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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  

 

Studiju programma “Eiropas biznesa studijas” ir orientēta uz speciālistu 

sagatavošanu biznesa vadības jomā. Studiju laikā studenti iegūst zināšanas un iemaņas, kas 

nepieciešamas personīgā biznesa organizācijai un vadībai; iegūst zināšanu nepieciešamo 

potenciālu, kas ļauj strādāt par menedžeriem kā Latvijas, tā arī starptautiskajās kompānijās; 

iegūst iemaņas strādājot par finansu menedžeriem un analītiķiem, speciālistiem mārketinga 

jomā; iegūst zināšanas Latvijas un starptautisko komerctiesību jomā. RISEBA 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Eiropas biznesa 

studijas” mērķis ir formulēts sekojoši:  

Nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi un 

praktisku pielietojumu, lai izglītotu kvalificētus speciālistus zinātniski pamatotai darbībai 

valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā un Eiropā, kā arī dotu viņiem 

iespēju turpināt studijas maģistrantūrā.  

 

Studiju programmas uzdevumi:  

 Veidot studējošajos izpratni par uzņēmējdarbību Eiropā, tās zinātnisku un praktisku 

vadību, kā arī attīstīt ekonomisko procesu analīzes iemaņas;  

 Veidot studentos prasmes un iemaņas vadībzinības izmantot praktiski, identificējot, 

analizējot un risinot uzņēmējdarbības problēmas;  

 Nodrošināt studentiem iespēju apgūt vismaz 3 Eiropas Savienības valodas;  

 Sniegt studentiem zināšanas par komercdarbību reglamentējošiem tiesību aktiem;  

 Veidot studentos prasmes pārzināt komercdarbības vidi Latvijā un Eiropā;  

 Attīstīt studentos prasmes mūsdienu informāciju tehnoloģiju lietošanā;  

 Sniegt studentiem zināšanas ekonomikas datu apkopošanā un interpretācijā;  

 Veidot studentos prasmes iekļauties un strādāt uzņēmuma kultūrvidē;  

 Sniegt studentiem izpratni par dažādām Eiropas kultūrām un starp kultūru 

komunikāciju;  

 Attīstīt studentos prasmes pielietot teorētiskās zināšanas praktisku, ar biznesu saistītu 

problēmu risināšanā;  

 Veidot studentos prasmes veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētajā studiju apakšnozarē un 

rezultātus apkopot bakalaura darbā.  

Specializācija Eiropas biznesā piedāvā studentiem gūt objektīvu informāciju un 

padziļinātu izpratni par Eiropas Savienības institūcijām, politiku, aktivitātēm, kā arī par 

Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā. Minēto veicina studiju programmā paredzētā iespēja 

apgūt vairākas svešvalodas: franču un spāņu valodu, kā arī nostiprināt zinātņu nozarei 

atbilstošo terminoloģiju angļu un franču valodā. Studenti vienlaikus svešvalodu apguvei 

iepazīst arī minēto valstu vēsturi, kultūru un mūsdienu sociāli ekonomisko un politisko 

situāciju. Svešvalodu zināšanas paplašina absolventu darba iespējas gan Latvijā, gan 

vienotajā Eiropā. Augstākminētais tiek nodrošināts piedāvājot specifiskus kursus, tādus kā 



 

„Eiropas Savienība; „Starptautiskās un ES tiesības, „Eiropas politiskā un ekonomiskā 

attīstība, kā arī iekļaujot Eiropas tematiku pārējos kursos. 

 

2. Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils  

Programma paredzēta personām ar vidējo izglītību, tās mērķauditorija ir vidusskolu 

absolventi no Latvijas un jebkuras ES valsts, Austrumeiropas valstīm, īpašu uzmanību 

pievēršot Ukrainai, Krievijai, Kazahstānai un Gruzijai. RISEBA tiecas būt starptautiska 

augstskola, kura izmanto tās priekšrocības, ko dod atrašanās krustcelēs starp austrumiem un 

rietumiem, kā arī Latvijas un RISEBAs daudzvalodu vide. Saistībā ar augstskolas stratēģiju 

uz internacionalizāciju, programmas „Eiropas biznesa studijas” marketinga aktivitātes ir 

paplašinātas Āzijas virzienā. 

Programmas „Eiropas biznesa studijas” sagaidāmie absolventi ir zinoši un prasmīgi, 

lai ieņemtu vadošus amatus starptautiskos uzņēmumos un būtu spējīgi komunicēt 

vismaz 3 Eiropas valstu valodās. Programmas absolventu darba devēji pamatā ir 

uzvēmumi ar starptautisku darbību gan Latvijā, gan citās ES valstīs, kā arī absolventi paši ir 

uzņēmēji. Sagaidāmo absolventu profils var tikt raksturots ar sekojošām īpašībām:  

 daudzpusīga personība ar akadēmiskām zināšanām un praktiskām iemaņām biznesa 

vadībā  

 starptautiskās biznesa vides izpratne  

 atvērtība pret jaunām zināšanām un pieredzi  

 izpratne par kultūras dažādību un valodu zināšanas (angļu, latviešu, krievu, franču, 

spāľu)  

 tolerance pret daudzveidību  

 sociālā atbildība un izpratne par ētikas normām, atbildība par vidi  

 prasme mācīties un pilnveidoties patstāvīgi. 

 

3. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Tradicionālā studiju procesa izvērtēšana un aptauja tiek veikta gan par studiju 

saturu, gan mācībspēkiem. Anketēšana tiek veikta katra studiju kursa noslēgumā. 

Respondenti ir visi programmā studējošie studenti. 

 2012./2013.studiju gadā tika novērtēti visu 4 studiju gadu studiju kursi pēc 11 

kritērijiem 5 baļļu skalā, kur 1 ir pilnīgi nepiekritu, 5 pilnīgi piekritu. Kopumā vērtējumu 

var atzīt par pozitīvu gan studiju satura, gan īpaši mācībspēka vērtējuma ziņā (skat. 

Piemēru 1.1.att.). 

 

   Studiju kursa ietvaros: vid.rez. 

1 daudz jauna uzzinājis/iemācījies 5,0 

2 studenti informēti par saturu, prasībām, kritērijiem 4,75 

3 

kurss nodrošināts ar nepieciešamo literatūru un 

materiāliem 4,9 



 

4 viela izklāstīta viegli un saprotami, uzsverot galveno 4,9 

5 

studentiem iespējams uzdot jautājumus un piedalīties 

diskusijā 5,0 

6 nodarbību sākums un beigas tiek precīzi ievērotas 4,9 

7 efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus 4,7 

8 rosināja domāt analītiski 5,0 

9 skaidrojums par darbiem un novērtējumu 4,7 

10 konsultācijas ārpus nodarbībām 4,0 

11 ieteiktu draugam 4,7 

  
4,7 

Attēls 1.1 EBS studentu novērtējumu vidējais rezultāts 

 

Kā arī 2013.gada pavasarī tika organizēta sapulce ar programmas studentiem ar mērķi 

noskaidrot studējošo viedokli par studiju programmu kopumā, novērtējot to pēc vairākiem 

kritērijiem un arī  izteikt savus priekšlikumus programmas uzlabošanai. 

 Piedāvāt vēl vienu svešvalodu –Ķīnu, vācu un krievu valodu; 

 Piedāvāt vairāk izvēles studiju kursus; 

 Vairāk studentu iesaistīt starptautiskos projektos; 

 Organizēt vairāk ekskursijas, kompāniju apmeklējumus un tml.; 

 Uzlabot e.riseba.lv darbību; 

 Vairāk uzmanības veltīt ERASMUS studentiem un palīdzēt viņiem integrēties 

programmā. 

 

Papildus, 2012./2013.gada absolventiem arī bija iespēja novērtēt programmu kopumā. 

Tika uzdoti 16 jautājumi par akadēmiskā personāla darbu, studiju kvalitāti, lekciju 

nodrošināšanu ar materiāliem un tml. Galvenie aptaujas rezultāti ir sekojošie: 

 95% no aptaujātiem studentiem apgalvo, ka studiju laikā iegūtās zināšanas 

un prasmes palīdz viņu profesionālajā dzīvē; 

 80% aptaujāto novērtēja studiju programmas saturu kā „labu” un „ļoti labu”; 

 82% apgalvo, ka iegūtās zināšanas un prasmes ir pielietojamas arī praktiski; 

 75% ļoti augsti novērtēja RISEBA pasniedzēju darbu, 88% aptaujāto ar 

visaugstākajiem vērtējumiem atzīmēja RISEBA administratīvā personāla 

darbu,  

 Visstiprākā RISEBA puse, pēc aptaujāto viedokļa (70%) ir iespēja mācīties   

angļu valodā. Otro vietu ar rezultātu (60%) iegūst iespēja iegūt starptautiski 

atzītus diplomus. Savukārt trešā stiprākā puse (55%) ir izglītības kvalitāte. 

Kā papildus stiprās puses studenti atzīmēja ārzemju apmaiņas iespējas 

(ERASMUS) iespēja iegūt dubult-grādu no partnersaugskolas.  

 Novērtējot faktorus, kas noteica studentu izvēli studēt šajā programmā, 70% 

respondentu atzīmēja nākotnes karjeras iespējas un 60% atzīmēja 

programmas labu reputāciju un draugu atsauksmes. 

Kopumā studenti ir apmierināti ar programmas kvalitāti un pasniedzēju sastāvu tajā. 

 Īpaši studenti ir novērtējuši lekciju „interaktivitāti‟ un to, ka nodarbību laikā viņi var brīvi 

uzdod jautājumus un piedalīties diskusijās.  



 

2. Programmas pasniedzēju sastāvs 
 

Ārvalstu lektoru piesaistes plāns paredz norosināt vismaz vienu priekšmetu gadā, 

kuru lasa vieslektors no ārzemēm un ilgāka termiņā to pašu nodrošināt katru semestri. Šis 

uzdevums tika izpildīts un 2012./2013. studiju gadā ārzemju vieslektori tika piesaistīti gan 

pilnu kursu lasīšanai, gan arī īsākam vies lekciju ciklam. Visi vieslektori šajā mācību gadā 

apkopoti tabulā: 

Tabula 2.1. Ārzemju lektori „Eiropas biznesa studiju” programmā 2012./2013. studiju 

gadā 

 
Vārds , uzvārds Akadēmiskais 

grāds 

Pārstāvētā mācību 

iestāde, valsts 

Kurss EBS 

programmā 

Pasniegtais kurss vai 

kursa daļa 

Thuc To Master‟s 

Degree in 

Linguistics and 

Methodology 

Nationality – 

American 

Educational ELT ; 

RTU/Riga Business 

School 

4. kurss Ethics and Social 

Responsibility  

Enrique Suarez  Spain 4. kurss International Trade  

Edward Doran PhD. University of 

Salford, UK 

1. un 3. kurss Personal development  

Innovation 

Management  

Patrick 

Saßmannshausen 

Dipl.-Kfm; PhD Schumpeter School 

of Business and 

Economics; 

Bergische 

Universität 

Wuppertal, Germany 

2.kurss Entrepreneurship  

Jacek 

Tomkiewicz 

Dr.oec. Kozminski 

University (KU) in 

Warsaw, Poland 

3.kurss Managerial 

Economics  

Diana 

Santistevan 

Dr.oec. Normandy Business 

School, Caen, France  

4.kurss International Business  

 

Tabula 2.2. Lektori „Eiropas biznesa studiju” programmā 2012./2013. studiju gadā 

 

Vārds , uzvārds 
Akadēmiskais 

grāds 
Kurss EBS programmā Darba vieta 

Agita Kalviņa  

Mg.philol. 

Human Resource Management Lecturer, HRM, Health 

Management programmu 

expert, RISEBA 

Anatolijs Petrovs Dr.math Fundamentals of Management Associated Professor, 

RISEBA 

Andrejs 

Čirjevskis  

Dr.oec. Strategic management , 

Financial Management and 

Risks  

Associated Professor, 

RISEBA 

Georgijs 

Burakovs  

Dr.sc.ing Logistics, Project management  Associated Professor, 

RISEBA 

 Danuta Jasko  Dr.oec. Microeconomics, 

Macroeconomics  

Associated Professor, 

RISEBA 

Edward Doran  PhD.  Personal development 

Innovation Management  

University of Salford, UK  



 

Greg MacDonald  Dr.psyh. Social and Business 

Psychology  

Lecturer, RISEBA 

Irina Senņikova Dr.oec., asoc. 

profesore 

Leadership and Organisational 

Behaviour 

Assoc.prof. , RISEBA Rector 

Irina Sidorčuka Mg.paed. Personal development: 

Presentation Skills 

Lecturer, RISEBA Language 

Department 

Jeļena Lozbiņeva Higher 

education 

General French Lecturer,RISEBA Language 

Department 

Jeļena Maļeško Higher 

education 

LCCI SEFIC Assistant Professor, RISEBA 

Language Department 

Jūlija Bulatova  Mg. psych.; 

MBA 

Social and Business 

psychology, Business ethics  

Lecturer, RISEBA  

Ludmila Afoņina  Higher 

education 

Business communication in 

English  

Lecturer, RISEBA  

Ludmila Grīsle Mg.paed.  EU Language: Spanish Lecturer, RISEBA  

Marija Iltiņa Dr. Sc. Ing. Quantitative methods: Applied 

Mathematics 

Assoc.prof. RTU 

Poļina Naidenko MBA Principles of Marketing Lecturer, RISEBA Head of 

External Affairs 

Tabula 2.. Lektori „Eiropas biznesa studiju” programmā 2012./2013. studiju gadā no 

biznesa vides. 
Aleksandrs 

Suhobokovs 

M.Sc. Finance 

and Economics 

Investments and Financial 

markets 

Maximus Capital 

Management, Head of 

Investments, Member of the 

Board 

Anna Kelberga MBA Personal Development 

(employability skills) 

Lecturer, RISEBA, HR 

Manager at GroGlass 

Artis Pabriks Ph.D. in Political 

science 

European Political and 

Economic Development 

RISEBA prof., Defence 

Ministry, Minister 

Dmitrijs Vnukovs PhD in ontology 

and theory of 

cognition 

/Dr.phil. 

Personal Development Odgers Berndtson, Russia, 

Moscow, Bizness Consultant 

Irēna Kalniņa PhD.; LL.M Civil Law Vicepresident at LSAB 

Lubova Čelombitko Diploma in 

International 

Accounting 

Standards; 

Institute of 

Financial 

Accounting, UK. 

Financial and Managerial 

Accounting 

SIA “MASSORY LTD” 

Joint Finnish-Latvian 

Company, Financial 

consultant 

Matīss Kukainis Mag. iur., J.D. 

Juris Doctor  

European Union, International 

Business Law 

Owner; Attorney at Law, 

SIA “Spīgulis un Kukainis” 

(KLT Legal & Tax) 

Olga Stupakova M. Sc. 

International 

Business 

Computer Skills, Statistics Lecturer, RISEBA, Cytec, 

Procurement specialist 

Sandra Andermane MBA Management of Information 

Systems 

The owner and Managing 

Director of an IT company 

DAIS GRĀMATVEDĪBA 

 



 

4. Prakses nodrošināšana 

 

Programmā „Eiropas biznesa studijas” ir paredzētas prakses gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Prakšu mērķis ir iegūt starp kultūru pieredzi un izpratni par starptautisko biznesa vidi. Pēc 

otrā mācību gada studentiem tiek nodrošināta prakse Francijā, kuras laikā viņi apgūst 

valodu, citas valsts kultūru, iegūst izpratni par biznesa vidi un uzņēmējdarbību.  

Sadarbības līguma ietvaros ar „Alliance Francaise” 2013. gada vasarā kopā 39 EBS 

studenti devās uz Biarritzu, kur piedalījās sekojošās praksēs: 

1) 36 otrā kursa studenti starp-kultūru komunikācijas praksē (4 nedēļas); 

2) 3 trešā kursa studenti darba praksē (8 nedēļas) un strādāja franču uzņēmumos. 

 

Aizsākta veiksmīga sadarbība ar „Disneyland Paris” uz kurieni vairāki EBS pirmā, trešā 

un ceturtā kursa studenti vasarā devās darba praksē.  

Vairāki 3 kursa studenti izmantoja ERASMUS prakses grantus lai dotos 12 nedēļu uz 

praksēm ārzemēs.  

Divas 2.kursa studentes tika atbalstītas lai doties uz Indiju iziet savu profesionālo 

praksi. 

 

Lai nodrošinātu sadarbību ar biznesa vidi, jau tradicionāli atsevišķu kursu ietvaros 

notiek vizītes uz uzņēmumiem un kā studenti izstrādā speciālus uzdevumus saistībā ar 

uzņēmumiem. Piemēram, 1.kusa studenti apmeklēja AMO plant (Jelgava), 2.kursa studenti 

apmeklēja Nordea banka, 3. kursa studenti devās vizītē uz SIA „Gro Glass”, Eiropas 

Savienības Māju, ceturtā kursa studenti uz Valmiermuižas Alus darītavu. Studentiem bija 

iespēja pievienoties Franču studentu grupai ekskursijā uz SIA „Lāči” un SIA „Aldaris”.  

 

 

Sadarbība ar Londonas Tirdzniecības un rūpniecība kameru. 

2012./2013. Studiju gada laikā Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras 

(LCCI) Diplomus Biznesa Administrācija (DBA) ir nopelnījuši 10 trešā kursa studenti. 

Diplomus Biznesa Studijās (DBS) izlaidumā saņēma 8 ceturtā kursa students, kas sastāda 

vairāk kā 50% no absolventu skaita, kā arī šo diplomu jau ir nopelnījuši 9 trešā kursa 

studenti. No 2012. gada ieviestos Biznesa angļu valodas diplomus starptautiskiem 

vadītājiem (DBEIM) ieguva 14 ceturtā kursa studenti un šo diplomu jau ir nopelnījuši 16 

trešā kursa studenti.   

LCCI diplomus izlaidumā studentiem pasniedza Britu tirdzniecības palātas valdes 

priekšsēdētājs Camerons Greaves.  

 

Sadarbība ar Francijas institūtu. 

Jau trešo gadu studentiem tiek piedāvāta iespēja kārtot starptautisko eksāmenu 

franču valodā. Balstoties uz noslēgto īgumu ar Francijas Kultūras Centru (FKC), eksāmens 

tiek organizēts sadarbībā ar FKC un Francijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameru. 

Šogad maijā eksāmenu kārtoja 16 studenti B2 līmei un 2 studenti C1 līmeni. Tādejādi kopā 

18 studentiem bija iespēja iegūt starptautiski atzītu diplomu „Diplôme de français 



 

professionnel – Affaires„, kurš dod tiesības strādāt franciski runājošos uzņēmumos pasaulē. 

Rezultāti gaidāmi rudenī.  

 

Svinīga diplomu pasniegšanas ceremonija notika 2012. Gada oktobrī, kad 

augstskolā viesojās Francijas kultūras centra pārstāvji kuri sveica RISEBA Eiropas biznesa 

studiju 3. un 4. kursu studentus, kuri ar labām un teicamām sekmēm nokārtojuši eksāmenus 

franču valodā, saņēma pasaulē atzītos Chambre de commerce et d`industrie de Paris 

diplomus: C1 un B2 līmeņa „Diplôme de français professionnel – Affaires diplomus. Bez 

tam diplomus no „Alliance Francaise Bordeaux„ par studiju praksi Francijas pilsētā Biaricā 

saņēma arī trešā kursa studenti.  

 

6. Izmaiņas programmā 

 
2011./2012. studiju gadā programmā tika īstenotas izmaiņas, kuras nepārsniedz 

20%. – tai skaita pamainīja daži pasniedzēji un daži studiju kursi tika pārvietoti no 2. uz 

1.semestri. 

 

2 KP apjomā ieviest integrētais Personības attīstības modulis, kurš tika uzsākts 

pirmajā kursā un tiks realizēts visu četru gadu garumā. Šajā mācību gadā daļa no moduļa 

tika piedāvāta arī otrā kursa studentiem – lekciju cikls „Personal Action Plan”, kuru vadīja 

Dmitrijs Vnukovs.  Moduļa sadaļa „Employability Skills” pamatojoties uz lektores Annas 

Kellbergas ieteikumu tika pārcelta no 3. kursa un 4. kursu.  

Lai novērstu pārklāšanos tiesību priekšmetos, apvienoti divi starptautisko tiesību 

priekšmeti vienā – „International Business Law”.  

Priekšmets „Business Administration” papildināts un pārdēvēts par „Office 

Administration and Safety at Work”. Priekšmets „Culture and Civilisation” papildināts un 

pārdēvēts par „Management of Cross-cultural Interaction” pamatojoties uz to, tas pamatā 

nodrošina programmas mērķu sasniegšanu, pārcelts uz B daļu.  

 

Papildus izmaiņām EBS programmā 2012./2013. gadā izmēģinājuma kārtā tika 

piedāvāta iespēja kārtot eksāmenus jaunievestajam LCCI diplomam „Diploma in Business 

English for International Managers”. Eksāmena „SEFIC Level 4‟ un „Telephone Test‟ 

rezultāti ir atzīti pa ļoti labiem, tādejādi pieņemts lēmums ieviest šo diplomu EBS LCCI 

programmā. Sākot ar 2013./2014. studiju gadu programma tiks piedāvāti  2 diplomi: 

„Diploma in Business Studies” un „Diploma in Business English for International 

Managers”un 3 līmeņa LCCI diploma „Diploma in Business Studies” EFB and SEFIC 

priekšmeti ir iekļauti programmā. 

 

http://www.europa-pages.com/france/Chambre-de-Commerce-et-Industrie-de-Paris-Examen.html/

