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1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi  

 

RISEBA profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Vadība un 

administrēšana” – RISEBA MBA (Master of Business Administration) ir programma 

potenciālajiem jaunajiem vadītājiem, esošajiem vadītājiem un administratoriem no biznesa 

vai sabiedrības pārvaldes sektora, un tā piedāvā padziļinātu un visaptverošu izglītību biznesā 

un menedžmentā. Programma ir izstrādāta, lai izmantotu un uzlabotu studentu esošo 

profesionālo pieredzi. Turklāt, programma palīdzēs studentiem apgūt jaunas un attīstīt jau 

esošās zināšanas, teorijas, iemaņas un pārliecību, lai kļūtu par kompetentiem un efektīviem 

vadītājiem. Programmas mērķis ir panākt, lai, apgūstot šo MBA programmu, studentiem 

būtu pilnīgas zināšanas par būtiskiem jautājumiem organizāciju teorijā un vadībā, biznesā un 

vadībzinībās, kā arī prasmes tās pielietot un veiksmīgi attīstīt savas karjeras laikā.  

Lai sasniegtu studiju programmas „Vadība un administrēšana” mērķi, tiek izvirzīti 

sekojoši maģistra studiju programmas uzdevumi: 

- Attīstīt analītisku un integrētu izpratni par vadībzinību un organizācijām, kas ļaus 

studentiem kļūt par efektīviem un stratēģiskiem vadītājiem; 

- Attīstīt studentos spējas strādāt patstāvīgi un komandā, sistemātiski un radoši 

pielietojot teorētiskās zināšanas un pieredzi, risinot kompleksas biznesa 

problēmas, kā arī izkopjot biznesa un vadīšanas pieredzi;  

- Izkopt studentu mācīšanās prasmes, lai viņi spētu strādāt patstāvīgi un radoši.  

Programmas uzdevumi ir nodrošināt sekojošo rezultātu sasniegšanu: 

Zināšanu un izpratnes līmenī: 

Veiksmīgi apgūstot pamat kursus un izvēles kursus studenti būs spējīgi: 

- Izveidot individuālu mācīšanās plānu savai studiju programmai; 

- Analizēt un salīdzināt dažādas stratēģijas un metodes, kuras var pielietot, risinot 

biznesa problēmas; 

- Salīdzināt un izskaidrot vairākas pieejas pārmaiņu vadīšanai organizācijā;  

- Izvērtēt un attīstīt procesu vadīšanas aspektus ar nolūku attīstīt organizatorisko 

darba kvalitāti; 

- Kritiski izvērtēt organizāciju vadības un struktūras dažādos koncepcijas veidus; 

- Interpretēt indivīda un grupas uzvedību tirgos un organizācijās, pielietojot 

ekonomikas un biheiviorisma teorijas; 

- Kritiski izvērtēt ārējo ietekmi uz vadības praksi un uzņēmuma struktūru;  

- Analizēt un precīzi interpretēt biznesa snieguma finansiālos un darbības datus; 

- Plānot un attīstīt visaptverošu izpildījuma vadīšanas sistēmu; 

- Analītiski izvērtēt kā dažādu vadības funkciju realizēšana var sekmēt veiksmīgu 

vadīšanas procesu un biznesa kontroli; 

- Izveidot visaptverošu plānu, kas ļaus rentabli vadīt biznesu; 

- Izskaidrot dažādas organizācijas stratēģiskās analīzes un stratēģijas definēšanas 

pieejas; 

- Izprast firmas materiālās bāzes nodrošinājumu, un noteikt izšķirošos firmas 

resursus;  

- Analītiski izvērtēt globalizācijas apstākļus, kuros darbojas mūsdienīgas 

organizācijas un šo apstākļu ietekmi uz vadības praksi vairāku funkcionālu 

darbību ietvaros; 



- Demonstrēt izpratni par galvenajiem aspektiem katrā no izvēlētajām vadībzinības 

jomām. 

Veiksmīgi apgūstot grupas un individuālos projektus studenti būs spējīgi: 

- Analītiski apspriest veiksmīga konsultatīva projekta izstrādāšanas 

priekšnoteikumus;  

- Analītiski iztirzāt literatūru par biznesa vadības aspektiem; 

- Aizstāvēt un argumentēt pētījuma rezultātus, atbilstoši pētījumā definētai 

problēmai. 

Pielietojamo prasmju līmenī: 

Veiksmīgi apgūstot izvēles un pamat kursus , studenti būs spējīgi: 

- Organizēt savu laiku un mācīšanās procesu; 

- Strādāt grupā, analītiski un radoši risinot problēmas organizācijā; 

- Prezentēt un aizstāvēt vadīšanas un organizācijas uzvedības aspektu 

interpretāciju un ieteikumus turpmākai darbībai;  

- Interpretēt un pielietot finansiālos un citus organizācijas darbību atspoguļojošos 

datus; 

- Izstrādāt un īstenot operatīvu plānu, lai uzlabotu biznesa darbību; 

- Izmantot vairākas metodes ar nolūku analizēt firmas stratēģiju un resursu jaudu; 

Veiksmīgi apgūstot grupas un individuālos projektus studenti būs spējīgi: 

- Strādāt komandā analizējot situācijas organizācijā un piedāvāt rīcības plānu 

izmaiņām organizācijā; 

- Apkopot un analizēt datus, kas saistīti ar izvirzīto pētījuma problēmu; 

- Nonākt pie secinājumiem, veicot izpēti, un prezentēt konstatēto pārliecinošā 

pārskatā; 

- Organizēt savu laiku, veicot nozīmīgu pētījumu.  

 Pēc programmas apguves tiek piešķirta kvalifikācija „uzņēmumu un iestāžu vadītājs” 

atbilstoši (Latvijas Republikas LR Profesiju klasifikators 121014) Profesiju standartam PS 

0070. 

 

2. Studiju programmas attīstības plāns 

 

RISEBA MBA programmas attīstības plāns sevi ietver darbu pie studiju kursu labāku 

integrāciju, kur ārzemju pasniedzēji sadarbotos ar RISEBA pasniedzējiem lai studentiem 

nodrošinātu plašas zināšanas un kompetences. 

 Studiju programmā pilnība tiks īstenota angļu valodā ar brīvas izvēles priekšmetiem 

kur studentiem būtu iespēja papildus apgūst citas valodas. 

Studiju plāns paredz 2 gadu studijas ar profesionālās prakses projektu: 

1.semestris 2.semestris 

Priekšmets Daļa KP Priekšmets Daļa KP 

Essentials of Management Studies 

(induction)  
B 1 Strategic Management  A 4 

Managing Organisations  A 4 Entrepreneurial Leadership A 5 

Markets & Marketing  A 4 
Managing Projects and 

Supply Chains  
B 5 

Accounting & Finance for Managers  A 4 
Professional Placement: 

group project (consultancy 
A 6 



project) 

Human Resource Management  B 4       

Legal Environment of Business  B 3       

CP Total 20 CP Total 20 

1.semestris 2.semestris 

Priekšmets Daļa KP Priekšmets Daļa KP 

Management in Global Context  B 4 
Individual Research Project 

(Master Dissertation)  
A 20 

Financial Value Creation  B 4       

Corporate Social Responsibility  B 3       

Research Methods for Business  B 3       

Operations Management (study trip to 

partner university) and Business 

Process Management (Simulation )  

B 6       

CP Total 20 CP Total 20 

 

Lai programmu attīstītu tiek plānots turpināt sadarbību ar partneraugstskolām lai 

izveidotu kopēju programmu sadarbībā ar izvēlētiem stratēģiskiem partneriem. Tādejādi 

studentiem būtu iespēja ievēlēties kurā universitātē un kad viņi vēlas apgūt studiju kursus.  

Programmas ietvaros studentiem tiks piedāvāts iegūt vairāku partneraugskolu diplomus un 

sertifikātus. 

Programmā ir paredzēts iesaistīt pasniedzējus ne tikai no Eiropas bet arī no Āzijas, 

Amerikas, Kanādas un tml. Nodarbības vairāk izmantot  on-line materiālus, datu bāzes, 

simulācijas lai sekmētu integrēto domāšanu un ļautu saskatīt starptautiskā biznesa 

perspektīvas kopainu.  

Programmas studenti tiks motivētu aktīvi piedalīties individuāli izvēlētas zinātnes 

jomas:  tiks veicināta līdzdalība metodoloģiskos un profesionālos semināros, kā arī 

zinātniskajās konferencēs.  

 


