos”. kurā piedalīsies 22 darba
devēji, Banku augstskolas vadība, un studiju programmu direktori.
Ar diskusijas secinājumiem tiks iepazīstināta arī plašāka sabiedrība.
Papildu informācijai:
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Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja
tālrunis: +371 29476003
e-pasts: ieva.upleja@ba.lv
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